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لقد صاخب الخطىز الري شهده العالم على مس العصىز جطىزا على مسخىي حجم ووشاطاث اإلاإسساث 

الاقخصادًت ، فاهخقلذ مً مىنها مإسساث صغيرة ذاث معامالث بسُطت ئلى مإسساث ضخمت ذاث عملُاث 

مدشبعت لبيرة الدجم جىفصل اإلالنُت فحها عً الدسُير ، ما أوجب طسوزة الاهخداء ئلى جملت مً الىسائل 

والخقىُاث جظمً ألصخاب اإلاإسساث الخفاظ على أمىالهم اإلاسدثمسة و الاسخغالى ألامثل إلاىازدهم ، و الخد 

وجخطذ اإلاإسساث في . مً ألاخطاء اإلاداسبُت و زبما الخالعباث ، وفي مقدمت هره الىسائل الخدقُق اإلاداسبي 

ئطاز هره الخدىالث العاإلاُت الخدود الجغسافُت، فأصبدذ هىاك شسماث مخعددة الجيسُاث جيشط في بِئاث 

مخخلفت مً العالم ، وبسش ئشهاى لبير  ًخمثل في مدي زقت أصخاب اإلاإسساث في أسلىب الخدقُق اإلاداسبي 

 .اإلاطبق في مل بلد مً البلدان ذاث العالقت ولرا مدي لفاءة القائمين علُه

سعذ الهُئاث ؤلاقلُمُت والدولُت للخدقُق وزاء جرلُل الفسو قاث بين ممازست الخدقُق اإلاداسبي مً دولت 

 ممثال بلجىت الخدقُق الدولُت وغيرها مً IFACئلى أخسي ، ومان في مقدمت الهُئاث ؤلاجداد الدولي للمداسبين 

اللجان اإلاىبثقت عىه ، والتي اهخدث ئلى ئصداز جملت مً ؤلازشاداث سىاء فُما حعلق بالقائمين بمهىت الخدقُق 

، أو بىطع أطس لخطىاث وئجساءاث الخدقُق حعمل على جىخُد (مخطلباث الخعلُم و  الخبرة ، السلىك اإلانهي )

 .اإلامازساث ممثلت في معاًير دولُت للخدقُق

 :   مما سبق جبدو أهمُت طسح ؤلاشهالُت التي ًخىجب بدثها في هره اإلارلسة واإلاخمثلت في آلاحي

 :إلاشكالية

ئلى أي مدي ًمنً إلاعاًس  الخدقُق الدولُت جدسين مخسجاث الخدقُق و ئعطاء الظمان و الثقت إلاسخخدمي 

 القىائم اإلاالُت ؟

 :ألاسئلة الفرعية

 :لإلجابت على هره ؤلاشهالُت ، جم جقسُمها ئلى الدساؤالث الفسعُت الخالُت

 ما عالقت اإلاساعي هدى ئطفاء طابع دولي للخدقُق باصداز معاًير دولُت للخدقُق؟ 

 فُما ًخمثل مظمىن معاًير الخدقُق الدولُت ؟وما مدي حغطُتها للجىاهب التي جخطلبها اإلاهىت؟ 

 فُما جنمً أهمُت جطبُق معاًير الخدقُق الدولُت ؟ 

 :الفرضيات

  في سبُل ؤلاجابت على ؤلاشهالُت السئِسُت و الدساؤالث الفسعُت السابقت الرلس ، باإلمهان 

 :الاهطالق مً الفسطُاث الخالُت
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  جاءث معاًير الخدقُق الدولُت لمنمل إلاشسوع الخدقُق الدولي في عل اإلاخغيراث الجدًدة اإلاسجبطت

 .بالخدىالث الاقخصادًت العاإلاُت

  جقلص معاًير الخدقُق الدولُت مً حجم فجىة الخىقعاث ، وحساعد على جخطي الخباًً بين

 .ممازساث الخدقُق بين الدوى اإلاخخلفت

 :    أهداف البحث

 :ألاهداف التي حسعى ئلحها الدزاست  مً          

 مداولت ئبساش الفائدة مً سً معاًير  دولُت للخدقُق اإلاداسبي؛ 

 ل الخدقُق ؛  معسفت الغاًت مً الخىجه هدى جدٍو

 :أسباب اختيار املوضوع

 :لعل اخخُازها للمىطىع ٌعىد لجملت مً ألاسباب اإلاىطىعُت والراجُت أهمها   

  الخطىزاث التي حشهدها الدوى في عل اهخقالها للىغام اإلاداسبي اإلاالي ، وبالخالي قصدها ئبساش مدي

 طسوزة ئجباع ذلو بمعاًير الخدقُق الدولُت ؛

 شعىزها بأهمُت اإلاىطىع في عل قصىز مهىت الخدقُق في بلدي: 

 خلى الدزاساث السابقت مً مثل هره اإلاىاطُع ؛ 

  اإلاُىى الشخص ي للطالب إلاىاطُع الخدقُق وزغبت مىه في ؤلاطالع على مل ما هى جدًد فُما ًخص

 .اإلاىطىع 

 :حدود الدراسة

تهخم هره الدزاست بالخىاسق و الخىخُد الدولُين للخدقُق اإلاداسبي ، و ما وشأ عجها مً طىابط وئزشاداث 

دولُت جدنم مهىت الخدقُق اإلاداسبي في الدوى اإلاخخلفت على غساز معاًير الخدقُق الدولُت ، وجباًً دوز هره  

 . ألاخيرة وجأزيرها على مخسجاث الخدقُق 

ق الاسخبُان ، والري  شملذ هره الدزاست: الحدود املكانية   في الجصائس ، مىنها جظمىذ اإلاسح عً طٍس

مس عُىت مً ذوي الاخخصاص  في الجصائس ، بهدف جددًد معالم الخدقُق اإلاداسبي ، ومدي مىالبخه 

 .واسخفادجه مً الخدىالث التي حستهدفها اإلاهىت دولُا 



 المقدمة العامة 
 

3 
 

 شملذ هره الدزاست أهم اإلاساخل التي مسث بها مهىت الخدقُق اإلاداسبي على الصعُد: الحدود الزمنية 

الدولي ، مع الترليز على الفترة  التي أعقبذ الخأسِس لهُئت حشسف على الخىاسق و الخىخُد الدولي للمهىت ، 

  .2009 ئلى غاًت سىت 1977ممثلت باإلجداد الدولي للمداسبين سىت 

 : منهج الدراسة 

قت الاسخقسائُت    لإلجابت على الدساؤالث اإلاطسوخت ، اسخدعى  ئعدادها للبدث جبني اإلاىهج الاسخداللي بالطٍس

خُت التي شاهدتها مهىت الخدقُق  خُت مً خالى سسد الخطىزاث الخاٍز الاسخيباطُت ، فاعخمدها ألاداة الخاٍز

اإلاداسبي ولرا مساخل بلىغها ؤلاطاز الدولي فظال عً مساخل صدوز معاًير الخدقُق الدولُت ، لما اعخمدها 

ت للبدث ، باإلطافت ئلى ألاداة ؤلاخصائُت باليسبت للدزاست الخطبُقُت   .ألاداة الخدلُلُت في باقي ألاطىاز الىغٍس

 :صعوبات الدراسة 

 :  لعل أهم الصعىباث التي اعترطذ السير الخسً للدزاست جخمثل فُما ًلي 

  قلت اإلاساجع اإلاخعلقت باإلاىطىع على مسخىي اإلانخباث الجامعُت خاصت فُما حعلق بمعاًير

 الخدقُق الدولُت ؛

  قلت الدزاساث السابقت اإلاشابهت للمىطىع ،و التي لى جىفسث لهاهذ بمثابت اهطالقت علمُت مفُدة

 إلاىطىع البدث ؛

  الخعدًالث و ئطافاث التي حشهدها هصىص معاًير الخدقُق الدولُت بصفت مخنسزة ، ما خخم على

الطالب اعخماد مساجع خدًثت و الاسخغىاء عً النثير مً اإلاساجع القدًمت وسبُا ، لما خلق 

 صعىبت في جدصُل بعع الىصىص ؛
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 :هيكل البحث

  بغسض جدصُل الهدف مً الدزاست باإلجابت على الدساؤالث اإلاطسوخت ، ومً خالى مداولت ؤلاخاطت 

مقدمت ، زالزت فصىى مً زالر مباخث لهل فصل مقدمت : بجمُع جىاهب البدث ، اعخمدها خطت هُهلها 

 . وخاجمت 

 .إلاطار أملفاهيمي للقوائم املالية في املؤسسة : الففل ألاوو 

 : جم جظمين هرا الفصل زالزت مباخث زئِسُت 

  بالخطسق إلافهىمها وجصيُفاتها , فهان اإلابدث ألاوى عبازة عً عمىمُاث خىى اإلاإسست. 

  سها و وحعسطىا في اإلابدث الثاوي ئلى ماهُت القىائم اإلاالُت ، مفهىمها ، الفسق بين جقاٍز

 .مسخخدمحها 

  فسوض و ألاسس اإلاخعلقت باعداد القىائم اإلاالُت فشمل هرا ألاخير : أما اإلابدث الثالث

 .عىاصس القىائم اإلاالُت ، و القىائم وفق اإلاعاًير اإلاداسبُت الدولُت و لرا قائمت الخدفقاث الىقدًت

 .البيئة الدولية للتدقيق : الففل الثاني 

 :   جم جظمين هرا الفصل زالر مباخث زئِسُت 

  مهاجب  )في اإلابدث ألاوى جم الخطسق ئلى طبُعت البِئت الدولُت للخدقُق بدىاوى جاهبي العسض

س اإلادقق) ، والطلب  (الخدقُق الدولُت على مهىت الخدقُق اإلاداسبي ، باإلطافت ( ألاطساف الطالبت لخقٍس

 ئلى مىقع الخدقُق اإلاداسبي مً الانهُازاث اإلاالُت الدولُت ؛

  ، وفي اإلابدث الثاوي جىاولىا ألاطساف اإلامازست للخدقُق في البِئت الدولُت ممثلت في اإلادققين

فخم الخطسق لسلىلُاث اإلاهىت مً خالى دلُل السلىك ألاخالقي الصادز عً ؤلاجداد الدولي للمداسبين 

، وعسض مخطلباث الخعلُم و الخبرة للمدققين في بعع الدوى ، عطفا على مخطلباث الخعلُم و الخبرة 

 الصادزة عً الاجداد الدولي للمداسبين ؛

  أما فُما ًخص اإلابدث الثالث والري جظمً جبني معاًير الخدقُق الدولُت ، فخم الخطسق فُه

ئلى لُفُت صدوز معاًير الخدقُق الدولُت ، أهمُتها ، وأهم الاهخقاداث اإلاىجهت لها ، باإلطافت ئلى 

 .عالقتهما بمعاًير اإلاداسبت الدولُت 
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 .الدراسة التطبيقية : الففل الثالث 

 :    جم جظمين هرا الفصل زالر مباخث زئِسُت 

  ًجىاوى اإلابدث ألاوى مهىهاث ومىهجُت الدزاست الخطبُقُت ، مً خالى الخطسق ئلى مل م

 مجخمع و عُىت الدزاست ، خدود الدزاست ، والصعىباث التي ئعترطتها ؛

  أما اإلابدث الثاوي فخظمً مساخل الاسدباهت ، مً مسخلت الخدظير إلعداد الاسخمازة ، مسوزا

غ الىخائج التي جلذ العملُت؛   باإلاقاًِس اإلاهىهت لهُهل الاسخبُان ، ووصىال ئلى جفَس

  في خين عالج اإلابدث الثالث جدلُل هخائج الاسخبُان اإلاخعلقت باإلاداوز الثالر مىطىع الدزاست

 .، و أهم الاسخيخاجاث اإلاىافقت لهره الىخائج 



 

 

 

الفصل ألاول  ؤلاطار 

مي لللوائم ياإلافاه

اإلاالُة في اإلاؤصضة 
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 :ثمهُد

بن امللاًير املداظبُت ما هي بال بسؼاداث ؤألا جوظيهاث حؽٖل املشظم الزي ٌعدىذ بلُه املداظب كىذ     

ُاط ألابًصاح  بلخ، بال ؤن جلٗ امللاًير ال ًمًٕ جؼبُِها كلى الواُم ...الخلامل مم  خذار املالُت مً اكتراي ألُا

اللملي برا لم جًٕ معخمذة مً ؤظاط مىؼِي ًلِى ُبوال كاما مً ُبل معخخذميها، ألالهزا الوشض ظلذ 

بلخ، ....لجىت ملاًير املداظبت الذألالُت بلى ألاطم بػاس ًٕشي ًخظمً مجموكت مً املبادت ألاالٌشألاض ألااملٌاَُم

ألاالتي حؽٖل  ظاط املىؼِي ألااملشظم  ظاس ي التي ٌؽخّ مىه ؤي ملُاس ظذًذ ؤألا حلذًل مللُاس ُاثم، ألارلٗ 

. لظمان الوص٘و بلى مللوماث مالُت راث هوكُت كالُت، ألا ؤًظا طمان ُب٘و ألااظم مللاًير املداظبت الذألالُت

( IASC)    ألامً خال٘ َزا الٌصل ظوي هخؼَش بلى ؤَم اللىاصش الواسدة في إلاػاس الٌٕشي الصادس كً

جدذ كىوان بػاس إلكذاد ألاكشض الِواثم املالُت، باكخباٍس املصذس  ظاس ي التي حؽخّ مىه مخؼلباث الُِاط 

ش املالُت الذألالُت . ألااملخؼلباث  خشى طمً امللاًير املداظبُت الذألالُت ألاملاًير الخِاٍس

ش مالي، ألاالتي مً خاللها      باإلطاًت بلى ما ظبّ، ألابما ؤن الِواثم املالُت هي اللىصش  ظاس ي في ؤي جٍِش

ٔاًت  ًخم جوصُل هخاثج الُِاط املداظبي في ؼٖل مللوماث ؤألا بُاهاث مالُت بلى معخخذميها، ظوي هخؼَش بلى 

ِا مللاًير املداظبُت الذألالُت  .جلٗ الِواثم املالُت مً خُض الؽٖل ألااملظمون ألًا

      ألافي هٌغ العُاَ ، ظىداأل٘ا اظدُظاح ؤَم جلٗ ما ًميز املاظعت الاُخصادًت ألا ٓزا الِواثم املالُت، 

 :مً خال٘ جىاأل٘ا املباخض الشالر الخالُت 

  ٘  .املاظعت الاُخصادًت : املبدض  ألا

 ماَُت الِواثم املالُت : املبدض الشاوي. 

 الٌشألاض ألا  ظغ املخللِت بةكذاد الِواثم املالُت : املبدض الشالض. 
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اإلاؤصضة الاكحصادًة  : اإلابحث ألاول 

ٌ املٖاهت التي جدـى بها املاظعت ربن املاظعت الاُخصادًت هي املدْش  ظاس ي للخىمُت الاُخصادًت ، ألٍا

الاُخصادًت جيبم مً ٔونها املصذس الشثِس ي لخلبُت الاخخُاظاث املخلذدة ألا املخىوكت لألًشاد ألا املجخملاث، 

دعنى للماظعت الاُخصادًت الُِام بذألاسَا مً خال٘ مجموكت مً الوؿاثٍ املخىوكت ألا املخٖاملت ًُما بُنها  ألٍا

ألامً ؤَمها الخذُُّ ، بدُض جيبم ؤَمُت الخذُُّ في املاظعت الاُخصادًت مً الحاظت بلى جُُِم ؤداء َذٍ 

ش الخذُُّ  ظاط مً الدعُير  مشل للُِام بهزا الذألاس   . خيرة الجخار الِشاساث  ؽإهه ، بدُض ًًو

عمومُات حول اإلاؤصضة الاكحصادًة  : اإلامللل ألاول 

 1مفهوم اإلاؤصضة الاكحصادًة   

ٌها جبلا ملىاؿش مخخلٌت    . وُت بكؼاء مٌهوم ؼامل للماظعت الاُخصادًت ظوي بخم حلٍش

: اإلاؤصضة وحدة إهحاج و ثوزَع .1

حلشي املاظعت كلى ؤنها جىـُم اُخصادي معخِل ، ًخٖون مً ألاظاثل جمضط ًُما بُنها مً ؤظل بهخاط 

ظلم ألاخذماث موظهت للبُم 

. هخاط ظلم ألاخذماث موظهت موظهت للبُمببرن حلخبر املاظعت كون اُخصادي ًخظمً ألاؿٌُت ؤظاظُت  في 

برن حلخبر املاظعت كون اُخصادي ًخظمً ألاؿٌُت ؤظاظُت جخمشل في بهخاط ظلم ألاخذماث موظهت للبُم في 

ت ،معخودكاث،  ٔاالث ججاٍس  ظواَ ، ألالخدُِّ َزا الهذي جدخوي املاظعت كذة كىاصش مشل املصاوم ،ألا

الخ ،ألاجخؼلب اللملُت إلاهخاظُت كذة كىاصش لإلهخاط منها الُذ اللاملت ، املواد  ألالُت ألا املىخجاث هصٍ ...مخابش

ل اليؽاغ . املصىلت ، الؼاُت ، ججهيزاث إلاهخاط، بشاءة الاختراق ، جشاخُص إلاهخاط ، ألامواسد مالُت لخمٍو

ً ألاجوصَم  ا ؤداة لخٍٖو ض الخلٍشٍ العابّ كلى ُذسة املاظعت كلى بهخاط ألا ؤَمل مهمت جمشلذ في اكخباَس ٓس

. املذاخُل التي ؤهخجتها كلى مخخلٍ املخلاملين الاُخصادًين ألا املالُين

 :اإلاؤصضة وحدة لحوزَع اإلاداخُل .2

 ً ا ؤداة لخٍٖو ض الخلٍشٍ العابّ كلى ُذسة املاظعت كلى إلاهخاط ألاؤَمل كوامل مهمت جمشلذ في اكخباَس ٓس

 .ألاجوصَم املذاخُل التي ؤهخجتها كلى مخخلٍ املخلاملين الاُخصادًين ألااملالُين

ً اللُمة اإلاضافة- 1.2   لذ بجمام كملُت بهخاط العلم ألاالخذماث جخوظه َزٍ  :اإلاؤصضة وثىٍو

ٔاث الوظُؼُت  يخج كً َزا مذاخُل جخمشل في ُُمت املىخجاث، ألابلذ ػشح ُُمت ًاإلظتهال بلى البُم، ألٍا

ً املىخجاث ًدؽٖل ما ٌلشي بالُِمت املظاًت للماظعت . الذاخلت في جٍٖو
                                                           

لِوب1 م، كبذ  بَو ٘  الٍٕش  15ص. 1999 الجضاثش، الجاملُت، املؼبوكاث دًوان اللامت، املداظبت ؤصو
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ً الٌواثع ألاجِذًم بطاًاث  حلخبر الُِمت املظاًت سصُذ َام ٌلبر كً مذى هجاح وؽاغ املاظعت في جٍٖو

ل املواد  ألالُت ألامذخالث املاظعت بلى ظلم ألاخذماث راث ُُمت بظخلمالُت بلى  ّ كملُاث جدٍو كً ػٍش

. املعتهلٕين

 بن الُِمت املظاًت التي ٔونها املاظعت جمذ مً خال٘ حلاألان مخخلٍ املخلاملين، :1ثوزَع اإلاداخُل- 2-2

ها في رلٗ كذة ؤكوان اُخصادًين ألامالُين، ألاالزًً  ألابالخالي ًهي ال حلخبر دخل صافي للماظعت، بل ٌؽآس

: ٌعخٌُذألان مً ؤظضاء َامت مً الُِمت املظاًت ألارلٗ كلى الىدو الخالي

 ٘الشألااجب لللما .

 حعذًذ الٌاثذة للذاثىين. 

 جوصَم  سباح كلى ؤصحاب املاظعت. 

 حعذًذ الظشاثب للذألالت ألاالجماكاث املدلُت. 

  ٔاث للظمان الاظخماعي ألاالخإمين ألاما ًبِى للماظعت مً الُِمت املظاًت حعذًذ الاؼترا

 :ًخصص لـ

o إلاَخالْ لخوؼُت الىِص في  ظهضة. 

o  الجضء املخبِي مً  سباح  لذ الخوصَم ًبِى في املاظعت كلى ؼٖل اخخُاػاث، خُض ًوظه

ل الزاحي الصافي و ما ٌلشي بالخمٍو ل الاخخُاظاث املعخِبلُت ألَا  .هدو جمٍو

 :2اإلاؤصضة خلُة اححماعُة.3

ؤَملذ الخلاٍسٍ العابِت للماظعت اللىصش البؽشي ألاالزي ٌلخبر املدوس  ظاس ي ليؽاغ املاظعت، 

 .ألااَخمذ بالجواهب املادًت ألااملالُت

ش لللما٘  جِوم املاظعت بخوؿٍُ كذد مً اللما٘، ألابالخالي ًهي جِوم بوؿٌُت اظخماكُت َامت، خُض جًو

ً ألاالخإَُل ض الاظخماعي، الخٍٖو ُت، املٓش . بلخ....كذة اخخُاظاث باإلطاًت لألظوس، اظخِشاس اللمل، الخدٌيز، التُر

برن ًمًٕ اكخباس املاظعت ججمم  ؽشي يهذي بلى جدُِّ َذي ملين، بال ؤن َزٍ املجموكت جخميز  لذة 

الث ألاالشِاًت ألا َذاي، ألافي الٕشير مً  خُان جخخلٍ ؤَذاي املاظعت كً  ٔاملَا اخخالًاث مً هواحي كذة 

و ما ًخم كبر حعُير  زا ًادي بلى كذة هضاكاث داخل املاظعت جخؼلب املخا لت ألاالدعُير ألَا ؤَذاي  ًشاد ألَا

ت  .املواسد البؽٍش

 

 

                                                           
 .28،ص2002دًوان املؼبوكاث الجاملُت ،: الجضاثش . اُخصاد ألا حعُير املاظعت. كبذ الشصاَ بً خبِب  1
دؽاسد2 ، ماسجل ؼشألاٍذس،  ٍس ت ًا٘، مدمذ ألالذ ببشاَُم ٔاظُجي، اخمذ كلي خالذ جشظمت ٔاسي، ظاْ ٓالْس خ داس املداظبت، هـٍش اض، لليؽش، املٍش  الٍش

 26 ص ، 2006



٘  الٌصل  املاظعت في املالُت للِواثم املٌاَُمي                                              إلاػاس              ألا

 

10 
 

  :اإلاؤصضة مرهس الثخاذ اللرارات الاكحصادًة واإلاالُة.4

ض ُشاس اُخصادي، خُض جمغ ُشاساث  ا مٓش ، باكخباَس جللب املاظعت ؤدألااسا َامت في اُخصاد العَو

ِت جوصَم املىخجاث  .بلخ...املاظعت ظواهب مهمت في الحُاة الاُخصادًت، منها ؤهواق املىخجاث، ؤظلاس البُم، ػٍش

 : 1جعٍرف اإلاؤصضة هىظام.5

خٖون الىـام مً  خإزش باملدُؽ الخاسجي، ألٍا حلشي املاظعت مً َزا املىـوس كلى ؤنها هـام مٌخوح ًازش ألٍا

 .مجموكت مً كىاصش مخٌاكلت ألامترابؼت ًُما بُنها لخدُِّ َذي ملين

جخمشل اللىاصش املٖوهت لىـام املاظعت في ؤهـمت ًشكُت َُالىـام الٌشعي الخجاسي، الىـام الٌشعي 

إلاهخاجي، الىـام الٌشعي املالي، خُض ًخميز ٔل هـام ًشعي بهذي ًشعي مدذد، ألابما ؤن  هـمت الٌشكُت 

للماظعت مخٌاكلت ًُما بُنها، ًةن جشابؽ  َذاي الٌشكُت لألهـمت الٌشكُت ًصب في جدُِّ الهذي اللام 

. لىـام املاظعت

ىِعم بذألاسٍ بلى ؤَذاي ًشكُت ٔل خعب  ًخمشل الهذي اللام للماظعت في الخٍُٕ مم مدُؼها اللام، ألٍا

الىـام الٌشعي، ًالهذي الٌشعي الخجاسي ًخمشل في الخٍُٕ مم املدُؽ الخجاسي للماظعت، ألاالهذي الٌشعي 

املالي ٌععى للخٍُٕ مم املدُؽ املالي، ألاالهذي الٌشعي إلاهخاجي ًخمشل في الخٍُٕ مم املدُؽ إلاهخاجي 

. للماظعت

: ثصيُفات اإلاؤصضات الاكحصادًة: اإلامللل الثاوي 

ِا مللاًير مخخلٌت بلى ما ًلي  :ًخم جصيٍُ املاظعاث الاُخصادًت ألًا

 :ثصيُف اإلاؤصضات الاكحصادًة وفلا لشيلها اللاهووي.1

ِا لؽٖلها الِاهووي بلى : جىِعم املاظعاث الاُخصادًت ألًا

 ألاجخٖون مً شخص ألااخذ مدذد، ألاال حلخبر املاظعت الٌشدًت ألاخذة :2 اإلاؤصضات الفردًة1-1

ُاهوهُت معخِلت كً مالٕها، ألاجٖون معاألالُت املالٗ هير مدذدة بمِذاس سؤط املا٘، ألابهما جخجاألاص رلٗ 

مًٕ الخىا٘ص  اة صاخبها بال برا اهخِلذ بلى الوسزت، ألٍا بلى ؤخواله الصخصُت، ألاجيخهي املاظعت كادة بًو

بت كلُه ال كلى  ا بىٌعه، ألاجٌشض الظٍش كً ملُٕت املاظعت الٌشدًت بشهبت مالٕها الزي ًذًَش

. املاظعت، ألهه ال ًوظذ اظخِاللُت للماظعت كً مالٕها

وجشمل رالذ صور مً الشروات : شروات ألاشخاص1-2

ٔاء ًيها بصٌت شخصُت بالخظامً:شروات الحضامً -ؤ  ٔاث التي جٖون معاألالُت الؽش  ألاالخٖاًل  هي الؽش

ٔاء ًيها، ؤألا مً لِب ؤألا ٓىُت ٔل  خإلٍ كىوانها مً ؤظماء ظمُم الؽش كً ظمُم التزاماتها في ؤموالها الخاصت، ألٍا

                                                           
ا ألالُذ الخذاػ، مصؼٌى الذًً  خعام1 ٍش ٘  هوس، ببشاَُم الىاصش كبذ صُام، ٓص ، الجضء املالُت، املداظبت ؤصو  17 ص1995كمان،  املعيرة، داس  أل٘ا
،ص1999داس الٌٕش للؼباكت ألا اليؽش ألا الخوصَم،: سدن. مبادت املداظبت .  خمضة  ؽير ؤبو اللاص 2  16،الجضء  أل٘ا
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ٔاٍئ)منهم، ؤألا مً اظم ؤألا ؤٓثر منهم ؤألا لِبه، مم بطاًت ٔلمت ٔاءَم)ؤألا  (ألاؼش جب  (ألاؼش ؤألا ما ًٌُذ َزا امللنى، ألٍا

ت الخظامً مً  شخاص الؼبُلُين ال  ت مخٌِا داثما مم َُئتها الِاثمت، ألاجخإلٍ ؼٓش ؤن ًٖون كىوان الؽٓش

ٗ ؤألا ؤٓثر  ٔاء ؤألا موث ؼٍش ا الضمني خعب الاجٌاَ بين الؽش يخهي كمَش ًِل كً ازىين، ألٍا

ت مً  ؤألا ٔاء، ألاجذاس الؽٓش ل ملُٕتها بمواًِت ظمُم الؽش مًٕ جدٍو ٗ ؤألا  عبب إلاًالط، ألٍا اوسحاب ؼٍش

خٖون سؤظمالها مً مجموق  ت كلى هير رلٗ، ألٍا ٔاء ألالٖل منهم صوث ألااخذ ما لم ًىص كِذ الؽٓش ُبل الؽش

ت ّ هصِبه مً صافي ؤسباح الؽٓش ٗ  ؽٖل ًشدي ألًا بت كلى ٔل ؼٍش ٔاء ًيها، ألاجٌشض الظٍش  .خصص الؽش

ٔاء،  أل٘ا :شروات الحوصُة البضُملة -ب  ت التي جِوم جدذ كىـوان، ألاحؽمـل هـوكين مً الؽش  ألاهي الؽٓش

ٗ مخظامً ؤألا ؤٓثر معاألالين بصٌت شخصُت بالخٖاًل ألاالخظامً كً ظمُم التزاماتها في ؤخوالهم  ؼٍش

ت بال بمِذاس  ٗ ؤألا ؤٓثر مدذألاد املعاألالُت، ألاال ًٖون ٔل منهم معاألا٘ كً التزاماث الؽٓش الخاصت، ألاالشاوي ؼٍش

ٔاء املخظامىين ؤألا  لظهم، باإلطاًت  ت كلى ؤظماء الؽش ؽمل كىوان َزٍ الؽٓش ت، ألَا خصخه في سؤظما٘ الؽٓش

ٔاٍئ)بلى ٔلمت م)ؤألا  (ألاؼش ٔاَئ  .خعب مِخض ى الحا٘ (ألاؼش

ـٗ :1شروات ألاشخاص ذات اإلاضؤولُة اإلاحدودة -ط  معاألاال كلى هدو   في ؿـل َزا الىوق ًٕـون ٓـل ؼٍش

ً، ألاكلى كٕغ  ٔاء آلاخٍش اث الؽش هير مدذد كً ؤوؽؼخه املهىُت الخاصت، ألالٕىه ال ٌلذ ٓزلٗ كً جصًش

ٔاث  شخاص راث املعاألالُت املدذألادة  ٔاء في ؼش ٔاث الخوصُت البعُؼت، ًٖون لٖاًت الؽش الحا٘ مم ؼش

ت . الٌشصت في بداسة الؽٓش

ت املعاَمت ُٓان ُاهووي له ألاظود معخِل ألامميز كً املالْ، ٌعمى :2شروات اإلاضاهمة-1-3  حلذ ؼٓش

ت املعاَمت املعاَمون  ل حعمى  (ؤألا خملت  ظهم)مالْ ؼٓش خمشل دلُل ملُٕتهم في خصص ُابلت للخدٍو ألٍا

. ؤظهم سؤط املا٘

ت املعاَمت، ًخم  ين الزًً ًدصلون كلى سألااجب بةداسة الؽٓش ً املهىُين املدتًر ألاجِوم مجموكت مً املذًٍش

ً، ؤطٍ  ين آلاخٍش ً املدتًر ٖوهون معاألالين كً حلُين املذًٍش ً مً ُبل املعاَمين ألٍا اهخخاب َاالء املذًٍش

ظلون العُاظت اللامت، بما في رلٗ مِذاس  سباح  بلى رلٗ ًخخز ؤكظاء مجلغ إلاداسة الِشاساث الشثِعُت ألٍا

ب ؤألا جوسٍض ظهمه  ت بُم ؤألا ألَا خمخم ٔل معاَم بدٍش ت املعاَمت كلى املعاَمين، ألٍا التي ظخوصكها الؽٓش

ت الاظخمشاس باللمل  ٕزا ًمًٕ للؽٓش ت املعاَمت، ألَا ذ بذألان ؤي جإزير ظلبي كلى الؽٓش لصخص آخش في ؤي ألُا

. بلى مذى هير مدذألاد

ٔاث املعاَمت، خُض ٌعخؼُم  ً لؽش ل امللُٕت كلى ظزب املعدشمٍش ٓما حعاكذ ؤًظا َزٍ إلامٖاهُت لخدٍو

ٔاث املعاَمت بمٖاهُت ؤٓبر لجمم  ش لؽش ٕزا ًخًو ت، ألَا ً  عهولت ٓبيرة اظترظاق ؤموالهم مً الؽٓش املعدشمٍش

ً . مبالى ٓبيرة مً سؤط املا٘ مً اللذًذ مً املعدشمٍش

                                                           
اض. جشظمت مٕشم كبذاملعُذ باظُلي، كبذ الِادس الذٌعؼي.املداظبت ؤظاط ُشاساث  كما٘.سألابيرث مُجض ألاآخشألان 1 خ : الٍش داس املٍش

. 320،ص2005لليؽش،
 323-322املداظبت ؤظاط ُشاساث  كما٘ هٌغ املشظم،ص. سألابيرث مُجض ألاآخشألان2
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 :ثصيُف اإلاؤصضات وفلا لملبُعة اإلالىُة .2

ٔاث ) ألاهي املاظعاث التي حلود ملُٕتها للٌشد ؤألا مجموكاث ؤًشاد:اإلاؤصضات الخاصة -أ  ؼش

ٔاث ؤموا٘  (بلخ...ؤشخاص، ؼش

ت للِؼاق ألاالِؼاق : املاظعاث املخخلؼت -ب  ألاهي املاظعاث التي حلود ملُٕتها بصوسة مؽتٓر

 .الخاص

ألاهي املاظعاث التي حلود ملُٕتها للذألالت ًال ًدّ للمعاألالين كنها : املاظعاث اللامت -ج 

 .الخصشي بها ٌُٓما ؼاءألاا ألاال ًدّ لهم بُلها ؤألا بهالُها بال برا ألااًِذ الذألالت كلى رلٗ

 :ثصيُف اإلاؤصضات وفلا لليشاط الاكحصادي .3

ل املواد  ألالُت بلى : اإلاؤصضات الصىاعُة -ؤ  هي التي ًخجعذ وؽاػها الاُخصادي في جدٍو

 .مىخجاث ُابلت لالظتهالْ املباؼش ؤألا الاظتهالْ الوظؼي مً ُبل ماظعاث ؤخشى 

ة -ب   هي املاظعاث التي ًخجعذ وؽاػها الاُخصادي في ؼشاء البظاكت :اإلاؤصضات الحجاٍر

 . الجاَضة مً ؤظل بكادة بُلها دألان بخذار ؤي حوُير ًيها

: باإلطاًت بلى

ادة بهخاظُت  سض ؤألا اظخصالخها، ألاجِوم :اإلاؤصضات الفالحُة -ط   ألاهي املاظعاث التي تهخم بٍض

 .َزٍ املاظعاث بخِذًم إلاهخاط الىباحي ألاإلاهخاط الحُواوي

ألاهي املاظعاث التي جِذم خذماث ملُىت ٓماظعاث الىِل،ماظعاث : مؤصضات الخدمات -د 

ذ ألااملواصالث . بلخ....البًر

: ثصيُف اإلاؤصضات وفلا لحجمها.4

:  1 َىاْ كذة ملاًير حعخخذم في جدذًذ حجم املاظعت الاُخصادًت ألاالتي مً ؤَمها

 كذد اللمالت في املاظعت. 

 حجم سؤط املا٘ املعدشمش. 

  املعخوى الخِني املعخخذم. 

 ت  .ػبُلت امللُٕت ألااملعاألالُت إلاداٍس

 حجم إلاهخاط ألاالُِمت املظاًت. 

 ُت  .ُُمت املبُلاث ألاالحصت العُو

  . معاًير الحمُيز بين حجم اإلاؤصضات في الجسائر: اإلامللل الثالث 

ِا لحجمها  هـشا لخلذد ملاًير الخصيٍُ هخج كىه اخخالي الذأل٘ا في جصيٍُ املاظعاث الاُخصادًت ألًا

: بدُض ٔل دألالت جخخاس امللاًير ألاالخصيٍُ الزي ًىاظبها، ألاكلى ظبُل املشا٘ ؤخزث الجضاثش بامللاًير الخالُت

مًٕ جوطُذ ت، ألٍا م  كما٘، ألاالحصُلت العىٍو : خال٘ الجذأل٘ا الخاليَا اللمالت املوؿٌت، ُس

                                                           
  31 30اُخصاد املاظعت   هٌغ املشظم ص .  كمش صخشي 1



٘  الٌصل  املاظعت في املالُت للِواثم املٌاَُمي                                              إلاػاس              ألا

 

13 
 

 

 ملاًير الخمُيز بين حجم املاظعاث في الجضاثش( : 01-01)الجدول ركم 

اإلاعــاًير 

 اإلاؤصضة

العمالة اإلاوظفة 

 (عامل)

ركم ألاعمال الضىوي 

 (ملُون دًىار)

ة  الحصُلة الضىٍو

 (ملُون دًىار)

 10 20 9 بلى 1 اإلاؤصضة اإلاصغرة

 100 200 49 بلى 10اإلاؤصضة الصغيرة 

 500 بلى 100 2000 بلى 200 250 بلى 50اإلاؤصضة اإلاحوصملة 

 املؽشألاكاث الصويرة. ؤظالُب ألاجىمُت املؽشألاكاث الصويرة ألااملخوظؼت في الاُخصاد الجضاثشي . صالح صالخي: اإلاصدر

. 168،  ص2004ألااملخوظؼت في الوػً اللشبي، إلاؼٖالُاث ألاآًاَ الخىمُت، الِاَشة، 

م ام في الجـذأل٘ا مللاًير الخصيٍُ حلخبر  (1)ألامً خال٘ الجذأل٘ا ُس وعدىج ؤن ما ًٌَو جلٗ  ُس

للماظعاث الٕبيرة الحجم 

 ماهُة اللوائم اإلاالُة : اإلابحث الثاوي

ف اللوائم اإلاالُة و اهدافها :اإلامللل ألاول   .جعٍر

ف اللوائم اإلاالُة .1   :1جعٍر
ً
ت ما، ألاجدخوي هالبا ت الخاصت  ؽٓش ُّ كباسة كً مجموكت مً البُاهاث املال

لّذ َزٍ الِواثم مً  وؽؼت 
ُ
ت، ألاح ًّ ت، ألا سباح، ألاالخذًِاث الىِذ ُّ ت اللموم ُّ كلى مللوماث كً الذخل، ألاامليزاه

ت  ُّ لشَّي الِواثم املال
ُ
ٔاث؛ ألارلٗ مً خال٘ الاكخماد كلى اظخخذام مبادت املداظبت،ألاح ٔاًت الؽش ؼبِها 

ُ
التي ج

ٌاث : بإّنها ذ ما، ؤألا ًترة ُمدذدة مً الضمً،ألامً الخلٍش ت للُميؽإة ؤزىاء ألُا ُّ عاَم بخوطُذ الحالت املال
ُ
ش ح جِاٍس

ت ؤّنها ُّ ت، ألاتهذي بلى هِل مللوماث كً ؤهلب :  خشى للِواثم املال ُّ َىـم بىاًء كلى بظشاءاث مىؼِ
ُ
بُاهاث ج

عاَم بخوطُذ مجموكت مً 
ُ
ـهش مللوماث كً لحـت ملُىت، ؤألا ُذ ح

ُ
ذ ج ٔاث  كما٘، ألُا ت للؽش ُّ املٖوهاث املال

ت خال٘ ُمّذة ملُىت ُّ  .اللملُاث املال

 :2هدف اللوائم اإلاالُةأ

يز كلى  موس آلاجُت : تهخم  َذاي الخاصت بالِواثم املالُت في التٓر

                                                           
ا ألالُذ الخذاػ، مصؼٌى الذًً  خعام1 ٍش  29هوس ،  مشظم ظابّ، ص ببشاَُم الىاصش كبذ صُام، ٓص
ت  2 اوي هوس الذًً ، ًشألام مدمذ الصالح ، امللاًير املداظبُت الذألالُت ألاالبِئت الجضاثٍش مِوماث ألامخؼلباث الخؼبُّ ، مذاخلت ، امللخِى الذألالي – مٍض

ض الجامعي بالوادي ًومي   .2010 ظاهٌي 18ألا17خ٘و الىـام املداظبي املالي في ؿل ملاًير املداظبت الذألالُت ، املٓش
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  ألا الذاثىين ً الاَخمام بٖاًت الٌئاث املشجبؼت مم الِواثم املالُت ،ألاخصوصا املعدشمٍش

ت َُ لين، خُض حلٌذ َزٍ الٌئاث مً ؤََم املخا لين للِواثم املال  .الحالُين ألا املخُو

  ت ًَ مخا لت املللوماث التي حعاكذ في جِذًش حجم ألادسظت املخاػشة املازشة كلى الخذًِاث الىِذ

ت  .املعخِبلُت الىاججت كً الؽٓش

  ًاظخخذام مِاًِغ الخوير في إلالتزماث ، ألااملواسد املشجبؼت بُِاط الذخل الخاص بامليؽإة ،م

ِت  ًظل للخيبا بالخذًِاث  خال٘ الاكخماد كلى ُاثمت الذخل، ًِعاَم رلٗ في جِذًم الؼٍش

ت الٌللُت ًَ  .الىِذًت باملعخِبل مِاسهت مم الخذًِاث الىِذ

  جِذًم مللوماث خ٘و الخويراث الـاَشة في بظمالي املواسد، ألاالىاججت كً  وؽؼت املوظهت

لت مً الاظدشماس ،ألاجدذًذ مذى ُذسة امليؽإة كلى  ت اللواثذ املخُو لخدُِّ  سباح، ألارلٗ بهذي ملًش

 .ظذاد دًونها للموسدًً ألا الذاثىين، ألابؿهاس ُذستها كلى ظذاد طشاثبها

 ٔاًت املللوماث املىاظبت لحاظاث  ًشاد الزًً ٌعخخذمون الِواثم املالُت  .إلاًصاح كً 

ر اإلاالُة و اللوائم اإلاالُة: اإلامللل الثاوي   :1الفرق بين الحلاٍر

ش املالُت، ألاجمشل الِواثم املالُت الوظاثل  ظاظُت لخوصُل  الِواثم املالُت جمشل الجضء املدوسي للخِاٍس

. املللوماث املداظبُت لألػشاي الخاسظُت

ش املالُت ظضء الِواثم املالُت ًِؽ ألالٕنها جمخذ لدؽمل ٓزلٗ الوظاثل  خشى لخوصُل  ألاال جخظمً الخِاٍس

ذ جِوم إلاداسة  املللوماث راث الصلت، املباؼشة ألاهير املباؼشة، ألاالتي ًخم اظخخشاظها مً الىـام املداظبي، ألُا

ش املالُت ألالِغ مً خال٘ الِواثم املالُت  ّ ألاظاثل الخِاٍس بخوصُل املللوماث بلى  ػشاي الخاسظُت كً ػٍش

ا مٌُذة باليعبت لألػشاي  الشظمُت ألارلٗ ألن  خيرة جخظم لِواكذ صاسمت ألاجىـُمُت، ؤألا ألن إلاداسة حلخبَر

ش املالُت ألالِغ مً خال٘ الِواثم املالُت  ّ الخِاٍس الخاسظُت، ألاباليعبت للمللوماث التي ًجب جوصُلها كً ػٍش

ش املالُت للماظعت ُذ حؽمل مللوماث  ًةنها ُذ جخخز ؤؼٖاال مخخلٌت ألاجخللّ بموطوكاث كذًذة، ألاالخِاٍس

ش مجلغ إلاداسة ألاالخيبااث املالُت ألا خباس راث الصلت باملاظعت  مالُت ألامللوماث هير مالُت ألاوؽشاث ؤألا جِاٍس

ش  وضح ما ظبّ ؤن الخِاٍس زلٗ الخإزير البُئي ؤألا الاظخماعي ألكما٘ املاظعت، ألٍا لاث ألٓا ألاألاصٍ للخؼؽ ألاالخُو

 .املالُت مٌهوم ؤؼمل كً الِواثم املالُت

 

 

 

 

                                                           
 .207،ص 1991 بيرألاث، الجاملُت، الذاس املالُت، املداظبت في دساظاث الصبان، ظمير  مدمذ1
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 .مضحخدمو اللوائم اإلاالُة: اإلامللل الثالث

ً الحالُين ألااملدخملين، ألااملوؿٌين ألااملِشطين ألااملوسدًً     ٌؽمل معخخذمي الِواثم املالُت املعدشمٍش

ٔاالتها ألاالجمهوس، ٌعخخذم َاالء الِواثم املالُت لخلبُت  ً، ألااللمالء ألاالحٖوماث ألاألا ين آلاخٍش ألاالذاثىين الخجاٍس

: 1 لع اخخُاظاتهم املخخلٌت مً املللوماث، ألاحؽمل الاخخُاظاث ما ًلي

 : املعدشمشألان (1

    بن مِذمي سؤط املا٘ ألامعدؽاسيهم مهخمون باملخاػشة املالصمت الظدشماساتهم ألااللاثذ املخدِّ منها، بنهم 

ٔان كليهم اجخار ُشاس الؽشاء، ؤألا الاخخٌاؾ  باالظدشماس ؤألا البُم،  ًدخاظون ملللوماث حعاكذَم في جدذًذ ما برا 

 .ٓما ؤن املعاَمين مهخمون باملللوماث التي حعاكذَم في جُُِم ُذسة املاظعت كلى جوصَم  سباح

 :املوؿٌون ألااملجموكاث املمشلت لهم (2

    املوؿٌون ألااملجموكاث املمشلت لهم مهخمون باملللوماث املخللِت باظخِشاس سبدُت ؤسباب كملهم، ٓما ؤنهم 

ش ًشص  مهخمون باملللوماث التي جمٕنهم مً جُُِم ُذسة املاظعت كلى دًم مٖاًأتهم، ألامىاًم الخِاكذ ألاجًو

 .اللمل

 :املِشطون  (3

ٔاهذ ُشألاطهم ألاالٌواثذ املترجبت كليها      املِشطون مهخمون باملللوماث التي حعاكذَم كلى جدذًذ ًُما برا 

 .ظوي جذًم لهم كىذ الاظخدِاَ 

 : اللمالء (4

ل  ت املاظعت، خصوصا كىذما ًٖون لهم اسجباغ ػٍو     اللمالء مهخمون باملللوماث املخللِت باظخمشاٍس

 . ظل ملها ؤألا الاكخماد كليها

ٔاالتها (5  :الحٖوماث ألاألا

ٔاالتها  لملُت جوصَم املواسد، ألابالخالي وؽاػاث املاظعاث، ٓما ًؼلبون مللوماث مً       تهخم الحٖوماث ألاألا

إظاط إلخصاءاث الذخل الوػني ألابخصاءاث  بُت، ألٓا ؤظل جىـُم وؽاػاث املاظعت ألاجدذًذ العُاظاث الظٍش

 .مؽابهت

 : الجمهوس  (6

                                                           
ت، الجذًذة، الجاملت داس املالُت، املداظبت في مخِذمت دساظاث املٖاسم، ؤبو الٌخاح كبذ  ألاصٌي1  96ص 2004 إلاظٕىذٍس
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    جازش املاظعاث كلى ؤًشاد الجمهوس بؼَش مخىوكت ألاكلى ظبُل املشا٘، ُذ جِذم املاظعاث معاكذاث 

مًٕ  ٓبيرة لالُخصاد املدلي بؼَش مخخلٌت منها كذد  ًشاد الزًً حعخخذمهم ألاسكاًتها للموسدًً املدلُين، ألٍا

للِواثم املالُت ؤن حعاكذ الجمهوس بتزألاٍذَم بمللوماث خ٘و الاججاَاث ألاالخؼوساث الحذًشت في هماء 

. املاظعت ألاجىوق وؽاػاتها

: الفروض و ألاصط اإلاحعللة بئعداد اللوائم اإلاالُة: اإلابحث الثالث

. عىاصر اللوائم اإلاالُة: اإلامللل ألاول 

 . 1عىاصر الوضع اإلاالي: الفرع ألاول 

 :جخمشل كىاصش ُاثمت الوطم املالي ًُما ًلي

 ألاصل: 

م مىه جذًّ مىاًم اُخصادًت      َو موسد جدذ ظُؼشة املاظعت هدُجت ؤخذار ماطُت ألاالزي ًخُو

 .معخِبلُت بلى املاظعت

    املىاًم الاُخصادًت التي ًخظمنها  صل هي ُذسجه  ؽٖل مباؼش ؤم هير مباؼش كلى املعاَمت في جذًّ 

مًٕ ؤن جٖون ُذسة  صل كلى املعاَمت مخمشلت في املعاَمت في  الىِذًت ؤألا الىِذًت امللادلت للماظعت، ألٍا

ل بلى هِذًت ؤألا  اليؽاغ إلاهخاجي ٓجضء مً  وؽؼت الدؽوُلُت للماظعت، ٓما ًمًٕ ؤن ًإخز ؼٖل الخدٍو

هِذًت ملادلت، ؤألا في الِذسة كلى جخٌُع جذًّ الىِذًت بلى خاسط املاظعت ٓما َو الحا٘ كىذ اللجوء بلى 

. كملُاث جصيُم بذًلت جخٌع مً جٖالٍُ إلاهخاط

خضح مً الخلٍشٍ العابّ لألص٘و ما ًلي :     ألٍا

 امللُٕت ؤألا ؤي خَِو ُاهوهُت مؽابهت ّ  .ؤن  ص٘و هي مواسد حعُؼش كليها املاظعت كً ػٍش

  ٗؤن  ص٘و جيخج مً ؤخذار ماطُت، ًللى ظبُل املشا٘، ًالىُت لؽشاء البظاكت ال ججلل جل

 .البظاكت ؤصل

 م ؤن جخذًّ منها مىاًم اُخصادًت معخِبلُت للماظعت  .ؤن  ص٘و مً املخُو

 

    ًمًٕ ؤن جخذًّ بلى املاظعت املىاًم الاُخصادًت املعخِبلُت التي ًىؼوي كليها ؤي ؤصل مً  ص٘و 

، مشال ًمًٕ لألصل ؤن : باللذًذ مً الؼَش

 ٌعخخذم  ؽٖل مىٌشد ؤألا مم موظوداث ؤخشى في بهخاط ظلم ؤألا خذماث جِوم املاظعت ببُلها. 

  ًباد٘ بإص٘و ؤخشى . 

                                                           
1 Deloitte.Summary of International Financial Reporting Standards , THE FRAMEWORK FOR THE PREPARATION AND PRESENTATION 

OF FINANCIAL STATEMENTS (on line),. Previous reference 
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 اء بخصم  .ٌعخخذم في الًو

 ًخم جوصَله كلى ؤصحاب املاظعت. 

 

 

 1الخصم: 

خه بلى خشألاط مىاًم  م ؤن جادي حعٍو     َو التزام خالي للماظعت هدُجت ؤخذار ماطُت، ألاالزي ًخُو

. اُخصادًت مً املاظعت

خضح مً الخلٍشٍ العابّ للخصوم ما ًلي :     ألٍا

  ِت الخصوم هي حلهذاث خالُت، بملنى، املعئولُت التي ًترجب كليها الخصشي ؤألا  داء بؼٍش

ملُىت، ألاالخلهذاث ُذ ًلضم بدىٌُزَا الِاهون ؤألا ُذ جيؽإ مً مماسظت اليؽاغ اللادي، ألاالشهبت في 

ت ظُذة  .املداًـت كلى كالُاث ججاٍس

 الخصوم جيخج مً ؤخذار ماطُت. 

  ت الخلهذ الحالي في اللادة تها بلى جذًّ خاسط مً املاظعت ملواسد، ًدعٍو  الخصوم جادي حعٍو

 . ًىؼوي كلى جخلي املاظعت كً ؤص٘و لٖي جٌي بدَِو الؼشي آلاخش

، كلى ظبُل املشا٘ بواظؼت مًٕ حعذًذ الالتزام الحالي  لذة ػَش :     ألٍا

o الذًم هِذا .

o  ل ؤص٘و ؤخشى  .جدٍو

o جِذًم خذماث. 

o اظدبذا٘ رلٗ الخصم بخصم آخش. 

o ل الخصم بلى خّ ملُٕت  .جدٍو

o ه مًٕ ؤن ًؼٌإ الخصم بؼَش ؤخشى مشل جىا٘ص الذاثً ؤألا ًِذان خُِو  .ألٍا

 2حلوق اإلالىُة: 

 هي الحصت املخبُِت مً ؤص٘و املاظعت  لذ ػشح ٔل الخصوم   . 

كىاصش ُاثمت الذخل  : الٌشق الشاوي

  تهذي ُاثمت الذخل ؤظاظا بلى جدذًذ الشبذ ؤألا الخعاسة للماظعت، بدُض ٌعخخذم الشبذ هالبا ٓمُِاط 

إظاط ملِاًِغ ؤخشى مشل اللاثذ كلى الاظدشماس  .لألداء ألٓا

   

                                                           
1 Dloitte.Summary of International financial Reporting Standards, THE FRAMEWORK FOR THEPREPARATION AND PRESENTATION 

OF FINANCIAL STATEMENTS(on line) , previous reference. 
2 HENNIE VAN GREUNING .PREVIOUS REFERENCE ,P5. 
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:   حلشي كىاصش الذخل ألااملصشألاًاث ٓما ًلي

 الذخل : 

اداث في  ص٘و ؤألا هِصان في  اداث في املىاًم الاُخصادًت كلى ؼٖل جذًِاث داخلت ؤألا ٍص     َو ٍص

ادة في خَِو امللُٕت اداث الىاججت مً املعاَماث مً ُبل املالٕين)الخصوم، ألاالتي جادي بلى ٍص . (ماكذا الٍض

 املصشألاًاث:  

    هي هِصان في املىاًم الاُخصادًت ؤزىاء الٌترة املداظبُت كلى ؼٖل جذًِاث خاسظت ؤألا اظدىٌار ؤص٘و ؤألا 

ين في  وؽوء خصوم، ألاالتي جادي بلى  اهخٌاض في خَِو امللُٕت ، ما كذا جلٗ املخللِت بالخوصَلاث للمؽآس

 .خَِو امللُٕت

اللوائم اإلاالُة وفم اإلاعاًير الدولُة  : اإلامللل الثاوي

: 1ماًلي (IAS1)  حؽمل مجموكت الِواثم املالُت خعب

. ُاثمت الوطم املالي ٓما هي في نهاًت الٌترة -ؤ 

 .ُاثمت الذخل الؽامل باليعبت للٌترة -ب 

 .ُاثمت الخويراث في خَِو امللُٕت باليعبت للٌترة -ط 

 .ُاثمت الخذًِاث الىِذًت باليعبت للٌترة -د 

 .حؽمل ملخص العُاظاث املداظبُت ألااملللوماث الخوطُدُت  خشى : املالخـاث -ٌ 

ُاثمت الوطم املالي ٓما هي في بذاًت الٌترة املِاسهت العابِت كىذما جؼبّ املاظعت ظُاظت  -ألا 

مداظبُت بإزش سظعي ؤألا ججشي بكادة بُان راث ؤزش سظعي للىاصش في ُواثمها املالُت، ؤألا كىذما حلُذ 

 .جصيٍُ اللىاصش في ُواثمها املالُت

، ؤي العىت (ٌ)،(د)،(ط)،(ب)،(ؤ)كشض ُاثمخين لٖل مً الِواثم (IAS1)    باإلطاًت بلى ما ظبّ، ًؼلب 

. ًصبذ كذد ُواثم الوطم املالي َو زالر ُواثم (ألا)الحالُت ألاالعىت العابِت، ألافي خالت ما برا ؤطٌُذ الِاثمت

    ألاجذخل الِواثم املالُت العابِت طمً الِواثم املالُت راث الوشض اللام، ألاهي جلٗ التي ًِصذ بها جلبُت 

ش مصممت خصُصا لخلبُت  م ًمٕنهم ًُه ػلب جِاٍس اخخُاظاث املعخخذمين الزًً َم لِعوا في مُو

 . اخخُاظاتهم مً املللوماث املدذدة

 
                                                           

1 IASC Foundation staff. IAS 1 Presentatuion of Financial Statements , technical Summary ( on line) .IASC Foundation education 

.availabla on ( www.iasb.org) (05/05/ 2018  ). 

http://www.iasb.org/
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 : كائمة الوضع اإلاالي  -1

ا املخمشلت في الخصوم ألا  زا مصادَس ُاثمت الوطم املالي هي ُاثمت جبرص اظخخذاماث املاظعت ؤي  ص٘و ألٓا

. خَِو امللُٕت 

ُما ًلي مخؼلباث  : بخصوص ُاثمت الوطم املالي  (IAS1)ألًا

: الفصل بين ألاصول و الخصوم اإلاحداولة و الغير اإلاحداولة:الفرع ألاول 

املخؼلب  ظاس ي في امللُاس َو ؤن  ص٘و املخذاألالت ألاهير املخذاألالت ألاالخصوم املخذاألالت ألاهير املخذاألالت ًيبغي 

ت بين اللىاصش املخذاألالت ألاهير  كشطها ٓخصيٌُاث مىٌصلت في صلب ُاثمت الوطم املالي، ألالزلٗ ًالخٌُش

ًىص امللُاس كلى ؤن دألاسة حؽوُل املاظعت هي  املخذاألالت حلخمذ كلى ػ٘و الذألاسة الدؽوُلُت للماظعت، ألا

ذ املىٌصل بين اُخىاء  صل مً ؤظل امللالجت ألاجدِِها هِذا ؤألا بما في خٕم الىِذًت . 1الُو

ٌعشي رلٗ الاظخصىاء، ٌؽترغ في َزٍ الحالت كشض  ص٘و ألاالخصوم خعب جشجِب العُولت، ألاالعبب 

ال جوسد ظللا ؤألا خذماث طمً دألاسة  (مشل املاظعاث املالُت )الزي ًِذمه امللُاس َو ؤن  لع املاظعاث

ش كشض  ص٘و ألاالخصوم مللوماث موزِت ألا  ا بوطوح، ألاباليعبت لخلٗ املاظعاث ًًو حؽوُلُت ًمًٕ جمُيَز

 ٘ . ؤألازّ صلت مما َو مخذاأل٘ا ألاهير مخذاألا

ب      ألابطاًت بلى ما ظبّ ٌعمذ امللُاس للماظعت ؤن حلشض  لع ؤصولها ألاخصومها معخخذمت الخبٍو

ش رلٗ مللوماث موزَو ًيها ألاؤٓثر  املخذاأل٘ا ألاالوير مخذاأل٘ا ألاالبلع آلاخش ػبِا لترجِب دسظت العُولت كىذما ًًو

ب كىذما ًٖون لذى املاظعت كملُاث راث ػبُلت مخىوكت . مالثمت، ألاجـهش الحاظت بلى َزا الخبٍو

  :ألاصول اإلاحداولة والغير محداولة:الفرع الثاوي  

 :كلى ؤن ًخم جصيٍُ الخصوم ٓخصوم مخذاألالت كىذما(IAS1)ًىص 

م جدِّ  صل، ؤألا ًِصذ بُله ؤألا اظتهالٓه في دألاسة حؽوُله اللادًت .1  .ًخُو

 .ًدخٌف باألصل ؤصال لوشض املخاظشة -

م جدِّ  صل خال٘  - ش12 ًخُو  . ؼهشا  لذ ًترة الخٍِش

ت خصم  -  ًٖون  صل هِذا ؤألا ما في خٕم الىِذ ما لم ًُِذ مً ؤن ًدباد٘ ؤألا ٌعخلمل في حعٍو

ش12كلى  ُل  .  ؼهشا  لذ ًترة الخٍِش

  جصىٍ املاظعت ٔل  ص٘و  خشى ٓإص٘و هير مخذاألالت 

                                                           
 .2008صالح خواط، الخوظه الجذًذ هدو ملاًير إلابالن املالي الذألالُت، ؤػشألاخت دٓخوساٍ، ظاملت الجضاثش  1
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 : 1اإلاعلومات اإلاحضمىة في صلل كائمة الوضع اإلاالي.2

ه التي حلشض املبالى (IAS1)ًىص  كلى اهه ٓدذ ؤدوى ، ظوي جخظمً ُاثمت الوطم املالي كىاصش ظؼٍش

  :الخالُت

 .اللِاس،املصاوم ألا الخجهيزاث -

 .الاظدشماس اللِاسي  -

ت  -  (هير امللموظت) ص٘و امللىٍو

 .(غ)ألا (ح)،(ٌ)باظخصىاء املبالى الـاَشة في ) ص٘و املالُت  -

ِت خَِو امللُٕت  الاظدشماساث التي جخم املداظبت كنها -  .باظخخذام ػٍش

 . ص٘و البُولوظُت -

 .ؤصىاي املخضألان -

ت املذًىت ألا الزمم املذًىت  خشى  -  .الزمم الخجاٍس

 .(الىِذًت امللادلت)الىِذًت ألاما في خٕم الىِذًت  -

بها   ص٘و الوير مخذاألالت املدخٌف:(IFRS5)بظمالي  ص٘و املصىٌت ٓمدخٌف بها للبُم بموظب  -

ٌت   .للبُم ألا اللملُاث املخُو

ت الذاثىت ألا الزمم  خشى  -  .الزمم الخجاٍس

 .املخصصاث -

 .(٘)ألا  (ْ)الخصوم املالُت باظخصىاء  -

ت خعب الخلٍشٍ الواسد في  - بت الجاٍس  (.IAS12)الخصوم ألا ص٘و للظٍش

بت املاظلت خعب الخلٍشٍ الواسد في - بت املاظلت ألا ؤص٘و الظٍش  (.IAS12 )خصوم الظٍش

 .(IFRS5)الخصوم املىذسظت طمً مجموكاث الخصشي املصىٌت بإنها مدخٌف بها للبُم ػبِا ٘ -

 .خصت  ُلُت امللشألاطت طمً خَِو امللُٕت  -

ت  م -  .سؤط املا٘ املصذس ألا الاخخُاػاث الِابلت لإلسظاق بلى خاثضي خَِو امللُٕت في الؽٓش

ت امللشألاطت(IAS1)ًىص  ٓما في صلب ُاثمت الوطم املالي ؤألا في   كلى اهه ظوي جخظمً اللىاصش العؼٍش

 :2املالخـاث املخممت ألاالتي ًخم جصيٌُها  ؽٖل ًخالءم مم كملُاث املاظعت ، كلى ظبُل املشا٘

                                                           
1 Colasse, B, comptabilité générale: PCG 1999 et IAS, 2001 
2 Degos-jean-juy, la comptabilité, édition dominos flammarions, paris, 1998 
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 ألاالخجهيزاث ًخمٗ جدلُلها بلى ًئاث ػبِا ٘  كىاصش اللِاس ، املصاوم(IAS16)  بلى: 

o ساض ي . 

o املباوي. 

o آلاالث. 

o  ًٌالع. 

o الؼاثشاث. 

o ُباث  . زار ألا التٓر

o امللذاث املٕخبُت. 

  ًخم جدلُل الزمم املذًىت بلى: 

مظذأل٘ا   N/31/12ُاثمت الوطم املالي ٓما هي في : (02-01)ُس

 1+ن/31/12ن /31/12البُان  

 

 ص٘و  

 ص٘و هير املخذألاالت 

اللِاس، مصاوم ألاججهيزاث 

الؽهشة 

ؤص٘و هير ملموظت 

ٔاث صمُلت  بظدشماساث في ؼش

ؤص٘و مالُت مخاخت للبُم 

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ص٘و املخذاألالت 

املخضألاهاث 

ت املذًىت  الزمم الخجاٍس

ؤص٘و مخذاألالت ؤخشى 

الىِذًت ألاهِذًت ملادلت 

 

 ××

 ××

 ××

 ××

 

 ××

 ××

 ××

 ××

×× ×× بظمالي  ص٘و 

×× ×× الخصوم ألاخَِو امللُٕت 

ت  م  ×× ×× خَِو امللُٕت امليعوبت ملالٖي الؽٓش

×× ×× ؤظهم سؤط املا٘ 
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ؤسباح هير موصكت 

مٖوهاث ؤخشى لحَِو امللُٕت 

 ××

 ××

 ××

 ××

×× ×× خصت  ُلُت 

×× ×× بظمالي خَِو امللُٕت 

×× ×× الخصوم هير مخذاألالت 

لت  ظل  الِشألاض الؼٍو

بت ماظلت  طٍش

لت  ظل  مخصصاث ػٍو

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

×× ×× بظمالي الخصوم هير املخذاألالت 

×× ×× الخصوم املخذاألالت 

ت ألارمم داثىت ؤخشى  رمم داثىت ججاٍس

ُشألاض ُصيرة  ظل 

لت الجل  الجضء الجاسي مً الِشألاض الؼٍو

ت الواظبت الذًم  بت الجاٍس الظٍش

مخصصاث ُصيرة  ظل 

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

 ××

×× ×× بظمالي الخصوم املخذاألالت 

×× ×× بظمالي الخصوم 

×× ×× بظمالي الخصوم ألاخَِو امللُٕت 

 ,International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards (IFRSs)(on line) :املصذس

previous reference, PP945-946 

o  ين  .مبالى معخدِت الِبع مً اللمالء الخجاٍس

o مبالى معخدِت الِبع مً  ػشاي راث اللالُت. 

o مذًوكاث مِذمت. 

o  مبالى ؤخشى. 

  ٘ ؤصىاي املخضألان ًخم جصيٌُها ًشكُا ػبِا(IAS2)  بلى: 

o املخضألاهاث. 

o البظاكت. 

o جوسٍذاث إلاهخاط. 

o املواد. 

o إلاهخاط ُُذ إلاهجاص. 

o العلم جامت الصىم. 
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 سؤط املا٘ ألا الاخخُاػاث ًخم جدلُلها بلى ًئاث مخىوكت مشل: 

o  سؤط املا٘ املذًوق. 

o كالألاي  ظهم. 

o الاخخُاػاث. 

: 1أصلوب عرض كائمة الوضع اإلاالي.3

ؤظلوب ملين للشض ُاثمت الوطم املالي، ألالوشض الخوطُذ ظىلشض مشا٘ خ٘و ٌُُٓت  (IAS1)ال ًٌشض 

ِا لخوظيهاث الخؼبُّ املشاًِت ٘   .ألالًٕ لِعذ ظضء مىه (IAS1)كشض ُاثمت الوطم املالي ألًا

كائمة الدخل الشامل  : الفرع الثاوي 

. جوضح ُاثمت الذخل الؽامل سبذ ؤألا خعاسة املاظعت خال٘ الٌترة

بإهه ًخم الاكتراي بٖل كىاصش الذخل ألا املصشألاًاث في الشبذ األا خعاسة الٌترة ما لم ًخؼلب  (IAS1)ٌؽير 

ش مالي ؤألا ًشخص  وير رلٗ ، ٓما ًظٍُ بإهه ًخم الٕؽٍ كً كىاصش الذخل ألا املصشألاًاث راث  ملُاس جٍِش

. 2 َمُت اليعبُت ٔل كلى خذة بىاء كلى ػبُلت ألا ُُمت اللىصش

 :اإلاعلومات التي ًحم عرضها في كائمة الدخل الشامل .1

ت التي حلشض املبالى الخالُت  ٓدذ آدوى ًيبغي ؤن ًخظمً صلب ُاثمت الذخل الؽامل بىود ظؼٍش

: باليعبت للٌترة

 .إلاًشاد  -ؤ 

 .الخٖالٍُ -ب 

ِت خَِو  -ط  ت املداظب كنها بؼٍش ٔاث الضمُلت ألا املؽشألاكاث املؽتٓر هصِب الشبذ ؤألا الخعاسة في الؽش

 .امللُٕت

بت -د   .هٌِت الظٍش

 : مبلى ًشدي ٌؽمل بظمالي -ٌ 

ٌت  لذ خصم الظشاثب (1  .سبذ ؤألا خعاسة اللملُاث املخُو

املٕعب ؤألا الخعاسة  لذ خصم الظشاثب امللتري بها كىذ ُُاط الُِمت اللادلت هاُص جٖالٍُ  (2

ت (املجموكاث )البُم األاكىذ الخصشي في  ص٘و ؤألا مجموكت  ًو . الخصشي املؽٖلت لللملُت املُو

 .الشبذ ؤألا الخعاسة -ألا 

                                                           
 .مخؼلباث الخواًّ ألاالخؼبُّ ، دلُل املداظبين– كبذ الىاصش هوس ألاػال٘ الحجاألاي ، امللاًير املداظبُت الذألالُت ألاالبِئت  سدهُت  1
ش مهىت املداظبت باململٕت اللشبُت العلودًت ،  2 الصادَ مدمذ ؤدم كلي ، ألزش جواًّ املداظبت العلودًت مم ملاًير املداظبُت الذألالُت كلى جؼٍو

ش املداظبت في اململٕت اللشبُت العلودًت ، ًوم   2010 ماي 18مذاخلت الىذألاة الشاهُت كؽش لعبل جؼٍو
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 ٔل مٖون الذخل الؽامل آلاخش ، مصىٍ بدعب ػبُلت  -ص 

ت املداظب كنها بةجباق  -ح  ٔاث الضمُلت ألا املؽشألاكاث املؽتٓر الىصِب مً الذخل الؽامل آلاخش للؽش

ّ خَِو امللُٕت   .ػٍش

 .بظمالي الذخل الؽامل -غ 

ٓما ٌؽير امللُاس بلى ؤن ًخم إلاًصاح كً اللىاصش الخالُت في ُاثمت الذخل الؽامل ٓدصص سبذ ؤألا 

: خعاسة باليعبت للٌترة

 :سبذ ؤألا خعاسة الٌترة الشاظلت بلى  -ؤ 

 خصت  ُلُت. 

 ت  م  .مالْ ؼٓش

 :بظمالي الذخل الؽامل باليعبت للٌترة الشاظم بلى -ب 

 خصت  ُلُت. 

 ت  م  .مالْ ؼٓش

: (كائمة الدخل اإلاضحللة)أصلوب عرض كائمة الدخل الشامل . 2

كشض جدلُل للمصشألاًاث امللتري بها في الشبذ األا الخعاسة باظخخذام جصيٍُ ُاثم  (IAS1)ٌؽترغ 

ش مللوماث موزِت ألاؤٓثر مالءمت . كلى بما ٓبُلت املصشألاًاث ؤألا ألاؿٌُتها داخل املاظعت  ،ؤيهما ًًو

: همورط جدلُل املصشألاًاث كلى ؤظاط الؼبُلت- 2-1

ٔالخالي ِت جدلُل املصشألاًاث كلت ؤظاط الؼبُلت  : ظىِذم ظذأل٘ا ٓمشا٘ للملُاس خ٘و ػٍش

ثحلُل اإلاصروفات على أصاش الملبُعة  : (03-01)الشيل ركم  

 1+ن/31/12 ن/31/12 البُان

ؤلاًراد 

دخل آخر 

الحغيرات في مخسون الضلع ثامة الصىع وؤلاهحاج ثحد الخشغُل 

اإلاواد الخام واإلاواد اللابلة لإلصتهالن اإلاضحعملة 

مصروف مساًا العاملين 

مصروف ؤلاهحالن وؤلاصتهالن  

مصروفات أخرى 

إحمالي اإلاصروفات 

بة  الربح كبل الضٍر

×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 

×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
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×× ×× 
 nternational Accounting Standards Board. International Reporting Standards :املصذس

(IFRSs)(online) , Previous reference ,P905. 

 

ِت بامللُاس  مشا٘ خ٘و كشض الذخل  (ألا لًٕ لِعذ ظضء مً امللُاس )ٓما جِذم جوظيهاث الخؼبُّ املًش

ُاثمت الذخل املعخِلت ألا ُاثمت :الؽامل مم جصيٍُ املصشألاًاث خعب الؼبُلت ، ألارلٗ في ُاثمخين 

: الذخل الؽامل ٓما َو موضح في الؽٖلين الخالُين

 مع ثحلُل اإلاصروفات على 2017كائمة الدخل اإلاضحللة في نهاًة الفترة  : (04-01) ركم حدول 

. أصاش الملبُعة

 1+ن/31/12 ن/31/12 البُان

ؤلاًراد 

دخل آخش 

الخويراث في مخضألان العلم جامت الصىم ألاإلاهخاط جدذ الدؽوُل 

إلاهخاط املىجض مً ُبل املاظعت ألااملشظمل 

املواد الخام ألااملواد الِابلت لإلظتهالْ املعخلملت 

جٖالٍُ مضاًا اللاملين 

مصشألاًاث إلاَخالْ ألاإلاظتهالْ  

بهخٌاض ُُمت اللِاس،املصاوم ألاالخجهيزاث 

مصشألاًاث ؤخشى 

ل  جٖالٍُ الخمٍو

ٔاث الضمُلت  هصِب الشبذ في الؽش

بة  الربح كبل الضٍر

بت الذخل  مصشألاي طٍش

الربح باليضبة للضىة مً العملُات اإلاضحمرة 

ٌت  الخعاسة باليعبت للعىت مً اللملُاث املخُو

الربح باليضبة للضىة 

: الشبذ الشاظم بلى

ت  م  مالْ الؽٓش

 خصت  ُلُت

×× 

×× 

)××( 

×× 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

)××( 

×× 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 
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 International Accounting Standards Board. International Financial Reporting:املصذس

Standards( IFRSs)(on line), previous reference,P949. 

 

 

 

. 2017كائمة الدخل الشامل في نهاًة :  (05-01)الجدول ركم

 1+ن/31/12 ن/31/12 البُان

الربح باليضبة للضىة 

: الدخل الشامل آلاخر

ًَش الصشي كً جشظمت اللملُاث  ظىبُت 

ؤص٘و مالُت مخاخت للبُم 

جدوغ الخذًّ الىِذي 

ًاثع بكادة جُُِم اللِاساث 

الخإمُيُت كلى املضاًا املدذدة لخؼؽ ملاػ  (الخعاثش)املٖاظب

الخِاكذ 

ٔاث الضمُلت  هصِب الذخل الؽامل آلاخش مً الؽش

طشاثب الذخل املخللِت بمٖوهاث الذخل الؽامل آلاخش 

بة   الدخل الشامل آلاخر باليضبة للضىة، صافي مً الضٍر

إحمالي الدخل الشامل باليضبة للضىة 

: بظمالي الذخل الؽامل الشاظم بلى

ت  م  مالْ الؽٓش

 خصت  ُلُت

×× 

 

)××( 

×× 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 

)××( 

×× 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

)××( 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 International Accounting StandardsBoard .International Financial Reporting:املصذس 

Standards(IFRSs) (on line) ,Previoes reference,P950 

: هموذج ثحلُل اإلاصروفات على أصاش الوظُفة- 3-2

كلى املاظعت التي جصىٍ املصشألاًاث خعب ألاؿٌُتها إلاًصاح كً مللوماث بطاًُت   (IAS1)ٌؽترغ 

. خ٘و ػبُلت املصشألاًاث بما في رلٗ مصشألاي الاظتهالْ ألا إلاَخالْ ألاجٖالٍُ املوؿٌين

ِت جصيٍُ املصشألاًاث ػبِا لوؿٌُتها َو ٓما ًلي : ألا املشا٘ الزي ًِذمه امللُاس كً ػٍش
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. ثحلُل اإلاصروفات على أصاش الوظُفة  :(06-01)الشيل ركم

 N/31/12 البُان

ؤلاًراد 

ثيلفة اإلابُعات  

مجمل الربح 

دخل آخر 

ثيالُف الحوزَع 

ة   مصروفات إداٍر

مصروفات أخرى 

بة  الربح كبل الضٍر

× 

)×( 

× 

× 

)×( 

)×( 

)×( 

 International Accounting Standards Board.International Financial Reporting Standards:املصذس

(IFRSs)(on line), previous reference,P905 

ِت بامللُاس  مشا٘ خ٘و كشض الذخل  (ألالًٕ لِعذ ظضء مً امللُاس)    ٓما جِذم جوظيهاث الخؼبُّ املًش

الؽامل مم جصيٍُ املصشألاًاث خعب الوؿٌُت، ألارلٗ في ُاثمت ألااخذة ألاهي ُاثمت الذخل الؽامل ٓما َو 

: موضح في الؽٖل الخالي

 مع ثحلُل اإلاصروفات عل أصاش 2017كائمة الدخل الشامل في نهاًة الفترة : (07-01)الشيل ركم 

الوظُفة  

 1+ن/31/12 ن/31/12 البُان

ؤلاًراد 

جٖلٌت املبُلاث  

مجمل الشبذ 

دخل آخش 

جٖالٍُ الخوصَم 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 
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ت   مصشألاًاث بداٍس

مصشألاًاث ؤخشى 

ل  جٖالٍُ الخمٍو

ٔاث الضمُلت  هصِب الشبذ في الؽش

بة  الربح كبل الضٍر

بت الذخل  مصشألاي طٍش

الربح باليضبة للضىة مً العملُات اإلاضحمرة 

ٌت  الخعاسة باليعبت للعىت مً اللملُاث املخُو

الربح باليضبة للضىة 

: الدخل الشامل آلاخر

ًَش الصشي كً جشظمت اللملُاث  ظىبُت 

ؤص٘و مالُت مخاخت للبُم 

جدوغ الخذًّ الىِذي 

ًاثع بكادة جُُِم اللِاساث 

الخإمُيُت كلى املضاًا املدذدة لخؼؽ ملاػ  (الخعاثش)املٖاظب

الخِاكذ 

ٔاث الضمُلت  هصِب الذخل الؽامل آلاخش مً الؽش

طشاثب الذخل املخللِت بمٖوهاث الذخل الؽامل آلاخش 

بة   الدخل الشامل آلاخر باليضبة للضىة، صافي مً الضٍر

إحمالي الدخل الشامل باليضبة للضىة 

: الشبذ الشاظم بلى

ت  م  مالْ الؽٓش

خصت  ُلُت 

: بظمالي الذخل الؽامل الشاظم بلى

ت  م  مالْ الؽٓش

خصت  ُلُت 

 :(بالوخذاث الىِذًت)الخوصَلاث لٖل ظهم

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 Internatuonal Accounting Standards Boards. International Financial Reporting: املصذس 

Standards(IFRSs)(on line),previous reference,PP947-948 

  1كائمة الحغيرات في حلوق اإلالىُة: الفرع الثالث

                                                           
1 International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards (IFRSs)(on line) ,previous reference,p906. 
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  جخظمً ُاثمت الخويراث في خَِو امللُٕت ٔل الخويراث في خَِو امللُٕت الىاؼئت كً الصٌِاث مم املالْ 

. مخمخلين بِذستهم ٓمالْ

ِت ب  ألالًٕ لِعذ ظضء مىه مشا٘ كً ُاثمت الخويراث في خَِو (IAS1)ألاجِذم جوظيهاث الخؼبُّ املًش

. امللُٕت

 

 

كائمة الحغيرات في حلوق اإلالىُة في نهاًة الضىة :(08-01)الشيل ركم 

ؤظهم  

سؤط املا٘ 

ؤسباح 

هير 

موصكت 

جشظمت 

اللملُاث 

 ظىبُت 

٘ ألاؤص

مالُت 

مخاخت 

للبُم 

جدوغ 

الخذًّ 

الىِذي 

ًاثع 

بكادة 

ي الخُُِم 
مال

إلاظ

خصت 

 ُلُت 

بظمالي 

خَِو 

امللُٕت 

حاهفي 1الرصُد في 

6X20 
 × × )×( × × - × × ×

الخويراث في العُاظت 

املداظبُت 
 - × - - - - × × ×

× × × - × × )×( × × الشصُذ مجذدا 

الحغيرات في حلوق 

اإلالىُة باليضبة 

 6X20لـ

سبذ العهم 

بظمالي الذخل الؽامل 

للعىت 

 

 

 

 -

 -

 

 

 

 )×(

 ×

 

 

 

 -

 ×

 

 

 

 -

 ×

 

 

 

 -

 )×(

 

 

 

 -

 ×

 

 

 

 ×

 ×

 

 

 

 -

 ×

 

 

 

 )×(

 ×

 31الرصُد في 

 6X20دٌضمبر 
 × × × × )×( × × × ×
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الحغيرات في حلوق 

اإلالىُة باليضبة 

 7X20لضىة

ؤظهم سؤط املا٘ 

املصذسة 

بظمالي الذخل 

الؽامل للعىت 

ل بلى  سباح  جدٍو

 هير موصكت

 

 

 

 ×

 

 -

 

 -

 

 

 

 -

 

 ×

 

 ×

 

 

 

 -

 

 ×

 

 -

 

 

 

 -

 

 )×(

 

 -

 

 

 

 -

 

 )×(

 

 -

 

 

 

 -

 

 ×

 

 ×

 

 

 

 ×

 

 ×

 

 -

 

 

 

 -

 

 ×

 

 -

 

 

 

 ×

 

 ×

 

 -

 31الرصُد في 

 7X20دٌضمبر 
 × × × × )×( × × × ×

 International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards :اإلاصدر

(IFRSs)(on line), previous reference, P953 

اإلاالحظات :الفرع الرابع 

ِا ملا ًلي(IAS1)ٌؽترغ  : كشض بًظاخاث مخممت للِواثم املالُت ألًا

 .ًِذم مللوماث كلى ؤظاط بكذاد الِواثم املالُت ألا العُاظاث املداظبُت املدذدة املعخخذمت -

ش املالُت الذألالُت)إلاًصاح كً مللوماث التي جخؼلبها ملاًير املداظبت الذألالُت  -  (ؤألا ملاًير الخِاٍس

 .ألاالتي هير ملشألاطت في مٖان آخش في الِواثم املالُت

ير مللوماث بطاًُت هير مزٔوسة في مٖان آخش في الِواثم املالُت ألالٕنها رألا كالُت بٌهم ؤي  - جًو

 .منها

يبغي بخالت ٔل  ِت مىـمت، ألٍا     ٓما ٌؽير امللُاس بلى جِذًم املالخـاث بِذس ما َو ممًٕ كملُا بؼٍش

 .بىذ في الِواثم املالُت بلى ؤي مللوماث راث صلت في املالخـاث

: كائمة الحدفلات الىلدًة وفم اإلاعُار اإلاحاصبي الدولي : اإلامللل الثالث 

جوضح ُاثمت الخذًِاث الىِذًت الخوير في الىِذًت ألاما في خٕمها ما بين ؤأل٘ا مذة ألاآخش مذة ، بملنى 

. 1آخش ملارا صادث ؤألا هِصذ الىِذًت ألا ما في خٕمها خال٘ الٌترة املالُت

 :اإلافاهُم أصاصُة .1
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هي الخذًِاث الذاخلت ألا الخذًِاث الخاسظت للىِذًت ألاما في خٕم :1مفهوم الحدفلات الىلدًة - أ

 .الىِذًت

 .حؽمل الىِذ الجاَض ألا الوداجم جدذ الؼلب : مفهوم الىلدًة - ب

 :(ما في حىم الىلدًة )الىلدًة اإلاعادلة - ت

ل  عهولت بلى مِذاس ملشألاي  جخٖون مً جوؿٌُاث ُصيرة آلاظل ، ظاثلت ظذا ألا الِابلت للخدٍو

. مً الىِذًت ألاالتي جخظم بلى مخاػش حوير في ُُمتها ًمًٕ بَمالها

: مححوى كائمة الحدفلات الىلدًة وأصلوب عرضها .2

ت  (IAS7)ًىص بإن جبين ُاثمت الخذًِاث الىِذًت خال٘ الٌترة مصىٌت بلى  وؽؼت الدؽوُلُت ألا إلاظدشماٍس

لُت  .ألا الخمٍو

 

 

: الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الخشغُل: الفرع ألاول 

 :مفهوم أوشملة الخشغُل  -أ 

هي  وؽؼت الشثِعُت املىخجت لإلًشاد في املاظعت ، ألا  وؽؼت  خشى التي ال جمشل ؤوؽؼت بظدشماس ؤألا 

ل  .الخمٍو

م  : ما ًلي (7)ألامً ؤمشلت  وؽؼت الدؽوُل الواسدة في امللُاس الذألالي ُس

 املخدصالث الىِذًت الىاججت مً بُم العلم ؤألا جِذًم خذماث . 

 ا مً إلاًشاداث  .املخدصالث الىِذًت الىاججت كً مىذ خَِو امخُاصاث ألا الشظوم ألااللموالث ألاهيَر

 املذًوكاث الىِذًت لصالح موسدي العلم ؤألا الخذماث. 

 املذًوكاث الىِذًت لللاملين ؤألا هُابت كنهم. 

 ع ٔاث الخإمين في صوسة ؤُعاغ ؤألامؼالباث حلٍو  .املخدصالث ألااملذًوكاث الىِذًت لؽش

  ٔاهذ خاصت مباؼشة بإوؽؼت املذًوكاث الىِذًت ٓظشاثب ؤألاؤًت طشاثب معتردة بال برا 

لُت ت ؤألا جمٍو  .اظدشماٍس

  املخدصالث ألا املذًوكاث الىِذًت املخللِت  لِود مدخٌف بها للخلامل ؤألا الاججاس. 

                                                           
امللاًير املداظبُت ألا جـمت املداظبُت : املٌهوم، الخذاكُاث، إلاظشاءاث، مذاخلت، الُوم الذساس ي خ٘و : سطا ظاألاظذألا، امللاًير املداظبُت الذألالُت 1

 2005كىاًت - ألاظاملت باجي مخخاس املِاسجت،
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  ِت بذًلت ًمًٕ اكخباس الٌواثذ الٌواثذ املذًوكت ألا الٌواثذ ألا ؤسباح  ظهم املدصلت، ألا ٓؼٍش

مًٕ  لُت لٖونها جٖالٍُ خاصت بالحص٘و كلى  موا٘ ، ألٍا املذًوكت مخللِت باألوؽؼت الخمٍو

ت   .اكخباس الٌواثذ ألا الخوصَلاث املدصلت طمً الخذًِاث الىِذًت لألوؽؼت الاظدشماٍس

 :كشض الخذًِاث الىِذًت مً ؤوؽؼت الدؽوُل -ب 

ِت  (IAS7)ٌؽير  ما الؼٍش ِخين بذًلخين للشض الخذًِاث الىِذًت ألوؽؼت الدؽوُل ، ألَا بلى ػٍش

ِت هير مباؼشة . املباؼشة ألاالؼٍش

 

 

 

 

 

 

 

لة اإلاباشرة- 1-ب  :الملٍر

لة اإلاباشرة  : (09-01) ركم حدول  الملٍر

 1+ن/31/12 ن/31/12 البُان

الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الخشغُل 

املخدصالث الىِذًت مً بُم البظاكت 

جوصَلاث  سباح املدصلت 

الىلدًة اإلاحوفرة مً أوشملة الخشغُل 

املذًوكاث الىِذًت للموسدًً 

املذًوكاث الىِذًت ملصشألاًاث الدؽوُل 

املذًوكاث الىِذًت لظشاثب الذخل 

الىلدًة اإلادفوعة ألوشملة الخشغُل 

 صافي الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الخشغُل

 

×× 

×× 

 

×× 

×× 

×× 

. 

 

 

×× 

 

 

 

( (××  

×× 

 International Accountig Standards Board.International Financial Reporting :اإلاصدر

Standards ( IFRSs)( on line),previous reference,P959 
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لة الغير مباشرة -2-ب : الملٍر

ِا لها ًخم حلذًل الشبذ ؤألا الخعاسة بإزش اللملُاث هير الىِذًت ألاؤًت بىود جإظُالث ؤألا معخدِاث  ألًا

زلٗ بىود الذخل ؤألا املصشألاًاث  املشجبؼت  ملذًوكاث ؤألا مِبوطاث حؽوُلُت ظابِت ؤألا معخِبلُت، ألٓا

لُت ت ؤألا الخمٍو . 1بخذًِاث هِذًت مً  وؽؼت الاظدشماٍس

م  مشا٘ خ٘و كشض الخذًِاث الىِذًت مً ؤوؽؼت الدؽوُل باظخخذام  ًِذم (09)ألا الؽٖل ُس

ِت هير املباؼشة . الؼٍش

لة: (10-01)الشيل ركم  الغير مباشرة  الملٍر

  

الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الخشغُل 

صافي الذخل ُبل الظشاثب 

تها بـ : ًخم حعٍو

إلاَخالْ ؤألا الاظتهالْ 

الخعاثش هير املدِِت ألظلاس الصشي 

مصشألاي الٌواثذ 

ربح الخشغُل كبل جغيرات رأش اإلاال العامل 

ادة في خعاباث املذًىين  الٍض

الىِص في املخضألان 

ادة في خعاباث الذاثىين   الٍض

الىِذًت املخولذة مً الدؽوُل 

الٌواثذ املذًوكت 

طشاثب الذخل املذًوكت 

 صافي الحدفم الىلدي مً أوشملة الخشغُل

 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

)××( 

×× 

×× 

)××( 

)××( 

×× 

 ,Klee Lois, Image fidèle et représentation comptable, édition Economica, Paris, France :مصدر

2000. 

ل: الفرع الثاوي  : الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الاصخثمار و الحمٍو

ؤوؽؼت الاظدشماس هي وؽاػاث امخالْ ألاالخخلص مً  ص٘و  :أوشملة الاصخثمار -أ 

لت  ظل ألاالخوؿٌُاث آلاخشى هير مذسظت في الىِذًت امللادلت  ما في خٕم )الؼٍو

 .(الىِذًت
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ل -ب  ُبت  :أوشملة الحمٍو ل هي ؤوؽؼت جادي بلى حوُيراث  في  حجم ألاجٓش ؤوؽؼت الخمٍو

 .خَِو امللُٕت املِذمت ألا بُتراطاث املاظعت

ل  -ج   :عرض الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الاصخثمار الحمٍو

ؤن جِوم املاظعت ببُان  صىاي الشثِعت  ؽٖل مىٌصل إلظمالي املخدصالث الىِذًت ألا  (IAS7)ٌؽترغ

ل  . املذًوكاث الىِذًت الىاؼئت مً وؽاػاث الاظدشماس ألا الخمٍو

لة اإلاباشرة   : (11-01)الشيل ركم  كائمة الحدفلات الىلدًة وفلا الملٍر

 1+ن/31/12ن /31/12البُان 

الحدفلات الىلدًة مً ألاوشملة الخشغُلُة 

املخدصالث الىِذًت مً اللمالء 

املذًوكاث الىِذًت للموسدًً ألااللاملين 

الىِذًت املخولذة مً الدؽوُل 

مذًوكاث الٌاثذة 

مذًوكاث طشاثب الذخل 

الىلدًة الصافُة مً ألاوشملة الخشغُلُة 

الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الاصخثمار 

ت جا لت، صافي مً الىِذًت املعخلمت  الاظخدوار كلى ؼٓش

ؼشاء كِاس، مصاوم ألاججهيزاث 

دخل مً بُم ججهيزاث 

ًواثذ معخلمت 

جوصَلاث ؤسباح معخلمت 

الىلدًة الصافُة اإلاضحخدمة في أوشملة الاصخثمار 

ل  الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الحمٍو

مخدصالث مً بصذاس ؤظهم سؤط املا٘ 

لت  ظل  مخدصالث مً الِشألاض الؼٍو

لي  دًم دًً كِذ إلاًجاس الخمٍو

جوصَلاث ؤسباح مذًوكت 

ل  الىلدًة الصافُة اإلاضحخدمة في أوشملة الحمٍو

ادة الصافُة في الىلدًة والىلدًة اإلاعادلة  الٍس

الىلدًة والىلدًة اإلاعادلة في بداًة الفترة 

الىلدًة والىلدًة اإلاعادلة في نهاًة الفترة 
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 International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards: املصذس

(IFRSs)(on line) ,previeoes refence,P997. 

م  ِت املباؼشة  : (12-01)الؽٖل ُس ِا الؼٍش ُاثمت الخذًِاث الىِذًت ألًا

 1+ن/31/12ن /31/12البُان 

الحدفلات الىلدًة مً ألاوشملة الخشغُلُة 

بت  الشبذ ُبل الظٍش

خه بـ : ًخم حعٍو

إلاَخالْ 

خعاثش صشي اللمالث 

دخل اظدشماس 

مصشألاي ًاثذة 

ت ألاالزمم املذًىت  خشى  ادة في الزمم املذًىت الخجاٍس ٍص

اهخٌاض في املخضألان 

ين  ادة في الذاثىين الخجاٍس الٍض

الىِذًت املخولذة مً الدؽوُل 

دًم  الٌاثذة 

دًم طشاثب الذخل 

الىلدًة الصافُة مً أوشملة الخشغُل 

الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الاصخثمار 

ت جا لت، صافي مً الىِذًت املعخلمت  الاظخدوار كلى ؼٓش

ؼشاء كِاس، مصاوم ألاججهيزاث 

دخل مً بُم ججهيزاث 

ًواثذ معخلمت 

جوصَلاث ؤسباح معخلمت 

الىلدًة الصافُة اإلاضحخدمة في أوشملة الاصخثمار 

ل  الحدفلات الىلدًة مً أوشملة الحمٍو

مخدصالث مً بصذاس ؤظهم سؤط املا٘ 

لت  ظل  مخدصالث مً الِشألاض الؼٍو

لي  دًم دًً كِذ إلاًجاس الخمٍو

جوصَلاث ؤسباح مذًوكت 

ل  الىلدًة الصافُة اإلاضحخدمة في أوشملة الحمٍو

ادة الصافُة في الىلدًة والىلدًة اإلاعادلة  الٍس
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الىلدًة والىلدًة اإلاعادلة في بداًة الفترة 

 الىلدًة والىلدًة اإلاعادلة في نهاًة الفترة

 

 

×× 

×× 

 International Accounting Standards Boad. International Financial Reporting Standards:املصذس

(IFRSs) (on line),previous reference,P998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

: خالصة 

ير مللوماث مالُت حعاكذ   في اجخار الِشاساث الاُخصادًت معخخذميها    تهذي الِواثم املالُت بلى جًو

املخخلٌت، بدُض حلخبر اخخُاظاث معخخذمي الِواثم املالُت هي املىؼلّ إلكذاد ألاكشض الِواثم املالُت، 

زا  (IASC) خعب الاخخُاظاثألاجخجعذ جلٗ  في مللوماث خ٘و الوطم املالي ألا داء ألاالخذًِاث الىِذًت ألٓا

. الخويراث في خَِو امللُٕت

ٔاهذ راث      بال ؤن املللوماث الواسدة في الِواثم املالُت ال جٖون مٌُذة ملذى ألااظم مً املعخخذمين بال برا 

، الِابلُت باملالثمتجٖون املللوماث املالُت راث هوكُت كالُت برا ما اجصٌذ  (IASC)هوكُت كالُت، ألاخعب

. للٌهم، الوزَو ألا الِابلُت للمِاسهت

    ألاللوص٘و بلى مللوماث جخصٍ بالخصاثص العابِت، البذ مً مشاكاة كىذ بكذاد الِواثم املالُت ًشض 

ت الاظخدِاَ زا اخترام ؤظغ ألاالاظخمشاٍس (. IASC) ألاالُِاط الواسدة في بػاسالاكتراي، ألٓا
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في ألاطم ملاًير مداظبُت مخٖاملت حوؼي ٔل منها ظاهب مً ظواهب  (IASC)    ألافي بػاس ما ظبّ، اسجٕض كمل

 ؤصذسث لجىت ملاًير املداظبت الذألالُت كذة الاجصا٘ املداظبي، ًباليعبت للملُت ألاالاجصا٘ألاؿٌُت الُِاط 

اللزان ًدذدان مدخوى الِواثم املالُت  (IAS7)ألا  (IAS1)ملاًير بخصوص رلٗ، مً ؤَمها امللُاس املداظبي 

ألاؤظلوب كشطها، ُصذ بًصا٘ املللوماث املالُت بلى معخخذميها في ؼٖل مىاظب، ؤما بخصوص ظاهب 

 .الُِاط، ًهىاْ كذة ملاًير صذسث بخصوص رلٗ



 

 

الفصل الثاوي 

البيئت الدوليت 

 للتدقيق
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: جمهيد 

ٗان لالهُخاح الضولي الظي شهضه الٓؿام الاْخطاصي ؤزغا ٖبحرا نلى مسخلِ اإلاجاالث ومخُاوجا مً مجاٛ     

اث بخإزحره ؾىاء  آلزغ ، ولم ٌؿدشني بضوعه مجاٛ الخضُْٔ اإلاداؾبي ، إلاا لهظا ألازحر مً زٓل نلى نضة مؿخٍى

. اإلاباشغ ؤو يحر اإلاباشغ نلى اإلاهامالث الاْخطاصًت 

   وبالخالي قهغث الخاظت بلى مىاٖبت هظا الاهُخاح في بؾاع ما ٌؿمى بالخضُْٔ اإلاىَخض ، مً زالٛ مداولت وغو 

مجمىنت مً الػىابـ جدترم الٓىاهحن و اللىاثذ لجمُو الضٛو اإلاىكمت ، وحؿعى إلغُاء ظىصة ؤٖثر نلى 

ل الُٓىص الجًغاَُت مً نلى الٓاثمحن بها  . اإلاهلىماث اإلاىخٓاة مً هظه الىقُُت ، وججًز

وفي هُـ الؿُاّ ، ؾىداٛو اؾدُػاح ؤهم جلٚ اإلاؿاعي لخلٔ بِئت صولُت للخضُْٔ اإلاداؾبي ، مً زالٛ     

: جىاٛو اإلاباخض الشالر الخالُت 

  ؾبُهت البِئت الضولُت للخضُْٔ : اإلابدض ألاٛو. 

 اإلاضْٔ و البِئت الضولُت : اإلابدض الشاوي. 

  جبني مهاًحر الخضُْٔ الضولُت : اإلابدض الشالض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  البيئت  الدوليت للتدقيق                      الفصل الثاوي                                                              

 

39 
 

. طبيعت البيئت الدوليت للتدقيق : اإلابحث ألاول 

اث الجًغاَُت بحن مجخمهاث الهالم في بؾاع الهىإلات وبٓضع ما هى مازغ نلى نضًض       بن جالش ي اإلاهْى

اإلاجاالث لم ٌؿدشني بضوعه مجاٛ اإلاداؾبت والخضُْٔ اإلاداؾبي ،َخؿىع الخضُْٔ اإلاداؾبي مً مدُـ الضولت 

 .الىاخضة  بلى مؿخىي ؤلاْلُم زم  بلى مؿخىي الضولي

مً ظاهب الهغع ، جإزغث ألاؾغاٍ اإلاماعؾت للمهىت وؤضبدذ مؿالبت بخدؿحن زضمتها في بؾاع اإلاىاَؿت     

الخغة ،وشهض الهالم قهىع الهضًض مً مٙاجب الخضُْٔ التي وشإث في صولت واخضة ووؾهذ مً وشاؾها لِشمل 

ذ   .صوال نضة في هُـ الْى

ظا      ٗاهذ وعاء الؿلب نلى الخضُْٔ في البِئت الضولُت ٖو في بؾاع هظا اإلابدض ؾىٓىم بضعاؾت ألاؾباب التي 

 .مٙاجب الخضُْٔ التي جيشـ في هظا اإلاجاٛ ، نؿُا نلى ظاهب الخضُْٔ مً الانهُاعاث اإلاالُت الضولُت

 . 1الطلب على التدقيق في البيئت الدوليت: اإلاطلب ألاول 

 بن مطؿلح الخضُْٔ الضولي ًبضو حهبحرا ظضًضا ، لظلٚ نلُىا جىغُذ إلااطا ؤضبذ الخضُْٔ صولُا ؟    

ل الخضُْٔ ًخمشل في نىإلات ؤوشؿت الهماٛ ، والتي ًخم ؤلاؾغام  بن الضاَو الغثِس ي وعاء الخدٕغ هدى جضٍو

لب مً اإلاضْٓحن ؤن جٙىن 
ٌ
ٗاهذ اإلايشأث مخهضصة الجيؿُاث ٗلما ؾ لما  َيها ال ؾُما في الؿىىاث ألازحرة ،ٗو

 .زضماتهم وهطاثدهم اإلاالُت مخهضصة الجيؿُت نلى هُـ الٓضع مً الخٙاَا

   ال شٚ ؤن هىإ هخاثج نضًضة ؾٍى جترجب نً قاهغة الاْخطاص و الخجاعة ، ولهل ؤبغػها ػواٛ اإلاىاوو و 

الخىاظؼ التي جُطل بحن ؤؾىاّ الضٛو الىامُت و الؿىاّ الضولُت ، بمهنى ؤن ٖال مً ؾّى الؿلو وؾّى 

ظلٚ ؾّى عؤؽ اإلااٛ ججض لها امخضاص في الؿّى الضولُت اإلاىاقغة  ، وهدُجت لظلٚ َةن ؤؾهم  الخضماث ٖو

ٗاث اإلاضعظت في ؾّى الضٛو اإلاخٓضمت لً ججض ناثٓا ًمىو مً جضاولها في ؤؾىاّ اإلااٛ اإلاىظىصة في الضٛو  الشغ

 .ألازغي 

   بن مهىت اإلاضْٔ لً حؿدشنى مً آلازاع التي جغجب نً نىإلات الاْخطاص و ؤؾىاّ اإلااٛ واهػمام الضٛو بلى 

 ، خُض ًُغع طلٚ مشل ؤي ضىانت ؤو مهىت ؤزغي نلى اإلاداؾبحن ؤو اإلاضْٓحن  OMC مىكمت الخجاعة الهاإلاُت 

اإلاهىُحن الخدؿب الوهٙاؾاث طلٚ نلى  ؤنمالهم ، و البدض نً ؾبل الُُ٘لت لخدؿحن الخضماث اإلاهىُت التي 

 ٔ : ًٓضمىنها وظىصتها ٗي جٙىن في مٓضوع هم الطمىص   ؤمام اإلاىاَؿت الخغة ، ولً ًخإحى طلٚ بال نً ؾٍغ

 انخماص نلى مهاًحر نالُت الجىصة ؛ 

  الالتزام بىكام نالمي مٓبٛى صولُا للخإهُل اإلانهي. 

                                                           
، اؾغوخت صٖخىعاه يحر ميشىعة ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت    خىاؽ ضالح ، الخىظه الجضًض هدى مهاًحر الابالى اإلاالي الضولُت وازغه  نلى مهىت اإلاضْٔ 1

.. 155، 154 ، ص ص 2008ونلىم الدؿُحر ، ظامهت الجؼاثغ ، 
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طض الىضٛى بلى مؿخىي الخىخُض الضولي للخضُْٔ، وهكغا للطهىباث التي ْض ج٘خىِ جدطُل هظا       ْو

ب بحن الازخالَاث  الهضٍ و اإلاخمشلت في جٓبل الضٛو اإلاسخلُت لها ،جٓىم الهضًض مً بلضان الهالم بمداولت الخٍٓغ

هاث التي جد٘م مهىت الخضُْٔ بانخباع الخضُْٔ اإلاداؾبي ًبضؤ مً خُض جيخهي اإلاداؾبت .    نلى مؿخىي الدشَغ

لهما مها  . ، ؾيخؿّغ ألؾباب ؤهمُت جضٍو

 . 1أسباب الطلب على التدقيق الدولي: الفرع ألاول 

 :هىإ ؤعبهت ؤؾباب نلى ألاْل وعاء صعاؾت اإلاداؾبت و الخضُْٔ في بؾاع صولي هي    

سُت ؛ .1  ؤؾباب الخاٍع

ٗاث مخهضصة الجيؿُاث ؛ .2  الشغ

 ؤؾباب الٓابلُت للمٓاعهت ؛  .3

4.  ُٔ  .ؤؾباب الخَى

: ألاسباب التاريخيت : أوال 

غ  اإلاداؾبت و الخضُْٔ ، َُي الٓغهحن الغابو نشغ و       هىإ نضص مً البلضان ْضمذ مؿاهماث لخؿٍى

ظلٚ في اإلاداؾبت ،خُض اهدشغث الؿّغ ؤلاًؿالُت  ٗاهذ مضن اًؿالُا هي الغاثضة في الخجاعة ٖو الخامـ نشغ 

ٔ مضزل الُٓض اإلاؼصوط    ؤوال في باقي ؤوعبا وبهض طلٚ خٛى الهالم ، ولهل  Double Entryإلاؿٚ الضَاجغ نً ؾٍغ

ت التي هي مً  بخضي الىخاثج اإلاؿخمغة لخلٚ الؿُؿغة جخمشل في نضص الٙلماث اإلاداؾبُت و اإلاالُت باللًت الاهجلحًز

، Debit ، و اإلاضًً cash، و الىٓضًت Capital، وعؤؽ اإلااٛ Bankالبىٚ :ؤضل اًؿالي ، و ٖإمشلت نلى طلٚ 

خت  Creditوالضاثً  ُض الُىمُت  Imprest، والههض اإلاْا  .Journal ، ْو

ؿاهُا الُٓاصة في بصاعة ألامىع اإلاداؾبُت والخدٓذ بها الىالًاث اإلاخدضة      في الٓغن الخاؾو نشغ ، ؤزظث بٍغ

ت ٗلًت للمداؾبت خٛى الهالم ىدُجت لظلٚ ؤضبدذ ؤلاهجلحًز ُ٘ت ، ٖو  .ألامٍغ

ؿاهُا نلى ؾبُل اإلاشاٛ  خم اؾخحراص وجطضًغ ألاؾالُب و اإلاُاهُم اإلاداؾبُت نبر صٛو الهالم ، َبًر     ٍو

ؿاوي زم بلى باقي ؤنػاء خٙىماث ؤلاجداص  ضضعث مُهىم الطىعة الطاصْت و الهاصلت بلى صٛو الٙىمىىلض البًر

ت مً زالٛ الهالم الطىاعي جغظو صون  ألاوعوبي ٖما ًمً٘ الٓٛى ؤًػا بإن مُاهُم وجؿبُٓاث اإلاداؾبت ؤلاصاٍع

ُ٘ت   .شٚ بلى اإلاباصعاث ألامٍغ

 

 

 

                                                           
ت ، 1  . 115، 108،ص ص 2005امحن الؿُض اخمض لؿُي ، اإلاغاظهت الضولُت و نىإلات ؤؾىاّ عؤؽ اإلااٛ ، صاع الجامهُت ، ؤلاؾ٘ىضٍع
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 .الشرماث متعددة الجيسياث : ثاهيا 

ٗاث التي جيخج الؿلو ؤو الخضماث     ٗاث مخهضصة الجيؿُاث بشٙل واؾو نلى ؤنها جلٚ الشغ جم حهٍغِ الشغ

غ . في صولخحن ؤو ؤٖثر  اصاث ال٘بحرة في الخجاعة الهاإلاُت مىظ الخغب الهاإلاُت الشاهُت بلى جؿٍى مً٘ ؤن حهؼي الٍؼ ٍو

ٗاث  . هظا الىىم مً الشغ

ٗاث الضولُت مخهضصة الجيؿُاث وجؼاًض صوعها في الهالْاث الضولُت ،اوظض مشٙلت مؼصوظت     َكهىع الشغ

ؤمام مهىت اإلاداؾبت و الخضُْٔ ، َتزاًضث ؤهمُت اإلاهلىماث اإلاالُت التي ًخم جضُْٓها باليؿبت إلاؿخسضمي 

 .الٓىاثم   اإلاالُت ، ومً هاخُت ؤزغي ػاصث اإلاشاٗل اإلاغجبؿت بةنضاص هظه  الٓىاثم

ل الخ٘ىىلىظُا اإلاداؾبت مً بلض بلى آزغ ، َىظىص جلٚ     ٗاث صوعا عثِؿا في جدٍى ٖما جلهب جلٚ الشغ

ٗاث ْض ضُى ؤبهاصا ظضًضة في مجاٛ الخضُْٔ والظي وظض مً ْبل نلى مؿخىي اإلادلي  . الشغ

ٗاث ، ونلى ؾبُل اإلاشاٛ ، َةن جغظمت     ٖما ؤن هىإ مجاالث ؤزغي جإزغث بُهل قهىع هظه الشغ

ً و  الهمالث ألاظىبُت نىض بنضاص الٓىاثم اإلاالُت ؾبٓا لٓىاهحن وجؿبُٓاث بالصها ألام ،  وبالخالي َان اإلاؿدشمٍغ

غ اإلاالُت ألٖثر مً بلض واخض  ً بها ًدخاظىن ألن ًطبدىا زبراء في مهكم هكم الخٍٓغ . اإلآٍغ

  .1القابليت للمقارهت : ثالثا 

حهخبر اإلآاعهت ؤٖثر  ؤؾباب الضعاؾت الضولُت للمداؾبت و الخضُْٔ ؤهمُت ، خُض ًمً٘ للبلض ؤن  عبما    

ُامها بغص الُهل اإلاالثم  ٔ مالخكت ُُُٖت اؾخجابت البالص ألازغي ْو ًدؿً هكم اإلاداؾبت الخاضت به نً ؾٍغ

ججاه اإلاشاٗل ، ومً اإلامً٘ ؤًػا ؤن ًخم الاْخىام بإهه خُض جسخلِ الؿّغ اإلاداؾبُت َةن الازخالَاث ًخم 

ٔ الازخالَاث في البِئت الاْخطاصًت و الٓاهىهُت و الاظخمانُت ، و ؤنها لِؿذ مجغص ؤخضار مً  غها نً ؾٍغ جبًر

ش ، جلٚ ألاخضار ْض ال حهترع ؾبُل نملُت الخضُْٔ ، َ٘شحر مً الازخالَاث ألاؾاؾُت مً اإلادخمل ؤن  الخاٍع

 .ًٙىن مً الطهىبت بمٙان ؤن ًخم الخهامل مهها 

. أسباب التىاسق : رابعا   

مً٘ حهٍغِ الخىاؾٔ بإهه نملُت جؼاًض جىأَ        جؼاًضث ؤهمُت  و الخىاؾٔ في الؿىىاث ألازحرة ، ٍو

ٔ وغو خضوص لضعظاث ازخالَها ، وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن اإلاشاٗل الغثِؿُت لخٚ  الخؿبُٓاث اإلاداؾبُت نً ؾٍغ

الخؿبُٓاث واإلاماعؾاث اإلاداؾبُت جخمشل في اإلاداؾبت نً الخىخُض ، وجغظمت الهملت ألاظىبُت ، ومداؾبت 

. الخطخم في البلضان اإلاسخلُت خُض  جسخلِ مهالجتها بضعظاث مخباًىت 

 

 

                                                           
 . 217، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص   امحن الؿُض اخمض لؿُي ، اإلاغاظهت الضولُت و نىإلات اؾىاّ عاؽ اإلاا1ٛ
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 .مسايا وعوائق التىاسق الدولي للتدقيق : الفرع الثاوي 

. مسايا التىاسق الدولي للتدقيق :  أوال 

ضو الخىاؾٔ الضولي ؤن له الهضًض مً اإلاؼاًا ، ولم ًخًحر ظضلهم نلى مغ الؿىحن ، ونلى ؾبُل       ًغي مٍا

 : 1983ألاحي في ًىاًغ       Jhon Turnerاإلاشاٛ َٓض ٖخب ظىن جحرهغ 

: مً ؤٖبر اإلاؼاًا التي هدطل نليها هدُجت بجبام الخىاؾٔ هي " 

وحؿدبهض مشل هظه اإلآاعهت ؾىء الُهم خٛى بمٙاهُت : بمٙاهُت مٓاعهت اإلاهلىماث اإلاالُت الضولُت  .1

اث جضَٔ الاؾدشماعاث الضولُت ؛ ل اخض ؤهم مهْى  الانخماص نلى الٓىاثم اإلاالُت ألاظىبُت ، وجٍؼ

ذ و الىٓىص التي جىُٔ خالُا لخىخُض اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاخًاًغة ، نىضما  .2 حر الْى ًاصي الخىاؾٔ بلى جَى

غ ؤن جخماش ى مو نضة ْىاهحن ومماعؾاث ؛  ًخؿلب في ؤٖثر مً مجمىنت مً الخٓاٍع

و مؿخىي مهاًحر اإلاداؾبت والخضُْٔ ْضع ؤلامٙان ، وؤن جخماش ى مو الكغوٍ الاْخطاصًت و  .3 َع

 ".الٓاهىهُت و الاظخمانُت 

  .1عوائق التىاسق الدولي للتدقيق: ثاهيا    

ٗاث الضولُت و اإلادلُت بال ؤن هىالٚ      نلى الغيم مً ؤن مؿاولُاث الخضُْٔ حهخبر مخمازلت في قل الشغ

ضة في قل البِئت ألاظىبُت ، نلى ؾبُل اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت ، َهلى الغيم مً ؤن  بهؼ الخدضًاث الٍُغ

ٗاث جداٛو ؤن جٓىم بخىخُض اإلاهاًحر اإلاداؾبُت زالٛ صٛو الهالم ، بال ؤن طلٚ ال ًدضر في ٗل مٙان ،  الشغ

َٓض ًخم الاخخُاف بالسجالث اإلاداؾبُت ؾبٓا إلظغاءاث مداؾبُت مدلُت ، ما ًجهل مً الطهىبت بمٙان ؤن 

. ًخم اؾخسضام بغامج الخضُْٔ اإلاىخضة 

ٗاَُت  (بؿبب البهض )    ؤًػا َةن نضم ج٘غاع نملُاث الخضُْٔ  ْض ٌهني ؤن هىإ بُاهاث مداؾبُت يحر 

حر مؿاع جضُْٔ واضح ، وبطُت نامت هىإ الهضًض مً الهىامل التي ججهل مً الخضُْٔ الضولي مهمت  لخَى

:  نلى ؾبُل اإلاشاٛ . شاْت 

 ؛ (ٗاؾخسضام الىٓىص بضال مً الشُٙاث في الضٛو الىاشئت  )جؿبُٓاث وناصاث ألانماٛ اإلادلُت  .1

 الازخالَاث في الهملت و اللًت و الٓىاهحن بحن البلضان ؛ .2

  ؛ْػاًا البهض ومشاٗل الخىكُماث .3

  .جىاَغ ألاَغاص اإلاالثمحن .4

 

                                                           
جغي ، خؿحن مدمض الىُهابي ، ظىصة زضمت اإلاغاظهت ، صعاؾت مُضاهُت جدلُلُت للهىامل اإلاازغة َيها مً وظهت هكغ 1   نبض الغخمان نلي الخٍى

ؼ لالْخطاص و الاصاعة ، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،  . 219 ، ص2008اإلاغاظهحن ، مجلت اإلالٚ نبض الهٍؼ
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.  مهاجب التدقيق الدوليت: اإلاطلب الثاوي 

:   لهل ؤٖثر زالزت نىامل مازغة في ْغاع الخُػُل بحن مٙاجب الخضُْٔ هي 

 الخهامل الؿابٔ بحن مٙاجب الخضُْٔ و الهمُل ؛  

 ؤحهاب الخضُْٔ؛ 

  ُْٔت ؤو م٘خب الخض  .الؿمهت والشهغة لشٖغ

و  ٗاث مازغا لإلَالؽ و الانهُاع ،ضاخب طلٚ َع  بالخؿّغ لهىطغ الؿمهت ، ومىاػاة مو حهغع نضًض الشغ

غها ما  ٗاث ، ولم ًً٘ في جٓاٍع الهضًض مً الٓػاًا غض مٙاجب اإلاداؾبت والخضُْٔ التي جىلذ جضُْٔ جلٚ الشغ

ٗاث في زؿغ  دا ؤو جلمُدا ؤن جلٚ الشغ ولهل ؤشهغ جلٚ الٓػاًا ، الؿمهت الؿِئت التي جبهذ . ًُهم مىه جطٍغ

ت  ARTHER ANDERSENم٘خب الخضُْٔ الهالمي   نمالّ الؿاْت  ENRON والظي ْام بخضُْٔ خؿاب شٖغ

ُ٘ت ، و  ُ٘ت اإلاُلؿخحن  WORLD COMألامٍغ ت اجطاالث ؤمٍغ .   زاوي اٖبر شٖغ

   هظا الؿُاّ بن ألابٓى هى ألاَػل ، و ألاَػلُت ْض جٓاؽ بمهاًحر ٖشحر ة و مسخلُت ، لً٘ ال شٚ ؤن مً 

ض جسخلِ جلٚ اإلآاًِـ مً مجخمو آلزغ ، مً  ظلٚ الجىصة لها مٓاًِـ شتى ، ْو ؤهمها مهاًحر الجىصة ، ٖو

ذ آلزغ ، ومً بِئت ألزغي   .  ْو

    نىض الخؿّغ بلى ظاهب الهغع في الخضُْٔ الضولي ، هجضه ناصة ًىٓؿم بلى هىنحن عثِؿُحن مً اإلاٙاجب ،  

. جخمشل في مٙاجب الخضُْٔ ألاعبهت ال٘بري ، ومٙاجب الخضُْٔ نضي ألاعبهت ال٘بري 

 . 1مهاجب التدقيق ألاررعت  النكبر : الفرع ألاول 

ؼا ٖبحرا باججاه اإلاٙاجب الطخمت التي اٖدؿبذ ؾمهت ظُضة ظهلتها جسغط مً      شهض ؾّى الخضُْٔ جمٖغ

ٗاهذ  خضوص مهُىت بلى مؿخىي  الضولت زم ؤلاْلُم الظي ًػم نضصا مً الضٛو زم ظمُو ؤهداء الهالم ، خُض 

ٗاث اإلاسجلت في بىعضت ألاوعاّ اإلاالُت في  زماوي مٙاجب ٖبري حؿُؿغ نلى وؿبت ٖبحرة مً ؾّى الخضُْٔ للشغ

ٗاَت ، زم اهضمجذ بهؼ هظه اإلاٙاجب الشماهُت ال٘باع مو بهػها آلازغ زالٛ نٓض الدؿهُيُاث  ؤهداء الهالم 

 حهغغذ للخطُُت في ؤنٓاب  ANDERSEN ARTHERنلى ؤن ؤضبدذ زمؿا ٖباعا ، ولً٘  اٖبر هظه اإلاٙاجب 

، ؤما  ERNST AND YOUNG ، خُض جم بُو مٙاجبها مو الهاملحن َيها في الشّغ ألاوؾـ بلى  ENRONَػُدت 

: اإلاٙاجب ألاعبهت الباُْت َهي 

1. DELOITTE ؛ 

2. PRICEWATER HOUSE COOPER ؛  

3. ERNST AND YOUNG ؛  

4. KPMG  ؛ 

                                                           
. 76، مغظو ؾُٔ طٖغه، ص - الاًؿاع الىكغي و الاظغاءاث الهملُت – خؿحن اخمض صخضوح ، خؿحن ًىؾِ الٓاض ي ، مغاظهت الخؿاباث اإلاخٓضمت  1
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ٗاث جػامً ْىمُت بضال مً ٗىنها طاث       نلى الغيم مً ؤن مهكم جلٚ اإلاٙاجب ما جؼاٛ هُٙلتها ٖشغ

غ ج٘ىىلىظُا وبظغاءاث  ت صولُت في ألاعباح، َةنها حشإع ٖميشإة عثِؿُت صولُت مً زاللها ًخم جؿٍى مشاٖع

 . وجىظيهاث طاث ؾبُهت نالُت 

  .مهاجب التدقيق ألاخرر :الفرع الثاوي 

    ًمً٘ ؤن حهامل جلٚ اإلاٙاجب نلى ؤنها جمشل مجمىنت مخجاوؿت ، َمً ظهت هىا ٖهضص ٖبحر مً اإلاٙاجب 

اإلاداؾبُت الطًحرة التي جػم نضصا مً اإلاهىُحن ، ومً ظهت ؤزغي هىإ مٙاجب لضيها شب٘ت ؤنماٛ صولُت 

. ؤًػا نلى الغيم مً نضم امخضاصها اإلاىؾو مٓاعهت بشب٘ت ؤنماٛ ألاعبهت ال٘باع 

 .اإلاقارهت بين مهاجب التدقيق النكبر و الباقيت :  الفرع الثالث 

. اإلآاعهت بحن مٙاجب الخضُْٔ ال٘بري و اإلاٙاجب ألازغي (  : 01-02)الجدول رقم  

اإلاٙاجب ألازغي  مٙاجب الخضُْٔ ال٘بري  

جُػل جؿبُٔ اإلاهاًحر الطاصعة نً الهُئاث 

. اإلاهىُت الضولُت و اإلادلُت 

ال جمُل ٖشحرا بلى جؿبُٔ ظمُو مهاًحر الخضُْٔ 

. زطىضا اإلاؿخدضر منها

ؤؾلىب نُىاث الخضُْٔ ال ًدض ى باالهخمام اؾخسضام صاثم ألؾلىب نُىاث الخضُْٔ   

. اإلاؿلىب 

حهمل نلى وغو مسؿـ نمل مالثم ألنماٛ 

 جضُْٔ الخؿاباث 

ابت الضازلُت  حؿخسضم وؾاثل لخُُٓم هكام الْغ

صون ؤن ًػو اإلاضْٔ َيها زؿت جضُْٔ مهُىت و 

. مدضصة

حهمل نلى جدُٓٔ الُهالُت في اهجاػ ؤنماٛ 

. الخضُْٔ وعبما جدٓٔ الُ٘اًت اإلاؿلىبت

ْض جدٓٔ ُٖاًت نالُت و ال جدٓٔ الُهالُت 

. اإلاؿلىبت جماما 

ْض جٙىن اْل جىاَؿُت ٗىنها حشٙل نبء مً 

. هاخُت الخٙالُِ 

ْض جٙىن ؤٖثر جىاَؿُت بؿبب ؤحهاب الخضُْٔ 

. اإلاىسُػت 

ض مً ظىصة  حهمل نلى اهتهاط ؤؾالُب ظضًضة جٍؼ

الخضماث اإلااصاة بًؼ الىكغ نً الخٙالُِ 

. اإلآابلت لها 

ال جيخهج ؤؾالُب ظضًضة و مخؿىعة نىض ؤصائها 

ها مً اوهٙاؾها نلى  ألنماٛ الخضُْٔ لخسَى

. الخٙالُِ 

ت الهلمُت و اإلاماعؾت اإلاهىُت – ابغاهُم ؾه نبض الىهاب ، اإلاغاظهت :  باالنخماص نلى مً ؤلانضاص الؿالبت  الىكٍغ

 83-  79،ص ص2004ظامهت اإلاىطىعة،– 
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 .أعضاء فريق العمل اإلاهىيين: الفرع الرابع 

ٔ نمل إلاؿانضتهم في ؤصاء نملهم ، و الشٙل الهغمي الخىكُمي في     ٗاء بخهُحن ؤنػاء ٍَغ ًٓىم  الشغ

م  )مٙاجب الخضُْٔ الضولُت ًىضخه الشٙل البُاوي الالخٔ  ً  (3الشٙل ْع ٗاء ، اإلاضًٍغ ، و الظي ًخػمً الشغ

حن ،  و اإلاضْٓحن ألاواثل ؤو اإلاضْٓحن اإلاؿئىلحن ، و اإلاداؾبحن الخىُُظًحن  . اإلاشَغ

طِ الجضٛو الخالي   ت ؾٍى جدباًً في مٙاجب الخضُْٔ ، ٍو وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن هماطط اإلاىاعص البشٍغ

. ألانماٛ الشاجهت طاث الطلت بٙل َئت في طلٚ الخطيُِ 

ٔ الهمل اإلاهىُحن نلى مؿخىي مٙاجب الخضُْٔ الضولُت  : (02-02)الجدول رقم  . مهام ؤنػاء ٍَغ

 

الخضعط الىقُُي 

للمضْٔ 

 

ؾىىاث الخبرة 

اإلاؿلىبت 

 

لت  بلُت  اإلاهام اإلاٗى

 

 

 

مؿانض اإلاضْٔ 

 

 ؾىت 2– ضُغ 

 لت بلُت ومهكمها ؤنماٛ جضُْٔ جُطُلُت  ؤصاء ألانماٛ اإلاٗى

  ْٔبنضاص ؤوعاّ اإلاض 

  ت اإلاداؾبُت
َ
 ازخباعاث صْ

  ًُْٔسبر اإلاضْٔ اإلاؿاوٛ بإي مشاٗل جخهلٔ باإلاداؾبت ؤو الخض

. ْض جٓابله 

 

اإلاضْٔ اإلاؿاوٛ 

 

 ؾىىاث 5- 2

  ُْٔاإلاؿانضة في جسؿُـ نملُت الخض. 

  ُْٔالخض ٔ  .جىػَو اإلاهام نلى ٍَغ

  ْٔؤلاشغاٍ نلى نمل مؿانضي اإلاض

 

 

اإلاضًغ 

 

 

 ؾىىاث 5-10

  ُْٔالخإٖض مً وغو زؿت للخض 

 ْٔؤلاشغاٍ نلى نمل مؿانضي اإلاض. 

  ُْٔغ الخض  .مغاظهت جٍٓغ

  ْض ًٙىن اإلاضًغ مؿئىال نً ؤٖثر مً نملُت جضُْٔ في طاث

ذ  .  الْى

 

 ٚ الشٍغ

 

 10ؤٖثر مً

ؾىىاث  

 الخىضل بلى اجُاّ مو الهمُل نلى هؿاّ الخضمت اإلااصاة. 

  ُْٔالـخإٖض مً الخسؿُـ الجُض لهملُت الخض. 

  ٔ الخإٖض مً جىاَغ الخبراث و اإلاهاعاث الٙاَُت لضي ٍَغ

 الخضُْٔ 

  ُْٔالخض ٔ  .ؤلاشغاٍ نلى ٍَغ

  ُْٔغ النهاجي للخض ُو نلى الخٍٓغ  .الخْى
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  ُْٔاجساط الٓغاعاث الهامت اإلاخهلٓت بهملُت الخض .

ت ، مطغ ، - مضزل مهاضغ –  خاجم مدمض الشِشُني ، ؤؾاؾُاث اإلاغاظهت :اإلاصدر  ، 2007، اإلا٘خبت الهطٍغ

. 71ص 

ٔ نمل مٙاجب الخضُْٔ الضولُت  : َُما ًلي الخضعط الهغمي ألنػاء ٍَغ

ٔ الهمل اإلاهىُحن نلى مؿخىي مٙاجب الخضُْٔ الضولُت ( :01-02)شهل رقم  .  الخضعط الهغمي ألنػاء ٍَغ

 

 51 ؤمحن الؿُض اخمض لؿُي ، الخؿىعاث الخضًشت في اإلاغاظهت ، مغظو ؾبٔ طٖغه ص:اإلاصدر

.  موقع التدقيق اإلاحاسبي مً الانهياراث اإلااليت الدوليت :اإلاطلب الثالث 

ٗاث في الؿىىاث الٓلُلت اإلااغُت نضًض خاالث        اث الشغ ت ، شهضث ٖبًر هدُجت َػاثذ مالُت و بصاٍع

ت   صنىي إلنالن بَالؾها ENRONؤلاَالؽ و الانهُاع ، وحؿاعم بًٓام َػاثذ الُؿاص اإلاالي ، ْض ؤْامذ شٖغ

ت  ذ شٖغ ُ٘ت ، ٖما انتَر ش الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ   WORLD COMعؾمُا ٖإٖبر صنىي بَالؽ في جاٍع

ت   XEROXلالجطاالث باعجٙاب َػُدت مداؾبُت ، نؿُا نلى خاالث ؤزغي إلشهاع ؤلاَالؽ  مؿذ شٖغ

ت  GLOBAL CROSSINGللخجهحزاث اإلا٘خبُت ،    ADELPHA COMMUNICATIONلالجطاالث ، شٖغ

 1.  لالجطاالث ، ونضًض الانهُاعاث ألازغي 

                                                           
ٗاث ، اإلالخٓى الىؾني الشامً خٛى مهىت 1  مت الشغ  هىام ظمهه ، ٗىعصي وصاص ، ؤزغ  الهىضؾت اإلاالُت الخضًشت نلى َهالُت صوع الخضُْٔ وخٖى

  .22 ، 21 ، ص  ص 2010 ؤٖخىبغ 12 و11 ؾُ٘٘ضة ، ًىمي 1955  ؤوث 20الخضُْٔ

 

اإلاالٕ(الشٍغٚ)

ؤلاشغاٍ نلى زضماث ( اإلاضًغ) 

 ٔ الخضُْٔ اإلااصاة نً ؾٍغ

اإلاضًُْٓ ألاواثل

وجٓو نلُه مؿاولُت الهمل ( اإلاضْٔ اإلاؿاوٛ)

اإلاُضاوي لهملُتالخضُْٔ خُض ناصة ما ًٙىن لهم 

ؾيخحن مً الخبرة او اٖثر بالخضُْٔ

ً وهم ًاصون  اإلاداؾبىن الخىُُظًىن ؤو اإلاداؾبىن جدذ الخمٍغ

الىقُُت ألاولى بمجغص صزٛى اي َغص إلاهىت اإلاداؾبت الهامت 
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ت اهغون ، هجض ؤن طلٚ الؿٓىؽ اعجبـ بُٓضان ال٘شحر مً ألازالُْاث مً        بالهىصة لٓػُت انهُاع شٖغ

ت و ؤنػاء مجلـ بصاعتها وم٘خب الخضُْٔ الظي ًٓىم بخضُْٔ خؿاباتها ، و ؤوعص  ٖباع اإلاؿئىلحن في الشٖغ

:  بهؼ الَ٘خاب بهؼ الهىامل التي ؤصث لهظا الؿٓىؽ منها 

ت ، ولم جٓم  ت للجىت َغنُت صازل الشٖغ ل مهمت مغاظهت الطُٓاث التي جٓىم بها الشٖغ بن مجلـ ؤلاصاعة ؤٗو

ٗان مً  هت لخلٚ الطُٓاث ، ٖما ؤن مجلـ ؤلاصاعة ؤزُى مهلىماث في ياًت ألاهمُت  اللجىت بال بمغاظهت ؾَغ

تهما بلى اجساط بهؼ بظغاءاث اإلاىاؾبت ؛   اإلامً٘ ؤن جاصي مهَغ

  ، ت ت بلى خىالي ملُاع صوالع في الهام الظي ؾبٔ انهُاع الشٖغ ت بخطخُم ؤعباح الشٖغ ْامذ بصاعة الشٖغ

ت ْض َشلذ مً الىاخُت ألازالُْت واإلاالُت ؛ ابت الضازلُت في الشٖغ  ٖما ؤن الْغ

  حهض خاصزت بهغون جظٖحرا هاما لؿبُهت الهالْت اإلاهمت بحن الخضُْٔ الضازلي مو لجىت الخضُْٔ ، خُض

غهم بلى لجىت  و جٓاٍع ًدخاط اإلاضْٓحن الضازلُحن ٖما هى الخاٛ باليؿبت للمضْٓحن الخاعظُحن لَغ

و لإلصاعة   . الخضُْٔ  بٙل ما ًىاظههم مباشغة بضال مً الَغ

ٗاث ال٘بري ، وحهاقم الخؿاثغ التي          بهض جؼاًض الُػاثذ و الانهُاعاث اإلاالُت  ، وبَالؽ الهضًض مً الشغ

ج٘بضها اإلاؿدشمغون، وخاالث ؤلاعبإ في ألاؾىاّ اإلاالُت الهاإلاُت بؿبب اهسُاع ؤؾهاع ألاؾهم اإلادؿاعم هدُجت 

ت عئوؽ ألامىاٛ بحن الضٛو ، ؤشاعث الصخاَت اإلاالُت بلى الهضًض مً ألاؾباب جِٓ  نىإلات ألاؾىاّ اإلاالُت وخٖغ

وعاء هظا ؤلانطاع اإلاالي ، ًُٖاب الشُاَُت والىغىح  ، والخًاض ي نً ألازؿاء ، وجطخُم الاهجاػاث ، 

ٗاث في ألاؾىاّ اإلاالُت صون  و ؤؾهاع  ؤؾهم جلٚ الشغ ام وهمُت نً ؤعباح زُالُت ؾاهمذ في َع وجٓضًم  ؤْع

ٗاث  ٗاث اإلاداؾبت والخضُْٔ مو مؿئىلي هظه الشغ   .مبرعاث اْخطاصًت َهلُت ، وجىاؾا شغ

خىا الخالي وما ؤصث بلُه مً جؼاًض الهخمام اإلاضْٔ  بن اػصًاص خضة اإلاىاَؿت بحن مضْٓحن الخؿاباث في ْو

هدىا لخُاف نلى الهمُل ؤٖثر مً اهخمامه بالخُاف نلى ظىصة الخضماث اإلاالُت التي ًٓضمها له ، ؤزغ ٖشحرا 

ٗاث  نلى خغص البهؼ منهم نلى ا اللتزام بالؿلٕى ألازالقي وطلٚ مً ْبُل الخغص نلى بعغاء مضعاء الشغ

و ألاؾغاٍ ألازغي التي جخإزغ باألصاء .الظًً ًخهغغىن لػًىؽ ٖبحرة جماعؽ نليهم مً ْبل اإلاؿاهمحن والضاثىحن

ٗاث ولهل ؤَػل مشاٛ نلى جلٚ الػًىؽ الُػاثذ اإلاالُت التي خضزذ مازغا ، والتي ؾبٔ .اإلاالي لخٚ الشغ

ت آعزغ ؤهضعؾىن بالخالنباث اإلاداؾبُت التي ْامذ  ٗاث جضُْٔ نمالْت ٖشٖغ ؤلاشاعة بليها خُض زبذ جىعؽ شغ

ؿذ ، ظلىباٛ ٖغوؾِىج ، جُٙى ، والتي  ت اهغون ، ووعصٗىم، َٗى ٗاث التي انهاعث مشل شٖغ بها بصاعاث الشغ

ً إلاا ًٓاعب  ٗاث  460ؤؾُغث نً زؿاعة اإلاؿدشمٍغ  1. صوالع هدُجت الاؾدشماع  في هظه الشغ

ٗان ؾببها  غ الطاصعة  نً اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت ؤن ألاػمت اإلاالُت الهاإلاُت الغاهىت  ض الخٓاٍع        جٖا

ُ٘ت ، و بالخالي  ٗاث و اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاضعظت في ؤؾىاّ اإلااٛ ألامٍغ غهِ ؤلاَطاح و الشُاَُت لضي الشغ

                                                           
ُت إلصاعاث الىخضاث الاْخطاصًت في الُٓاؽ و الاَطاح اإلاداؾبي  في خضور ألاػماث اإلاالُت ، اإلالخٓى  1   مدمض نبض هللا اإلاىمني ، صوع ألابهاص الؿلٖى

ُٓا ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم  الضولي الغابو خٛى ألاػمت اإلاالُت الهاإلاُت واوهٙاؾاتها نلى اْخطاصًاث صٛو مىؿٓت الشّغ ألاوؾـ و شماٛ بٍَغ

 . 40 ، 39 ، ص ص 2009 صٌؿمبر 09- 08 ، 3الدؿُحر ،ظامهت الجؼاثغ 
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مت  ٗاث ونضم الخُٓض بمباصت  ومهاًحر خٖى َةن ألاػمت هخجذ ؤؾاؾا نً الخالنب في الٓىاثم اإلاالُت لخلٚ الشغ

ٗاث التي هطذ نليها مىكمت الخهاون الاْخطاصي و الخىمُت  .   الشغ

ت بهغون   وما جلى طلٚ مً ؾلؿلت اٖدشاَاث ENRON       بن ألاخضار ألازحرة ابخضاء بُػُدت شٖغ

ٗان مً اإلاهخاص  ٗاث ختى في الضٛو التي  مت الشغ ٗاث في ْىاثمها اإلاالُت ؤقهغ بىغىح ؤهمُت خٖى جالنب الشغ

بت مً ال٘ماٛ " انخباعها ؤؾىاْا مالُت  .  ٍْغ

       مً اإلاطؿلخاث التي قهغث في ألاصب اإلاداؾبي التي حهبر نً ؾلٕى ؤلاصاعة بخضزلها في نملُاث الُٓاؽ 

ْت ، َٓض بحن مؿغ  ؤنها 
َ

ٔ اؾخًالٛ " و ؤلاَطاح اإلاالي مطؿلح اإلاداؾبت الخال ؤلاظغاءاث التي جلجإ نً ؾٍغ

الشًغاث اإلاخىاظضة في ؤؾالُب الخضُْٔ الخاعجي ؤو الاؾخُاصة مً حهضص البضاثل اإلاداؾبت مما ًازغ نلى هىنُت 

ؼ اإلاالي مما ًازغ نلى مطضُْاتها  ام التي جكهغها جلٚ الٓىاثم ؾىاء باليؿبت لألعباح ؤو باليؿبت للمٖغ نلى " . ألاْع

غ ، بصاعة ألاعباح ، والتي حؿخسضم لىضِ  ٗاإلاداؾبت ؤلابضانُت ، الًش بالخٓاٍع يغاع الهضًض مً اإلاطؿلخاث 

خاالث بقهاع الضزل واإلاىظىصاث  و الالتزاماث إلايشأث ألانماٛ بطىعة يحر ضاصْت ويحر خُٓٓت ، ألامغ الظي 

 .  1ًاصي بلى خضور الهضًض مً الانهُاعاث و الُػاثذ اإلاالُت في الهضًض مً اإلايشأث الاْخطاصًت ال٘بري 

       مو جؼاًض همى اْخطاص الؿّى الهالمي و الخىاَـ بحن مطالح ألاؾغاٍ اإلاسخلُت جتزاًض صعظت الخضُْٔ في 

ٗاث  كل ؤمغ الشُاَُت اإلادٓٓت مً زالٛ ؤلاَطاح ؤمغا زالَُا ًدخاط بلى بًجاص جىاػن . وشاؽ و ؤصاء الشغ ٍو

ٗاث وبحن اإلاؿخىي الظي ًغيب َُه ألاؾغاٍ اإلاخهضصة ألازغي  ض نبر ال٘شحر . بحن مؿخىي اإلآبٛى لضي الشغ ْو

مً اإلادللحن نً عؤيهم في بن اَخٓاص الشُاَُت و اإلاؿاءلت ْض ؾاهم بشٙل ٖبحر في الػهِ اإلاالي نلى مؿخىي 

ٗاث ونلى اإلاؿخىي الىؾني في ال٘شحر مً ألاػماث اإلاالُت ؤلاْلُمُت التي خضزذ في آلاوهت ألازحرة  .  الشغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 23 هىام ظمهت ، ٗىعصي وصاص ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص 1
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.   اإلادقق و البيئت الدوليت : اإلابحث الثاوي 

بانخباعه الٓاثم نلى وقُُت الخضُْٔ ، شملذ اإلاؿاعي لخدُٓٔ الخضُْٔ الضولي شخظ اإلاضْٔ ، مً        

زالٛ مداولت جٓلُل الخُاوث بِىه وبحن هكغاثه مً مسخلِ الضٛو ، باإلغاَت بلى هؼم الُٓىص والهىاثٔ 

ً وجدضًض اإلاخؿلباث التي مً اإلامً٘ ؤن جسٛى ألي مضْٔ  الجًغاَُت بالهمل نلى جىخُض مخؿلباث الخٍٙى

. الهمل في ؤي بلض يحر البلض مدال انخماصه 

      ٖخشبُذ إلاا ؾبٔ ؾىداٛو مً زالٛ هظا اإلابدض ببغاػ مداوالث ؤلإلجداص الضولي للمداؾبحن الخخىاء  

الخباًً في اإلاىاِْ ألازالُْت ، واؾخهغاع مخؿلباث الخهلُم و الخبرة في بهؼ الضٛو ، باإلغاَت بلى مخؿلباث 

.  الخهلُم والخبرة التي اْغها ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن 

 . دليل السلوك ألاخالقي الصادر عً ؤلاجحاد الدولي للمحاسبين: اإلاطلب ألاول 

        جغجبـ مٙاجب اإلاداؾبت بمؿخسضمي الٓىاثم اإلاالُت بهالْاث مسخلُت نً جلٚ التي جغبـ اإلاهً ألازغي 

دطلىن مىه نلى اظغ ونليهم  بمؿخسضمي زضماتها ، ونلى ؾبُل اإلاشاٛ ًخهاْض اإلادامىن مو الهمُل ٍو

ت مدل الخضُْٔ و جدطل منها  مؿاولُت ؤؾاؾُت في الضَام نىه ، ؤما مٙاجب اإلاداؾبت  َخخهاْض مو الشٖغ

ت  . 1نلى ؤحهاب ، ول٘نها جٓضم اإلاىُهت ألاؾاؾُت إلاؿخسضمي الٓىاثم اإلاالُت الخاضت بالشٖغ

         بالخالي مً الػغوعي ؤن ًىكغ اإلاؿخسضمىن بلى مٙاجب اإلاداؾبت نلى ؤنها ماهلت لهظا الهمل و جخهامل 

جسُُؼ زؿغ  )بشٙل يحر مخدحز ، وبطا انخٓض اإلاؿخسضمىن ؤن مٙاجب اإلاداؾبت ال جاصي نمال له ُْمخه 

، ؾدىسُؼ ُْمت الخضُْٔ وباقي الخضماث ألازغي التي جٓضمها مٙاجب اإلاداؾبت ، مما ؾُاصي بلى  (اإلاهلىماث

ٔ ؤنلى مؿخىي مً  هٓظ الؿلب نلى الخضُْٔ ، و بالخالي ًىظض صاَو لضي مٙاجب اإلاداؾبت نلى الخطٍغ َو

.  الؿلٕى اإلانهي 

  ٌهخٓض الاجداص الضولي للمداؾبحن اهه بؿبب الازخالَاث الضولُت في الشٓاَت و اللًت والىكم الٓاهىهُت 

والاظخمانُت َةن مهمت بنضاص مخؿلباث  جُطُلُت للؿلٕى اإلانهي حهض ؤمغا عثِؿُا ، للضعظت التي ًخهحن مهها ؤن 

. ًٓىم ألانػاء اإلاهىُىن في ٗل بلض ًؼاٛو مهىت اإلاداؾبت والخضُْٔ الٓاهىهُت بخؿبُٔ وجىُُظ جلٚ اإلاخؿلباث 

حر  لظلٚ َةن الاجداص الضولي في قل الانتراٍ بمؿاولُاث مهىت اإلاداؾبت و  ألازظ في الانخباع صوعه في جَى

ؤلاعشاصاث وجيشُـ نملُت ججاوـ اإلاهاًحر ، عؤي اهه مً الػغوعي ؤن ًخم جبني صلُل صولي للؿلٕى ألازالقي 

ؿتهضٍ  للمداؾبحن اإلاهىُحن ، ًٙىن ؤؾاؾا لخدضًض مخؿلباث آصاب وؾلٕى اإلاداؾبحن اإلاهىُحن في ٗل بلض َو

الهمل ٖىمىطط جخإؾـ نلُه بعشاصاث صلُل الؿلٕى الىؾني اإلادني ، نلى اهه ًجب الانتراٍ بإهه في قل 

 . حهاعع اإلاخؿلب الىؾني مهما ًغص بضلُل الؿلٕى الضولي َان جلٚ اإلاخؿلباث اإلادلُت هي التي ؾدؿىص وجدبو 

                                                           
ٗاث  1 مت الشغ ، اإلالخٓى الىؾني الشامً خٛى مهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ  (الٓؿام اإلاطغفي  )اخمض ْاًض هىع الضًً ، جضُْٔ الخؿاباث وصوعه في خٖى

 12 و 11 ؾُ٘٘ضة ، ًىمي 1955 ؤوث 20الىاْو وآلاَاّ في غىء اإلاؿخجضاث الهاإلاُت اإلاهاضغة ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و نلىم الدؿُحر ، ظامهت 

 . 03 ، ص 2010ؤٖخىبغ 
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ٗان آزغها في 1990وغو الاجداص الضولي للمداؾبحن صلُال للؿلٕى ألازالقي في نام   ونَضٛ  َُه نضة مغاث 

 بالغيم مً ؤن مؿإلت الؿلٕى ألازالقي جغجبـ بالىكام اإلاؿبٔ في ٗل مجخمو مً اإلاجخمهاث اإلاغ 1998نام 

ض اهؿلٔ ؤلاجداص الضولي  الظي ًجهل الخباًً في اإلاىاِْ ألازالُْت بحن مجخمو وآزغ ؤمغا ال مُغ مىه ، ْو

ىة هكام في الهالم اإلاهاضغ وحشابٚ  للمداؾبحن نىض بنضاص الضلُل ألازالقي مً نمىمُت اإلاباصت ألازالُْت ْو

ؼ وظىص اإلاهىت وػٍاصة مطضاُْتها نلى الطهُض الضولي  اإلاطالح الاْخطاصًت نلى ضهُض الضولي ، ويهضٍ بلى حهٍؼ

  : 1ًدخىي هظا الضلُل نلى ما ًلي.  

 ؤهضاٍ نامت إلاماعؾت مهىت الخضُْٔ ؛ .1

اإلاباصت والٓىانض ألاؾاؾُت التي ًجب بجبانها مً ْبل ألانػاء اإلاماعؾحن للمهىت ، و التي جدٓٔ  .2

 . ألاهضاٍ الهامت للمهىت 

ب بما  ٔ الخهلُم والخضٍع ت التي ً٘دؿبها نً ؾٍغ اهؿلٔ الضلُل مً غغوعة جمخو اإلاضْٔ باإلاهاعاث الٍُ٘غ

ٌؿمذ له بخدمل اإلاؿاولُاث الاظخمانُت اإلالٓاة نلى ناجٓه باإلغاَت بلى مؿاولُاجه ججاه نمُله  ؤو مؿخسضم 

انلُت البُاهاث اإلاالُت ، وان  غه ، وؤشاع بلى ؤن اإلاضْٔ اإلاؿخٓل ًداَل مً زالٛ نمله نلى ؾالمت َو جٍٓغ

ابت الضازلُت ؾلُمت ، ٖما صعى مضْٓي الخؿاباث  اإلاضْٔ الضازلي ًٓضم غماهخه خٛى ٗىن بيُت  الْغ

ؼهم اإلانهي في اإلاجخمو  .  الخاعظُحن بلى جٓضًم الخضماث ًؿلبه الجمهىع مً اظل اإلاداَكت نلى مٖغ

 حهتٍر مهاًحر الؿلٕى ألازالقي بان مً ؤهضاٍ مهىت الخضُْٔ ؤن حؿعى هدى جدُٓٔ ؤنلى اإلاهاًحر اإلاهىُت 

اث ألاصاء ، وبشٙل نام جلبُت مخؿلباث الغؤي الهام  . للخطٛى نلى ؤنلى مؿخٍى

: 2ؤعبهت اخخُاظاث عثِؿُت هي (ألاهضاٍ الهامت إلاماعؾت مهىت الخضُْٔ )  جخؿلب ألاهضاٍ 

 هىإ خاظت في اإلاجخمو إلاطضاُْت اإلاهلىماث وهكم اإلاهلىماث؛: اإلاصداقيت .1

هىإ خاظت ألَغاص ًمً٘ جدضًضهم بىغىح مً ْبل الهمالء وؤصخاب الهمل و الُئاث : اإلاهىيت .2

 اإلاهخمت ألازغي ٖإَغاص مهىُحن في مجاٛ الخضُْٔ؛

هىإ خاظت ألَغاص ًمً٘ جدضًضهم بىغىح مً ْبل الهمالء و ؤصخاب الهمل : جودة الخدماث .3

 والُئاث اإلاهخمت ألازغي ٖإَغاص مهىُحن في مجاٛ الخضُْٔ؛

ٓت بىظىص بؾاع مً ألازالُْاث : الثقت  .4
َ
ًجب ؤن ًخمً٘ مؿخهملى هظه الخضمت مً الشهىع بالش

 .اإلاهىُت التي جد٘م شغوؽ هظا الهمل 

  لخدُٓٔ ؤهضاٍ مهىت الخضُْٔ ، نلى اإلاضْٓحن ؤن ًإزظوا باالنخباع  نضصا مً اإلاخؿلباث ؤو اإلاباصت 

:  ألاؾاؾُت   ؤهمها

                                                           
ُ٘ت و الضولُت ، ماؾؿت الىعاّ ،ؽ 1  ، 1999 ، نمان ، 1خؿحن اخمض صخضوح ، خؿحن  ًىؾِ الٓاض ي ، ؤؾاؾُاث الخضُْٔ في قل اإلاهاًحر ألامٍغ

  .48ص 
 . 86خؿحن ؤخمض صخضوح ، خؿحن ًىؾِ الٓاض ي ، مغاظهت الخؿاباث اإلاخٓضمت ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص 2
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  ٓطض بها ؤن ًٙىن اإلاضْٔ ؤمُىا في ؤصاء زضماجه اإلاهىُت؛: النزاهت  ٍو

 ًيبػي نلى اإلاضْٔ ؤن ًٙىن ناصال ال ٌؿمذ بالخدحز وؤلاجخاٍ وحهاعع اإلاطالح ؤو الخإزحر : اإلاوضوعيت

ً لخجاوػ اإلاىغىنُت ؛  آلازٍغ

  ُاءة ، ومً : النفاءة اإلاهىيت والعىايت الالزمت ًيبػي نلى اإلاضْٔ ؤن ًاصي الخضماث بٙل نىاًت ٖو

خه اإلاهىُت ومهاعاجه بمؿخىي ًشبذ ؤن الهمُل ؾِؿخُُض مً  واظبه الاؾخمغاع  في اإلاداَكت  نلى مهَغ

هها و ؤؾالُبها ؛  زضماجه اإلاهىُت الُ٘اة الٓاثمت نلى ؤخضر جؿىعاث هظه اإلاماعؾت وحشَغ

  جب : السريت ت اإلاهلىماث التي ًدطل نليها ؤزىاء واظباجه اإلاهىُت، ٍو ًيبػي نلى اإلاضْٔ ؤن ًدترم ؾٍغ

ذ ومدضص، ؤو ؤن ًٙىن لضًه  ؼ ضٍغ ؤن ال ٌؿخهمل ؤو ًُصح نً ؤي مً هظه اإلاهلىماث بضون جٍُى

و ؤو خٔ منهي ؤو واظب باإلنالن ننها ؛  حشَغ

  مخىو نً ؤي ؾلٕى : السلوك اإلانهي ٓت جخىأَ مو ؾمهت اإلاهىت ٍو ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ًخطٍغ بؿٍغ

 ٌس يء بليها ، ولخدُٓٔ طلٚ ًيبػي نلُه ؤن ًلتزم بالٓىانض الطاصعة نً اإلاىكمت اإلاهىُت ؛

  ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ًىُظ زضماجه اإلاهىُت طاث نالْت ، وان ًىُظ نمله بٙل خغص : اإلاعاييب الفىيت

ظلٚ الاؾخٓاللُت ،باإلغاَت بلى طلٚ  ًجب ؤن ًخم  بما ًخُٔ مو مخؿلباث الجزاهت واإلاىغىنُت ٖو

 .الخىُُظ بما ًخُٔ مو اإلاهاًحر الُىُت و اإلاهىُت 

: جىٓؿم ْىانض الؿلٕى ألازالقي بلى زالزت ؤظؼاء 

ٗاَت اإلاداؾبحن اإلاهىُحن  : 1الجؼء  . ًىؿبٔ نلى 

. ًىؿبٔ َٓـ نلى اإلاداؾبحن اإلاهىُحن الهاملحن في اإلاؼاولت الهامت : 2الجؼء 

. ًىؿبٔ نلى اإلاداؾبحن اإلاهىُحن اإلاؿخسضمحن  : 3الجؼء 

٘مً جىغُذ ْىانض الؿلٕى ألازالقي لألظؼاء الشالزت الؿابٓت الظٖغ في الجضٛو الخالي  : ٍو

.  ؤلاؾاع زالسي ألاظؼاء لضلُل ؤزالُْاث الاجداص الضولي للمداؾبحن (  :03-02)جدول رقم

 1الجؼء 

ٗاَت  الىاظب الخؿبُٔ نلى 

اإلاداؾبحن اإلاهىُحن 

 2الجؼء

الىاظب الخؿبُٔ نلى اإلاداؾبحن 

ٗاَت اإلاؼاوالث الهامت  اإلاهىُحن في 

 3الجؼء 

الىاظب الخؿبُٔ  نلى اإلاداؾبحن 

اإلاهىُحن اإلاؿخسضمحن 

حهاعع الىالء الاؾخٓاللُت الخاضت بمهام الخإٖض الجزاهت و اإلاىغىنُت  

 

خل الجزناث ألازالُْت  

الُ٘اًت اإلاهىُت و اإلاؿاولُاث 

اإلاغجبؿت باؾخسضام يحر اإلاداؾبحن 

 

صنم ػمالء اإلاهىت 

الُ٘اًت اإلاهىُت ألاحهاب و الهمىالث  الُ٘اًت اإلاهىُت  

 

ت   الؿٍغ

ألاوشؿت يحر اإلاخىآَت مو مماعؾت 

الهامت للخضُْٔ 

 

نغع اإلاهلىماث  

 ؤمىاٛ الهمالء مؼاولت الػغاثب  
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ً في ألاوشؿت نبر الخضوص الخاعظُت  الهالْاث مو اإلاضْٓحن آلازٍغ

. اإلاؼاولت الهامت

 

 . ؤلانالن و التروٍج . اليشغ 

. 19ؤمحن الؿُض اخمض لؿُي ، الخؿىعاث الخضًشت في اإلاغاظهت ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص : اإلاصدر

 

. متطلباث التعليم و الخكبة للمدقق في بعض الدول الرائدة : اإلاطلب الثاوي 

جسخلِ مخؿلباث الخهلُم مً صولت بلى ؤزغي ، يحر ؤن مهكم الضٛو جؿلب الخطٛى نلى صعظت ظامهُت في  

. اإلاداؾبت ٖشغؽ ؤؾاس ي إلٖؿاب ضُت اإلاضْٔ ،َػال  نً بػهت ؾىىاث ٖسبرة مُضاهُت 

 . 1متطلباث التعليم والخكبة في الوالياث اإلاتحدة: الفرع ألاول    

ُ٘ت نلى الغايب في امتهان وقُُت اإلاضْٔ ؤن ًٙىن خاضال نلى شهاصة ظامهُت في   اشترؾذ اإلاهاًحر ألامٍغ

 ؾىىاث زبرة مُضاهُت اْترخذ ظمهُت اإلاداؾبت 3اإلاداؾبت و الخضُْٔ ،مو اظخُاػه المخدان ٌهٓب جدطُل 

ُ٘ت ؾبهت بغامج للخإهُل اإلانهي في الخضُْٔ ،وجخمشل هظه البرامج في  :  ألامٍغ

 بغهامج الخإهُل ألاَولي ؛ 

 حز و ججضًض اإلاهلىماث ؛  بغهامج التٖر

 ت اإلاهىُت ؛  بغهامج الخإهُل اإلانهي للخطٛى نلى الهػٍى

 بغهامج الخإهُل الهالي إلاً ًدخلىن مغاٖؼ حؿُحر ؛ 

 غ لالؾالم نلى ؤخضر الخؿىعاث في مجاٛ اإلاداؾبت والخضُْٔ ؛  بغهامج الخؿٍى

 ب ؤلاصاعي ؛  بغهامج الخضٍع

  باث الخاضت  . بغهامج الخضٍع

. متطلباث التعليم والخكبة في بريطاهيا : الفرع الثاوي   

ً الهلمي والهملي له ، َاشترؽ في شخظ اإلاضْٔ  :  ٌهالج هظا اإلاهُاع ُٖاءة اإلاضْٔ مً زالٛ الخٍٙى

 ؤن ًٙىن خامل لشهاصاث ظامهُت في الخضُْٔ ؤو اإلاداؾبت ؛ 

  ؾىىاث لضي اخض مٙاجب الخضُْٔ اإلاهخمضة ؛3بظغاء جغبظ إلاضة  

  ،الدؿُحر ، ؤن ًجغي الامخدان ألاٛو خٛى اإلاهاٍع ألاؾاؾُت التي جخمشل في اإلاداؾبت ، الخّٓى

 الخىكُم ، الؿّغ ال٘مُت؛

  ، ُْٔجإُٖض اإلاؿخىي ألاٛو ، زم بظغاء الامخدان الشاوي خٛى الدؿُحر اإلاالي ، هكام اإلاهلىماث ، الخض

 الجباًت؛

                                                           
1 RPBERT OBERT , pratique international de la comptabilité et de audit , Dunod , paris 1994 , p 272. 
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  جإُٖض اإلاؿخىي الشاوي ، زم بظغاء الامخدان الشالض خٛى اإلاداؾبت اإلاهمٓت ، الخضُْٔ اإلاهمٔ ، الجباًت

 اإلاهمٓت ، ؤلاؾتراججُت ، الدؿُحر اإلاالي اإلاهمٔ ومغاْبت الدؿُحر ؛

  جإُٖض اإلاؿخىي الشالض ، الظي ٌؿمذ بالخطٛى نلى الشهاصة اإلام٘ىت مً الخطٛى نلى الانخماص. 

 . 1متطلباث التعليم والخكبة في فروسا: الفرع الثالث    

  حشترؽ الٓىاهحن الُغوؿُت  إلاىذ الترزُظ إلاداَكي الخؿاباث الىجاح في الامخدان النهاجي بهض بجمام 

.  ؾىىاث ، بال ؤن الخاضلحن نلى  صبلىم الخبرة اإلاداؾبُت مهُىن مً هظا الامخدان3جغبظ مضجه

 . 2متطلباث التعليم والخكبة في ألاردن: الفرع الرابع 

   ٌشترؽ في مً ًؿلب جغزُطا إلاؼاولت مهىت جضُْٔ الخؿاباث في ألاعصن ؤن ًٙىن خاضال نلى ؤخض 

:  اإلااهالث الخالُت 

  الشهاصة الجامهُت ألاولى بٙالىعٍىؽ ؤو ما ٌهاصلها جسطظ مداؾبت ، وله زبرة نملُت إلاضة ال جٓل

نً زالر ؾىىاث في ؤنماٛ اإلاداؾبت و الخضُْٔ ، مً غمنها ؾىت واخضة نلى ألاْل في ؤنماٛ 

 الخضُْٔ ، وطلٚ بهض خطىله نلى جلٚ الشهاصة ؛

  الشهاصة الجامهُت ماظؿخحر  ؤو ما ٌهاصلها في اإلاداؾبت ، وله زبرة نملُت إلاضة ال جٓل نً ؾيخحن في

ؤنماٛ اإلاداؾبت و الخضُْٔ ، مً غمنها ؾىت واخضة نلى ألاْل في ؤنماٛ الخضُْٔ ، وطلٚ بهض 

 خطىله نلى جلٚ الشهاصة ؛

  شهاصة الضٖخىعاه في اإلاداؾبت وله زبرة نملُت إلاضة ال جٓل نً ؾىت واخضة في ؤنماٛ اإلاداؾبت

ـ اإلاداؾبت ؤو الخضُْٔ في بخضي  والخضُْٔ بهض خطىله نلى جلٚ الشهاصة ؤو مً ما ْام بخضَع

 الجامهاث ؤو الٙلُاث  ألاعصهُت إلاضة ؾيخحن نلى ألاْل بهض خطىله نلى طلٚ اإلااهل ؛

  الشهاصة الجامهُت ألاولى بٙالىعٍىؽ ؤو ما ٌهاصلها مً بخضي ٗلُاث الخجاعة ؤو الاْخطاص ؤو  الٓاهىن

مو زبرة نملُت ال جٓل مضتها نً زمـ ؾىىاث في ؤنماٛ اإلاداؾبت و الخضُْٔ مً غمنها ؾىت واخضة 

 نلى ألاْل في ؤنماٛ الخضُْٔ ، و طلٚ بهض خطىله نلى اإلااهل الهلمي ؛

  جسطظ مداؾبت وله زبرة نملُت إلاضة ال جٓل نً ؾذ ؾىىاث في  (الضبلىم )شهاصة ٗلُت مجخمو

ؤنماٛ اإلاداؾبت و الخضُْٔ ،مً غمنها ؾيخحن نلى ألاْل في ؤنماٛ الخضُْٔ بهض خطىله نلى جلٚ 

 . الشهاصة 

 . 3متطلباث التعليم والخكبة في الجسائر: الفرع الخامس 

ً ؤؾاؾحن هما  ت ُٖاءة مضْٔ الخؿاباث في نىطٍغ  :   خضصث الىطىص الجؼاثٍغ

                                                           
1 l’article  03 du décret 93_9 de la république française de 04/01/1993 relatif de la réorganisation de la profession de commissaire 

aux compte.  
م 2  ، و الظي ًد٘م مهىت جضُْٔ الخؿاباث في اإلامل٘ت ألاعصهُت 1985 لؿىت 32اهكغ اإلااصة الغابهت مً ْاهىن مهىت جضُْٔ الخؿاباث ْع
م 24/03/1993مٓغع ماعر في  3 ت ْع ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش 332 ضاصع نً وػاعة اإلاالُت ، الجٍغ . 06 -04 ،ص ص 24/03/1993 بخاٍع
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 .التأهيل العلمي : أوال 

ت إلاماعؾت الخضُْٔ آلاحي    :  اشترؾذ الىطىص الجؼاثٍغ

 : اإلاجموعت ألاولى  .1

:     الخاثؼون نلى بخضي شهاصاث الخهلُم الهالي آلاجُت ؤو ؤي شهاصة ؤظىبُت ؤزغي مهاصلت 

 لِؿاوـ في الهلىم اإلاالُت ؛ 

  ؛ (َغم اإلاالُت و اإلاداؾبت  )شهاصة اإلاضعؾت الهلُا للخجاعة 

  الجؼءان ألاٛو و الشاوي مً الامخدان ألاولي في الخبرة اإلاداؾبُت. 

 : 1اإلاجموعت الثاهيت   .2

ً نلى بخضي شهاصاث الخهلُم الهالي اإلاظٗىعة ؤصهاه        : الخاثٍؼ

 لِؿاوـ في الهلىم الاْخطاصًت للُغوم ألازغي ما نضا اإلاالُت ؛ 

  ؛(َغوم ؤزغي يحر َغم اإلاالُت و  اإلاداؾبت )شهاصة اإلاضعؾت الهلُا للخجاعة 

 لِؿاوـ في الدؿُحر؛ 

 شهاصة اإلاهاهض واإلاضاعؽ اإلاخسططت في ؤلاصاعة ؤو اإلاالُت ؤو الجمإع ؛ 

 اإلاخىاضل في اإلاالُت واإلاداؾبت ؛ ً  شهاصة ظامهت الخٍٙى

  مػاٍ يليها شهاصة مخسططت في اإلاداؾبت. 

 .  2التأهيل العملي: ثاهيا 

: اشترؽ اإلآغع الؿابٔ للمجمىنخحن بخضي الشغؾحن الخالُحن 

 ب الٓاهىوي؛ ب منهي ٖسبحر مداؾب مضجه ؾيخحن ًخىط بشهاصة نهاًت الخضٍع  مخابهت جضٍع

  ب منهي مضجه ؾخت ؤو بزباث زبرة ْضعها نشغ ؾىىاث في اإلاُضاهحن اإلاداؾبي و اإلاالي و مخابهت جضٍع

 .ؤشهغ

،ٌشترؽ 01-10يحر ؤهه في اًؿاع الخهضًالث ألازحرة التي مؿذ مهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ  ممشلت في الٓاهىن 

ت إلاداَل الخؿاباث ؤو شهاصة مهتٍر بمهاصلتها ، و اإلامىىخت مً  ؤن ًدىػ اإلاخٓضم للمهىت الشهاصة الجؼاثٍغ

ه  نلى ؤهه ال ًمً٘ الالخداّ . مههض الخهلُم اإلاسخظ الخابو للىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت ؤو اإلاهاهض اإلاهخمضة مً ؾَغ

                                                           
م 08اإلااصة 1 ضة 2010 ظىان 29 اإلااعر في 01- 10 مً الٓاهىن ْع  ، و اإلاخهلٔ بمهً الخبحر اإلاداؾب ومداَل الخؿاباث و اإلاداؾب اإلاهخمض ، الجٍغ

ت ، الهضص  لُت 11 ، اإلاىأَ ٛ 42الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2010 ظٍى
م 03-02اإلااصجحن 2 ت في مؿابٓت 2011 َُُغي 12 اإلااعر في 72-11 ، اإلاغؾىم الخىُُظي ْع  ، و الظي ًدضص الشهاصاث الجامهُت التي جمىذ خٔ اإلاشاٖع

ت ، الهضص . الالخداّ بمههض الخهلُم اإلاخسطظ إلاهىت اإلاداؾب  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ . 2011 َُُغي 20 ، اإلاىأَ ٛ 11الجٍغ
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بمههض الخهلُم اإلاسخظ الخابو للىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت ؤو اإلاهاهض اإلاهخمضة بال بهض بظغاء مؿابٓت للمترشخحن  

ً نلى شهاصة ظامهُت في الازخطاص  . الخاثٍؼ

ً بالخطٛى نلى شهاصة مداَل خؿاباث التي ًىكمها اإلاههض ؤن ًدىػوا  ًخهحن نلى اإلاترشخحن للخٍٙى

ً ،نلى  ت في مؿابٓت الالخداّ بالخٍٙى شهاصة ظامهُت ؤو شهاصة ؤظىبُت مهتٍر بمهاصلتها ْطض ْبىلهم للمشاٖع

. ؤن جدضص ْاثمت الشهاصاث الجامهُت بٓغاع مشتٕر بحن الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت و الىػٍغ اإلاٙلِ بالخهلُم الهالي

    جغؾل ؤو جىصم ؾلباث الانخماص بطُت مداَل خؿاباث بلى مجلـ اإلاداؾبت الظي ًٓضع الطالخُت اإلاهىُت 

. لشهاصاث واًجاػاث ٗل مترشح ًؿلب انخماصه 

     بةنضاص مٓاعهت بحن اإلاخؿلباث في الضٛو الهغبُت ومنها الجؼاثغ و الضٛو ألاظىبُت ،هالخل ؤن هىإ ازخالٍ في 

اإلاخؿلباث ْبُل مىذ الترازُظ ،َايلب الضٛو الهغبُت جمىذ الترازُظ إلاً ؤجم َترة التربظ صون ؤي امخدان 

. نلى ن٘ـ باقي الضٛو التي اظخُاػ امخدان واخض نلى ألاْل ٖشغؽ للخطٛى نلى جغزُظ مداَل الخؿاباث

به ، ولً٘ ؤن ًخم طلٚ      َُٓض اإلاتربظ في سجل مضْٓي الخؿاباث اإلاغزظ لهم ًإحي بىاء نلى جإهُله وجضٍع

ب  غ ؤي جضٍع جلٓاثُا بمغوع مضة وبضون اظخُاػ ؤي امخداهاث ، وان ٌؿمذ للىقاثِ الىكحرة و التي ْض ال جَى

ب ال بض ؤن ًمغ بإصاة  جٓٛى ؤن هظا  ًاهله للدسجُل َهظا ًمشل غهِ ،َاإلاضْٔ وباظخُاػه َترة الخضٍع

ٗاهذ مُٓضة في  ٗاث مؿاهمت ؾىاء  الصخظ ؤضبذ له مً الُ٘اءة بدُض ًخدمل مؿاولُت ؤن ًضْٔ شغ

با ًاهل للدسجُل  غ جضٍع . البىعضت ؤو يحر مُٓضة ، ٖما ًجب ؤن جٓخطغ الىقاثِ الىكحرة نلى جلٚ التي جَى

. متطلباث التعليم و الخكبة لإلجحاد الدولي: اإلاطلب الثالث 

    ٖباقي اإلاهً ،جسخلِ ؤنضاص اإلاضْٓحن نبر صٛو الهالم مً صولت ألزغي ،ٖما ؤن الخاظت بلى اإلاضْٓحن جسخلِ 

هي ألازغي ،َٓض ًتزاًض الؿلب نليهم في البلضان التي بها مهضالث همى اْخطاصي بشٙل مدؿاعم ،وهى ما ْض ال 

ظا اإلاضْٓحن اإلاتربطحن ،ما ْض ًؿغح بمٙاهُت اهخٓاٛ اإلاضْٓحن مً البلضان  جحن ٖو اصة مً الخٍغ ًٓابله هُـ الٍؼ

. 1التي بها َاثؼ وؿبُا بلى البالص التي جدخاط مضْٓحن

ٗان  ٓا لهضة ؤؾباب ،     ْض حؿمذ بهؼ البلضان للمضْٓحن ألاظاهب بمماعؾت ؤنماال لخضُْٔ نلى ؤعاغيها َو

جضزل غمً اجُاُْاث زىاثُت ،ؤو بد٘م جمازل الهاصاث والخٓالُض وألايغاع، ؤو  ْض ٌهىص طلٚ إلابضؤ اإلاهاملت 

ل هظه ؤمىع اًجابُت لخىؾُو هؿاّ الخضُْٔ الضولي ...باإلاشل . الخ،ٗو

في ٗل الخاالث َةن اإلاضْٔ الؿالب للترزُظ ًسػو لخُُٓم ٌشمل بهؼ الجىاهب التي جاهله للُٓام بهظه 

ض مً حجم الشٓت في الىخاثج الطاصعة نىه ،بال ؤن ؤلاشٙاٛ في بهؼ الخاالث ًخمشل في َغع  اإلاهمت ، ما ًٍؼ

ت ؤٖثر مً ٗىنها جدؿُيُت ،َهلى الغيم مً ؤنها جػمً لهظه الضٛو زضماث طاث  بهؼ الضٛو لشغوؽ حعجحًز

. ظىصة نالُت ،بال ؤنها مبالٌ َيها وجدض مً مؿخىي الاهُخاح بلى خض ٖبحر

                                                           
مدمض ًديى نبض الخمُض ، مطضاُْت اإلاهلىماث ومضي الالتزام في انضاصها ومغاظهتها ، مضازلت غمً وعشت نمل خٛى الًؿاع اإلاداؾبي والاَطاح  1

ٗاث في مطغ ،  مت الشغ   .2003 ظاهُي 15لهُٙل خٖى
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ت   لخجىب ٗل هظا،حهمل لجىت الخهلُم اإلاىبشٓت نً ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن نلى جدضًض الهىاضغ الجىهٍغ

ٗاهذ الؿابٓت ؤو الالخٓت للخإهُل ب ،ؾىاء ؤ . لبرامج الخهلُم و الخضٍع

َٓض ؤوحى ؤلاجداص الضولي بإن حهمل لجىت الخهلُم اإلاىبشٓت نً الاجداص الضولي للمداؾبحن نلى جدضًض 

ٗاهذ الؿابٓت ؤو الالخٓت للخإهُل ب ،ؾىاء ؤ ت لبرامج الخهلُم و الخضٍع . الهىاضغ  الجىهٍغ

    َٓض ؤوحى ؤلاجداص الضولي بإن نملُت الخُُٓم ًجب ؤن ًخم جإؾِؿها نلى اإلاٙىهاث الغثِؿُت للخإهُل 

: اإلانهي،والتي جٓو صازل اإلاجاالث الشالزت الخالُت 

 .  1التعليم:الفرع ألاول 

ت ألاشخاص الظًً ٌؿهىن هدى طلٚ  ت التي ًجب ؤن ًخم جػمُنها في هُٙل مهَغ ت الىكٍغ بن اإلاهَغ

: الانتراٍ ًجب ؤن جخػمً نلى ألاْل اإلاىغىناث الخالُت

 الخدلُل و الخُُٓم للٓىاثم اإلاالُت؛ 

 الخضُْٔ؛ 

 الخؿاباث اإلاىخضة؛ 

 ت؛  مداؾبت الخٙالُِ و اإلاداؾبت ؤلاصاٍع

 اإلاداؾبت الهامت؛ 

 ابت الضازلُت؛  هكم الْغ

 اإلاخؿلباث الٓاهىهُت واإلاهىُت اإلاغجبؿت بمماعؾت الىقاثِ طاث الهالْت؛ 

 اإلاهاًحر اإلاغجبؿت بالٓىاثم اإلاالُت. 

ت ًجب ؤن ًٌؿي نلى ألاْل اإلاجاالث الخالُت للىقاثِ اإلاغجبؿت ب  :      باإلغاَت بلى طلٚ ،َان هُٙل اإلاهَغ

 اإلاباصت ألاؾاؾُت لإلصاعة اإلاالُت للمشغوناث ؛ 

 اْخطاصًاث اإلاشغوم و الاْخطاصًاث اإلاالُت؛ 

 ت ؛  الٓىاهحن اإلاضهُت والخجاٍع

 ج٘ىىلىظُا وهكم اإلاهلىماث ؛ 

 ْىاهحن الخهثر اإلاالي و ؤلاظغاءاث و ؤلاعشاصاث اإلاالُت؛ 

 ُاث و ألازالُْاث اإلاهىُت؛  آلاصاب و الؿلٖى

 ىاهحن الخىقُِ و الهمل؛  ألامً الاظخماعي ْو

 ْىاهحن الػغاثب. 

                                                           
  .340- 335 امحن الؿُض اخمض لؿُي ، اإلاغاظهت الضولُت و نىإلات اؾىاّ عاؽ اإلااٛ ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص ص 1
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  بن اإلاضْٓحن الؿانحن هدى الانتراٍ ؾٍى ًٓبلىن ؤن ْض ًٙىن مؿلىب منهم ؤن ًدطلىا نلى صوعاث 

. بغاَُت وؤن ً٘دؿبىا زبرة مدلُت ،ؤو ؤن ًسػهىا لبهؼ الخُُٓم ؤلاغافي مجاٛ اإلاىغىم الغثِس ي

. 1الامتحاهاث: الفرع الثاوي 

  ًجب الانتراٍ بىظىص امخدان ًجحز ازخباع جىاَغ الُ٘اًت اإلاهىُت ،طلٚ الامخدان ًجب ؤن ٌهخمض نلى 

ت في قل  ت ،وبهما ؤًػا الٓضعة نلى جؿبُٔ جلٚ اإلاهَغ ت الىكٍغ جُُٓم لِـ َٓـ اإلاؿخىي الػغوعي للمهَغ

. اإلاجاٛ الخؿبُٓي الهملي بشٙل ِٖء

ٔ الخىكُماث اإلاهىُت و  بن مػمىن وضغامت وهؿاّ وؾٛى مضة الامخداهاث اإلاهىُت التي ًخم بصاعتها نً ؾٍغ

الؿلؿاث ألازغي لىغو الامخداهاث ؤًػا جدباًً ،خُض ؤن بهػا منها ًخإؾـ نلى صعاؾت خالت ،في خحن ؤن 

ً نملُت  البهؼ جٓىم باؾخسضام م٘شِ لالزخباعاث اإلاىغىنُت ،والبهؼ آلازغ منها حهخمض نلى جماٍع

ض مً اإلاىؿٔ الاؾخؿغاصي . ،والبهؼ آلازغ منها ٌهخمض نلى مٍؼ

 . 2الخكبة: الفرع الثالث

ت  ت َدؿب بل ؤًػا ؤن ًٙىن  ْاصعا نلى جؿبُٔ جلٚ اإلاهَغ ت هكٍغ     مً اإلاهم ألي منهي ؤال ًٙىن لضًت مهَغ

ٓترح ْبل ؤن ًخم الانتراٍ أليغاع ؤصاء الىقُُت اإلادضصة ؤن ًٓىم ؤي َغص  بُ٘اًت في نالم ألانماٛ الُهلي، ٍو

َغص بةجمام زالزت ؾىىاث ٖدض ؤصوى جدذ بشغاٍ مٓبٛى ومالثم ٖسبرة نملُت بشٙل عثِس ي في مجاٛ الىقُُت 

. اإلاغجبؿت وفي بِئت مهىُت مىاؾبت

    بن الخىكُماث الهػى ؤو ؾلؿاث ألازغي التي جضعؽ الانتراٍ باإلااهالث ألازغي ًجب ؤن جٓىم بخُُٓم 

مخؿلباث الخبرة طاث الطلت وجدضًض ُُُٖت الخهامل مو ؤي ازخالَاث هاشئت ،وناصة ما جغجبـ جلٚ الازخالَاث 

: باألمىع الخالُت

 ؾبُهت ومضي الخبرة اإلاؿلىبت؛ 

 الُترة الخاضت باٖدؿاب الخبرة ؛ 

 ؤلاظغاءاث اإلاؿلىبت للخطضًٔ نلى الخبرة اإلا٘دؿبت. 

    ْض حؿعى البلض اإلاػُِ ؤًػا هدى َغع َترة زبرة نملُت في البلض اإلاػُِ طاجه لخىغُذ الُ٘اًت الُىُت 

هاجه ،في جلٚ اإلاىاِْ ًجب ؤن ًٙىن طلٚ اإلاخؿلب لظلٚ الًغع  بٓىاهحن البلض اإلاػُِ وجؿبُٓاجه وحشَغ

 ٛ لت بشٙل يحر مهٓى جب ؤن ال جٙىن جلٚ الخبرة ؾٍى . َٓـ، ٍو

 

 

                                                           
 مطضاُْت اإلاهلىماث ومضي الالتزام في انضاصها ومغاظهتها ،مغظو ؾبٔ طٖغه  مدمض ًديى نبض الخمُض ، 1
 470امحن الؿُض اخمض لؿُي ، اإلاغاظهت الضولُت و نىإلات اؾىاّ عاؽ اإلااٛ ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص  2
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. جبني معاييب التدقيق الدوليت: اإلابحث الثالث 

  ًٖحره مً الخىكُماث اإلاهىُت ،وبانخباعه الهُئت الهلُا للخضُْٔ اإلاداؾبي، ؤْغ الاجداص الضولي للمداؾبحن 

ٗان هضَه مً وعائها بنؿاء ضًُت صولُت ISAظملت مً ؤلاعشاصاث جدذ مؿمى مهاًحر الخضُْٔ الضولُت  ،

و مؿخىي ألاصاء  . 1للخضُْٔ و الهمل نلى َع

 بمٓخض ى اجُاُْت بحن 1977 هى مىكمت ناإلاُت للمداؾبت ، جإؾـ نام  IFAC الاجداص الضولي للمداؾبحن 

غ و جضنُم 49 مىكمت مداؾبت في 63 ض ظاء في الُترة الشاهُت مً الضؾخىع ؤن هضٍ الاجداص هى جؿٍى  صولت ، ْو

 . 2مهىت مداؾبُت صولُت مترابؿت في اًؿاع ْىانض مخىاؾٓت

خه  ملُىن 2.5 بلض و والًت ْػاثُت ًمشلىن ؤٖثر مً 123 نػىا ومىكمت مً 157  ًػم الاجداص في نػٍى

مداؾب،و ًػو اجداص اإلاداؾبحن الضولي مهاًحر جخهلٔ بمجاالث جضُْٔ الخؿاباث والػمان و الخهلُم 

طضع الاجداص ؤًػا جىظيهاث لدصجُو اإلاداؾبحن  والؿلٕى وآصاب اإلاهىت اإلاداؾبُت في الٓؿام الهام ، ٍو

ٗاث نلى ألاصاء بمؿخىي ناٛ حن في الشغ  3.اإلادتَر

. ليفيت صدور اإلاعاييب الدوليت للتدقيق : اإلاطلب ألاول 

بؿبب الخًحراث الهاإلاُت وخضة اإلاىاَؿت و الغيبت في جىخُض اإلاماعؾاث اإلاخهلٓت باإلاداؾبت والخضُْٔ ،     

 اإلاىبشٓت IAPCوشإث الخاظت بلى وغو مهاًحر صولُت للخضُْٔ ،جطضع بىاؾؿت لجىت مماعؾاث الخضُْٔ الضولُت 

. 4نً الاجداص الضولي للمداؾبحن

 5 .لجىت التدقيق الدوليت: الفرع ألاول 

  ُْٔؤنؿُذ لجىت الخضُْٔ الضولُت ضالخُت ومؿاولُت مدضصة وهي بضضاع مؿىصاث وؤصلت الخض

 الضولُت بالىُابت نً مجلـ الاجداص؛

  ًخم ازخُاع  ؤنػاء اللجىت إلاضة زمـ ؾىىاث مً ممشلحن حهُنهم مىكماث الضٛو ألانػاء التي

ت اللجىت ونلى اإلامشل الظي حهُىه اإلاىكمت ؤو اإلاىكماث ألانػاء ؤن  ًسخاعها مجلـ الاجداص لهػٍى

 ًٙىن نػىا َيها ؛

  ، تها ممشلحن نً اؾترالُا ، ٖىضا ، َغوؿا، ظمهىعٍت ؤإلااهُا الاجداصًت غمىذ اللجىت ألاولى في نػٍى

ُ٘ت ؛  الهىض ، اإلا٘ؿُٚ ، هىلىضا ، الُلبحن، اإلامل٘ت اإلاخدضة ، اًغالهضا و الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

                                                           
 . 67، ص 2000، الؿبهت ألاولى ، مطغ ، - جدلُل و اؾاع للخؿبُٔ –  مدمىص الؿُض الىاغي ، صعاؾاث في اإلاهاًحر الضولُت للمغاظهت 1 

غ ماجمغ الامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت ،  2   اوث 21الخدضًاث الهملُت و ؤلانخباعاث طاث ضلت  في جىُُظ اإلاهاًحر الضولُت إلاغاظهت الخؿاباث ، جٍٓغ

 .5 ،ص2008

ب نطام 3   .15،ص1987، الؿبهت ألاولى ،صاع الهلم للمالًحن ، بحروث ،- اجداص اإلاداؾبحن الضولي–مغعي ، اصلت الخضُْٔ الضولُت   حهٍغ
 .84  خاجم مدمض الشِشني ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص 4
. 23، ص2007نبض الغخمً ابغاهُم الخمُض ، مجلت ؤزباع اإلاداؾبت ، الهضص الغابو ،الجمهُت الهلمُت للمداؾبت بجامهت ْؿغ ، الضوخت ، ؾبخمبر 5
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  ًُترع ٗلما ؤمً٘ طلٚ ؤن جػم  اللجان الُغنُت اإلاىبشٓت نً اللجىت ممشلحن نً الضٛو يحر ألانػاء

 .ختى ًخم الخطٛى نلى ؤٖبر ْضع ممً٘ لىظهاث الىكغ اإلاسخلُت 

ت لجىت مماعؾاث الخضُْٔ الضولُت  IFACحهخبر اإلاهاًحر الضولُت التي جطضع نً الاجداص الضولي        بمهَغ

IAPC اث اإلاهىُت الضولُت ، والتي ال جخهاعع مؿلٓا مو مهاًحر ابل للخؿبُٔ نلى اإلاؿخٍى  بؾاعا مخجاوؿا ْو

. الخضُْٔ اإلاخهاٍع نليها مً هاخُت و ال جدغم نلى ؤًت بضضاع مهاًحر جضُْٔ زاضت بها 

ٔ بحن ٗل مً الخىخُض نلى مؿخىي اإلاهاًحر و  ْبل الخىع في مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ال بض مً الخٍُغ

مً٘ الُّغ ألاؾاس ي بُنهما في ؤن الخىخُض ٌهني ؤن جٙىن هىإ مهاًحر مىخضة خٛى الهالم ، بِىما  الخىاؾٔ ، ٍو

الخىاؾٔ ٌهني ؤن حؿً ٗل صولت مهاًحرها بما ًخالءم مو بِئتها اإلادلُت نلى ؤن جٙىن جدذ ؾِٓ اإلاهاًحر 

. الضولُت ٖدض ؤصوى 

    َمهاًحر الخضُْٔ الضولُت قي ْغاثً جىضح الهٍغ اإلانهي الضولي اإلاخُٔ نلُه والتي ًمً٘ اللجىء بليها نىض 

. ْطىع اإلاهاًحر اإلادلُت 

    ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن ؾلؿت بضضاع و حهضًل الخضُْٔ الضولُت خالُا هي مً ضالخُاث مجلـ مهاًحر  

. IAASBالخضُْٔ و الخإُٖض الضولُت 

.  الخضُْٔ الضولُتليف وإلااذا جصدر معاييب:الفرع الثاوي

: 1    ًغاعي نىض ضضوع مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ما ًلي

اهه ؾاإلاا ؤن مهاًحر الخضُْٔ الىؾىُت جسخلِ بضعظت ؤو بإزغي مً صولت بلى ؤزغي ،َاهه مً اإلاهم  .1

لطضوع مهاًحر جضُْٔ صولُت مغاناة مشل هظه الازخالَاث ومداولت الىضٛى بلى مهاًحر صولُت جدكى ؤو 

ًغاص لها ؤن جدكى بالٓبٛى الهام صولُا ، وهظا ما جُهله لجىت مماعؾت الخضُْٔ الضولُت اإلاىبشٓت نً 

 الاجداص الضولي للمداؾبحن ؛

ؤن لجىت نىضما جػو مهاًحر الخضُْٔ الضولُت َةنها حؿتهضٍ جؿبُٓها نلى الخضُْٔ الٓىاثم اإلاالُت ، بال  .2

اهه ال ًمىو ؤن ًخم مىاءمت هظه اإلاهاًحر بطا لؼم ألامغ بدُض جؿبٔ نلى زضماث مهىُت و مهلىماث 

  : 2ؤزغي ٖما هى الخاٛ بشان

 ت ؛  َدظ الٓىاثم اإلاالُت عبو الؿىٍى

 ت ؛  ازخباع الٓىاثم اإلاالُت الخٓضًٍغ

 ججمُو الٓىاثم اإلاالُت. 

                                                           
نُض خامض مهُىٍ الشمغي ،مهاًحر اإلاغاظهت الضولُت ومضي امٙاهُت اؾخسضامها في جىكُم اإلاماعؾت اإلاهىُت باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ، الاصاعة   1

اع، 1الهامت للبدىر ،ؽ   .33 ،ص 1994 ،الٍغ
 108امحن الؿُض اخمض لؿُي ، اإلاغاظهت الضولُت و نىإلات اؾىاّ عاؽ اإلااٛ ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص ص  2
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جب  .3 ظا ؤلاعشاصاث الخاضت بها ،ٍو ؤن مهاًحر الخضُْٔ الضولُت حشمل اإلاباصت و ؤلاظغاءاث ألاؾاؾُت ٖو

 َهم اإلاهاًحر و ؤلاظغاءاث في غىء ؤلاعشاصاث الخاضت بها ؛

ًمً٘ إلاضْٔ الخؿاباث في مجاالث وقغوٍ مهُىت ؤن ًٓغع الخغوط نلى مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ؾاإلاا  .4

غاث  ٗان طلٚ أليغاع الخغص نلى جدُٓٔ ُٖاءة و ؤهضاٍ الخضُْٔ ، ولً٘ نلُه ؤن ًٓضم الخبًر

 الٙاَُت إلاشل هظا الخغوط ؛

ٗاَت نملُاث جضُْٔ الخؿاباث و الاؾخصىاء ؤن ًخم  .5 الٓانضة ؤن جؿبٔ مهاًحر الخضُْٔ الضولُت نلى 

 جؿبُٓها نلى ؤمىع مهُىت ، وان خضر َُجب ؤن ًخم ؤلاشاعة بلى طلٚ ضغاخت ؛

حر اإلاؿانضة الهملُت إلاضْٔ  .6 جطضع لجىت مماعؾت الخضُْٔ الضولُت مجمىنت مً ؤلاضضاعاث بهضٍ جَى

غ  اإلاماعؾت اإلاهىُت مً هاخُت ؤزغي ، وينى  الخؿاباث في جؿبُٔ مهاًحر الخضُْٔ مً هاخُت و لخؿٍى

نً الٓٛى بإن مشل هظه ؤلاضضاعاث ال جدل مدل مهاًحر الخضُْٔ الضولُت وبالٓؿو لِـ لها هُـ 

 ؾلؿت هظه اإلاهاًحر ؛

 :ناصة جدبو لجىت مماعؾت الخضُْٔ الضولُت الخؿىاث الخالُت نىض بضضاع مهُاع  صولي للخضُْٔ  .7

 اللجىت الُغنُت الزخُاع اإلاىغىناث التي جدخاط نمل صعاؾاث مىُطلت ومخهمٓت خىلها ؛ ً  جٍٙى

 جٓىم اللجىت الُغنُت بةظغاء الضعاؾت اإلاخهمٓت نلى اإلاىغىم اإلاسخاع؛ 

 جٓىم اللجىت الُغنُت بةنضاص مؿىصة اإلاهُاع اإلآترح ؛ 

 ، ٓت باإلاهُاع اإلآترح  جٓىم اللجىت الُغنُت بخىزُٔ الضعاؾت اإلاَغ

  بطا ؤْغث لجىت مماعؾت الخضُْٔ الضولُت مؿىصة اإلاهُاع اإلآترح ، ًخم جىػَهه نلى لجان الاجداص

ظا اإلاىكماث طاث ضلت ، إلبضاء الغؤي و الخهلُٔ نلى اإلاؿىصة ؛  الضولي للمداؾبحن ٖو

  جدؿلم لجىت مماعؾت الخضُْٔ الضولُت حهلُٓاث وآعاء هظه ألاؾغاٍ نلى مؿىصة اإلاهُاع اإلآترح زم

 جٓىم بدىُٓذ ضُايت اإلاهُاع؛

   بهض طلٚ ًخم بضضاع  اإلاهُاع في ضىعجه النهاثُت. 

:  ًمً٘ جىغُذ الخؿىاث اإلاىخهجت إلضضاع اإلاهاًحر في الشٙل آلاحي

ت في الخؿبُٔ نىضما  ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن مهاًحر الخضُْٔ الضولُت الطاصعة نً الاجداص الضولي ألاولٍى

خم الالتزام  الخلٓاجي بهظه اإلاهاًحر  جخهاعع مو ألاهكمت اإلادلُت الخاضت بخضُْٔ اإلاهلىماث اإلاالُت في ؤي بلض ، ٍو

 .1في الخاالث التي جخُٔ َيها هظه اإلاىكمت مو اإلاهاًحر الضولُت 

 مهُاعا ، َُما ًلي بُان مبىب لها خؿب ؾىت 27م 1988   لٓض ضضع  نً الاجداص الضولي ختى بضاًت نام 

 :2 ضضعث زالزت مهاًحر هي1980في نام :ضضوعها 

 ؛(ظاهُي )ؤهضاٍ ومجاالث جضُْٔ الخؿاباث  .1

 ؛ (ظاهُي)ٖخاب جٙلُِ مضْٔ الخؿاباث  .2
                                                           

ت و اإلاماعؾت ،   مدمض الؿُض الىاغي ، اإلاغاظهت 1      .136 ، ص 1992، الؿبهت الشاهُت ، م٘خبت الجالء الجضًضة لليشغ ، مطغ ، -اؾاع الىكٍغ
 .140 ، 139 هُـ اإلاغظو ،ص ص 2
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 .(ؾبخمبر)اإلاباصت ألاؾاؾُت في الخضُْٔ  .3

 : ضضعث ؤعبهت مهاًحر ؤزغي هي 1981في نام  .1

 ؛(َُُغي )الخسؿُـ  .4

لُت )الانخماص نلى نمل مضْٔ آزغ  .5  ؛(ظٍى

لُت )صعاؾت وجُُٓم الىكام اإلاداؾبي والػىابـ الضازلُت اإلاغجبؿت به  .6  ؛ (ظٍى

ابت الجىصة في ؤنماٛ الخضُْٔ  .7   .(ؾبخمبر )ْع

 : ضضعث ؤعبهت مهاًحر هي1982في نام  .2

 ؛ (ظاهُي)ؤصلت ؤلازباث في الخضُْٔ  .8

 ؛(ظاهُي)الخىزُٔ  .9

لُت)الانخماص نلى نمل اإلاضْٔ الضازلي  .10  ؛ (ظٍى

 .(اٖخىبغ  )الًش والخؿإ  .11

 : ضضع مهُاعان آزغان هما 1983في نام  .3

لُت)اإلاغاظهت الخدلُلُت  .12  ؛ (ظٍى

غ اإلاضْٔ نً البُاهاث اإلاالُت  .13  ( .1989ؤٖخىبغ ونَضٛ في ظاهُي  )جٍٓغ

 :  ضضعث ؤعبهت مهاًحر ؤزغي هي 1984في نام  .4

 ؛ (َُُغي  )اإلاهلىماث ألازغي الىاعصة في مؿدىضاث نملُاث مالُت جم جضُْٓها  .14

 ؛ (َُُغي )الخضُْٔ في بِئت اإلاهالجت آلالُت للبُاهاث  .15

 ؛(ؤٖخىبغ)ؤؾالُب الخضُْٔ باالؾخهاهت بالخاؾب آلالي  .16

 .(اٖخىبغ )الجهاث الخابهت  .17

  1 ضضعث زمؿت مهاًحر ؤزغي هي 1985في نام : 

 ؛(َُُغي  )الاؾخُاصة نً نمل الخبحر  .18

 ؛(َُُغي  )الهُىت في نملُاث الخضُْٔ  .19

 ؛(ؾبخمبر )ازغ بِئت اإلاهالجت آلالُت للبُاهاث نلى صعاؾت وجُُٓم الىكام اإلاداؾبي  .20

غ اإلاضْٔ  .21 ُذ جٍٓغ ش اإلاحزاهُت )جْى  ؛ (ؤٖخىبغ ) (ألاخضار ما بهض الخاٍع

  .(ؤٖخىبغ )ؤلاْغاعاث الطاصعة نً ؤلاصاعة  .22

  ضضع مهُاعان آزغان هما 1986في نام : 

 ؛ (ظاهُي  )مبضؤ الاؾخمغاع  .23

غ زاضت للمضْٔ  .24   .(ؤٖخىبغ )جٓاٍع

  ضضعث زالزت مهاًحر ؤزغي هي 1987في نام : 

 ألاهمُت اليؿبُت وزؿغ الخضُْٔ ؛ .25

ت في اإلاداؾبت .26  ؛(ؤٖخىبغ )جضُْٔ البُاهاث الخٓضًٍغ

                                                           
 111،ص مرجع سبق ذكره   مدمض الؿُض الىاغي 1
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هت  .27  .َدظ اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاخْى

ب هظه اإلاهاًحر  ضضعث اإلاهاًحر في بضضاعاث ػمىُت مخخابهت خؿب ألاهمُت اليؿبُت زم ؤناص الاجداص جبٍى

. ؾبٓا العجباؾاتها بمغاخل نملُت الخضُْٔ 

ش ؤلاضضاع ،والشاوي ؾبٓا إلاىغىم اإلاهُاع  مان لٙل مهُاع ، بخضاهما ؾبٓا لخاٍع   ؤضبذ لضًىا بىاء نلى طلٚ ْع

م ُما ًبضؤ مً الْغ ب ألاٛو جْغ م 1، وازظ الخبٍى ُما ًبضؤ مً ْع ب الشاوي جْغ  بهض 200 ، في خحن ازظ الخبٍى

: 1جٓؿُم نملُت الخضُْٔ ٖما ًلي

ام مً : اإلاسؤولياث  .1   مهاًحر ،6 ونضصه 299 بلى 200زطظ لهظه اإلاجمىنت مً اإلاهاًحر ألاْع

ام مً : التخطيط .2   مهاًحر ؛3 ونضصها 399 بلى 300زطظ لهظه اإلاجمىنت مً اإلاهاًحر ألاْع

ام مً: الرقابت الداخليت .3   ونضصها مهُاعان ؛430 الى 400زطظ لهظه اإلاجمىنت مً اإلاهاًحر ألاْع

ام مً : ؤلاثباث في التدقيق  .4   مهُاع؛12 و نضصها 599بلى 500زطظ لهظه اإلاجمىنت مً اإلاهاًحر ألاْع

ام مً :استخدام عمل آلاخريً  .5  3 ونضصها 699 بلى 600 زطظ لهظه اإلاجمىنت مً اإلاهاًحر ألاْع

 مهاًحر ؛

ام مً : اهتهاء عمليت التدقيق  .6  ونضصها مهُاعان 799 بلى 700زطظ لهظه اإلاجمىنت مً اإلاهاًحر ألاْع

 ؛

ام مً : مجاالث متخصصت  .7  . مهاًحر4 ونضصها 899 بلى 800وزطظ لهظه اإلاجمىنت مً اإلاهاًحر ألاْع

. الػمذ مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ظملت مً ؤلاضضاعاث والخهضًالث بلى ؤن وضلذ بلى ما هي نلُه خالُا 

ٔ بضضاع في الجضٛو الخالي ب اإلاهاًحر الضولُت للخضُْٔ َو : ًمً٘ جبٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ الى نلم اإلاغاظهت و الخضُْٔ ، الجامهت اإلاُخىخت ، ؾغابلـ ،ط  1   .99 ، ص 2003 ، 1 ، ؽ 1خاػم هاشم الالىس ي ، الؿٍغ
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ٔ ؤزغ بضضاع( : 04-02)جدول رقم  . مهاًحر الخضُْٔ الضولُت َو

نىىان اإلاهُاع  عمؼ اإلاهُاع نىىان اإلاهُاع  عمؼ اإلاهُاع 

200ISA   ؤهضاٍ جضُْٔ الخؿاباث ومباصثه

الهامت 

520 ISA   ؤلاظغاءاث الخدلُلُت

210 ISA  ُْٔ530.  شغوؽ الاعجباؾاث بمهمت الخض ISA   ت نُىت الخضُْٔ والىؾاثل الازخباٍع

220ISA   ُْٔابت نلى ظىصة ؤنماٛ الخض . جضُْٔ الخٓضًغاث اإلاداؾبُت  540ISA. الْغ

   230ISA   

 

الخىزُٔ  

 . (بنضاص ؤوعاّ نمل الخضُْٔ  )

 

550 ISA 

ألاؾغاٍ طاث الهالْت 

240ISA   560الًش والخؿإ ISA   ألاخضار الالخٓت

250 ISA  صعاؾت الٓىاهحن واللىاثذ نىض ؤصاء

نملُت الخضُْٔ للٓىاثم اإلاالُت  

570 ISA   ت الاؾخمغاٍع

260ISA   جىضُل ؤمىع الخضُْٔ لألشخاص

مت   اإلاؿاولحن نً الخٖى

580ISA  بْغاعاث ؤلاصاعة .

300ISA    600الخسؿُـISA   الانخماص نلى ؤنماٛ مضْٔ آزغ

315 ISA   الُهم الٙافي للماؾؿت ومدُؿها و

. ؤزؿاعها 

610ISA   ْٔالانخماص نلى ؤنماٛ اإلاض

. الضازلي

320ISA   620ألاهمُت اليؿبُتISA   الانخماص نلى ؤنماٛ الخبراء

. اإلاخسططحن 

330ISA   بظغاءاث اإلاضْٔ اؾخجابت لألزؿاع

. اإلآُمت

700 ISA  غ اإلاضْٔ نً الٓىاثم اإلاالُت . جٍٓغ

420ISA   الخضُْٔ في خالت اؾخسضام الهمُل

. إلاىكمت زضماث 

710ISA  اإلآاعهاث .

500ISA   ُْٔ720ؤصلت ؤلازباث في الخضISA   اإلاهلىماث ألازغي اإلاغآَت للٓىاثم

اإلاالُت 

510ISA   ألاعضضة الاَخخاخُت في الهملُاث

. الجضًضة 

800 ISA   ُْٔغ اإلاضْٔ نً مهام الخض جٍٓغ

.  طاث ألايغاع الخاضت 

–مدمىص الؿُض الىاغي ، صعاؾاث في اإلاهاًحر الضولُت للمغاظهت مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى : اإلاصدر 

.  .78  ،77، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص ص - جدلُل و اؾاع للخؿبُٔ
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 : 1ًالخل مما جٓضم ما ًلي

ؤلاضضاع  ألاٛو للمهُاع لِـ نهاثُا ، وناصة ما ًٓىم الاجداص الضولي بةناصة ضُايت اإلاهُاع باإلغاَت ؤو  .1

 الخظٍ ؤو الخهضًل ٗلما جؿلب ألامغ طلٚ ، مً زالٛ مخابهت الخؿبُٔ في الضٛو ألانػاء ؛

البهؼ ٌهخبر هظه ؤلاضضاعاث مهاًحر والبهؼ ألازغ ٌهخبرها بعشاصاث و البهؼ الشالض ٌهخبرها ؤصلت ،  .2

ٗان ألامغ  َةن جغظمت    ْض حًلب مطؿلح اإلاهاًحر ، STANDARDSوؤًا 

ال جىظض نالْت واضخت بحن مجمىنت اإلاهاًحر الطاصعة في نام واخض واإلاهاًحر الطاصعة في الؿىىاث  .3

اإلاسخلُت ، مما ٌشحر بلى ؤن ضُايت وبضضاع اإلاهُاع جبرعها الخاظت مً يالبُت ألانػاء في الاجداص ،وبن 

ٗاهذ مجمىنت اإلاهاًحر الطاصعة في الؿىىاث الشالزت ألاولى جمشل اإلاضزل ألاؾاس ي في صعاؾت ومماعؾت 

ب و بضضاع لهظه اإلاهاًحر  ضه طلٚ ما ْام به الاجداص الضولي للمداؾبحن بةناصة جبٍى الخضُْٔ ،ومما ًٖا

 في شٙل مىغىعي ؛

غغوعة جىاَغ ؾلؿت الالتزام بخؿبُٔ هظه اإلاهاًحر في الضٛو ألانػاء ختى ًدؿو هؿاّ جؿبُٓها و  .4

 الخهٍغ نلى آلازاع الخُُٓٓت لظلٚ ؛

ًجب ؤلاشاعة هىا بلى ؤن الٓانضة الهامت هي بن مهاًحر اإلادلُت بن وظضث ؤْىي مً اإلاهاًحر الضولُت  .5

ًمً٘ وغو حهضًالث نلى اإلاهاًحر الضولُت ، ولً٘ هُئت الخضُْٔ الخابهت لالجداص جؿلب مً ؤنػائها 

 (اإلاهاًحر)ظضًضة  ؤن جإزظ بهحن الانخباع جؿابٔ اإلاهُاع  (الٓانضة)نىض وغو  ؤو خظٍ ؤو حهضًل مهُاع 

ؿاهُا في ؾىت   (ؤعبهت نشغ) 14 نىضما نضلذ 1995الجضًضة مو اإلاهاًحر الضولُت ،وهظا ما نملخه بٍغ

 .مهُاعا

: 2ٖما جمخاػ مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ببهؼ الخطاثظ مً ؤهمها 

  حز  نلى جُطُالث بظغاءاث الهمل اإلاُضاوي ، ألامغ الظي ٌشٙل بهؼ الُٓىص نلى بمٙاهُت جدٕغ التٖر

ٗان طلٚ محزة جخمشل في جٓلُل الخُاوث و الازخالٍ و الٓغب مً اإلاىغىنُت ْضع ؤلامٙان  اإلاضْٓحن ،وبن 

 نىض بجمام نملُت الخضُْٔ؛

  حر ؿمُت ؤٖثر جدُكا ،وطلٚ لخَى
َ
اؾخسضمذ اللجىت لُل بعشاصاث جضُْٔ صولُت ، وال شٚ ؤن جلٚ الد

ْضع ظُض مً اإلاغوهت نليها لتٕر اإلاجاٛ مُخىخا ؤمام اإلاىكماث اإلاهىُت في صٛو الهالم لالؾترشاص بخلٚ 

 اإلاهاًحر و بجاخت الُغضت ؤمامها ختى ًمً٘ جُُُ٘ها مو الكغوٍ البُئُت بٙل صولت ؛

  حهخبر هظه اإلاهاًحر ؤٖثر نمىمُت وشمىال مً يحرها ، ألنها ضاصعة نً ججمو صولي ٖبحر  ًػم مهكم صٛو

لٓى ْبىال ناما نلى الىؿاّ  الهالم ، وبالخالي َهي جمشل ؤلاؾاع الهام الظي ًىكم مهىت الخضُْٔ ٍو

 ,الضولي ، ٖما ؤنها حهخبر ْىانض ؤؾاؾُت نامت ًجب بجبانها مً ْبل مؼاولي اإلاهىت نىض الخاظت بليها 

 

                                                           
 . 78  ،77، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص ص - جدلُل و اؾاع للخؿبُٔ–   مدمىص الؿُض الىاغي ، صعاؾاث في اإلاهاًحر الضولُت للمغاظهت 1
ٔ الى نلم اإلاغاظهت و الخضُْٔ ، الجامهت اإلاُخىخت ، ؾغابلـ ،ط 2  . 99 ، ص 2003 ، 1 ، ؽ 1  خاػم هاشم الالىس ي ، الؿٍغ
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. أهميت معاييب التدقيق الدوليت والاهتقاداث اإلاوجهت لها: اإلاطلب الثاوي 

. 1أهميت معاييب التدقيق الدوليت: الفرع ألاول 

إلاهاًحر الخضُْٔ الضولُت َىاثض نضًضة نلى شغؽ ؤن جٙىن هظه اإلاهاًحر مىاؾبت ومٓبىلت ومخهاٍع نليها،وؤن 

لؼم بناصة الىكغ َيها  غي ومبلًت لٙل ؤنػاء اإلاهىت إلػالت ؤي يمىع مً ؤطهانهم ،ٍو جٙىن مىزٓت بشٙل جدٍغ

غ لًغع مؿاًغتها للكغوٍ  مً خحن آلزغ ختى جدٓٔ الُىاثض اإلاغظىة منها وبزػانها للخدؿحن و الخؿٍى

. اإلاؿخجضة مً ظهت ومهالجتها ألوظه الٓطىع والشًغاث التي جكهغ زالٛ جؿبُٓها مً ظهت ؤزغي 

:   ًمً٘ ؤن هغص ؾبب هظه ألاهمُت بلى الانخباعاث الخالُت 

 حهخبر بمشابت اإلا٘مل للمهاًحر الىؾىُت؛ .1

 حصجو الخهاون بحن مٙاجب الخضُْٔ اإلادلُت و الضولُت؛ .2

غ الخجاعة الضولُت ،وج٘ىىلىظُا اإلاهلىماث ؾخُغع الخاظت لخىخُض  .3 بن حًحراث مشل الهىإلات ، جدٍغ

 مهاًحر الخضُْٔ ، وؾخٙىن مهاًحر الخضُْٔ الضولُت هي ألاؾاؽ في هظا الخىخُض؛

 بن مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ؤٖثر ججاوؿا بحن الضٛو باإلآاعهت بًحرها مً اإلاهاًحر الىؾىُت لضٛو ٖشحرة ؛ .4

ٗاث مخهضصة الجيؿُاث ًىظب الانخماص نلى مهاًحر الخضُْٔ الضولُت في جضُْٔ  .5 بن اهدشاع الشغ

 .خؿاباتها

  ؾبهت نىاثض مدضصة، ٌهخٓض ؤنها جيبو مً وشغ مهاًحر صولُت للخضُْٔ ووغهها مدل MOONITZ   خضص 

: 2الخؿبُٔ و الالتزام

وظىص مجمىنت مً اإلاهاًحر الضولي للخضُْٔ والتي ًٙىن هىإ نلم بػغوعة جؿبُٓها ؾٍى ٌهؿي  .1

غ الخضُْٔ اإلاىظىصًً في بلضان ؤزغي زٓت مبرعة بغؤي اإلاضْٔ  ٔ بغُاء . مؿخسضمي جٓاٍع ونً ؾٍغ

الشٓت في اإلاطضاُْت نلى نمل اإلاضْٔ الخاعجي َةنها جمً٘ اإلاضْٔ مً بغُاء مطضاُْت نلى الٓىاثم 

غ ننها؛  اإلاالُت التي ًٓىم بةنضاص جٍٓغ

بن وظىص مهاًحر صولُت للخضُْٔ ؾٍى ًُغع الخطٛى نلى جلٚ الُىاثض التي جيخج مً وظىص مهاًحر  .2

ٔ جؼوٍض الٓاعت بخإُٖض ٖبحر بإن اإلاهاًحر اإلاداؾبُت ْض جم الخمؿٚ و  صولُت للمداؾبت ، نً ؾٍغ

 الالتزام بها؛

غ خىاَؼ بغاَُت لخدؿحن وجىؾُو مجمىنت مهاًحر اإلاداؾبت  .3 بن مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ؾٍى جَى

 الضولُت؛

ٔ بغاَت ظىاهب الٓىة إلاهُاع اإلاداؾبت الضولُت ؾٍى حؿانض  .4 بن مهاًحر الخضُْٔ الضولُت نً ؾٍغ

 الٓغاء و اإلاؿخسضمحن نلى الُٓام بمٓاعهاث مالُت و الخىمُت؛

                                                           
  .282 – 280امحن الؿُض اخمض لؿُي ، اإلاغاظهت الضولُت و نىإلات اؾىاّ عؤؽ اإلااٛ ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص ص   1
 . 219 ، 218امحن الؿُض اخمض لؿُي ، اإلاغاظهت الضولُت و نىإلات اؾىاّ عؤؽ اإلااٛ مغظو ؾابٔ ، ص ص 2
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بن وظىص مهاًحر صولُت للخضُْٔ ؾٍى ٌؿانض نلى جضَٔ عؤؽ اإلااٛ الالػم لالؾدشماعاث ، وال ؾُما في  .5

ٓها للخؿىع و الخىمُت؛  اإلاجاالث واإلاىاؾٔ التي هي في ؾٍغ

ٓها للىمى ؤن  .6 غ مجمىنت صولُت مً اإلاهاًحر ؾٍى ًجهل مً الؿهىلت بمٙان للبالص التي في ؾٍغ بن جؿٍى

 جيخج مهاًحر مدلُت للخضُْٔ، وجلٚ اإلاجمىنت جٙىن طاث َاثضة لها؛

ٗاَت اإلاجاالث التي ًٙىن زاللها َطل  .7 ا في  بن الخضُْٔ الُهاٛ و الظي ًدؿم باإلاطضاُْت ٌهخبر غغوٍع

غ اإلاالُت)بحن ؤلاصاعة  غ )و ألاؾغاٍ الخاعظُت  (التي جيخج الخٓاٍع ، بن الخاظت  (التي حؿخسضم جلٚ الخٓاٍع

ٗاث اإلاخهضصة الجيؿُت خُض جٙىن ؤلاصاعة  إلاشل جلٚ الُهالُت و اإلاطضاُْت جخهاقم في خالت الشغ

ٓاَت ؤو الىكم 
َ
مىُطلت نً ألاؾغاٍ الخاعظُت ،ٖما ؤنها جدؿم بال٘شحر مً الازخالَاث ؾىاء في الش

الخ ، لظلٚ َةن مهاًحر الخضُْٔ الضولُت حهخبر في هظا ...الاْخطاصًت و الؿُاؾُت و الخضوص الجًغاَُت 

 .الخطىص ؤٖثر ؤهمُت مٓاعهت بىكحرتها في البِئت اإلادلُت 

. 1الاهتقاداث اإلاوجهت إلاعاييب التدقيق الدوليت: الفرع الثاوي

ل مهاًحر اإلاداؾبت والخضُْٔ ، َٓض جم الجضاٛ في نام     هىإ الهضًض مً الاهخٓاصاث اإلاىظهت إلاىغىم جضٍو

ً مجلـ مهاًحر اإلاداؾبت الضولُت) 1971 بإن نملُت وغو مهاًحر صولُت هي خل بؿُـ إلاشٙلت  (ْبل جٍٙى

ت ج٘خُُ٘ت جٓىم بها مٙاجب مداؾبُت صولُت  مهٓضة ، وحش٘ٚ هظه الاهخٓاصاث في ؤن مهاًحر الضولُت هي خٖغ

ٓاٛ ؤن مٙاجب اإلاداؾبت ال٘بري هي غغوعة الػمت لخؿبُٔ اإلاهاًحر الضولُت في البِئاث  لخىؾُو ؤؾىاْها ، ٍو

. الٓىمُت 

ض طٖغ اخض اإلاهلٓحن آلاحي :       ْو

ال ًبضو ؤن جىاؾٔ اإلاباصت اإلاداؾبُت ومهاًحر الخضُْٔ الضولُت ًمً٘ ؤن ًخدٓٔ ، َهىإ ال٘شحر مً         "

الجماناث الٓىمُت طوي اإلاطالح في اإلاداَكت نلى مهاًحرهم و مماعؾتهم والتي جٙىهذ مً زالٛ الانخباعاث 

". الؿُاؾُت ،وال ًىظض هُئت لها الٓضعة و الؿلؿت بدُض جلؼم الخؿبُٔ الهالمي لها

. عالقت معاييب التدقيق الدوليت بمعاييب اإلاحاسبت الدوليت: اإلاطلب الثالث 

    ًدبلىع الترابـ بحن مهاًحر اإلاداؾبت الضولُت و مهاًحر الخضُْٔ الضولُت في مداوع مخهضصة هظٖغ نلى ؾبُل 

: 2اإلاشاٛ ال الخطغ ما ًلي

  م م 570اعجباؽ مهُاع الخضُْٔ الضولي ْع ت بمهُاع اإلاداؾبت الضولي ْع  الخاص 1 اإلاخهلٔ باالؾخمغاٍع

ت هي اخض الُغوع الاؾاؾُت التي جبني  باإلَطاح نً الؿُاؾاث اإلاداؾبُت ، خُض ًىظ نلى ؤن الاؾخمغاٍع

ت في هظا اإلاهُاع  ًىكغ بلى اإلااؾؿت ناصة نلى ؤنها مؿخمغة في وشاؾها "نليها الٓىاثم اإلاالُت ، وحهٍغ الاؾخمغاٍع

غ هُت الخطُُت ؤو جسُُؼ حجم نملُاتها بطىعة ؤؾاؾُت  غجبـ هظا "مؿخٓبال ، ومً زم ًُترع نضم جَى ، ٍو

                                                           
ٔ الى نلم اإلاغاظهت و الخضُْٔ ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص  1   .100خاػم هاشم الالىس ي ، الؿٍغ
  .29 ، 28نُض خامض مهُىٍ الشمغي ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص ص   1
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م  في "  هضٍ وهؿاّ جضُْٔ الٓىاثم اإلاالُت ، والتي جىظ نلى 200بالُٓغة الشالشت مً مهُاع الضُْٔ الضولي ْع

ٓت نلى ْىاثم اإلاالُت، ًخهحن نلى مؿخسضمي هظه الٓىاثم ؤال ًُترغىا 
َ
ذ الظي ًػُى َُه عؤي اإلاضْٔ الش الْى

ت اإلااؾؿت  ".ؤن هظا الغؤي هى جإُٖض الؾخمغاٍع

  والظي ًٓض ى بإن ٌهبر اإلاضْٔ ضغاخت نً عؤًه في َٓغة مؿخٓلت 700ًغجبـ مهُاع الخضُْٔ الضولي 

ظلٚ هخاثج ؤنمالها  ؼ  اإلاالي للماؾؿت ٖو ٗاهذ الٓىاثم اإلاالُت ٖٙل جكهغ بطىعة ناصلت اإلاٖغ ًبحن َيها ما بطا 

ً مً مهاًحر اإلاداؾبت الضولُت ،  ومطاصع واؾخسضاماث ألامىاٛ زالٛ َترة مهُىت ،ًغجبـ هظا اإلاهُاع بمهُاٍع

ٓت  نغع اإلاىظىصاث و اإلاؿلىباث اإلاخضاولت ، وزاهيهما اإلاهُاع الخامـ  ؤولهما اإلاهُاع الشالض نشغ اإلاخهلٔ بؿٍغ

الظي ًغجبـ باإلاهلىماث الىاظب ؤلاَطاح ننها في الٓىاثم اإلاالُت وبُان الخض ألاصوى الالػم منها والتي جخػمنها 

ت التي حهخبر ظؼءا م٘مال للٓىاثم  اإلاحزاهُت ، وبُان  الضزل و اإلاالخكاث والبُاهاث ألازغي و اإلاهلىماث الخُؿحًر

  .1اإلاالُت

  ش اإلاحزاهُت بمهُاع 560اعجباؽ مهُاع الخضُْٔ الضولي  اإلاخهلٔ باألخضار اإلادخملت و ألاخضار الالخٓت بخاٍع

م  ش اإلاحزاهُت 10اإلاداؾبت الضولي ْع ، خُض ًىظ هظا اإلاهُاع نلى غغوعة ؤلاَطاح نً ألاخضار الالخٓت لخاٍع

م ؤو اجساط ْغاع  ٗان بيُالها ًازغ نلى بنضاص جٍٓى ش ، بطا  التي جخهلٔ بإوغام و ؤخىاٛ وشإث بهض طلٚ الخاٍع

ىضح  ؾلُم مً ْبل مؿخسضمي الٓىاثم اإلاالُت ، مشل الُٓام بهملُت شغاء ماؾؿت ٖبحرة إلااؾؿت ؤزغي ، ٍو

ش اإلاحزاهُت و ؤلاظغاءاث الىاظب نلُه الُٓام  مهُاع الخضُْٔ مؿاولُاث اإلاضْٔ ججاه ألاخضار التي جٓو بهض جاٍع

 .بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 95خؿحن ؤخمض صخضوح ، خؿحن ًىؾِ الٓاض ي ، مغاظهت الخؿاباث اإلاخٓضمت ، مغظو ؾبٔ طٖغه ، ص 1
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: الخالصت 

ٗان هخاظا للمخًحراث التي ضاخبذ            مما ؾبٔ ًمً٘ اؾخسالص ؤن قهىع ما ٌؿمى بالخضُْٔ الضولي 

هاث  نىإلات ؤوشؿت ألانماٛ و الخباًً بحن مسغظاث زضماث الخضُْٔ ؤو احؿام الُغو ْاث في حجم َجىة الخْى

بحن الضٛو اإلاسخلُت ، وهى ما خاولذ اللجان اإلاسخلُت اإلاىبشٓت نً الاجداص الضولي للمداؾبحن ممشلت في لجىت 

الخهلُم و لجىت ؤزالُْاث اإلاهىت ولجىت مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ومً بهضها مجلـ مهاًحر الخضُْٔ ويحرها مً 

. اللجان اخخىاءه 

ب وجظلُل الُىاّع و الازخالَاث بحن ْىاهحن وجؿبُٓاث الخضُْٔ في      َاهؿلٓذ الُ٘غة نبر مداولت جٍٓغ

البلضان اإلاسخلُت ، والظي مغ نبر مداولت وغو بؾاع حهلُمي للٓاثمحن بإنماٛ الخضُْٔ ، وبالخالي وظب جدضًض 

. ظملت مً اإلاٙىهاث الغثِؿُت للخإهُل الهلمي و اإلانهي 

غ     ٖما ؤهه وبؿبب حشابٚ اإلاطالح الاْخطاصًت نلى الطهُض الضولي ، وبًُت مىذ ألاؾغاٍ الؿالبت للخٓاٍع

ؼ وظىص اإلاهىت وػٍاصة مطضاُْتها نلى الطهُض الضولي ، جم الاهخضاء بلى صلُل  زٓت اٖبر في مسغظاتها وحهٍؼ

للؿلٕى ألازالقي ًدضص ظملت مً اإلاخؿلباث و اإلاباصت التي ًيبػي نلى اإلاضْٔ الخُٓض بها للىضٛى بلى ؤنلى 

اث الاؾخٓاللُت والجزاهت لضي الُٓام بمهام الخضُْٔ  . مؿخٍى

   في هُـ الؿُاّ ، وعيبت في جىخُض اإلاماعؾاث اإلاخهلٓت بالخضُْٔ نلى مؿخىي مٙاجب الخضُْٔ اإلادلُت 

غها وحهضًلها نلى مغاخل  ظا الضولُت ، ضضعث نً لجىت مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ظملت مً اإلاهاًحر جم جؿٍى ٖو

ض ضضعث اإلاهاًحر في بضضاعاث ػمىُت  ٔ مجلـ مهاًحر الخضُْٔ و الخإُٖض الضولي ، ْو مسخلُت بهض طلٚ نً ؾٍغ

ٓا العجباؾاتها بمغاخل نملُت الخضُْٔ  بها َو . مخخابهت خؿب ألاهمُت اليؿبُت زم ؤناص اإلاجلـ جبٍى
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: ثمهيد

ت  ، وبغسض جدغُم الدزاطت الىظٍس ت باليظبت للىثحر مً الدٌو     ليىن مػاًحر الخدكُم الدولُت هي مػاًحر هظٍس

وبطفاء جاهب جؼبُلي غلى اإلاىطىع ،كمىا بةغداد اطخمازة اطخبُان حػىع زئي اإلاخخصحن في مجاٌ اإلاداطبت 

والخدكُم في الجامػت ، و التي جم جظمُنها زالر مداوز ؤطاطُت جخص هال مً الخدكُم الدولي ، اإلاػاًحر 

. الدولُت للخدكُم وهرا الخدكُم في الجصائس 

    باغخباز ؤن مػاًحر الخدكُم هي غبازة غً بزشاداث غملُت ، فةن الفئت اإلاػىُت بهره الخغحراث هي فئت 

م اطخمازة الاطخبُان بغُت غدم بغفاٌ  (اإلادكلحن )اإلاهىُحن  ، ألامس الري اطخىجب اغخماد مىهج اإلاسح غً ػٍس

ؤزاء هره الفئت ، مً خالٌ جخصُص جصء ال بإض به مً الاطخمازاث اإلاىشغت بلى خبراء اإلاداطبت ومدافظي 

. الخظاباث في مظخغاهم 

    جم جخصُص هرا الفصل هيل للدزاطت اإلاُداهُت ، وجم بىائه بالدظلظل ووفلا للمساخل التي مس بها 

الؼالب ، بالخؼسق بلى ؤدواث ووطائل الدزاطت اإلاُداهُت ، مساخل بىاء ؤداة الدزاطت ، ومً زم مػالجت وجدلُل 

: الىخائج ، فيان الشيل الػام للفصل واآلحي

  ٌ  ميىهاث ومىهجُت الدزاطت اإلاُداهُت ؛: اإلابدح ألاو

  غ بُاهاجه ؛: اإلابدح الثاوي  بغداد الاطخبُان وجفَس

 جدلُل هخائج الاطخبُان : اإلابدح الثالح .
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 . الدزاطة الحعبيلية مىىهات ومىهجية: املبحث ألاٌو 

  وظخػسض مً خالٌ هرا اإلابدح غىاصس الدزاطت التي اخخحرث بىاء غلى و مالءمتها مؼ اإلاىطىع ، ممثلت في 

مدل الدزاطت واإلاخمثل في الػُىت ، باإلطافت بلى جىطُذ خدود الدزاطت و اإلاشاول  مجخمؼ الدزاطت ، والجصء

. التي اغترطذ الظحر الخظً لها 

 ٌ . مجحمع الدزاطة : املعطل ألاو

   غىد اخخُازها إلاجخمؼ الدزاطت وطػىا هشسغ ؤطاس ي اإلااهل الػلمي والػملي ، فيان الخُاشة لشهادة 

. غلمُت في اإلاداطبت والخدكُم باليظبت لألوادًمُحن ، والخبرة وزبما الشهادة ذاث الػالكت باليظبت للمهىُحن 

: فيان مجخمؼ الدزاطت ممثال بثالر فئاث 

  ػلبت اإلااطتر جخصص مداطبت و جدكُم ؛ :الفئة ألاولى 

  ؤطاجرة جامػُحن ؛ :الفئة الثاهية 

  مدافظي الخظاباث:الفئة الثالثة . 

 وان الغسض مً شمٌى مجخمؼ الدزاطت للمهىُحن وهرا ألاوادًمُحن ، هى اإلاصاوجت بحن آزاء الازىحن وىن 

ت ، وبالخالي وجىب الفهم الىظسي لها كبُل الىصٌى بلى  اإلاىطىع ًخػلم بمػاًحر دولُت غحر اإلاػاًحر الجصائٍس

. الاكخىاع بها وجؼبُلها 

. عيىة الدزاطة : املعطل الثاوي 

     لم ًخم جددًد حجم الػُىت بشيل مظبم  هظسا لػدم ججاوب الػدًد مً ذوي الاخخصاص مؼ الدزاطت 

طىاء بالسفع ؤو الخماػل ، فداٌو الؼالب الخماش ي مؼ غدد الاطخمازاث اإلاظترجػت بغسض الىصٌى الى وظبت 

ملبىلت حػىع بلى مظخىي مػحن زئي مجخمؼ الدزاطت ، هما خاٌو الؼالب الخىفُم بحن حجم غُىت الدزاطت 

د الالىترووي ، بىاطؼت شمالء ؤو بىطػها غلى مظخىي مياجب الجامػت  . الدظلُم اإلاباشس ، البًر

 اطخمازة لخدصُل اهبر وظبت جمثُل ممىىت ، جماشُا مؼ اإلاشاول التي واجهها 170     كام الؼالب بخىشَؼ 

مىً جىطُذ ذلً في الجدٌو الخالي  : ؤزىاء مسخلت جدصُل الاطخمازاث ، ٍو
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. ؤلاخصائُاث اإلاخػللت باطخمازاث الاطخبُان  : (01-03)الجدٌو زكم 

 %اليظبتالخىساز البُان 

 100 170الاطخمازاث اإلاىشغت 

 69.41 118الاطخمازاث اإلاظترجػت 

 30.59 52الاطخمازاث اإلافلىدة ؤو اإلاهملت 

 5.29 9الاطخمازاث اإلالغاة 

 3.53 6الاطخمازاث الىازدة بػد ألاجل 

 60.59 103الاطخمازاث الصالخت للدزاطت 

  بغخمادا غلى ؤلاطخبُان  مً بغداد الؼالبت:املصدز

 اطخمازة ،  والتي اطخخلص منها 170 ، ؤن غدد الاطخمازاث اإلاىشغت بلغ 7اإلاالخظ مً خالٌ الجدٌو زكم 

 اطخمازة صالخت للدزاطت ، ؤما باقي الاطخمازاث فإلغُذ طىاء لػدم جدصُلها ؤصال مً ؤفساد الػُىت 103

 اطخمساز بظبب الخىاكع 9بظبب الخماػل و اهتهاء فترة الدزاطت ، ؤو بظبب وىنها فلدث ، هما جم بلغاء 

اإلاالخظ غلى مظخىي ؤلاجاباث ، ؤو لػدم جىافس هاالء ألافساد غلى الشسوغ الػلمُت و الػملُت اإلادددة في 

. الاطخمازة 

.  اطخمازة بظبب اطخالمها بػد اجل الدزاطت ، وشسوع الؼالب في جدلُل الىخائج 06هما جم اطدبػاد 

. حدود و صعىبات الدزاطة : املعطل الثالث 

 . حدود الدزاطة: الفسع ألاٌو 

:  جخمثل خدود هره الدزاطت فُما ًلي 

 الغسض مً هره الدزاطت اطدباهه مدي زئٍت جؼبُم الخدكُم بالىاكؼ الدولي :الحدود املياهية  .1

للخدكُم ، وبػدم وجىد ؤلامياهُاث الالشمت ومدي طُم الىكذ فلد واهذ خدود هره الدزاطت في 

 .مظخغاهم وباألخص في جامػت مظخغاهم 

 .جىان مً هفع الظىت 25 بلى 2018 ماي 1 امخدث هره الدزاطت للفترة ما بحن :الحدود الصمىية  .2

ً غلى شهاداث غلمُت في اإلاداطبت  :الحدود البشسية .3 شملذ هره الدزاطت ؤوادًمُحن ومهىُحن خائٍص

 .و الخدكُم ، ؤو امخالههم لخبرة مهىُت في هفع اإلاجاٌ

اهخمذ هره الدزاطت باإلاداوز اإلاسجبؼت بيل مً الخدكُم الدولي و هرا مػاًحر  : الحدود املىطىعية .4

 .الخدكُم الدولُت ، ودزاطت مدي بمياهُت جؼبُلها خظب اإلاىظىز اإلاداطبي الدولي 
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. صعىبات الدزاطة : الفسع الثاوي 

     زغم ؤهمُت اإلاىطىع وخدازخه وجصامىه هةػاز شمجي مؼ الخؼىزاث التي ٌشهدها الػالم في اإلاُدان ، وزغم 

طعي الؼالب لخدصُل هخائج مىطىغُت ، لم جخلى الدزاطت مً بػع الصػىباث والتي ًمىً جىطُذ ؤهمها 

: في آلاحي 

  ٌغدم ججاوب الػدًد مً ؤفساد الػُىت مؼ الدزاطت ، خاصت مً اإلاهىُحن ، وهى ما هلخظه مً خال

  مىشغت ؛170 مً ؤصل 118 وىن الاطخمازاث اإلاسججػت هي 07الجدٌو زكم

  جصامً الدزاطت مؼ فترة الػؼل ، ما خلم بػع الصػىباث في الاجصاٌ اإلاباشس مؼ ؤفساد مجخمؼ

 الدزاطت ؛

 خدازت اإلاىطىع و صػىبت الخصٌى غلى ؤفساد لهم اػالع جُد غلُه ؛ 

  فىاجهذ صػىباث  (خبراء اإلاداطبت) وجىد جىخل ؤصخاب اإلاهىت بيظبت هبحرة في الجصائس الػاصمت ،

 .للخىلل بلى الػاصمت 

 . إعداد الاطحبيان وثفسيغ بياهاثه: املبحث الثاوي 

    طيخؼسق في هرا اإلابدح بلى ؤهم الػىاصس التي جمذ مساغاتها لدي بغداد اطخمازة الاطخبُان ، باإلطافت 

غ واإلاػالجت اإلاىخهجت ، فظال غً الىطائل اإلاظخػملت  ب ألاطئلت ، ػسق الخفَس لت جبٍى بلى ميىهاجه ، ػٍس

. للخدلُل لدي جدصُل الاطخمازاث مً ؤفساد الػُىت 

 . إعداد الاطحبيان: املعطل ألاٌو 

: هىان جملت مً الىلاغ التي خاٌو الؼالب مساغاتها لدي بغداده اطخمازة الاطخبُان ؤهمها 

اغخمد الؼالب في بغداد ؤطئلت الاطخبُان غلى ألاطلىب البظُؽ و اللغت اإلافهىمت ،وىهه كد ال  .1

د )ٌظخؼُؼ جىطُذ الالخباطاث التي كد جيشإ هدُجت اطخخدامه كىىاث جىشَؼ مخخلفت ، البًر

 ؛ (الخ...الالىترووي ، وطؼاء 

 جىافم الترجِب والخدزج في الاطخبُان مؼ ؤلاػاز الىظسي في الفصٌى الثالزت ؛ .2

لت ؤلاجابت اإلاغللت لػدة ؤطباب مً بُنها  .3  :اغخماد ػٍس

  د مً حجم الاطخبُان ، ما ًادي بلى اإلالل مً اإلاجُبحن  (ؤفساد الػُىت )وىن ػسح غدة بجاباث ًٍص

خلم هىغا مً الخيلُف ما ًجػل بجاباتهم غشىائُت ؛  ٍو

 مداولت ػسح اهبر غدد ممىً مً ألاطئلت ؛ 

  خدازت اإلاىطىع و صػىبت الخصٌى غلى ؤفساد لهم مػسفت  جُدة به. 

بػد اطدشازة ؤطخاذ في  (بطافت ، خرف ، حغُحر )بخدار بػع الخػدًالث غلى الاطخبُان  .4

 .الخخصص ، وػسح اطخمازاث ؤولُت إلاػسفت طهىلت الخػامل مػها 
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. هييل الاطحبيان: املعطل الثاوي 

: جم جلظُم الاطدباهت بلى جصؤًً 

الجيع ، الػمس ،  ) شمل هرا الجصء اإلاػلىماث الصخصُت للػُىت جدذ الدزاطت :الجصء ألاٌو  .1

 ؛(اإلااهل الػلمي ، الىظُفت الخالُت ، الخبرة اإلاهىُت 

جم جلظُم هرا الجصء جماشُا مؼ ػبُػت اإلاىطىع بلى زالر مداوز حشيل في مجملها  : الجصء الثاوي .2

 طاالا ؛22

  ؤطئلت خٌى ؤهمُت جىخُد و وطؼ اػس دولُت للخدكُم؛6 طم :املحىز ألاٌو  

  ؤطئلت ، وجىاٌو ملازهت بحن واكؼ الخدكُم في الجصائس والخدكُم الدولي ؛4 طم :املحىز الثاوي  

  طاالا خصصذ إلاػاًحر الخدكُم الدولُت والهدف مً وزاء طنها 12 طم :املحىز الثالث 

 .باإلطافت بلى مدي هفاًتها ومدي جىدة الىخائج التي جصدز غً مظخخدميها 

 دزجاث ، بغُت مػسفت الاججاه الػام 5 بلى 4 مً  LIKERT SCALE  جم بغداد ألاطئلت وفم ملُاض لُيازث 

. آلزاء ؤفساد الػُىت خٌى ول غىصس في الاطخبُان 

    فاطخػملىا ملُاض لُيازث السباعي إلاػسفت دزجت اػالع ؤفساد غُىت الدزاطت غلى مػاًحر الخدكُم الدولُت 

:   ، هما هى مىضح في الجدٌو ؤدهاه 

 . ملياض لييازت السباعي (:02-03)الجدٌو زكم 

طؼدُت ملبىلت جُدة ممخاشة الخصيُف 

 4 3 2 1الدزجت 

( 4 ، 3.26)( 3.25 ، 2.51)( 2.5 ، 1.76)( 1.75 ، 1)اإلاخىطؽ اإلاسجح 

 

، الؼبػت ألاولى ، داز -الدلُل الخؼبُلي للباخثحن–مدمد غبد الفخاح الصحرفي ،البدح الػلمي :اإلاصدز 

 . 114 ،ص2006وائل لليشس ،غمان ،

في خحن اطخػملىا ملُاض لُيازث الخماس ي لخددًد آزاء الػُىت في ألاطئلت التي جظمىتها مداوز الاطخبُان 

: هما هى مىضح في الجدٌو ؤدهاه 
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.  ملُاض لُيازث الخماس ي :03-03حدٌو زكم 

غحر مىافم بػالكا غحر مىافم مداًد مىافم مىافم جماما الحصييف 

 5 4 3 2 1الدزجت 

( 5 ، 4.21)( 4.2 ،3.41)( 3.4 ،2.61)( 2.6 ، 1.81)( 1.8 ، 1)اإلاخىطؽ اإلاسجح 

. 115 مدمد غبد الفخاح الصحرفي ، مسجؼ طبم ذهسه ،ص:املصدز

 ALPHA  للخإهد مً صدق الاطخبُان وكدزجه غلى جدلُم الهدف مً وزائه ، اطخخدمىا مػامل الثباث 

CRONBACH ما ًدٌ غلى مظخىي غاٌ مً زباث ؤداة اللُاض وىنها 0.7 ، فيان اإلاػامل اإلالابل للدزاطت هى 

 ًىدصس غادة بحن الصفس و الىاخد ، وولما اكترب مً  ALPHA CRONBACHجلترب مً الىاخد ، فمػامل 

. الىاخد دٌ ذلً غلى وجىد زباث غاٌ ًؼمئن بلى صدق ؤداة الدزاطت 

. ثفسيغ البياهات :املعطل الثالث 

    ٌ . معالجة هحائج الاطحبيان : الفسع ألاو

  بغُت حظهُل غملُت الخدلُل وغلب الخدصُل النهائي الطخمازاث الاطخبُان ، كام الؼالب بخجمُؼ 

غها في ول مً بسهامج   STATISTICAL PACKAGE –SPSS16FOR وبسهامج  EXCELالبُاهاث اإلادصلت وجفَس

SOCIAL SCIENCES-  خظب ػبُػت اإلاػلىمت  .

ب اإلاػلىماث التي جخص غُىت الدزاطت ، جم بغداد مجمىغت جداٌو جم     ففُما ًخص جمؼ وجبٍى

 ، وبىفع الىكذ جم جمثُل جلً الجداٌو في ؤشياٌ حػؼي وطىخا  EXCELاطخخالصها باالغخماد غلى بسهامج 

. ؤهثر وحظهُل غملُتي اإلاالخظت والخدلُل 

ب بجاباث ؤفساد الػُىت في بسهامج   الري ًدُذ  SPSS 16باليظبت إلاداوز الاطخبُان الثالر ، جم ججمُؼ وجبٍى

جملت مً ألاطالُب ؤلاخصائُت اإلاظاغدة غلى الخدلُل الجُد واإلاىطىعي إلاخسجاث الاطخبُان ، ومً بحن هره 

ت  :ألاطالُب هجد  ت ، اإلاخىطؼاث الخظابُت ، و الاهدسافاث اإلاػُاٍز الخ ، وهي ...الخىسازاث ، اليظب اإلائٍى

: ألاطالُب التي اطخخدمها الؼالب وفم ما ًلي 

م بحن فئاث الػُىت ، بىاء غلى هره اإلاػلىماث الصخصُت ألفسادها : الحىسازات واليظل املئىية  بغُت الخفٍس

ً في وافت غبازاث الاطخبُان؛  ومػسفت جىجه بجاباث ؤفساد الػُىت بلى بجمالي الػُىت ، وجم اغخماد هرًً اإلااشٍس

ت، جم اطخػماٌ اإلاخىطؽ الخظابي إلاػسفت الاججاه :املحىطعات الحظابية   باغخبازه ؤخد ملاًِع الجزغت اإلاسهٍص

الػام إلجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت ، فخم اخدظاب اإلاخىطؽ الخظابي ليل غبازاث اإلاداوز الثالر واإلاخىطؽ 

الخظابي ليل مدىز ؛ 
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 إلاػسفت دزجت جدشدذ اللُم غً اإلاخىطؽ الخظابي ، جم اخدظاب الاهدساف اإلاػُازي :الاهحسافات املعيازية 

. ليل غبازة مً اإلاداوز الثالر و الاهدساف ؤلاجمالي للمدىز 

. عسض خصائص عيىة الدزاطة :     الفسع الثاوي 

 :الجيع .1

.  جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب الجيع ( :04-03)حدٌو زكم 

 %اليظبت الخىساز الجيع 

 68.9 71ذهس 

 31.1 32اهثى 

 100 103اإلاجمىع 

.  مظخيبؽ مً الاطخبُان :املصدز 

. جمثُل جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب الجيع  : 01-03 شيل زكم

 

 جىشَؼ ؤفساد غُىت الدزاطت خظب الجيع ، فىالخظ ؤن وظبت الروىز في غُىت 10ًىضح لىا الجدٌو زكم 

 ذهسا بِىما بلغذ وظبت ؤلاهار 71 وهى ما ٌػادٌ %68.9الدزاطت جفىق وظبت ؤلاهار ، خُح جبلغ وظبت الروىز 

.  ؤهثى 32 ؤي % 31.1

   جاهد هره اليظب غلى ؤن غالبُت ممخنهي اإلاداطبت هم  مً الروىز ، ما ًمىً بٌػاشه زبما بلى صػىباث 

. ؤداء هره اإلاهىت والى الػاداث اإلاجخمػُت 

 

69%

31%

توزيع أفراد العينة حسب الجنس 

ذكر انثى
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 :العمس .2

        بىاء غلى جلظُم اإلاىخهج باليظبت لفئاث الػمس  ألفساد غُىت الدزاطت جدصلىا غلى الخىسازاث اإلاىضخت في 

: الجدٌو الخالي 

ت ( :05-03)الجدٌو زكم  .  جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب الفئاث الػمٍس

 %اليظبت الخىساز الػمس 

 38.8 40 طىت 30ؤكل مً 

 20.4 21 طىت 40 بلى 30مً 

 27.2 28 طىت 50 بلى 40مً 

 13.6 14طىت 50اهبر مً 

 100 103اإلاجمىع 

 

 .مظخيبؽ مً الاطخبُان :املصدز

ت   : 02-03 شيل زكم . جمثُل جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب الفئاث الػمٍس

 

مىً اطخخالص مىه ما ًلي 11   ًىضح لىا الجدٌو زكم  :  جىشَؼ ؤفساد غحن الدزاطت غلى الفئاث الظيُت ، ٍو

  ًؤكلُت مً وهم ًمثلىن اهبر وظبت % 38.8 طىت ٌشيلىن وظبت  30ألافساد الرًً ًلل غمسهم غ ، 

وىن غالبُتهم مً ػلبت اإلااطتر جخصص مداطبت وجدكُم مؼ ؤكلُت ألاطاجرة الجامػُحن وهرا 

 مدافظي الخظاباث ؛

39%

20%

27%

14%

توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية

سنة 30أقل من  سنة 40إلى  30من  سنة 50إلى  40من  سنة50اكبر من 
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  ممثلحن في ألاطاجرة الجامػُحن و % 27.2 طىت هي 50 و40وظبت ألافساد الرًً جتراوح ؤغمازهم بحن ، 

 مدافظي الخظاباث و خبراء اإلاداطبت ؛ 

  ًغالبُتهم مً خبراء اإلاداطبت % 13.6 طىت فهم ًمثلىن ما وظبخه 50ؤما الفئت الخاصت بإهبر م . 

 :املؤهل العطمي .3

واهذ الخىسازاث و اليظب التي جخص جصيُف ؤفساد غُىت الدزاطت وفم اإلااهالث الػلمُت هما هى مبحن في 

 :الجدٌو الخالي 

.  جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب اإلااهل الػلمي ( :06-03)الجدٌو زكم 

 %اليظبت الخىساز  اإلااهل الػلمي 

 36.9 38لِظاوع  

 38.8 40ماطتر 

 17.5 18دهخىزاه 

 6.8 07شهادة مهىُت  

 100 103اإلاجمىع  

 

.  مظخيبؽ مً الاطخبُان :املصدز 

. جمثُل جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب اإلااهل الػلمي   : 03-03 شيل زكم

 

37%

39%

17%

7%

توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي 

ليسانس  ماستر دكتوراه شهادة مهنية 
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 الدزجاث الػلمُت و الشهاداث اإلاخىفسة لدي ؤفساد غُىت الدزاطت ، فياهذ وظبت 12ًىضح لىا الجدٌو زكم 

ً و الخاصلحن غلى شهادة اإلااطتر % 36.9الخاصلحن غلى شهادة اللِظاوع   38.8، بِىما واهذ وظبت اإلادظٍس

 ، ؤما وظبت الخاصلحن غلى شهاداث مهىُت في الخخصص %17.5، وظبت الخاصلحن غلى دزجت الدهخىزاه %

 . % 6.8فياهذ 

دت هبحرة حغؼي  اإلاالخظ ؤن اهبر وظبت واهذ غلى مظخىي الخاصلحن غلى شهادة اإلااطتر وىنهم ًمثلىن شٍس

، جليها وظبت  (ؤطاجرة جامػُحن ، خبراء اإلاداطبت ، مدافظي الخظاباث ، ػلبت ماطتر )الىظائف ألازبػت 

دت اإلاهىُحن  . الخاصلحن غلى شهادة اللِظاوع وىنها ممثلت في جل شٍس

 :الىظيفة الحالية  .4

.  جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب الىظُفت الخالُت ( :07-03)حدٌو زكم 

 %اليظبتالخىساز الىظُفت الخالُت 

ألاوادًمُحن 
 28ؤطخاذ جامعي 

58 
27.2 

56.3 
 29.1 30ػالب ماطتر 

اإلاهىُحن 

مدافظ 

خظاباث 
31 

45 
30.1 

43.7 

 13.6 14خبحر مداطب 

 100 100 103 103اإلاجمىع 

 

 مظخيبؽ مً الاطخبُان :املصدز 
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 جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب الىظُفت الخالُت:  04-03شيل زكم

 

 جىشَؼ ؤفساد غُىت الدزاطت وفلا للىظُفت اإلاشغىلت ، فياهذ وظبت ألاطاجرة 13ًىضح لىا الجدٌو زكم

ألاوادًمُحن  ) ، وظبت ألاطاجرة الجامػُحن وػلبت اإلااطتر  % 29.1 ، وباليظبت لؼلبت اإلااطتر % 27.2الجامػُحن 

، وهى ما حػمده  (اإلاهىُحن) فُما ًخص مدافظي الخظاباث وخبراء اإلاداطبت %43.7 ، بِىما واهذ  56.3%( 

. الؼالب كصد غدم حغلُب آزاء ػسف غلى آخس 

 :الخبرة املهىية  .5

 

. جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب طىىاث الخبرة اإلاهىُت  : 08-03 الجدٌو زكم

 

 %اليظبتالخىساز الخبرة اإلاهىُت 

 35 36 طىىاث 5اكل مً 

 10 بلى اكل مً 5مً 

طىىاث 
16 15.5 

 15 بلى اكل مً 10مً 

طىت 
23 22.3 

 27.2 28طىت 15ؤهثر مً 

 100 103اإلاجمىع 

 

.  مظخيبؽ مً الاطخبُان :املصدز 

27%

29%

30%

14%

توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة الحالية 

أستاذ جامعي طالب ماستر محافظ حسابات خبير محاسب
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 جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب طىىاث الخبرة اإلاهىُت   :05-03 شيل زكم

 

 

 جىشَؼ ؤفساد غُىت الدزاطت وفم فئاث شمىُت جم جلظُمها وفم الخبراث اإلاهىُت 14ًىضح لىا الجدٌو زكم

: اإلاخىافسة لديهم ، فىجد ؤن 

  ًوهي حشيل اهبر وظبت وىنها 35% طىىاث ًمثلىن 5وظبت ألافساد الرًً جلل خبرتهم اإلاهىُت غ 

ت للخدىالث  جخظمً فئت ػلبت اإلااطتر باغخبازهم مػدومي الخبرة ، غحر ؤن اخخُازهم وان طبب دزاطاتهم الىظٍس

في مجاٌ اإلاداطبت و الخدكُم التي ٌشهدها الػالم ، والجصائس خدًثا ، وهى ما كد ال ًخىافس غىد ذوي الخبرة 

 اإلاهىُت ،

 15.5 % طىت ، 15و10 إلاا بحن % 23.3 طىىاث ، و 10 و 5 باليظبت ألفساد الػُىت ذوي الخبرة ما بحن 

 وهم ًمثلىن في مجملهم مدافظي الخظاباث وهرا ألاطاجرة الجامػُحن ؛

  وهي جخظمً خبراء اإلاداطبت% 27.2 طىت هي 15وظبت ألافساد مً الػُىت ذوي خبرة جفىق ،  . 

 

 

 

 

 

 

35%

16%
22%

27%

توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة المهنية 

سنوات 5اقل من  سنوات 10إلى اقل من  5من 

سنة 15إلى اقل من  10من  سنة15أكثر من 
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. ثحطيل هحائج الاطحبيان: املبحث الثالث 

بغسض جدلُل الىخائج اإلاظخخلصت مً الاطخبُان ، جم الاغخماد غلى بػع الؼسق ؤلاخصائُت اإلاىخلاة مً 

ت ،اإلاخىطؽ الخظابي وهرا  SPSSبسهامج    بىاء غلى الخاجت بلى دالئلها ، و اإلاخمثلت في الخىسازاث ،اليظب اإلائٍى

الاهدساف اإلاػُازي و اإلالابلت ليل غبازة في الاطخبُان ،هما جم حشىُل الػبازاث في مداوز فسغُت غلى الاججاه 

الػام إلجاباث ؤفساد الػُىت ، وجم الاطخػاهت باإلاخىطؽ الخظابي و الاهدساف اإلاػُازي لخدلُل ول مدىز مً 

. هره اإلاداوز 

 ٌ  . أهمية ثعبيم الحدكيم املحاطبي على مظحىي الدولي: املعطل ألاو

. ميزة ومصاًا الحدكيم الدولي و املحعطبات املصاحبة له : الفسع ألاٌو 

واهذ بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ألاطئلت التي جخص محزة ومصاًا الخدكُم الدولي  و اإلاخؼلباث 

: اإلاصاخبت له هما هى مبحن في الجدٌو الخالي

 .هخائج الاطخبُان اإلاخػللت بمحزة و مصاًا الخدكُم الدولي واإلاخؼلباث اإلاصاخبت له  : 09-03جدٌو زكم 

 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت  

الاججاه الػام للػُىت الاهدساف اإلاػُازي اإلاخىطؽ الخظابي  

د مً مظخىي  جىخُد الخدكُم دولُا ًٍص

. هجاغخه 
مىافم  0.64 1.88

بن احظاع هؼاق الخدكُم دولُا ٌظاهم في 

بشالت بػع الػىائم داخل الخىخالث 

الاكخصادًت ؤلاكلُمُت و الدولُت في هرا 

اإلاجاٌ 

مىافم  0.80 2.18

مً الظسوزي ؤن ًصاخب الخىافم في 

مجاٌ اإلامازطت للخدكُم جىافم غلى 

مظخىي مخؼلباث الخػلُم والخبرة 

. للممازطحن

مىافم جماما  0.47 1.66

اإلاياجب الدولُت للخدكُم جلدم خدماث 

. ذاث جىدة غالُت ملازهت باإلاياجب ألاخسي 
مىافم  0.92 2.29
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س  زلت مظخخدمي اللىائم اإلاالُت في الخلاٍز

الصادزة غً اإلاياجب الدولُت جخخلف غً 

. هظحرتها الصادزة غً اإلاياجب ألاخسي 

مىافم  0.77 2.22

اإلاخىطؽ الػام إلادىز ؤهمُت الخدكُم 

. اإلاداطبي غلى اإلاظخىي الدولي 
مىافم  0.46 2.05

.  SPSSمً بغداد الؼالبت باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج  : املصدز

 ، هالخظ ؤن الاججاه الػام لػُىت الدزاطت ًخمسهص خٌى اإلاىافلت غلى ول الػبازاث التي 15مً الجدٌو زكم 

 والري ًىدزج طمً الفئت الثاهُت مً 2.05جصب في خاهت الخىخُد الدولي للخدكُم ، فيان اإلاخىطؽ الخظابي 

 ، 0.46 والتي حشحر بلى دزجت بجابت مىافم ، باإلطافت بلى اهدساف مػُازي 2.6 -1.81ملُاض لُيازث الخماس ي 

وهي كُمت صغحرة جسجؼ لخجاوع وجىافم ؤلاجاباث وجمسهصها خٌى ؤلاجابت الثاهُت ما ًدٌ غلى زطا غالبُت 

. الػُىت 

: ثىحيد الحدكيم دوليا ًصيد مً مظحىي هجاعحه 

 غلى ؤن جخلص الخدكُم مً الخدود الجغسافُت ووصىله بلى مظخىي % 68.9وافلذ غُىت الدزاطت بيظبت 

اث ؤداء ؤفظل ، وججلى ذلً في اإلاخىطؽ الخظابي الري بلغ   والري 1.88الخىخُد الدولي ًدلم له مظخٍى

 والتي حػبر غً بجابت مىافم ، وججظد ذلً 2.6-1.81ًدخل طمً الفئت الثاهُت إلالُاض لُيازث الخماس ي 

داللت غً حشدذ طػُف لإلجاباث وجمسهصها خٌى الاكتراح ألاٌو ؤي 0.64ؤًظا في الاهدساف اإلاػُازي الري بلغ 

. زطا غالبُت ؤفساد الػُىت 

مظاهمة الحىحيد الدولي لطحدكيم في إشالة بعض العىائم داخل الحىحالت الاكحصادًة إلاكطيمية و 

: الدولية في هرا املجاٌ 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت واهذ بجاباتهم مىافم غلى ان الخىخُد الدولي للخدكُم ًللل مً حجم 56.3%

الػىائم التي كد حػترض ألاػساف طىاء التي حظعى بلى حشىُل جىخالث اكخصادًت ؤو ختى جلً اإلاىظمت والهادفت 

 % 72.8 بمىافم جماما ، ما ًجػل وظبت اإلاىافلحن هيل %16.5بلى جىطُؼ حجم اإلاػامالث فُما بُنها ، و ؤجاب 

 ؤي في الفئت الثاهُت مً 2.18 مً اإلاداًدًً ، وبالػىدة بلى اإلاخىطؽ الخظابي هجده ٌػادٌ % 19.4ًلابلها 

 والتي حػبر غً ؤلاجابت مىافم ، باإلطافت بلى الاهدساف اإلاػُازي والري ًبلغ 2.6_1.81ملُاض لُيازث الخماس ي 

 داللت غلى حشدذ وظبي في ؤلاجاباث ، والتي جىدصس بحن الاكتراخحن ألاٌو والثاوي ما ٌػجي مىافلت غالبُت 0.8

. ؤفساد الػُىت 
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: ازثباط الحىافم في املجاٌ املمازطة لطحدكيم بالحىافم على مظحىي محعطبات الحعطيم و الخبرة لطممازطين

يُت %100اشترغ جمُؼ ؤفساد الػُىت بيظبت   ؤن ًخدلم جىافم غلى مظخىي الىفاءة الخػلُمُت وهرا الخيٍى

في ألاشخاص اإلامازطحن إلاهىت الخدكُم باإلاىاشاة مؼ مداوالث جللُص فجىة الخىكػاث بحن الدٌو ،فيان الاججاه 

 والري ًسجؼ بلى 1.66الػام إلجاباث غُىت الدزاطت هدى بجابت مىافم جماما بىاء غلى اإلاخىطؽ الخظابي 

الدشدذ الظػُف و الخلازب الىبحر في ؤلاجاباث واهدصازها ولُا بحن الاكتراخحن ألاولُحن داللت غلى زطا غالبُت 

. ؤفساد الػُىت 

: امللازهة بين الخدمات امللدمة مً املياثل املحطية و املياثل الدولية لطحدكيم 

 وان هىان بجماع مً ؤفساد الػُىت غلى غلى اإلاياجب 15في الظاالحن السابؼ والخامع مً الجدٌو زكم 

الدولُت غً اإلاياجب اإلادلُت للخدكُم ، طىاء مً خُح جىدة الخدماث اإلالدمت ؤو ختى مً خُح زطا ألاػساف 

س الصادزة غنها . اإلاظخػملت للخلاٍز

ففي الجىدة ، اكخصسث وظبت ألافساد غحر اإلاىافلحن غلى جىدة خدماث اإلاياجب الدولُت ملازهت بىظحرتها 

 ما ًدٌ غلى ؤلاجابت مىافم بالػىدة إلالُاض لُيازث الخماس ي 2.29 وبلغ اإلاخىطؽ الخظابي  %8.7اإلادلُت غلى 

 والري ًسجؼ لػدم ججاوع وحشدذ  هبحر غلى 0.92 ، ؤما الاهدساف اإلاػُازي فيان 2.6-1.81الفئت الثاهُت 

مظخىي ألاجىبت، مً خالٌ اليظب اإلاخلازبت واإلاىشغت بحن الاكتراخاث الثالزت ألاولى وبدزجت ؤكل الاكتراح 

. السابؼ

س  الصادزة غً مياجب الخدكُم ، فةن   مً ؤفساد غُىت  %01ؤما فُما ًخػلم بثلت ألاػساف اإلاظخػملت للخلاٍز

شحر اإلاخىطؽ  الدزاطت فلؽ ًسون غدم وجىد اخخالف بحن جلً الصادزة غً اإلاىخب الدولُت و اإلادلُت ، َو

 بلى دزجت مىافم ، ما 2.6-1.81 والري ًلؼ طمً الفئت الثاهُت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 2.22الخظابي 

س الصادزة غً اإلاياجب  س الصادزة غً اإلاياجب الدولُت اخخالفا غً جلاٍز ٌػجي ؤن غالبُت ألافساد ًسون في الخلاٍز

د و 0.77اإلادلُت ، و بالػىدة لالهدساف اإلاػُازي هجده ًمثل ما كُمخه   وهي كُمت حػىع جىشع ؤلاجاباث بحن اإلاٍا

. مداًد 

.  لدليل الظطىن ألاخالقي IFACالفائدة مً إصداز : الفسع الثاوي 

 الظلىن ألاخالقي هما  IFACواهذ بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ألاطئلت التي جخص الفائدة مً بصداز 

: هى مبحن في الجدٌو الخالي 
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.  لدلُل الظلىن ألاخالقي  IFAC هخائج الاطخبُان اإلاخػللت بالفائدة مً بصداز  :10-03حدٌو زكم 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت  

الاهدساف اإلاػُازي اإلاخىطؽ الخظابي الػبازة 
الاججاه الػام 

للػُىت 

بن دلُل الظلىن ألاخالقي الصادز غً 

ؤلاجداد الدولي طاهم في جخؼي اخخالق 

الىظم اإلاؼبلت في اإلاجخمػاث 

مداًد  0.71 2.86

. SPSS مً بغداد الؼالبت باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج :املصدز 

 ، هالخظ بن الاججاه الػام لػُىت الدزاطت ًخمسهص خٌى الخُاد في ؤلاجابت خٌى الغسض 16مً الجدٌو زكم 

مىً اطدُظاح ذلً مً خالٌ اإلاخىطؽ الخظابي الري بلغ  IFACمً بصداز   لدلُل الظلىن ألاخالقي ، ٍو

 فحرجؼ بلى جىشع ؤلاجاباث غلى الاكتراخاث الثاوي والثالح و 3.4- 2.61 والري ًىدزج طمً الفئت الثالثت 2.82

. السابؼ 

- : أهمية ثعبيم الحدكيم املحاطبي على املظحىي الدولي –خالصة هحائج  املحىز ألاٌو 

بالػىدة بلى هخائج الاطخبُان ، هجد ؤن ؤفساد غُىت الدزاطت لِع لديهم ماوؼ مً جىخُد الخدكُم غلى 

. اإلاظخىي الدولي ، هما وافلىا بالغالبُت غلى وجىد ؤهمُت مً وزائه 

  فلد جم الاجفاق غلى ؤن خسوج الخدكُم مً الصُغت اإلادلُت بلى صُغت الخىخُد في البِئت الدولُت

د مً مظخىي هجاغخه ، هما اهه ٌظاهم في جخؼي بػع الػىائم في هرا اإلاجاٌ التي حػترض  ًٍص

 .جفػُل الخىخالث الاكخصادًت ؤلاكلُمُت و الدولُت 

  هما جم الخإهُد غلى اهه و بغسض جدصُل ألاهداف مً وزاء هرا الخىخُد و جللُل الفىازق بحن

اإلامازطاث غلى مظخىي البالد اإلاخخلفت ، البد ؤن ًخىفس جىافم غلى مظخىي اإلاخؼلباث الػلمُت و 

 .الػملُت لدي اإلامازطحن بما ًدىاطب و الخؼىزاث الاكخصادًت الدولُت 

  في ملازهت بحن اإلاياجب الدولُت للخدكُم و اإلاياجب اإلادلُت ، اجمؼ ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ؤن

الخدماث التي جلدمها مياجب الخدكُم الدولُت ؤهثر  جىدة ملازهت بخدماث اإلادلُت ، وفي اطخفظاز  

س  الصادزة  خٌى مخسجاث هره اإلاياجب ، واهذ ؤلاجابت بإن زلت مظخخدمي اللىائم اإلاالُت في الخلاٍز

 .غً مياجب الخدكُم الدولُت جخخلف غً هظحرتها الصادزة مً باقي اإلاياجب 

  ؤما فُما ًخص الغسض مً بصداز الاجداد الدولي لدلُل الظلىن ألاخالقي ، امخىؼ غالبُت ؤفساد

الػُىت غً ؤلاجابت ، وكد ٌػىد هرا زبما بالدزجت ألاولى بلى جهل ػسف مً ؤفساد غُىت الدزاطت لهرا 

الدلُل و مدخىاه وختى الىخائج اإلاخىصل بليها ؤو اإلاخىكػت مً بصداز مثل هرا الدلُل ، والى مدي 

 .جلبله مً اجداداث اإلاداطبت و ألاهظمت غلى اخخالف الدٌو باليظبت للؼسف آلاخس
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. أهمية طً معاًير الحدكيم :املعطل الثاوي 

. إلاظالع على املعاًير الدولية لطحدكيم : الفسق ألاٌو 

ًمىً فصل اإلاؼلػحن وغحر اإلاؼلػحن غلى اإلاػاًحر الدولُت للخدكُم مً ؤفساد غُىت الدزاطت في الجدٌو 

:  الخالي

.  جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب الاػالع غلى مػاًحر الخدكُم الدولُت :11-03حدٌو زكم 

 %اليظبتالخىساز الاػالع غلى اإلاػاًحر الدولُت للخدكُم 

 80.6 83وػم 

 19.4 20ال 

 100 103اإلاجمىع 

. SPSS مً  بغداد الؼالبت باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان و بسهامج :املصدز

مؼلػىن غلى مػاًحر  ( فسد 103) مذ ؤفساد غُىت الدزاطت %80.6 هالخظ ؤن ما وظبخه 19مً الجدٌو زكم

  غحر مؼلػحن ، وهي وظبت ملبىلت ججػل مً هخائج الدزاطت ؤهثر مىطىغُت %19.4الخدكُم الدولُت ، ًلابلهم 

. ومصداكُت

 . دزحة الاظالع على معاًير الحدكيم الدولية: الفسع الثاوي 

بػد اطدبػاد ألافساد غحر اإلاؼلػحن غلى اإلاػاًحر الدولُت للخدكُم واهذ دزجاث اػالع البلُت غليها هما هى 

: ممثل في الشيل اإلاىالي

.  جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب دزجت الاػالع غلى مػاًحر الخدكُم الدولُت  :12-03حدٌو زكم 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت ؤلاجاباث   

الػبازة 
الخىساز 

اليظبت 
طؼدُت ملبىلت جُدة ممخاشة 

اإلاخىطؽ 

الخظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

الاججاه 

الػام 

للػُىت 

الخىساز و 

اليظبت 

ؤلاجمالُحن 

دزجت الاػالع غلى اإلاػاًحر 

الدولُت 

 24 41 18 0ث 
ملبىلت  0.71 3.07

83 

% 0 21.7 49.4 28.9 100 

.  SPSSمً بغداد الؼالبت باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج :املصدز
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 مً ؤفساد غُىت الدزاطت لهم دزجت اػالع ملبىلت %49.4 ؤن ما وظبخه 20اإلاالخظت مً خالٌ الجدٌو زكم 

 مً ؤفساد الػُىت مؼلػحن جُدا %21.7 ذوي اػالع  طؼحي في خحن ؤن %28.9غلى مػاًحر الخدكُم الدولُت و 

.  غلى اإلاػاًحر 

ىدزج طمً الفئت الثالثت مً 3.07بالىظس بلى الاججاه الػام للػُىت ، هجد ؤن اإلاخىطؽ الخظابي ًمثل   ٍو

.  ، ما ًدٌ غلى دزجت اػالع ملبىلت حظمذ باغخماد هخائج الاطخبُان3.25-2.51ملُاض لُيازث السباعي 

. الفىائد املحىكعة مً ثعبيم معاًير الحدكيم الدولية :الفسع الثالث 

واهذ بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ألاطئلت التي جخص الفىائد اإلاخىكػت مً جؼبُم مػاًحر الخدكُم 

:  الدولُت هما هى مبحن في الجدٌو الخالي 

الفىائد اإلاخىكػت مً جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت  : (13-03)الجدٌو زكم 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت  

الػبازة 
اإلاخىطؽ 

الخظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

الاججاه 

الػام للػُىت 

اإلاػاًحر الدولُت للخدكُم حظاغد غلى جدظحن 

اإلاػلىمت اإلاالُت 
مىافم  0.58 1.83

مػاًحر الخدكُم الدولُت حظاغد في جدظحن ؤداء 

. اإلادكم 
مىافم  0.52 1.85

س  اإلاػاًحر الدولُت للخدكُم حظاغد مظخخدمي جلٍس

. اإلادكم غلى اجخاذ كسازاث ؤخظً 
مىافم  0.38 2

مػاًحر الخدكُم الدولُت حظاهم في جللُل الخفاوث 

 ٌ . بحن ممازطاث اإلادكلحن بحن الدو
مىافم  0.66 2

هىان ازجباغ بحن مػاًحر اإلاداطبت الدولُت و مػاًحر 

. الخدكُم الدولُت مً خُح الخؼبُم 
مىافم  0.88 2.5

اإلاخىطؽ الػام للمدىز الفىائد اإلاخىكػت مً 

جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت 
مىافم  0.36 2.06

 

 . SPSSمً بغداد الؼالبت باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج :املصدز

 بجماع ؤفساد غُىت الدزاطت اإلاؼلػحن غلى مػاًحر الخدكُم الدولُت 21هالخظ مً خالٌ الجدٌو الظابم زكم 

ظهس ول ذلً  غلى اإلاىافلت غلى الػبازاث التي جخص الفىائد اإلاخىكػت مً جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت ، ٍو

 و الري ًدخل طمً الفئت الثاهُت مً ملُاض لُيازث 2.06في اإلاخىطؽ الخظابي الػام و الري ًظهس ب 
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 ًدٌ غلى الخىافم و الخجاوع 0.36 التي حػبر غً ؤلاجابت مىافم ، واهدساف مػُازي 2.6-1.81الخماس ي 

ً بحن آزاء ؤفساد الػُىت وجمسهصها خٌى الاكتراح الثاوي ؤي زطا غالبُت ؤفساد الػُىت  . الىبحًر

: املعاًير الدولية لطحدكيم جظاعد على ثحظين حىدة املعطىمة املالية 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت كد وافلىا غلى ؤن مػاًحر الخدكُم %63.9ؤظهسث هره الفسطُت اإلالترخت ؤن 

 بمىافم %26.5الدولُت حػد مً بحن الػىامل التي حظهم في جدظحن جىدة اإلاػلىمت اإلاالُت ، في خحن ؤجاب 

ظهس اإلاخىطؽ الخظابي اإلالدز ب . جماما ، ؤما اليظبت الباكُت فياهذ إلجابت مداًد  و الري ًلؼ طمً 1.83ٍو

 ؤن الاججاه الػام ألجىبت غُىت الدزاطت هي ؤلاجابت مىافم 2.6-1.81الفئت الثاهُت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 

 والتي حػبر غً ؤلاجابت مىافم بشدة وبدزجت زباث غالُت هظسا ليىن 1.8-1، هما ًلترب مً الفئت ألاولى 

 ، ما ًاهد جلازب آزاء الػُىت واهدصازها بحن الاكتراخحن ألاٌو والثاوي ، اللران 0.58الاهدساف اإلاػُازي كد بلغ 

. ًاهدان جإهُد ؤفساد غُىت الدزاطت للؼسح 

: معاًير الحدكيم الدولية جظاعد في ثحظين أداء املدكم 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت مىافلحن غلى %71.1ؤظهسث هخائج ألاجىبت غلى هره الفسطُت اإلالترخت ؤن وظبت 

 باإلاىافم جماما ؤي %21.7ؤن جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت ًىػىع باإلًجاب غلى مسدودًت اإلادكم، وؤجاب 

 ، وباإلالابل لم ًجب ؤي فسد بغحر مىافم ؤو غحر مىافم بػالكا ، فيان الاججاه الػام لػُىت %92.8بمجمىع 

لترب 2.6-1.81 والري ًىدزج طمً الفئت الثاهُت 1.85الدزاطت هظسا للمخىطؽ الخظابي  لإلجابت مىافم ٍو

 ًدٌ غلى ججاوع ألاجىبت وجمسهصها في 0.52 مىافم جماما ، واهدساف مػُازي 1.8-1هثحرا مً الفئت ألاولى

. ؤلاجابخحن ألاولى و الثاهُت ، اللران ًاهدان جإًُد ؤفساد غُىت الدزاطت للؼسح 

: املعاًير الدولية لطحدكيم  جظاعد مظحخدمي ثلسيس املدكم على اثخاذ كسازات أحظً 

 ؤجابىا  %7.2 ؤجابىا بمىافم و % 85.5 فسدا مً غُىت الدزاطت ؤي 71ؤظهسث هره الفسطُت اإلالترخت ؤن 

بمىافم جماما ولم ًجب  ؤي فسد بغحر مىافم ؤي غحر مىافم بػالكا ، وبالىظس بلى اإلاخىطؽ الخظابي الري ًلدز 

 ، هجده ًدٌ غلى اججاه غام 2.6-1.81 والري ًدخل طمً الفئت الثاهُت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 2ب

 ًدٌ غلى دزجت ججاوع هبحرة لإلجاباث التي حػىع آزاء 0.38للػُىت بةجابت مىافم ، هما ؤن الاهدساف اإلاػُازي 

. الػُىت واكخصازها غلى ؤلاجابخحن ألاولى و الثاهُت داللت غلى جإًُد ؤفساد الػُىت للؼسح 

 ٌ : معاًير الحدكيم الدولية جظاهم في ثلطيل الحفاوت بين ممازطات املدكلين بين الدو

 ؤجابىا بمىافم جماما غلى ؤن مػاًحر %14.5 ؤجابىا بمىافم و %78.3ؤظهسث هده الفسطُت اإلالترخت ؤن 

 بغحر مىافم %7.2 ؤفساد فلؽ وبيظبت 6الخدكُم الدولُت جلسب ممازطاث اإلادكلحن بحن الدٌو ، في خحن ؤجاب 

 وهي الفئت 2.6-1.81 مدصىزا في الفئت 2، فيان الاججاه الػام لػُىت الدزاطت بىاء غلى اإلاخىطؽ الخظابي 
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 ًسجؼ بلى ججاوع و جىافم ألاجىبت و جمسهصها خٌى 0.66الثاهُت مً ملُاض لُيازث الخماس ي واهدساف مػُازي 

. ؤلاجابت الثاهُت داللت غلى جإًُد الؼسح 

: مدي ازثباط معاًير املحاطبة الدولية ومعاًير الحدكيم الدولية مً حيث الحعبيم 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت مىافلحن غلى وجىد ازجباغ بحن مػاًحر اإلاداطبت الدولُت %43.4ؤبسشث ألاجىبت ؤن 

بحن اإلاخىطؽ الخظابي .  غحر مىافلحن %19.3 مىافلحن بشدة ، و %7.2و مػاًحر الخدكُم الدولُت ،   2.5ٍو

 مً ملُاض لُيازث الخماس ي و التي جدٌ 2.6-1.81الاججاه الػام لػُىت الدزاطت الري ًلؼ طمً الفئت الثاهُت 

 ًسجؼ ليىن اليظب ألاهبر مً ؤلاجاباث واهذ مىشغت بحن مىافلحن 0.88غلى ؤلاجابت مىافم ، واهدساف مػُازي 

. و مداًدًً غً ؤلاجابت 

: الغاًة مً إصداز معاًير دولية لطحدكيم: الفسع السابع 

واهذ بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ألاطئلت التي جخص الغاًت مً بصداز مػاًحر دولُت للخدكُم هما هى 

: مبحن في الجدٌو الخالي 

.  هخائج الاطخبُان اإلاخػللت بالغاًت مً بصداز مػاًحر دولُت للخدكُم ( :14-03)حدٌو زكم 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت  

الػبازة 
اإلاخىطؽ 

الخظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

الاجداد الػام 

للػُىت 

الهدف ألاٌو مً بصداز مػاًحر جدكُم 

دولُت وان خلم بِئت دولُت للخدكُم ولِع 

بغسض جدظِىه 

مداًد  1.05 2.9

بن طً مػاًحر جدكُم دولُت واف لالزجلاء 

بالخدكُم مً وىهه جلىُت بلى غلم كائم 

. براجه 

مداًد  0.81 2.81

لهما هى  هل جسي ؤن جىخُد اإلاػاًحر و جدٍو

د مً فػالُت و هجاغت الخدكُم دون  ما ًٍص

. غىامل ؤخسي 

مداًد  0.87 3.19

اإلاخىطؽ الػام للمدىز الغاًت مً بصداز 

مػاًحر دولُت للخدكُم 
مداًد  0.51 2.97

 

 . SPSSمً بغداد الؼالبت باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج :املصدز 
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 بن الاججاه الػام الىلي ألفساد غُىت الدزاطت فُما حػلم باألطئلت التي 22اإلاالخظ مً خالٌ الجدٌو ؤغاله 

جخص الهدف مً وزاء بصداز مػاًحر دولُت للخدكُم وان بالخُاد غً ؤلاجابت ، و ًظهس ذلً مً خالٌ اإلاخىطؽ 

لؼ طمً الفئت الثالثت 2.97الخظابي الري ًمثل   مً ملُاض لُيازث الخماس ي التي حػبر ؤلاجابت 3.4-2.61 ٍو

.  ًدٌ غلى حشدذ طػُف وججاوع في ألاجىبت 0.51مداًد ، واهدساف مػُازي بلغ 

كد ٌػىد طبب هرا الخىجه بلى اإلاػسفت اإلالبىلت و الظؼدُت إلاػاًحر الخدكُم الدولُت مً كبل غالبُت ؤفساد 

. الػُىت دون الاػالع غلى ؤطباب وخلفُاث بكسازها 

: الهدف ألاٌو مً إصداز معاًير  ثدكيم دولية وان خطم بيئة دولية لطحدكيم وليع بغسض ثحظيىه 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت غً ؤلاجابت خٌى الغاًت مً بصداز مػاًحر الخدكُم %36.1امخىؼ ما وظبخه 

 بمىافم غلى ؤن الغسض مً بصداز مػاًحر الخدكُم الدولُت %22.9 بمىافم جماما ، و %10.8الدولُت ، وؤجاب 

ل مهىت الخدكُم ال جدظُنها ، في خحن ؤجاب   بغحر مىافم بػالكا ، وبالخالي %4.8 بغحر مىافم و%25.3هى جدٍو

 وهى ًلؼ طمً الفئت الثالثت 2.9هم ًسون في الهدف مً وزائها جدظحن الخدكُم ، وغادٌ اإلاخىطؽ الخظابي 

 ما 1.05 و التي حػبر غً ؤلاجابت مداًد ، ووان الاهدساف اإلاػُازي 3.4-2.61مً ملُاض لُيازث الخماس ي 

. ًىضح غدم ججاوع وجباغد في ؤلاجاباث وجىشغها بصفت مخلازبت بحن الاكتراخاث ألازبػت ألاولى 

: طً معاًير الحدكيم دولية واف لالزثلاء بالحدكيم مً هىهه ثلىية إلى عطم كائم براثه 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ؤن بكساز مػاًحر جدكُم جللى اللبٌى الػام دولُا ًجػل مً  %43.4وافم 

 بغحر مىافم ، فيان الاججاه الػام لػُىت %25.3 بمداًد و %31.3الخدكُم غلما كائما براجه ، في خحن ؤجاب 

-2.61 والري ًدخل في الفئت الثالثت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 2.81الدزاطت بىاء غلى اإلاخىطؽ الخظابي 

.  والري ًسجؼ للدشدذ وغدم الخجاوع غلى مظخىي ؤلاجاباث 0.81و الاهدساف اإلاػُازي .  بالخُاد3.4

: ثىحيد املعاًير وثدويطها هى ما ًصيد مً فعالية و هجاعة الحدكيم دون عىامل أخسي 

اث ألاداء في %45.8لم ًىافم   مً ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ؤن جىخُد اإلاػاًحر هى ما ًسفؼ مً مظخٍى

 في جىخُد اإلاػاًحر الخل ألامثل وامخىؼ %28.9الخدكُم ، بل ًخػدها ذلً بلى غىامل ؤخسي بطافُت ، وزؤي

 والري ًلؼ طمً الفئت الثالثت مً ملُاض 3.19 غً ؤلاجابت ، وبشيل غام بلغ اإلاخىطؽ الخظابي 24.1%

 وهي كُمت حػىع الخىشَؼ 0.87 والري ٌػبر غً ؤلاجابت مداًد ، واهدساف مػُازي 3.4-2.61لُيازث الخماس ي 

. في ؤلاجاباث بحن الاكتراخاث الثاوي و الثالح و السابؼ

. مدي شمٌى معاًير الحدكيم الدولية وثأثيرات الظسوف التي ثصاحل ثعبيلها: الفسع الخامع 

واهذ بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ألاطئلت التي جخص مدي هماٌ مػاًحر الخدكُم الدولُت وجإزحراث 

: الظسوف التي كد جصاخب جؼبُلها هما هى مبحن في الجدٌو الخالي 
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 هخائج الاطخبُان اإلاخػللت بمدي هماٌ مػاًحر الخدكُم الدولُت وجإزحراث الظسوف التي كد ( :15-03)حدٌو زكم 

. جصاخب جؼبُلها 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت  

 

الػبازة 

اإلاخىطؽ 

الخظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

الاججاه 

الػام 

للػُىت 

مػاًحر الخدكُم الدولُت وفم آخس بصداز مثالُت و ال 

. جدخاج حػدًالث

3.5 

 
غحر مىافم  0.77

هل جسي ؤن الفائدة مً جؼبُم مػاًحر دولُت للخدكُم 

كد جخدلم في ظل طىء الخىظُم الداخلي غلى 

. مظخىي مياجب الخدكُم وهرا اإلااطظاث

غحر مىافم  0.86 3.62

اإلاخىطؽ الػام للمدىز هماٌ مػاًحر الخدكُم الدولُت 

. و جإزحراث الظسوف التي كد جصاخب جؼبُلها 
غحر مىافم  0.61 3.57

.  SPSS مً بغداد الؼالب باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج :املصدز

 هالخظ ؤن الاججاه الػام إلجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت وان بغحر مىافم غلى 23مً خالٌ الجدٌو زكم 

الػبازجحن اإلاخػللخان بيىن مػاًحر الخدكُم الدولُت ال جدخاج حػدًالث و بمياهُت جخؼي مػاًحر الخدكُم الدولُت 

 3.57للمشاول اإلاخػللت بالخىظُم الداخلي إلاياجب الخدكُم واإلااطظاث ، وججظد ذلً في اإلاخىطؽ الخظابي 

 والتي حػبر غً ؤلاجابت غحر مىافم ، وهى 4.2-3.41الري ًلؼ طمً الفئت السابػت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 

.  داللت غلى حشدذ طػُف وججاوع غلى مظخىي ألاجىبت 0.61ما ًظهس مً الاهدساف اإلاػُازي 

: معاًير الحدكيم الدولية وفم آخس إصداز مثالية وال ثححاج جعدًالت 

 غحر مىافلحن بػالكا غلى ؤن مػاًحر الخدكُم % 4.8 مً ؤفساد غُىت الدزاطت غحر مىافلحن و %50.6وان 

 %2.4 بمىافم و  %4.8الدولُت وزغم الخػدًالث التي شهدها آخس بصداز مثالُت ، في خحن واهذ وظبت كلُلت 

ظهس لىا مً خالٌ اإلاخىطؽ الخظابي . بمىافم جماما   و الري ًلؼ طمً الفئت  السابػت مً ملُاض 3.5ٍو

 ؤن الاججاه الػام للػُىت جمدىز خٌى ؤلاجابت غحر مىافم ، في خحن ًاهد الاهدساف 4.2-3.41لُيازث الخماس ي 

 والري ًدٌ غلى جىشَؼ ؤلاجاباث بحن غحر مىافلحن مً جهت و مداًدًً مً جهت ؤخسي ؤي 0.77اإلاػُازي 

. الاكتراخحن الثالح والسابؼ 
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إمياهية ثحلم الفائدة مً معاًير الحدكيم الدولية في ظل طىء الحىظيم الداخلي على مظحىي مياثل 

: الحدكيم وهرا املؤطظات 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت غحر مىافلحن غلى جدلم الفائدة مً مػاًحر الخدكُم في ظل طىء الخىظُم 55.4%

 غحر مىافلحن بػالكا غلى ذلً ،في خحن %10.8الداخلي غلى مظخىي مياجب الخدكُم وهرا اإلااطظاث و 

اهد هره اليظب اإلاخىطؽ الخظابي 14.5% ًِ ً ، وما   و الري 3.62 مىافلحن وىنهم ال ًسون غالكت بحن ألامٍس

 والتي حػبر غً ؤلاجابت غحر مىافم ، و 4.2 -3.41ًلؼ طمً الفئت السابػت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 

 الري ًسجؼ ليىهه زغم ؤن الاججاه الػام ألفساد الػُىت وان في اججاه الاكتراح السابؼ ؤي 0.82الاهدساف اإلاػُازي 

. غدم زطا غالبُت ؤفساد الػُىت ،بال ؤن باقي ؤفساد الػُىت واهذ بجاباتهم بيظب مخلازبت بحن باقي الاكتراخاث

: _أهمية طً معاًير دولية لطحدكيم–خالصة املحىز الثاوي 

  فُما ًخص الاػالع غلى اإلاػاًحر الدولُت واهذ وظبت ألافساد اإلاؼلػحن غليها جُدة ، غحر ؤن اليظب

واهذ مخفاوجت بحن ؤفساد الػُىت بالىظس بلى دزجت الاػالع ، فمؼ اوػدام مؼلػحن بصفت ممخاشة واهذ هىان وظبت 

 .ال بإض بها مً ذوي الاػالع الجُد مؼ ؤغلبُت لروي الاػالع اإلالبٌى و الظؼحي 

: ًسجؼ زبما الظبب في وىن اليظب ألاهبر في دزجت الاػالع هي ملبىلت و طؼدُت بلى

 خدازت الاهخمام باإلاػاًحر جصامىا مؼ جبجي الجصائس للمػاًحر الدولُت للمداطبت؛ 

  مً ؤفساد غُىت الدزاطت مهىُحن بػُدًً غً اإلالخلُاث و اإلاظخجداث التي جخص %43.7ما وظبخه 

 ؛1980الخدكُم اإلاداطبي ، ولى ؤن مػاًحر الخدكُم الدولُت جم جبىيها طىت 

  كصىز ؤلاػاز ؤإلاػاًحري الري ًدىم مهىت الخدكُم في الجصائس ، وهى ما ًجػل ؤهمُتها غائبت غىد

ً  .الىثحًر

  اجمؼ ؤفساد غُىت الدزاطت اإلاؼلػحن غلى مػاًحر الخدكُم الدولُت غلى اإلاىافلت غلى الػبازاث التي

جخص الاًجابُاث وهرا الدظهُالث التي جلدمها جلً اإلاػاًحر ، فهم ًسون ؤنها جدظً مً جىدة اإلاػلىمت اإلاالُت ، 

سه النهائي غلى اجخاذ كسازاث ؤخظً ، باإلطافت بلى وىنها جللل  ومً مظخىي اإلادكم ، وحظاغد مظخخدمي جلٍس

مً الخباًً بحن مخسجاث الخدكُم في الدٌو اإلاخخلفت ، هما ازجإي ؤفساد الػُىت طسوزة وجىد جىاغم في الخؼبُم 

 .بحن مػاًحر اإلاداطبت ومػاًحر الخدكُم الدولُت 

  اخخلفذ آزاء ؤفساد غُىت الدزاطت فُما ًخص الغاًت مً بصداز مػاًحر الخدكُم الدولُت ، وكد ٌػىد

ساث ًصىغها ول ػسف   :هرا الخباًً غلى مظخىي ؤلاجاباث زبما بلى جبًر

 مً الػُىت ًىافلىن جماما ؤو ًىافلىن غلى ؤن الغسض مً %33.7فبالىظس بلى وظبت غحر اإلاداًدًً هجد 

وزاء طً مػاًحر دولُت للخدكُم هى خلم بِئت دولُت للخدكُم ، وزبما ًسون فيها جلً الىطُلت التي اطخػملتها 

ميشأث اإلاداطبت و الخدكُم الدولُت لجػل الخػامل مؼ هره اإلايشأث طسوزة وبالخالي ولىج ؤكؼاب حظُؼس غلى 

. اإلاهىت دولُا 
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سي   مً ؤفساد غُىت الدزاطت ؤن الغسض اإلايشىد مً بصداز مػاًحر الخدكُم الدولُت هى الخلدم %30.1ٍو

اث ؤخظً، وزبما ًبرزون ذلً بيىن اإلاػاًحر هي هخاج ملترخاث غدة دٌو جىظىي جدذ غؼاء  باإلاهىت بلى مظخٍى

الاجداد الدولي وهُئت الخدكُم الدولُت وبالخالي ففىسة الظُؼسة غحر مؼسوخت جماما ، هما ؤن ػابؼ اإلاػاًحر هى 

ت ومياجب التي ال جسي الاًجابُت فيها غحر مجبرة غلى الػمل وفم بزشاداتها . ؤنها اخخُاٍز

  ؤما فُما ًخص هفاًت اإلاػاًحر الدولُت لالزجلاء بالخدكُم مً وىهه جلىُت بلى غلم كائم براجه ، فلد

 :شهد بدوزه جظازبا في آلازاء 

ا متزها وان ًىلصه  فباليظبت للجصء مً الػُىت اإلاىافم ، كد ًبرز زؤًه بيىن الخدكُم ًدىش بػازا هظٍس

. مىهجا ًللى اللبٌى الػام ، وهى خظب زؤيهم ما جىفس في مػاًحر الخدكُم الدولُت 

 مً غُىت الدزاطت في دزجت الخلبل التي ًالكها اإلاىهج ، و % 25.3في خحن ًىمً ؤلاشياٌ زبما باليظبت ٌ

ت له وبلائها في  بمياهُت بخدار الدولت اإلاىخهجت حػدًالث غلُت كد جخل بهرا اإلاىهج ، وبالخالي غُاب ؤطع كٍى

بػاز الخحز الىظسي ، باإلطافت لىجىد الىثحر مً الجماغاث اللىمُت ذاث اإلاصالح في اإلادافظت غلى مػاًحرهم و 

. ممازطاتهم التي جيىهذ مً خالٌ اغخبازاث طُاطُت ، والتي ججػل مً اغخماد اإلاػاًحر الدولُت ؤمسا بػُد اإلاىاٌ 

  فُما ًخص هفاًت مػاًحر الخدكُم الدولُت لخدلُم الفػالُت دون غىامل ؤخسي ، فسغم مىافلت البػع

بال ؤن البػع آلاخس لم ًىافم ، ولػل مً بحن ؤهم الػىامل التي كد ًسي اإلاؼالبىن بظسوزة جىافسها 

 :باإلطافت بلى مػاًحر اإلاىخدة غىاصس 

 الىفاءة لدي اللائمحن بمهمت الخدكُم ؛ 

 الػىاًت اإلاهىُت الالشمت؛ 

  الخ...الاطخلاللُت الخامت للمدكلحن غً اإلااطظاث مدل الخدكُم 

  باليظبت لشمىلُت اإلاػاًحر الدولُت فةن الاججاه الػام آلزاء ؤفساد غُىت الدزاطت وان بػدم اإلاىافلت غلى

ذلً ، وزبما ًىغصون ذلً بلى الخؼىزاث الاكخصادًت التي كد جدخم حػدًل اإلاػاًحر في ؤي وكذ ، ؤو للخػدًالث 

 .الىثحرة التي شاهدتها اإلاػاًحر مىر صُاغتها ألاولى بلى ًىمىا هرا 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت واهىا مداًدًً غً ؤلاجابت ، فسبما ٌػىد ذلً بلى % 37.3ؤما ليىن ما وظبخه 

الخػدًالث اإلاخخالُت للمػاًحر الدولُت للخدكُم ، و بالخالي مً الصػىبت بميان ألي فسد ؤن ًيىن غلى اػالع دائم 

هما ؤن غالبُت ؤفساد الػُىت هم مً ذوي الاػالع اإلالبٌى والظؼحي غلى مػاًحر الخدكُم .بأخس ؤلاصدازاث 

. الدولُت 

  ؤجمؼ ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ؤن الفائدة مً مػاًحر الخدكُم الدولُت ال ًمىً ؤن جخدلم في ظل وجىد

 .خلل غلى مػاًحر الخدكُم الدولُت 
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  ؤجمؼ ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ؤن الفائدة مً مػاًحر الخدكُم الدولُت ال ًمىً ؤن جخدلم في ظل

وجىد خلل غلى مظخىي بػع اإلاخغحراث التي جازس مباشسة غلى الظحر الخظً للمهىت ، ولػل في ػلُػتها 

 .الخىظُم الداخلي إلاياجب الخدكُم والخىظُم الداخلي للماطظاث 

. مدي مالئمة معاًير الحدكيم الدولية لحالة الجصائس : املعطل السابع 

 ٌ . مدي ححمية ثعبيم معاًير الحدكيم الدولية واملحعطبات الحىحل مساعاتها عىد ذلً : الفسع ألاو

واهذ بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ألاطئلت التي جخص مدي خخمُت جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت 

: واإلاخؼلباث التي ًجب مساغاتها غىد ذلً هما هى مبحن في الجدٌو الخالي 

هخائج الاطخبُان اإلاخػللت بمدي خخمُت جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت واإلاخؼلباث التي  :(16-03)حدٌو زكم 

. ًجب مساغاتها غىد ذلً 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت  

الػبازة 
اإلاخىطؽ 

الخظابي 
الاهدساف اإلاػُازي 

الاججاه الػام 

للػُىت 

ممازطت الخدكُم في الجصائس جخخلف هثحرا غً 

. اإلامازطت وفم اإلاػاًحر الدولُت
مىافم  0.77 2.38

بن جىجه الجصائس إلاػاًحر اإلاداطبت الدولُت ًدخم غليها 

جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت 
مىافم  1.01 2.44

في خالت جؼبُم الجصائس للمػاًحر الدولُت للخدكُم ،مً 

. ألاخظً جىُُفها مؼ الىاكؼ الجصائسي 
مىافم  0.92 2.25

جبجي الجصائس للمػاًحر الدولُت للخدكُم ًدخم غليها 

ً اإلادكلحن  . جيٍى
مىافم جماما  0.66 1.59

اإلاخىطؽ الػام للمدىز مدي خخمُت جؼبُم مػاًحر 

. الخدكُم واإلاخؼلباث التي ًجب مساغاتها غىد ذلً
مىافم  0.56 2.17

.  SPSSمً بغداد الؼالبت باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج:املصدز

 هالخظ ؤن غالبُت بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت واهذ بمىافم غلى ول الػبازاث 24مً خالٌ الجدٌو زكم 

التي جخص مدي خخمُت جؼبُم مػاًحر الخدكُم في الجصائس وػسق جؼبُلها وبػع اإلاخؼلباث التي مً الظسوزي 

ؤن جصاخب هرا الخؼبُم ، فيان الاججاه الػام آلزاء ؤفساد الػُىت خٌى هره ألاطئلت بىاء غلى اإلاخىطؽ 
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 ، و 2.6-1.81 بمىافم وىهه ًدخل طمً الفئت الثاهُت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 2.17الخظابي ؤلاجمالي 

.  للخجاوع الىبحر غلى مظخىي بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت0.56اهدساف مػُازي 

: ممازطة الحدكيم في الجصائس ثخحطف هثيرا عً املمازطة وفم املعاًير الدولية 

ؤجمؼ غالبُت ؤفساد غُىت الدزاطت غلى وجىد هىة هبحرة بحن ممازطت الخدكُم اإلاداطبي في الجصائس و ممازطت 

  %4.8 مً ؤفساد غُىت الدزاطت بمىافم ، و  %65.1الخدكُم اإلاداطبي وفم اإلاػاًحر الدولُت، فياهذ بجاباث 

 غً ؤلاجابت ،وظهس اإلاخىطؽ الخظابي لهره %16.9 بغحر مىافم ،في خحن امخىؼ  %13.3بمىافم جماما ، 

 و هى ٌػبر غً الاججاه الػام ألفساد غُىت الدزاطت باإلجابت مىافم وىهه ًلؼ طمً الفئت 2.38ؤلاجاباث ب 

 ًدٌ غلى جىافم ملبٌى بحن بجاباث 0.77 ، واهدساف مػُازي 2.6-1.81الثاهُت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 

. ؤفساد الػُىت خٌى الاكتراح الثاوي ما ٌػجي زطا غالبُت ؤفساد الػُىت و كبىلهم الؼسح 

: ثىحه الجصائس ملعاًير املحاطبة الدولية ًححم عطيها ثعبيم معاًير الدولية 

 مىافلىن جماما غلى % 16.9 مً ؤفساد غُىت الدزاطت مىافلىن، و % 43.4ؤظهسث هخائج الدزاطت ؤن 

طسوزة جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت في خاٌ جىجهذ الجصائس لخبجي مػاًحر اإلاداطبت الدولُت ، في خحن لم ًسي 

ػبر اإلاخىطؽ % 21.7ما وظبخه   مً ؤفساد غُىت الدزاطت ؤي طسوزة بلى ذلً مً خالٌ بجاباتهم بغحر مىافم ، َو

 مً ملُاض لُيازث الخماس ي غً الاججاه الػام ألفساد 2.6-1.81 والري ًلؼ طمً الفئت الثاهُت 2.44الخظابي 

 حشدذ بجاباث ؤفساد الػُىت اإلاخبلُت بذا 1.01غُىت الدزاطت باإلجابت مىافم ، بِىما ًظهس الاهدساف اإلاػُازي 

.   اطخثىِىا جىجه ألاغلبُت هدى الاكتراح الثاوي وهى السطا مً غالبُت ؤفساد الػُىت 

: في حالة ثعبيم الجصائس لطمعاًير الدولية لطحدكيم ، مً ألاحظً ثىييفها مع الىاكع الجصائسي 

غلى طسوزة بدخاٌ الجصائس  ( مىافم جماما % 13.3 مىافم ، % 62.7 ) مً ؤفساد غُىت الدزاطت %76ؤجمؼ 

ت في خاٌ كسزث الجصائس جؼبُلها ، في خحن  لخػدًالث غلى مػاًحر الخدكُم الدولُت جخالءم مؼ البِئت الجصائٍس

 غحر مىافم جماما % 4.8 غحر مىافم ،  %4.8 )% 9.6واهذ وظبت الغحر مىافلحن و الغحر مىافلحن بػالكا بمجمىع 

.  مً ؤفساد غُىت الدزاطت  %14.5، وامخىؼ غً ؤلاجابت  (

 والتي 2.6- 1.81 وهى ًلؼ طمً الفئت الثاهُت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 2.25وبلغ اإلاخىطؽ الخظابي 

 بظبب جساوح بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت بحن 0.92حػبر غً ؤلاجابت مىافم ، ووان الاهدساف اإلاػُازي 

. الاكتراخحن ألاٌو والثاوي و التي جصب في خاهت السطا غً الؼسح

 : ثبني الجصائس لطمعاًير الدولية لطحدكيم ًححم عطيها ثىىيً املدكلين 

ً اإلادكلحن في الجصائس هإٌو خؼىة في خاٌ % 50.6ؤهدث الدزاطت غلى ؤن   ًىافلىن جماما غلى طسوزة جيٍى

 ؤلاجابت ، في خحن لم ٌػازض % 9.6 ًىافلىن ، وزفع % 39.8زغبتها في جبجي مػاًحر الخدكُم الدولُت ، ووظبت 

 طمً الفئت ألاولى مً ملُاض 1.59ؤي فسد مً ؤفساد الػُىت هرا الؼسح و ًلؼ اإلاخىطؽ الخظابي و الري بلغ 
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 والتي حػبر غً ؤلاجابت مىافم جماما ما ًاهد زباث ؤجىبت الػُىت و جمدىزها خٌى 1.8 – 1لُيازث الخماس ي 

 داللت غلى جلازب بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت و اهدصازها بحن 0.66ؤلاجابت ألاولى ، فيان الاهدساف اإلاػُازي 

. الاكتراخحن ألاٌو والثاوي بمػجى جإًُد الؼسح 

. مدي الفائدة مً ثعبيم معاًير الحدكيم الدولية في الجصائس :الفسع الثاوي 

واهذ بجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ألاطئلت التي جخص مدي الفائدة مً جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت 

: في الجصائس هما هى مبحن في الجدٌو الخالي 

.  هخائج الاطخبُان اإلاخػللت بمدي مظاهمت جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت في الجصائس  :17-03حدٌو زكم 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت  

الػبازة 
اإلاخىطؽ 

الخظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

الاججاه 

الػام 

للػُىت 

مػاًحر الخدكُم الدولُت هي الخل ألامثل لخدظحن 

واكؼ اإلامازطت اإلاهىُت في الجصائس 
مداًد  0.88 2.91

. SPSSمً بغداد الؼالب باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج : املصدز

: معاًير الحدكيم الدولية هي الحل ألامثل لححظين واكع املمازطة املهىية في الجصائس 

 مً ؤفساد غُىت الدزاطت ؤهه و بغُت جدظحن واكؼ اإلامازطت إلاهىت جدكُم الخظاباث في الجصائس % 43.4ًسي 

 غلى ذلً ، زبما ليىن  % 34.9فان الخل ألامثل ًمىً في اهتهاجها إلاػاًحر الخدكُم الدولُت ، في خحن لم ًىافم 

.  غً ؤلاجابت % 21.7وجىد غىامل ؤخسي لها جإزحر مباشس غلى اإلاهىت ، وامخىؼ 

 3.4 – 2.61 و الري ًلؼ طمً الفئت الثالثت مً ملُاض لُيازث الخماس ي 2.91ًظهس اإلاخىطؽ الخظابي 

الاججاه الػام ألفساد غُىت الدزاطت باإلجابت مداًد هظسا للدشدذ في ؤلاجاباث بحن ألاجىبت الثاوي و الثالح و 

 . 0.88السابؼ ، وهى ما ًىضخه الاهدساف اإلاػُازي 

. مدي كدزة الجصائس على ثعبيم معاًير الحدكيم الدولية في الىكت الحالي : الفسع الثالث 

واهذ ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ألاطئلت التي جخص مدي كدزة الجصائس غلى جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت 

: في الىكذ الخالي هما هى مبحن في الجدٌو الخالي 
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 هخائج الاطخبُان اإلاخػللت بمدي كدزة الجصائس غلى جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت في ( :18-03)حدٌو زكم

. الىكذ الخالي 

 اإلااشساث ؤلاخصائُت  

الػبازة 
اإلاخىطؽ 

الخظابي 
الاهدساف اإلاػُازي 

الاججاه الػام 

للػُىت 

مػاًحر الخدكُم الدولُت كابلت للخؼبُم في الجصائس في 

. ظل الظسوف الساهىت 
غحر مىافم   0.91 3.46

. SPSS مً بغداد الؼالب باالغخماد غلى هخائج الاطخبُان وبسهامج :املصدز

: معاًير الحدكيم الدولية كابطة لطحعبيم في الجصائس في ظل الظسوف الساهىة 

 غحر مىافلحن غلى بمياهُت الخؼبُم الخالي إلاػاًحر الخدكُم الدولُت في %41ؤظهسث هخائج الدزاطت ؤن 

 غً ؤلاجابت % 28.9 ؤي غائم في ذلً ، وامخىؼ %21.7 غحر مىافلحن بػالكا ، في خحن لم ًسي % 8.4الجصائس ، و 

 ما ٌػبر غً اججاه غام ألفساد غُىت الدزاطت بةجابت غحر مىافم 3.46وبىاء غلى ذلً وان اإلاخىطؽ الخظابي . 

ظهس الاهدساف اإلاػُازي 4.2 – 3.41وىهه ًلؼ طمً الفئت الثالثت مً ملُاض لُيازث الخماس ي   جىشع 0.91 ، ٍو

. ؤلاجاباث بحن الاكتراخاث الثاوي و الثالح و السابؼ 

- . مدي مالئمة معاًير الحدكيم الدولية لحالة الجصائس – خالصة هحائج املحىز الثالث 

  ؤشازث هخائج الدزاطت و بالظبؽ جلً اإلاخػللت بمدي مالئمت جؼبُم مػاًحر الخدكُم الدولُت في الجصائس

بجماغا مً كبل ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ؤن اإلامازطت للخدكُم في الجصائس جخخلف و بشيل هبحر غً اإلامازطت 

وفم اإلاػاًحر الدولُت ، وكد ًسجؼ ذلً بلى غُاب بزشاداث في بػاز ممىهج مظبلا و مخفم غلُه مدلُا ، 

م الخبرة الػلمُت وما حػازف غلُت اإلادكلحن و لِع غلى طىابؽ الهُئت  واكخصازه غلى الاهدظاب غً ػٍس

 .اإلاشسفت ، وبالخالي غُاب بػاز للخدكُم في الجصائس ًلصم اإلادكلحن الخلُد به 

  جماشُا مؼ اغخماد الجصائس مػاًحر اإلاداطبت الدولُت ، ًسي ؤفساد الػُىت طسوزة بجباع ذلً بمػاًحر

الخدكُم الدولُت و ذلً زبما الازجباغ بحن الىظُفخحن ، فثلت ألاػساف اإلاظخػملت لللىائم اإلاالُت اإلاخىلدة غً 

بغداد اللىائم اإلاالُت وفلا للمػاًحر الدولُت ًمىً ؤن جخدغم بشيل ؤفظل بثلت ؤخسي هاججت غً جدكُلها وفم 

 .مػاًحر دولُت جدض ى بثلت ؤفظل 

  في خحن كد جيىن حجت وظبت ؤكل و هي مً غحر اإلاىافلحن غلى طسوزة بجباع الجصائس جبىيها مػاًحر

اإلاداطبت الدولُت بمػاًحر الخدكُم الدولُت في غىصس ؤلالصام ، فسبما ًسون في ذلً مىمال للخىجه الػام للدولت و 

 ٌ  .لِع طسوزة جخدلم بمىججها ؤهداف الخىجه ألاو

  جسي ألاغلبُت ؤهه وفي خاٌ جبجي الجصائس للمػاًحر الدولُت للخدكُم ، فمً ألاخظً جىُُفها مؼ البِئت

ت ، وزبما ًبرزون ذلً بيىن اإلاػاًحر الدولُت هي مػاًحر ال ًمىً ؤن جخماش ى مؼ بِئت جمُؼ الدٌو ،  الجصائٍس
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وواهذ للجصائس ججسبت مؼ مػاًحر اإلاداطبت الدولُت باغخمادها بػع اإلاػاًحر ولِع طسوزة جخدلم بمىججها 

 .ؤهداف الخىجه ألاٌو 

  جسي ألاغلبُت ؤن و  في خاٌ جبجي الجصائس للمػاًحر الدولُت للخدكُم ، فمً ألاخظً جىُُفها مؼ البِئت

ت ، وزبما ًبرزون ذلً بيىن اإلاػاًحر الدولُت هي مػاًحر ال ًمىً ؤن جخماش ى مؼ بِئت جمُؼ الدٌو ، و  الجصائٍس

واهذ للجصائس ججسبت مؼ مػاًحر اإلاداطبت الدولُت باغخمادها بػع اإلاػاًحر و لِع ولها وبالخالي باإلميان بجساء 

ؼت غدم اإلاظاض بمظمىنها ، وهى ما جيخهجه الػدًد مً الدٌو غلى غساز  اهجلترا التي  حػدًالث غليها شٍس

  .1995 مػُازا طىت 14كامذ بخػدًل 

   مدكليها ً ًلح ؤفساد الػُىت غلى ؤهه وفي خاٌ جبجي الجصائس إلاػاًحر الخدكُم الدولُت فهي مجبرة غلى جيٍى

ػت مً جؼبُلها لها ووكىف اإلادكلحن غلى الفس وكاث بحن  في هره اإلاػاًحر ، ما ًظمً الاطخفادة الياملت و الظَس

 .ما وان مىخهجا و ما طُيخهج 

  مً ؤفساد الػُىت في اإلاػاًحر الدولُت للخدكُم الخل ألامثل لالزجلاء  % 43.4للد زؤي ما وظبخه 

اث ؤفظل ،وهي الفئت التي جسجؼ جدوي مظخىي الخدكُم في الجصائس بلى غُاب  بالخدكُم في الجصائس بلى مظخٍى

 مً هفع الػُىت غىع ذلً ، وزبما ًدملىن ذلً ألػساف ؤخسي غلى % 34.9اإلاىهج الظلُم ، في خحن ًسي 

غساز هفاءة اإلادكلحن و اطخلاللُتهم وكصىز الجهاث اإلاشسفت و غلبت الؼابؼ اللاهىوي غلى الؼابؼ الاكخصادي 

 .الخ ...

  ، ًسي غالبُت ؤفساد الػُىت ؤهه مً غحر اإلامىً للجصائس اهتهاج مػاًحر الخدكُم الدولُت في الظسف الخالي

 .وزبما ًسجػىن ذلً بلى اللصىز في بػع الجىاهب ، و التي كد ججػل جبجي هره اإلاػاًحر مً غدم جبىيها طىاء
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: خالصة 

اإلاالخظ مما طبم ؤن الدزاطت الخؼبُلُت ممثلت في اطخمازة الاطخبُان شملذ غُىت مً اإلاجخمؼ مً 

ؤوادًمُحن و مهىُحن مً ذوي الخخصص في اإلاداطبت والخدكُم غلى اخخالف ؤغمازهم وماهالتهم و خبراتهم ، 

: وخلصذ هره الدزاطت 

اث  .1 ازجإي ؤفساد غُىت الدزاطت في الخىخُد الدولي للخدكُم الظبُل الزجلاء خدماث الخدكُم بلى مظخٍى

ؤخظً ، و ما ًدغم ذلً وىن مياجب الخدكُم الدولُت جلدم خدماث ذاث جىدة غالُت ملازهت باإلاياجب 

 .اإلادلُت ، وجباًً الثلت مً كبل مظخخدمي اللىائم اإلاالُت بحن مخسجاث مياجب الخدكُم الدولُت و اإلادلُت 

اجفم ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ؤن الخدكُم اإلاداطبي في الجصائس ًخخلف غما هى مػمٌى به دولُا ، بال  .2

ؤهه بةميان الجصائس جدلُم الخىافم مؼ اإلامازطاث الدولُت للخدكُم ، ما كد ٌظاغدها غلى الخىاصل مؼ 

الاهفخاح الري ٌشهده الاكخصاد الدولي دون بغفاٌ مظخىي اإلادكلحن في الجصائس الري كد ًخؼلب السفؼ مىه 

 .ألاخر باإلاخؼلباث الدولُت للخػلُم والخبرة 

 :بالخؼسق بلى مػاًحر   الخدكُم الدولُت ؤجمؼ ؤفساد غُىت الدزاطت اإلاؼلػحن غليها ؤنها  .3

 جدظً مً جىدة اإلاػلىمت اإلاالُت ؛ 

 جدظً مً ؤداء اإلادكم؛ 

 س النهائي غلى اجخاذ كسازاث ؤخظً ؛  حظاغد مظخخدمي جلٍس

  جللل مً الخباًً بحن مخسجاث الخدكُم في الدٌو اإلاخخلفت. 

بال ؤنهم ًسون في جدلم الفائدة مً جؼبُلها لِع في مىإي غً بػع الػىامل ألاخسي التي جإزس مباشسة غلى 

. الظحر الخظً للمهىت ، والخىظُم الداخلي إلاياجب الخدكُم والخىظُم الداخلي للماطظاث 

د ليىنها جاءث بغسض الخدظحن و  في خحن جظازبذ آزاء اإلاظخجىبحن خٌى الهدف مً بصدازها ، بحن مٍا

د ليىنها جاءث لخىملت مشسوع الخدكُم الدولي  . مٍا

هما خلصذ الدزاطت بلى بجماع مً كبل غُىت الدزاطت غلى ؤن ممازطت الخدكُم في الجصائس جخخلف  .4

هثحرا غً اإلامازطت و فم اإلاػاًحر الدولُت ، و همىمل لالطخفادة مً الخىجه إلاػاًحر اإلاداطبت الدولُت ًيبغي غلى 

الجصائس اهتهاج مػاًحر الخدكُم الدولُت مؼ جىُُفها مؼ الىاكؼ الجصائسي ، وىنهم ًسون فيها الخل اإلاثل لالزجلاء 

اث ؤفظل غلى السغم مً ؤن الىكذ الخالي ال ًالءم جؼبُم هره اإلاػاًحر ، بل  بالخدكُم في الجصائس بلى مظخٍى

بي للمدكلحن  جي وجدٍز . ًجب ؤن ٌظبم ذلً ببرهامج جيٍى
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ع الري شهده الخدقُق املداسبي على مسخىي الىظائف خىل له جبىأ مكاهت هامت على  إن الخؼىز السَس

الصعُد الدولي ، هظسا للحاجت إلُه التي قابلذ الخىسع الاقخصادي وعىامل الاسدثماز الحدًثت ، فكان وال بد 

مً جىخُد الظىابؽ كمكمل لهره الحىائج ، وكرا بغُت جىخُد املمازساث التي ًخدقق بفظلها جقلُص فجىة 

الخىقعاث واسخفادة ألاػساف مً ذوي الخؼىز املددود أو املعدوم في املهىت مً هظيرتها املخقدمت ، فكاهذ هره 

الظىابؽ السبُل لعدًد دول العالم للسقي باملهىت مدلُا و الخىجه هدى الخىافق الري ٌعؼيها دفعت وسبُت 

لخدقُق مساعيها الخىسعُت ، باإلطافت إلى اخخصاز عاملي الىقذ والجهد على الشسكاث الىاشؼت في عدًد 

  . املىاػق الجغسافُت

 : نتائج اختبار الفرضيات 

بعد عسض وجدلُل مخخلف جىاهب املىطىع بؼىزٍه الىظسي والخؼبُقي ، جىصلىا إلى الىخائج املسجبؼت    

 :بالفسوض املىطىعت مسبقا كما ًلي

معاًير الخدقُق الدولُت جاءث كمكمل ملشسوع الخدقُق الدولي في ظل : "باليسبت للفسطُت ألاولى 

، فقد خلصذ دزاسدىا للفصل الثاوي خىل البِئت " املخغيراث الجدًدة املسجبؼت بالخدىالث الاقخصادًت العاملُت 

الدولُت للخدقُق املداسبي إلى صحت الفسطُت كىهه وفي اًؼاز مداولت الخماش ي مع املخغيراث التي صاخبذ 

ق وطع  عىملت أوشؼت العمال ظهسث طسوزة جىخُد املمازساث الدولُت للخدقُق الري ًخدقق بدوزه عً ػٍس

 .معاًير جلقى القبىل العام في الخداول 

معاًير الخدقُق الدولُت جقلص مً حجم فجىة الخىقعاث وحساعد على :"  باليسبت للفسطُت الثاهُت 

، مً خالل كرلك الفصل الثاوي وباإلطافت إلى " جخؼي الخباًً بين ممازساث الخدقُق بين الدول املخخلفت 

املدىز الثالث مً الاسخبُان ًمكً الاهخداء إلى أن معاًير الخدقُق الدولُت جدسً مً فهم املجخمع ألهداف 

اث ألاداء ،كما إنها جاءث لخقلُل  مهىت الخدقُق ، كما جمىذ املدققين مسجعُت شاملت جدقق أعلى مسخٍى

قت إصدازها حسمذ للدول ألاقل جؼىزا مً الاسخفادة مً هظيرتها  الخفاوث بين الدول ، فهي وبىاء على ػٍس

املخؼىزة في مجال الخدقُق و التي حعمل على الخدسين املسخمس له ، و بالخالي فقد كان إلصداز معاًير الخدقُق 

 .الدولُت جاهب جدسُني 

 :أهم النتائج  

    مً خالل دزاسدىا ، والتي جىاولذ الجاهب الىظسي للخدقُق املداسبي والبعد الدولي له ، باإلطافت إلى 

ظسوف إصداز معاًير الخدقُق الدولُت و مدخىاها و مسدودًت العمل بها على مخخلف العىامل ذاث العالقت ، 
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مً خالل الفصل الخؼبُقي الري جظمً اسخبُان وجهذ لألكادًمُين واملهىُين مً ذوي الخخصص ، جىصلىا 

 :إلى الىخائج الخالُت 

 الخدقُق املداسبي جاء بىاء على الحاجت إلُت ، وجؼىزه كان بالخىاشي مع الخؼىز الاقخصادي ؛ 

  الخدقُق الدولي جاء كىدُجت خخمُت لعىملت أوشؼت ألاعمال وجالش ي الحدود الجغسافُت اقخصادًا

وظهىز الشسكاث مخعددة الجيسُاث وجصاًد دوزها في العالقاث الدولُت ، وفي املقابل فهى ٌساعد على 

 جخؼي بعع العىائق التي قد حعترض املعامالث الدولُت ؛

  ًدقق البعد الدولي للخدقُق إمكاهُت مقازهت املعلىماث املالُت الدولُت ، كىنها جخظع لىفس إلاجساءاث

الخدقُقُت ، ألامس الري ٌسمذ بخىفير الىقذ و الجهد و الىقىد ، كما أن جىخُد املمازساث املخعلقت 

ب وجهاث الىظس بين الدول ، وبالخالي زفع مسخىي املعاًير قدز إلامكان ؛  بالخدقُق ، ًمس عبر جقٍس

  ال بد أن ًخىفس جىافق على مسخىي املخؼلباث العلمُت والعملُت لدي املمازسين بما ًدىاسب

 والخؼىزاث الاقخصادًت الدولُت ؛

  س الخدقُق ، كىنها مكاجب الخدقُق الدولُت جلقى ثقت شائدة عً املكاجب املدلُت لدي مسخخدمي جقٍس

 جقدم خدماث عالُت الجىدة ؛

  اث ألاداء لدي ٌسمذ العمل بمعاًير الخدقُق الدولُت عىد جدقُق القىائم املالُت بالسفع مً مسخٍى

د مً مصداقُتها ، و بالخالي مساعدة مسخخدمي  ٍص املدقق ، ما ًدسً مً جىدة املعلىمت املالُت ، ٍو

س الخدقُق على اجخاذ قسازاث أخسً ؛  جقٍس

  ًثقت ألاػساف املسخعملت للقىائم املالُت املخىلدة عً إعداد القىائم املالُت وفقا للمعاًير الدولُت ًمك

أن جخدعم بشكل أفظل ، ما ٌشجع على جىسُع مجال الاسدثماز الدولي فىجىدهما جىبا إلى جىب 

ًؤدي إلى اػمئىان الدول الصىاعُت إلى صحت الىخائج التي حعسطها القىائم املالُت في الشسكاث 

ت في هره الدول ؛  د مً العملُاث الاسدثماٍز  املخىاجدة بالدول الىامُت ، وبالخالي إجساء املٍص

  إلصام املدققين جدذ التربص املسوز عبر امخدان ، الهدف مىه الخأكد مً كفاءة املتربص لخدمل

 مسؤولُت جدقُق الحساباث ؛

  باليسبت لشسغ الخبرة ، ًيبغي مساعاة الجاهب املىطىعي فيها أكثر مً جاهب املدة ، فالسماح

ىا جُدا للمدققين قُد الدسجُل قد ًكىن بمثابت طعف على  للىظائف الىظيرة التي ال جىفس جكٍى

نهم ، ما ًىعكس بالظسوزة على أدائهم مسخقبال في خال اعخمادهم ؛  مسخىي جكٍى

  إقامت ملخقُاث دوزٍت للمدققين الغسض منها اػالع املدققين بالخؼىزاث الحاصلت في الجاهب الىظسي

 للمهىت ، بغسض جدسين جاهب املمازست ؛



 الخاتمة العامة 
 

103 
 

  ، العمل على إزساء لجان جكلف بمساجعت عملُاث جدقُق الحساباث كما هى خاصل في عدًد الدول

للىقىف على اسخقاللُت املدقق وجقُُم العمل املقدم مىه ، ما ًظع املدقق أمام مسؤولُت أكبر لدي 

سهم بدوزه في جقلُص فجىة الخىقعاث   . أدائه ملهامه ، َو

 :آفاق البحث 

   جىاول البدث أهم ألاسباب التي ًمكً فيها جؼبُق الخدقُق خسب املىظىز الدولي للمعاًير ، وأهم هخائج ذلك 

ممثال في معاًير الخدقُق الدولُت ، مع عسض جفصُلي لهره ألاخيرة ومدي إمكاهُت جؼبُقها في جمُع الدول ، 

باعخباز الاهفخاح والخدىالث التي ٌشهدها العالم ، ما ًؼسح مجمىعت مً املىاطُع القابلت للدزاست لعل مً 

 :بُنها 

 خاجت الخدقُق املداسبي ملعاًير الخدقُق الدولُت في ظل اعخماد معاًير املداسبت الدولُت ؛ 

  دزاست مقازهت ممازست الخدقُق مدلُا مع املمازست وفق املعاًير الدولُت للخدقُق. 

 

 



 اإلاطاجؼ باللؿت الىطبُت 

  الىخب : 

، اإلالخلى  (اللطاع اإلاصطفي  )احمس كاًس هىض السًً ، جسكُم الحؼاباث وزوضه في حىهمت الـطواث  -

الىطني الثامً حٌى مهىت الخسكُم في الجعائط الىاكؼ وآلافاق في طىء اإلاؼخجساث الػاإلاُت اإلاػاصطة ، 

 أهخىبط 12 و 11 ػىُىسة ، ًىمي 1955 أوث 20ولُت الػلىم الاكخصازًت و غلىم الدؼُير ، جامػت 

2010 

امين الؼُس احمس لطفي ، اإلاطاجػت السولُت و غىإلات اػىاق ضاغ اإلااٌ ، مطجؼ ػبم شهطه ، ص ص  -

335 -340.  

ت  - امين الؼُس احمس لطفي ، اإلاطاجػت السولُت و غىإلات أػىاق ضأغ اإلااٌ ، زاض الجامػُت ، ؤلاػىىسٍض

،2005 

 ، و الصي ًحىم مهىت 1985 لؼىت 32اهظط اإلاازة الطابػت مً كاهىن مهىت جسكُم الحؼاباث ضكم -

جسكُم الحؼاباث في اإلاملىت ألاضزهُت 

ػلىب - م، غبس بَى ٌ  الىٍط  15ص. 1999 الجعائط، الجامػُت، اإلاطبىغاث زًىان الػامت، اإلاحاػبت أصى

ط مؤجمط  الخحسًاث الػملُت و ؤلاغخباضاث شاث صلت  في جىفُص اإلاػاًير السولُت إلاطاجػت الحؼاباث ، جلٍط

 2008 اوث 21الامم اإلاخحسة للخجاضة والخىمُت ، 

، الطبػت ألاولى ،زاض الػلم - اجحاز اإلاحاػبين السولي–مطعي ، ازلت الخسكُم السولُت   حػٍطب غصام -

 1987للمالًين ، بيروث ،

م الى غلم اإلاطاجػت و الخسكُم ، الجامػت اإلافخىحت ، ططابلؽ ،ج  -  ، ط 1حاظم هاؿم الالىس ي ، الطٍط

1 ، 2003،  

م الى غلم اإلاطاجػت و الخسكُم ، الجامػت اإلافخىحت ، ططابلؽ ،ج  -  ، ط 1حاظم هاؿم الالىس ي ، الطٍط

1 ، 2003،  

ا ولُس الخساؾ، مصطفى السًً حؼام - ٌ  هىض، إبطاهُم الىاصط غبس صُام، ظهٍط  اإلاالُت، اإلاحاػبت أصى

، الجعء   1995غمان،  اإلاؼيرة، زاض ألاٌو

ىُت و  - حؼين احمس زحسوح ، حؼين  ًىػف اللاض ي ، أػاػُاث الخسكُم في ظل اإلاػاًير ألامٍط

  1999 ، غمان ، 1السولُت ، مؤػؼت الىضاق ،ط 

حؼين أحمس زحسوح ، حؼين ًىػف اللاض ي ، مطاجػت الحؼاباث اإلاخلسمت ، مطجؼ ػبم شهطه ،   -

،الجعء 1999زاض الفىط للطباغت و اليـط و الخىظَؼ،:ألاضزن. مبازئ اإلاحاػبت . حمعة بـير أبى الػاص  -

 ٌ  ألاو

، اططوحت  حىاغ صالح ، الخىجه الجسًس هحى مػاًير الابالؽ اإلاالي السولُت واثطه  غلى مهىت اإلاسكم -

  2008زهخىضاه ؾير ميـىضة ، ولُت الػلىم الاكخصازًت وغلىم الدؼُير ، جامػت الجعائط ، 



اإلافهىم، الخساغُاث، ؤلاجطاءاث، مسادلت، الُىم السضاس ي : ضطا جاوجسو، اإلاػاًير اإلاحاػبُت السولُت -

 2005غىاًت - وجامػت باجي مذخاض اإلاػاًير اإلاحاػبُت وألاجظمت اإلاحاػبُت اإلالاضجت،: حٌى 

جطجمت مىطم غبساإلاؼُح باػُلي، غبس اللازض .اإلاحاػبت أػاغ كطاضاث ألاغماٌ.ضوبيرث مُجع وآدطون -

اض. السٌؼطي ر لليـط،: الٍط ، 2005زاض اإلاٍط

دـاضز -  فاٌ، محمس ولس إبطاهُم واجُجي، احمس غلي دالس جطجمت واثي، جان هالضن، ماضجل ؿطوٍسض، ٍض

ت ر زاض اإلاحاػبت، هظٍط اض، لليـط، اإلاٍط  2006 الٍط

ط  - الصازق محمس أزم غلي ، ألثط جىافم اإلاحاػبت الؼػىزًت مؼ مػاًير اإلاحاػبُت السولُت غلى جطٍى

ط اإلاحاػبت في  مهىت اإلاحاػبت باإلاملىت الػطبُت الؼػىزًت ، مسادلت الىسوة الثاهُت غـط لؼبل جطٍى

 2010 ماي 18اإلاملىت الػطبُت الؼػىزًت ، ًىم 

صالح حىاغ، الخىجه الجسًس هحى مػاًير ؤلابالؽ اإلاالي السولُت، أططوحت زهخىضاه، جامػت الجعائط  -

2008. 

جطي ، حؼين محمس الىفػابي ، جىزة دسمت اإلاطاجػت ، زضاػت مُساهُت  - غبس الطحمان غلي الخٍى

ع لالكخصاز و الازاضة ،  جحلُلُت للػىامل اإلاؤثطة فيها مً وجهت هظط اإلاطاجػين ، مجلت اإلالً غبس الػٍع

 2008اإلاملىت الػطبُت الؼػىزًت ، 

غبس الطحمً ابطاهُم الحمُس ، مجلت أدباض اإلاحاػبت ، الػسز الطابؼ ،الجمػُت الػلمُت للمحاػبت  -

،  2007بجامػت كطط ، السوحت ، ػبخمبر 

 2002زًىان اإلاطبىغاث الجامػُت ،: الجعائط . اكخصاز و حؼُير اإلاؤػؼت. غبس الطظاق بً حبِب  -

مخطلباث الخىافم – غبس الىاصط هىض وطالٌ الحجاوي ، اإلاػاًير اإلاحاػبُت السولُت والبِئت ألاضزهُت  -

. والخطبُم ، زلُل اإلاحاػبين

غُس حامس مػُىف الـمطي ،مػاًير اإلاطاجػت السولُت ومسي امياهُت اػخذسامها في جىظُم اإلاماضػت  -

اض، 1اإلاهىُت باإلاملىت الػطبُت الؼػىزًت ، الازاضة الػامت للبحىث ،ط   ،1994 ،الٍط

 ، و اإلاخػلم بمهً الخبير اإلاحاػب 2010 جىان 29 اإلاؤضخ في 01- 10 مً اللاهىن ضكم 08اإلاازة  -

ت ، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط  ، 42ومحافظ الحؼاباث و اإلاحاػب اإلاػخمس ، الجٍط

لُت 11اإلاىافم ٌ   .2010 جٍى

 ، و الصي ًحسز 2011 فُفطي 12 اإلاؤضخ في 72-11 ، اإلاطػىم الخىفُصي ضكم 03-02اإلاازجين  -

الـهازاث الجامػُت التي جمىح حم اإلاـاضهت في مؼابلت الالخحاق بمػهس الخػلُم اإلاخذصص إلاهىت 

ت ، الػسز . اإلاحاػب  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط . 2011 فُفطي 20 ، اإلاىافم ٌ 11الجٍط

ت و اإلاماضػت ، محمس الؼُس الىاغي ، اإلاطاجػت  - ، الطبػت الثاهُت ، مىخبت الجالء الجسًسة -اطاض الىظٍط

    ،1992لليـط ، مصط ، 

  1991 بيروث، الجامػُت، الساض اإلاالُت، اإلاحاػبت في زضاػاث الصبان، ػمير محمس -



محمس غبس هللا اإلاىمني ، زوض ألابػاز الؼلىهُت إلزاضاث الىحساث الاكخصازًت في اللُاغ و الافصاح  -

اإلاحاػبي  في حسوث ألاظماث اإلاالُت ، اإلالخلى السولي الطابؼ حٌى ألاظمت اإلاالُت الػاإلاُت واوػياػاتها غلى 

لُا ، ولُت الػلىم الاكخصازًت وغلىم الدؼُير  اكخصازًاث زٌو مىطلت الـطق ألاوػط و ؿماٌ إفٍط

  2009 زٌؼمبر 09- 08 ، 3،جامػت الجعائط 

محمس ًحيى غبس الحمُس ، مصساكُت اإلاػلىماث ومسي الالتزام في اغسازها ومطاجػتها ، مسادلت طمً  -

  .2003 جاهفي 15وضؿت غمل حٌى الًطاض اإلاحاػبي والافصاح لهُيل حىهمت الـطواث في مصط ، 

، الطبػت - جحلُل و اطاض للخطبُم – محمىز الؼُس الىاغي ، زضاػاث في اإلاػاًير السولُت للمطاجػت  -

 2000ألاولى ، مصط ، 

ت  - اوي هىض السًً ، فطوم محمس الصالح ، اإلاػاًير اإلاحاػبُت السولُت والبِئت الجعائٍط ملىماث – مٍع

ومخطلباث الخطبُم ، مسادلت ، اإلالخلى السولي حٌى الىظام اإلاحاػبي اإلاالي في ظل مػاًير اإلاحاػبت 

 .2010 جاهفي 18و17السولُت ، اإلاطهع الجامعي بالىازي ًىمي 

ت ضكم 24/03/1993ملطض مؤضخ في  - سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط  صازض غً وظاضة اإلاالُت ، الجٍط

ر 332  24/03/1993 بخاٍض

هىام جمػه ، وىضزي وزاز ، أثط  الهىسػت اإلاالُت الحسًثت غلى فػالُت زوض الخسكُم وحىهمت  -

 أهخىبط 12 و11 ػىُىسة ، ًىمي 1955  أوث 20الـطواث ، اإلالخلى الىطني الثامً حٌى مهىت الخسكُم

2010  

ت، الجسًسة، الجامػت زاض اإلاالُت، اإلاحاػبت في مخلسمت زضاػاث اإلاياضم، أبى الفخاح غبس وصفي -  ؤلاػىىسٍض

2004 

 

 اإلاطاجؼ باللؿت الالجيُت 

 

- Colasse, B, comptabilité générale: PCG 1999 et IAS, 2001 

- Degos-jean-juy, la comptabilité, édition dominos flammarions, paris, 1998 

- Deloitte.Summary of International Financial Reporting Standards , THE FRAMEWORK FOR 

THE PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (on line),. 

Previous reference 

- Dloitte.Summary of International financial Reporting Standards, THE FRAMEWORK FOR 

THEPREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS(on line) , previous 

reference. 



- IASC Foundation staff. IAS 1 Presentatuion of Financial Statements , technical Summary ( 

on line) .IASC Foundation education .availabla on ( www.iasb.org) (05/05/ 2018  ). 

- International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards 

(IFRSs)(on line) ,previous reference,p906. 

- l’article  03 du décret 93_9 de la république française de 04/01/1993 relatif de la 

réorganisation de la profession de commissaire aux compte.  

- RPBERT OBERT , pratique international de la comptabilité et de audit , Dunod , paris 1994 ,  

 

http://www.iasb.org/

