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دور المحاسب في التنمية االقتصادية

حيثثث أننثثد بإثثدد إيرثثدم دور المحدسثثب فث التنميثثة االقتإثثددية البثثد مثثن اة ثثدرة إل ث ان

عمميثة التنميثة ذات ثد عمميثة مت ثثددة الجوانثب وقثد أإثبحت مورث اتتمثثدن مثن ال ثدلن أجمث منثذ ن ديثثة
الحثرب ال دلميثة الندنيثة وتث أول أتثداو الثدول التث حإثمت عمث اسثتتالل د فثالل تمثي الفتثرة وفث
سبيل تحتيق التنمية ك دو أسدس لدول ال دلن .أمد عن دور م نة المحدسبة ف التنمية االقتإددية
فم نثثة المحدسثثبة مثثن حيثثث ايتميثثة كليرتثثد مثثن الم ثثن ايفثثرل كدلطثثب وال ندسثثة ل ثثد دورتثثد ومكدنت ثثد

وأتميت د ف المجتم ثدت المتطثورة فتثد أفثردت ل ثد د ارسثة متفإإثة فث الجدم ثدت لتثدريس أإثول د
وقواعثثدتد وأسسثثت ل ثثد جم يثثدت م نيثثة دوليثثة ت تثثد االمتحدنثثدت الت تيميثثة ل رثثويت د وتحثثرع عم ث
تطوير مستول الكفدءة والممدرسة والسموي الم ن بين أعردئ د وت مل عم حمديثة وحفثو واسثتتاللية
الم نة يعردئ د وممدرسة الرقدبة الم نية عمثي ن والتيثدن بكثل مثد مثن ث نم تتثدين وحمديثة سثم ة م نثة
المحدسثثبة سثواء فيمثثد يت مثثق بدلممدرسثثة الم نيثثة أو الفدمثثة فث مجثثدل الإثثندعة أو التجثثدرة أو الفدمثثة

ال دمة.
ونوث األر يتميثثة الثثدور الثثذي تم بثثة م نثثة المحدسثثبة ف ث عمميثثة التنميثثة االقتإثثددية فتثثد أدركثثت الم دتثثد
الم نيثثة ف ث الثثدول الإثثندعية الحدجثثة إل ث إيجثثدد أإثثول محدسثثبة مت ثثدرو عمي ثثد تحكثثن تثثذ الم نثثة
عم نطدق ال دلن وعدن االكتفدء ب إول مت درو عمي د تحكن الم نة ف كل قطر من د عم حدة.

ول ذا اتفتت الجم يدت و الم دتد الم نية الرائدة ف اسثتراليد وكنثدا وفرنسثد وألمدنيثد واليدبثدن والمكسثيي
وتولندا والمممكة المتحثدة وايرلنثدا والواليثدت المتحثدة ايمريكيثة بتثدري  29تمثوز 1973عمث ت سثيس
لجنة ايإول الدولية لممحدسبة لتتون بور ون ر ايإول الدولية لممحدسبة ب دو تطوير وت زيز
م نة محدسبة دولية مترابطثة وذات أإثول منسثتة م روفثة ومحثددة تحكثن الم نثة عمث نطثدق ال ثدلن.
وبدستفدان تمي ايإثول فث الممدرسثدت الم نيثة والتتيثد ب ثد يمكثن الحثد مثن االجت ثددات ويمكثن الحثد

أيردأل من ت دد الم دلجثدت لممورثوا الواحثد .لتثد ث دت ال تثود النالنثة المدرثية فث كثل مثن التطثدا

الحكوم والتطدا الفدع ف الدول الإندعية والدول الندمية الدور ال دن الذي تم بة م نة المحدسثبة
ف تر يد الت اررات التث تسثتمزن عمميثة التنميثة االقتإثددية إذ أنثم فث وثل وجثود م نثة محدسثبة ذات

أإول مكتوبة ومت درو عمي د م توفر المحدسب المؤتل الممتثزن فث ممدرسثتم ل ثذ الم نثة ب إثول د
وأفالقيدت ثثد يمكثثن تزويثثد إدارة الوحثدة االقتإثثددية بدلم مومثثدت الالزمثثة التفثثدذ التثرار سثواء فث مرحمثثة
التفطثثيط أو مرحمثثة مراقبثثة التنفيثثذ أو فث مرحمثثة تتيثثين ايداء لمبثراما والم ثثدري اةنمدئيثثة ا مثثر الثثذي
يجسد التول أن من يمتمثي الم مومثدت يمتمثي قثوة اتفثدذ التثرار  ...ويمكثن وبتثدر مثد تكثون الم مومثدت
المتثثوفرة لمتفثثذي الت ثرار ف ث الوحثثدة االقتإثثددية دقيتثثة وسثثميمة وكدفيثثة بتثثدر مثثد يكثثون الت ثرار ندجحثثد
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وموفتدأل ف تحتيق ايتثداو المطموبثة  .إن عمميثة اتفثدذ التث اررات عمميثة إنسثدنية وعتميثة قدبمثة لمتر ثيد
بتدر مد يتثوفر لمتفثذ التث اررات جثوتر ال مميثة اةداريثة فث الوحثدة االقتإثددية إذ ت ثدو تثذ ال مميثة
إل ث االفتيثثدر والمفدرثثمة بثثين البثثدائل ف ث رثثوء ال ثثدو الثثذي تس ث
تحتيتم وتنطوي عممية اتفدذ الت اررات عم

إدارة الوحثثدة االقتإثثددية إلثث

تين االول من د يت مق بثدلتفطيط والنثدن يت مثق بدلرقدبثة

و تتيثثين ايداء .وعمميثثة التفطثثيط ت ث الوسثثيمة المتدحثثة أمثثدن إدارة الوحثثدة االقتإثثددية لمجدب ثثة حدلثثة
عدن الت كثد التث تسثود عثدلن الواقث

وتنطثوي عمميثة التفطثيط عمث تحديثد ايتثداو التث تسث

إدارة

الوحثثدة االقتإثثددية إل ث تحتيت ثثد والوسثثدئل الالزمثثة لتحتيثثق تمثثي ايتثثداو غيثثر أن التفطثثيط يإثثب
غيثثر ذي جثثدول مثثد لثثن تإثثحبة رقدبثثة وتتيثثين لثثتداء .والرقدبثثة ت ن ث تنفيثثذ الفطثثط وذلثثي مثثن فثثالل
التحتق من أن الفطط المرسومة تسدتن ف تحتيق ايتداو المطموبة .أي أن مد يمكن قولثة فث تثذا

المجدل أمدن م دن التفطيط والرقدبة وتتيين ايداء تتدافل فيمد بين د من الندحية ال ممية وتذ الم دن ال
يكتب ل د النجدم مثد لثن تتثن المحدسثبة اةداريثة فث تثوفير البيدنثدت والم مومثدت والتتثدرير التث تتإثو
بدلكفدءة.
إن المف ثثون المتتثثدن لم نثثة المحدسثثبة إعطدءتثثد الثثدف ف ث حمثثل مسثثؤوليدت ال مثثل المنثثتون عم ث كدفثثة

المستويدت اةدارية و المدلية ودف فطط التنمية االقتإددية وفق براما متكدممة ت فذ فث االعتبثدر
االحتيدجثثدت المحميثثة و الت ثرابط اةقميم ث

و التطثثور الثثدول وت ارع ث االحتمثثدالت المرتتبثثة ف ث زيثثددة

عثثدد السثثكدن و االحتيدجثثدت االجتمدعيثثة يغ ثرال الحيثثدة الكريمثثة الت ث تثثؤمن لمفثثرد متطمبثثدت ال دالثثة
االجتمدعية.

لتثثد بثثدأند نممثثس جمي ثدأل مثثن فثثالل م دي ثثتند لتحثثداث االقتإثثددية س ثواء عم ث المسثثتول المحم ث أو
المسثثتول ال ربث

اتتمدمثدأل بتطثثوير م نثثة المحدسثثبة لت فثثذ موق ثثد الإثثحي فث فرثثن تثثذ ايحثثداث

وتم ثثب دورتثثد المرتتثثب و المطمثثوب فث الن ثثدطدت االقتإثثددية واالجتمدعيثثة إال أن تثثذا االتتمثثدن بثثدأ
يت ثثدون وبثثدأت ايإ ثوات الرسثثمية والم نيثثة ورجثثدل ايعمثثدل تت ثثدل ف ث

ثثت أنحثثدء الثثوطن ال رب ث

مطدلبة بدتفدذ اةجراءات و الفطوات ال ممية ف تطوير جوانب ال مثل فث تثذ الم نثة سثواء بدتجثد
ررورة تحديد ايإول الت تحكن تذ الم نة بحيث يمكن الرجوا إلي د و االلتزان ب د أننثدء الممدرسثة
ال ممية ل ذ الم نة أو فث جدنثب رفث مسثتول الت تيثل لممدرسثي د وورث قواعثد السثموي الم نث التث
تحكن تإرفدت الممدرسين ل د.
إن واق م نثة المحدسثبة فث م وثن أرجثدء ال ثدلن ال ربث ي ثدن مثن مثد كدنثت ت دنيثة الثدول الإثندعية

من مواطن الر و في د والت من أتم د مديم :


النتع ف عدد المحدسبين المؤتمين ت تيالأل م نيدأل جيداأل.
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التليرات الت طرات عم عمن المحدسبة وبتسدرا أكنر ف ا ونة ايفيرة.



فتثثدان السثثبيل المندسثثب الثثذي يمكثثن الطثثالب مثثن تثثدريب وت تيثثل أنفس ث ن بدلمسثثتول ال ثثذي
تتطمبة احتيدجدت ال إر.



غيدب أإول محدسبية مكتوبة ومت ثدرو عمي ثد يثتن االلتثزان ب ثد عنثد الممدرسثة الم نيثة ويثتن
الرجوا إلي د عند الحدجة .وبدلتدل فإن الم دلجدت المتبدينة لممورثوا الواحثد ال تثزال سثدئدة
ف ول الت بير الفن المإطم عميم وفتدُ لممبددئ المحدسبة المت درو عمي د.



غيدب الج دز المندسب كجم ية م نية م ترو ب د بإمكدن ثد د ارسثة نتثدط الرث و المثذكورة
أعال وم دلجت د وفتدأل لممستول المطموب

أمد عن مستمزمدت الن ول بم نة المحدسبة عم امتداد وطنند ال رب فإنم استندداأل إل مد سبق ذكثر

فثثإن مثثد يمثثزن يغثرال الن ثثول بم نثثة المحدسثثبة فث عدلمنثثد ال ربث ال يت ثدل مثثد يمثثزن مثثن م دلجثثدت
لنتدط الر و سدبق اة درة إلي د والت تمفع بمد يم :
لم دلجثثة ال ثثنتع ف ث ع ثثدد المحدسثثبين الم ثثؤتمين تث ث تيالأل جيثثدام ألس يج ثثب أن ال يففثث بث ث ن المس ثثتمزمدت

الرئيسثثية ييثثة م نثثة ت ث وجثثود بثثذرة يجثثري تطويرتثثد لثثتالئن احتيدجثثدت ال إثثر وال يمكثثن تثثوفير تمثثي

البذرة وتطويرتد إال من قبل المرتبطين ب د م نيدأل عم المدل الطويل.

كدنثثت التليثرات فث عثثدلن المحدسثثبة دائمثدأل سثري ة الفطث

لكن ثثد ا ن تتسثثدرا أكنثثر بسثثبب النثثورة ف ث

تكنولوجيد الم مومدت ومد التحديدت الندجمة عثن ذلثي ب قثل أتميثة مثن الفثرع التث تتيح ثد وال سثبيل

لممحدسب لك يجدري ذلي ويبت ف الطمي ة إال أن يستمر عم الدوان ف تنتيو نفسثم .ول ثذا فثإن
الحدجثثة ممحثثة ا ن أكنثثر مثثن أي وقثثت مر ث عم ث زيثثددة االلت ثزان ب مميثثة التنتيثثو الم ن ث المسثثتمر.

وأفرل إطدر لتحتيق ذلي تو االرتبدط الم ن بجم ية تكون من أتداف د:


الس



تطوير مستول الكفدءة والسموي الم ن بين أعردئ د.




لتطوير عمن المحدسبة واةدارة المدلية والمواري ايفرل المت متة ب د.

حمدية وحفو استتاللية ايعردء الم نية وممدرسة الرقدبة الم نية عمي ن.

التيدن بكل مد من

نم أن يؤدي إل تتدن وحمدية سم ة الم نة.

ترتثثب عمث غيثثدب جم يثثة م نيثثة عربيثثة م تثثرو ب ثثد دوليثدأل ف ث بمثثدند أن ثثبدبند ال ثذين يحإثثمون عم ث

عر ثثوية جم ي ثثدت م ني ثثة أجنبي ثثة يحإ ثثمون عمث ث المؤت ثثل ب ثثد اجتي ثثدز افتب ثثدرات الجم ي ثثدت الم ني ثثة
ايجنبية إذ عمي ن اجتيدز مواري م ينة منل أنومثة الرثرائب والتثوانين التث ت ثدلا ايمثور المحميثة

ف البمدان الت تتواجد ب ثد تمثي الجم يثدت وفدئثدة تمثي الموارثي محثدودة بدلنسثبة لمسثتتبم ن الم نث

ف بالدتن .ولذلي ف ميند إذا أردند أن ن د ال بدب الذين تحتدج ن الم نة ف بمدند أن نتي ل ثن فرإثة
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الت مثثين والتثثدريب ف ث بمثثدند وفت ثدأل لمسثثتول ال يتثثل عمثثد تثثو متثثوفر ف ث أي بمثثد أفثثر بمثثد يفثثدن الن ثواح

الفنية والتدنونية .نن إن إيجدد أإثول محدسثبية م تثرو ب ثد تحكثن م نثة المحدسثبة فث بمثدند بحيثث يثتن
االلت ثزان ب ثثد ف ث الممدرسثثدت الم نيثثة مثثن قبثثل المحدسثثبين و يمكثثن الرجثثوا إلي ثثد عنثثد الحدجثثة يمثثر
رروري إذ ال يوجد م نة ف الدنيد إال ول د أإول د وقواعدتد و يغرال م دلجة

تثثذا ايمثثر ال بثثد مثثن االسثثتفددة مثثن تجثثدرب مثثن سثثبتوند فث تثثذا المرثثمدر إذ أن اةبتثثدء عمث غيثثدب
أإول تحكن م نة المحدسبة ف عدلمند ال رب ي ن اةبتدء عم أتن مسببدت الجريمة االقتإددية.
أمثثد فيمثثد يت مثثق بليثثدب الج ثثدز المندسثثب كجم يثثة م نيثثة م تثثرو ب ثثد بإمكدن ثثد د ارسثثة نتثثدط الر ث و
المثثذكورة فنفثدأل وفتثدأل لممسثثتول المطمثثوب فتثثد تثثن فثثالل السثثنوات ايفيثرة ت سثثيس جم يثثة المجمث ال ربث

لممحدسث ثثبين التث ثثدنونيين وقث ثثد أإث ثثدرت تمث ثثي الج ث ثثة أول مجمث ثثة محدسث ثثبية عربيث ثثة م نيث ثثة متفإإث ثثة
المحدسب التدنون ال رب

لفدمة م نة المحدسبة ون ثر الثوع المحدسثب بثين ممت نث تثذ الم نثة

ومثثن ي نثثي ن أمرتثثد وت ث ا ن ف ث عثثددتد ال ارب ث ب ثثد المدئثثة وتثثوزا أعثثدادتد عم ث نطثثدق ال ثثدلن كمثثد
تمكنثثت تمثثي الجم يثثة منثثذ السثثنوات ايول ث مثثن ت سيس ث د وبفرثثل إدارت ثثد الن ثثطة أن تحإثثل عمثث
عرثثوية أكبثثر تجم ث م ن ث ف ث ال ثثدلن أال وتثثو اتحثثدد المحدسثثبين الثثدول

وعرثثوية المجنثثة الدوليثثة

لممحدسثثبة وت ث ال يئثثة ايعم ث ف ث ال ثثدلن ةق ثرار ايإثثول الدوليثثة لممحدسثثبة وانطالق ثدأل مثثن م ثثدركة

جم يثثة المجم ث ال رب ث لممحدسثثبين التثثدنونيين ف ث الت ثري دوليثثد لم نثثة المحدسثثبة فتثثد قدمثثت بترجمثثة

ايإول الدولية لممحدسبة إل للة بمدتد الملة ال ربية وقد أإبحت ف متندول من ي مة أمرتد كمد
تث ثثن انتفث ثثدب رئيس ث ث د ايسث ثثتدذ طث ثثالل أبث ثثو غ ازل ث ثة ل رث ثثوية مجمث ثثس إدارة االتحث ثثدد الث ثثدول لممحدسث ثثبين
( )IFACوالثثذي يرثثن إل ث عرثثويتم مميثثون ومثثدئت ألثثو محدسثثب مثثن مدئثثة وع ثرين جم يثثة م نيثثة
يمنمون نمدنية ونمثدنون دولثة وي ثكل تثذا االنتفثدب اعت ارفثدأل إثريحد بثدور ومسثدتمة المحدسثب ال ربث
ف مجدل تتدن م نة المحدسثبة ويؤكثد أن المحدسثب ال ربث قثددر عمث ارتتثدء أكنثر الم اركثز تث ني اُر فث

م نة المحدسبة كمد ف غيرتد من الم ن.

تذا وقد قدمت مؤف األر ال ديد من الدول ال ربية بتبن مد إدر عن المجنثة الدوليثة يإثول المحدسثبة

مثثن أإثثول دوليثثة تحكثثن م نثثة المحدسثثبة وأإثثدرت الت ثري دت الالزمثثة ب ث ن د كمثثد تتثثون ال ديثثد مثثن

الدول ال ربية ايفرل بإجراءات جثددة لد ارسثة مثدل إمكدنيثة تبنث تمثي ايإثول أو االستر ثدد ب ثد فث
ور أإول لتنوين م نة المحدسبة ف بالدتد بحيث تكون أقرب مد يكون إل ايإول الدولية .كمد
ث دت الم نثثة اتتمثثدن ايج ثثزة الحكوميثثة المفتإثثة في ثثد بدل مثثل الجثثدد ال ثثدؤوب ف ث تطثثوير الم نثثة

وارسدء قواعدتد عم مستول ال يتل عن المستويدت الدولية .وف توفير ال ثدد الكثدف مثن المحدسثبين
المؤتمين لمزاولة الم نة بددرت جم ية
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المجمث ال ربث لممحدسثثب التثدنونيين إلث تثثوفير وسثدئل ت تيثثل المحدسثثب التثدنون ال ربث عثثن طريثثق
ور مندتا الت تيل الت ال تتل ف مسثتواتد عثن أعمث منثدتا الت تيثل فث الثدول المتتدمثة فث تثذا
المرثثمدر .ولك ث يثثتمكن ممثثدرس م نثثة المحدسثثبة مثثن التيثثدن بثثدورة ف ث التنميثثة االقتإثثددية يجثثب أن
تتوفر لدية الم درو ايسدسية ف مجدالت المحدسبة والمراج ة والررائب والم رفثة ال دمثة فث مجثدل
ايعم ثثدل والبيئ ثثة المحيط ثثة ب ثثد إلث ث جدن ثثب مجموع ثثة م ثثن الم ثثدرات فث ث مج ثثدالت االتإ ثثدل ونو ثثن
الم مومثثدت واتفثثدذ الت ث اررات و التي ثثددة و الت دمثثل الم ن ث مثثن فثثالل الت تيثثل والتثثدريب الم نث ث لثثم
بحيث تتوفر لديم عندإر الت تيل الالزمة لممدرسة تذ الم نة.
إن ت تيل المحدسب لن ي د قدإ األر عم مجرد الم رفثة المحدسثبية أو الم رفثة فث مجثدل ايعمثدل إنمثد
يج ثثب أن يمث ثثن بث ثثدلتطورات المتالحت ثثة الت ث ث تحث ثثدث فث ث تتنيث ثثة الم مومث ثثدت وفث ث الوث ثثروو والتح ث ثوالت
االقتإددية ال دلمية ومد سيواكب االتفدقية ال دمة لمتجدرة والفدمدت " "GATSومد ترتب عمي د من
عولمة لم نة المحدسثبة ايمثر الثذي يفثرل بدلرثرورة إعثددة النوثر فث تطثور من دجيثم بثراما الت مثين
المحدسب ف الجدم دت عم نطدق ال دلن ال رب .
أمثثد عثثن المف ثثون ال ثثدن لم نثثة المحدسثثبة فث وثثل االتفدقيثثة ال دمثثة لمتجثثدرة والفثثدمدت " "GATSكمثثد

ت ممثثون أن م نثثة المحدسثثبة التدنونيثثة مثثن الم ثثن رفي ثثة المسثثتول الت ث ت ثثن بدةرثثدفة إل ث ممدرسثثي د
الكنير من قطدعدت المجتم من حكوميين وأكدديميين ومفكرين ورجثدل أعمثدل لمثد ل ثد مثن أتميثة فث
كدفة التطدعدت االقتإددية لذا فإن المجتم دت أإبحت تتطم إل المحدسثب التثدنون كفبيثر قثددر
عمث تتثثدين فثثدمدت م نيثثة تمبث حدجدت ثثد أمث األر رثثروريدأل والسثثيمد فث تثثوفير الم مومثثدت الالزمثثة التفثثدذ
الت ث اررات ف ث كدفثثة التطدعثثدت االقتإثثددية .وعميثثة فتثثد أإثثبحت الوسثثدئل الالزمثثة ةعثثداد المحدسثثب

التدنون تدمة بمتدار أتمية الم نة نفس د.
ثدء عم ث مثثد تتثثدن يجثثب عم ث المحدسثثبين االطثثالا المسثثتمر ومواإثثمة الت مثثين طدلمثثد اسثثتمروا ف ث
وبنث أل
ممدرس ثثة م ن ثثة المحدس ثثبة وت ثثذا م ثثد ي ثثرو ب ثثدلت مين المتواإ ثثل أو المس ثثتمر وذل ثثي لتط ثثوير ق ثثدرات ن
الم نية .إذ يجب عم المحدسثبين أن يومثوا عمث اتإثدل بدل مميثة الت ميميثة لممحدسثبة ويجثب عمثي ن
أن يسثثتمروا فث الت مثثين المحدسثثب ويواإثثمو حت ث يمكثثن ن ن ثثر وتطثثوير م نثثت ن و مواكب ثة التطثثورات
التتنية الحدينة وكذلي مواج ة كدفة الوروو االقتإددية والسيدسية واالجتمدعية
وأيردأل حت يمكن ن من متدب ثة الم ثديير الم نيثة المبتكثرة التث تحتدج ثد عمميثة تطثوير الم نثة ون ثرتد
فث ث ك ثثل مك ثثدن إذ يج ثثب إع ثثددة النو ثثر فث ث أس ثثدليب الت م ثثين المحدس ثثب الحدلي ثثة بحي ثثث تتم ث ث مث ث

التطورات التتنية الحدينة ب دو ت جي الطالب الدارسين ودف ن لمبحث عن ال مثن والم رفثة بثدالأل مثن

6

تمتين ثثد ل ثثن أي بم ن ث االعتمثثدد عم ث أسثثموب الثثت من ولثثيس التمتثثين بحيثثث يثثزداد االتإثثدل بثثين
الطالب و أسدتذت ن حت يمكن مندق ة ب ل ايمور والترديد ب كل مبد ر .
إن عمميثثة تحفيثثز ودف ث الطثثالب وحثثن ن عم ث البحثثث عثثن ال مثثن والم رفثثة المحدسثثبية ومحدولثثة إيجثثدد
الحم ثثول المنطتي ثثة لمم ثثدكل المحدس ثثبية التث ث يمك ثثن أن تث ثواج ن تتطم ثثب أن يتر ثثمن أس ثثموب الت م ثثين

المحدسب ف كدفة فروا الم رفة المحدسبية ندوات لممندق ة م التركيز عم دراسة الحدالت ال ممية
وكثذلي تطثثوير واسثتفدان م اركثثز البيدنثدت وبثراما التثدريب ال ممث أو الميثدان

كمثثد يجثب أن يترثثمن

أسموب الت مين المحدسب أيرد ممدرسة الطثالب لحثدالت عمميثة وتطبيتثدت ليسثت ل ثد إجدبثدت محثددة
أو حمول نموذجية م ت ويدتن عم استفدان ايج زة والبراما الحدينة.

إن م مة تطوير أسموب الت مين المحدسب يمكن أن تتون ب د عدة ج دت إال انم يمكن التول بث ن تمثي

الم م ثثة تتث ث بدلدرج ثثة ايولث ث عمث ث ع ثثدتق أعر ثثدء تيئ ثثة الت ثثدريس فث ث الجدم ثثدت بدعتب ثثدرتن أس ثثدتذة
وب ثثدحنين فث ث نف ثثس الوق ثثت حي ثثث أن ايك ثثدديميين المتفإإ ثثين فث ث الم رف ثثة المحدس ثثبية بدعتبث ثدرتن
مدرس ثثين وب ثثدحنين فث ث نف ثثس الوق ثثت يمك ثثن أن يم بث ثوا دو األر تدمث ثدأل ومتميث ث األز فث ث تط ثثوير أس ثثموب الت م ثثين
المحدسب واحداث تليرات جذرية ف برامجم ايمر الثذي سثيؤدي إلث تفثريا كثوادر مثن المحدسثبين
قثثددرة عم ث توسثثي رق ثثة اةفإثثدم المثثدل وغيثثر المثثدل ف ث المحدسثثبة .ويتر ث نتيجثثة السثثت رال

أتثثداو ومنثثدتا و أسثثدليب الت مثثين المحدسثثب أن عمميثثة التطثثوير لكثثل مثثن تثثذ ايت ثثداو والمن ثثدتا
وايسثثدليب تمنثثل عبئثدأل كبيث األر عمث عثثدتق أعرثثدء تيئثثة التثثدريس بدلجدم ثثدت والكميثثدت وذلثثي بدةرثثدفة
الكتثب الد ارسثثية
إلث عمم ثن ايسدسث المتمنثل فث التثدريس والبحثث ال ممث وورث المتثررات وتث ليو أل
لممحدسبة وبدلتدل يجب أن يكونوا عمث قثدر كبيثر مثن الت تيثل ال ممث وال ممث بمثد فث ذلثي مواكبثة

تتنية الم مومثدت وبدةرثدفة إلث اةلمثدن بديسثدليب والطثرق الحدينثة لمتثدريس .كمثد يجثب أن يتإثفوا
بدلمرونة واالست داد المتواإل وحت يمكن يعرثدء تيئثة التثدريس التيثدن بكثل ذلثي يجثب أن يتثوافر
ل ثثن الج ثثو المندس ثثب والو ثثروو المالئم ثثة واةمكدني ثثدت و الوس ثثدئل الالزم ثثة لمبح ثثث ال ممث ث واالبتك ثثدر

بدةردفة إل الت جي المددي والم نثوي حتث يمكثن ن المسثدتمة بجديثة فث تطثوير الت مثين المحدسثب

وبدلتدل الم دركة ف إعداد محدسثب اللثد .نثن إن عمميثة إجثراء البحثوث ال مميثة فث المحدسثبة ت تبثر
مثثن ايسثثس ال دمثثة والرثثرورية لتطثثوير كثثل مثثن الت مثثين المحدسثثب وم نثثة المحدسثثبة حيثثث أنثثم بثثدون
البحث ال مم ف المحدسبة سيول كل مثن الت مثين المحدسثب وم نثة المحدسثبة فث حدلثة مثن الجمثود
وعدن الفدعمية وال يمكن د مواكبة التطورات واالفتراعدت ال ممية الحدينة.
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وت تبثثر البحثثوث ال مميثثة فث المحدسثثبة مثثن ايسثثس ال دمثثة لتطثثوير كثثل مثثن الت مثثين المحدسثثب وم نثثة
المحدسبة ومد يترتب عم ذلي من رف كفدءة نون الم مومدت االقتإددية بإفة عدمة ونو األر يتمية

تمي البحوث تنفق ب ل دول ال دلن بسفدء عم البحوث ال ممية ف المحدسبة.

وعم ثالُ بمثثد جثثدء ف ث اتفدقيثثة (الجثثدت) فتثثد دعثثت ايمثثن المتحثثدة ممنمثثة بمثثؤتمر ايمثثن المتحثثدة لمتجثثدرة
والتنمية (االونكتدد) إل اجتمدا عتثد فث جنيثو فث الفثدمس ع ثر مثن ث ر ت ثرين ايول (أكتثوبر)

 1996ف متثر ايمثن المتحثدة رثن فبثراء دوليثين كفريثق است ثدري يتثون بتتثدين التوإثيدت إلث ايمثن
المتح ثثدة والث ث المنوم ثثة ال دلمي ثثة لمتج ثثدرة ح ثثول الت م ثثين المحدس ثثب وامتحدن ثثدت المحدس ثثبين الت ثثدنونيين
وت ث تيم ن وترفيإ ث ن حيثثث تثثن انتفثثدب السثثيد طثثالل أبثثو غ ازلثثة رئثثيس مجمثثس إدارة المجم ث ال رب ث

لممحدسبين التدنونيين رئيسدأل ل ذا الفريق الذي رن ع رة فبثراء بدلإثفة المثذكورة بدةرثدفة إلث ممنثل
المنومثثة ال دلميثثة لمتجثثدرة وممنثثل االتحثثدد الثثدول لممحدسثثبين وتتمنثثل أتميثثة تثثذا الم ثثروا ف ث ورث

م يثثدر واحثثد لالعت ثراو بدل ث ددات إذا اسثثتوفتم أي جم يثثة أو دولثثة التزمثثت جمي ث دول ال ثثدلن بتبولثثم
والسمدم لحدممة بممدرسة ال مل ف أي دولة أفرل دون م وقدت غير م تولة.
إن التنس ثثيق ب ثثين المتوم ثثدت ايسدس ثثية يداء وو ثثدئو المحدس ثثبة وتث ث الت م ثثين أو الت تي ثثل المحدس ثثب

وأسثس وقواعثد ممدرسثة م نثثة المحدسثبة والبحثث ال ممث فث مجثدل الم رفثثة المحدسثبية امثر رثثروري
وبدلغ ايتمية لمد لم من ت نير مبد ر عم نجدم كل مثن تمثي المتومثدت فث أداء الثدور المنثوط بثم
فتمثثي المتومثثدت تكمثثل ب ر ث د الثثب ل وتثثؤنر ف ث ب ر ث د الثثب ل كمثثد أن ثثد جمي ثدُ تت ث نر بدل وامثثل

االقتإ ثثددية والسيدس ثثية واالجتمدعي ثثة الس ثثدئدة  .ويمك ثثن الت ثثول ب ن ثثم ب ثثدون التنس ثثيق ب ثثين تم ثثي ال وام ثثل

سيكون كل من د ف واد ولن يتحتق بدلتدل ال دو المرجو من أي من د.

وانطالق ثدُ مثثن أن ال ثثدو ايسدس ث مثثن أداء ووثثدئو المحدسثثبة تثثو إعثثداد وتتثثدين الم مومثثدت المدليثثة
واالقتإددية المندسبة والالزمة يغرال اتفدذ الت اررات االقتإددية فرثالُ عثن دورتثد ال ثدن فث قيثدس

كف ثثدءة ايداء وت ثثوفير الرقدب ثثة الف دل ثثة عمي ثثم فإن ثثم بدلت ثثدل تو ثثر ر ثثرورة التنس ثثيق ب ثثين متوم ثثدت أداء
وويفت التيدس واالتإدل المحدسب وت الت مين والم نة والبحوث المحدسبية .وعميم يجب أن يواكب
نوثثدن الت مثثين المحدسثثب التطبيتثثدت ال مميثثة المتب ثثة فث المحدسثثبة وأن يكثثون قثثدد اُر كمثثد سثثبق اة ثثدرة

إليم عم رف مستول تذ التطبيتدت ال ممية وذلي عن طريق نتل م دكل التطبيق ال مم لممحدسبة

إلث قدعثثدت الد ارسثثة .كثثذلي الحثثدل بدلنسثثبة لمبحثثوث ال مميثثة فث المحدسثثبة ف ث أيرثدأل يجثثب أن تركثثز
عم ث الم ثثدكل ال مميثثة الت ث تواجثثم المحدسثثبين الم نيثثين وتركثثز أير ثدأل عمثث التطبيتثثدت المحدس ثثبية

وب ثثل الم ثثدكل االقتإثثددية الت ث تواجثثم ال ثثركدت والمؤسسثثدت االقتإثثددية المفتمفثثة عم ث أن يم ث

ذلثثي دمثثا وادفثثدل نتثثدئا البحثثوث والد ارسثثدت المحدسثثبية رثثمن متثثررات ومنثثدتا الت مثثين المحدسثثب .

8

وينطبق نفس التول عم تنوين ممدرسة م نة المحدسبة حيث يمنل الفريجثون الروافثد المتجثددة ل ثذ
الم ن ثثة وبدلت ثثدل فإن ثثد تتث ث نر بنو ثثدن الت م ثثين المحدس ثثب المتبث ث  .وم ثثن ندحي ثثة أف ثثرل نج ثثد أن ايس ثثس
والتواعثثد أو الم ثثديير المحدسثثبية والم نيثثة الت ث تتبندت ثثد ال يئثثدت والمنومثثدت الم نيثثة يمكثثن أن تمن ثثل
ب ل مدفالت نودن الت مين المحدسب

ومثن تنثد يترث مثدل ال القثة بثين المتومثدت النالنثة ايمثر

الثذي يؤكثثد رثرورة التنسثثيق فيمثد بين ثثد .وحتث يتحتثثق تثثذا التنسثيق ب ثثكل مررث

فثثإن كثل مثثن تمثثي

المتومثدت النالنثة ال بثد ل ثد أن يبنث عمث أسثس عمميثة سثثميمة و أن تتثوافر لثم ال وامثل الالزمثثة يداء
دورة كمد سبق أن ذكرند.
إن التثرابط مثد بثين دور المحدسثبة وال مثثل االقتإثددي ونيثق جثداُ ويمكثن التثثول بث ن عثدن قيثدن الم نثثة
بدلثثدور المطمثثوب من ثثد وبدل ثثكل المرسثثون ل ثثد يثثؤدي إل ث نتثثدئا اقتإثثددية وفيمثثة ويثثؤدي إل ث تفثثدقن

م رثالت وا ثثكدالت مدليثة مؤداتثثد رث و المسثثيرة االقتإثددية إن لثثن يكثن تليرتثثد بدلتثدل فمثثق حدلثثة
من التفمو االقتإددي .فإل مت يبت رجل ايعمدل ال رب

فدإة قطدا الإندعة يستورد ا لة

ونودن محدسبة التكدليو م ثد والث متث يبتث دور المحدسثبة اةداريثة ودور المحدسثب مإثدد األر .إن

ايمة الت افترعت عمثن الحسثدب قثددرة عمث بنثدء م نثة المحدسثبة واعثداد المحدسثب ال ربث المؤتثل.

لت فذ تذ الم نة دورتد وي فذ المحدسب ال رب المؤتل موق ة مثن التنميثة االقتإثددية التث تحتدج ثد

كدفة أقطدر أمتند ال ربية من محيط د إل فميج د ولت يد إل م نة المحدسبة عروبت د والث محدسثبند
المؤتثثل اسثثتتالليتم ولثثيس أدل عم ث أتميثثة المحدسثثبة والمحدسثثب ف ث حيدتنثثد الثثدنيد وا ف ثرة مثثن قولثثم
ت ثدل (ونرث المثوازين بدلتسثثط ليثون التيدمثة فثال تومثثن نفثس ثيئدأل وان كثدن منثثل حبثة مثن فثردل أتينثثد
ب د وكف بند حدسبين ) إدق اهلل ال وين.إنند سدئرون بثال ثي عمث الطريثق .ولكثن عمينثد أن نسثدرا
الفط بدلمزيد من التحديث ف الت ري دت وت سيس الجم يدت الم نية ولتكثون محثور التنوثين الثذات
والتطور المتجدد والت تيل الراق لممحدسبين ولجمي جوانب تذ الم نة.


وب د تثذا االسثت رال ال دجثل يتميثة دور المحدسثب فث عمميثة التنميثة االقتإثددية أتتثدن إلثيكن
بدلتوإثيدت التدليثة السث

إلث استإثدار الت ثري دت الالزمثة مثن الج ثدت الحكوميثة أو ال يئثدت

ايفثثرل فث فمسثثطين بتبنث ايإثثول الدوليثثة لممحدسثثبة الإثثددرة عثثن المجنثثة الدوليثثة لممحدسثثبة
ك إول تحكن م نة المحدسبة.


السث ث

إلث ث استإ ثثدار الت ث ثري دت الالزم ثثة م ثثن الج ثثدت الحكومي ثثة أو ال يئثثثدت ايفثثثرل ذات

االفتإثدع فث فمسثثطين برثرورة إعطثثدء م نثة المحدسثبة دورتثثد واحترام ثد لت فثثذ مكدنت ثد عمث

افتالو مواق د ف الوحدات االقتإددية واعطثدء المحدسثب فث تمثي الوحثدات دورة واسثتتالليتم
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لي ثدري بكثل مثد فث تثذ الكممثة مثن م نث فث تزويثد إدارات الوحثدة االقتإثددية بمثد يمزم ثد مثن
م مومدت تسدعدتد ف اتفدذ الترار االقتإددي السمين.


الس

لدل الج دت ذات االفتإدع إل دعن االرتبدط الم ن بدلجم يدت الم نيثة ويكثون مثن

أتن أتداف د مد يم :

ت تيل المحدسب التدنون ال رب الت تيل ال إري وعم مستويدت ال تتل عن المستويدت الدولية.
تطوير عمن المحدسبة واةدارة المدلية والمواري ايفرل ذات ال القة ب د.
تطوير مستول الكفدءة والسموي الم ن بين أعردئ د.
حمدية وحفو استتاللية ايعردء الم نية وممدرسة الرقدبة الم نية عمي ن.
التيدن بكل مد من


السث

نم أن يؤدي إل تتدن وحمدية سم ة الم نة.

لثدل الج ثثدت ذات االفتإثدع بتطثثوير منثدتا وأسثثدليب الت مثين والت تيثثل المحدسثب بمثثد

يتفثثق ومسثثتمزمدت االتفدقيثثة ال دمثثة لمتجثثدرة والفثثدمدت ) (GATSومثثد ترتثثب عمي ثثد مثثن عولمثثة
لم نثثة المحدسثثبة بحيثثث تتمد ث م ث التطثثورات التتنيثثة الس ثري ة الت ث تحثثدث ف ث مجثثدل أنومثثة
الم مومدت.


التركيز عم أن دور المحدسثب تثو دور قيثددي وأن مسثؤوليتم تت ثدل إعثداد البيدنثدت الحسثدبية

وت ثثذ المس ثثؤولية تمتث ث عمي ثثة ع ثثبء الم ثثدركة فث ث تمك ثثين إ ثثدن

التث ثرار فث ث التط ثثدعين ال ثثدن

والفدع ف اتفدذ الت اررات ايفرل بدعتبدر أن الم مومدت الت يتثدم د تث ايسثدس فث اتفثدذ
تمي الت اررات.


اعتمدد يون ف السنة يطمق عمية يون الم نة يتون كل مند ف تذا اليون بمحدسبة نفسثم بمثد قدمثم

فالل السنة مسدتمة منم ف بندء ذاتم م نيدأل ومد سدتن بم فث بيثدء الم نثة ومثدل مثد ثدري بثم
ف التنمية االقتإددية عم نطدق بمد وعم نطدق الوطن ال رب .
والسالن عميكن ورحمة اهلل وبركدتم
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