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 الملخص

ٓذهو٢ ٝ ثُشهجدز ثُذثخ٤ِز ثُضقذ٣جس ثُض٢ صٞثؽٚث٥عجس ٝٛذكش ٛزٙ ثُذسثعز ث٠ُ ثُضؼشف ػ٠ِ أْٛ      

ٖٓ عالعز ٓقجٝس ٢ٛٝ صقذ٣ذ أ١ ثُضقذ٣جس ثألًغش صأع٤شثً ػ٠ِ  FVMsثُقغجدجس ػ٘ذ ثُو٤جط دجُو٤ٔز ثُؼجدُز 

ٓذهو٢ ثُقغجدجس ُضٞؽ٤ٚ ثالٛضٔجّ ٗقٞٛج، ٝثٌُؾق ػٖ ٓذٟ صأعش ٓخجغش ثُضذه٤ن ثُٔضأصِز دضوذ٣شثس صو٤٤ْ 

 ثُشهجدز ثُذثخ٤ِز ثُذسثعز كٜٞ إعجسر ٓ٘جهؾجس فٍٞ ٓٞعٞه٤ز أدُزثُو٤ٔز ثُؼجدُز، أٓج ثُٔقٞس ثُغجُظ ُٜزٙ 

ثُضذه٤ن ثُٔضؼِوز دجُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝثُضأ٤ًذ ػ٠ِ إٔ ثُو٤ْ ثُؼجدُز ثُٔلصـ ػٜ٘ج ٝثُٔؼضشف دٜج ٢ٛ ه٤ْ ٝ

 .ك٢ ثُذِذ٣جسٝهذ غذوش ثُذسثعز ػ٠ِ ػ٤٘ز ٖٓ ٓذهو٢ ثُقغجدجس . صٞؽ٤ٜ٤ز

ٖٓ ثُ٘ضجةؼ ثٜٛٔج إٕ أًغش صقذ١ ٣ٞثؽٚ ٓذهن ثُقغجدجس ك٢ صذه٤ن ٝهذ صٞصِش ثُذسثعز ث٠ُ ٓؾٔٞػز      

صوذ٣شثس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٛٞ ثُ٘وص ك٢ ثالغالع ػ٠ِ ثُضؼذ٣الس ثألخ٤شر ُٔؼج٤٣ش ثُضذه٤ن ثُذ٤ُٝز ثُخجصز 

دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ُِو٤ٔز ثُؼجدُز، ًٔج أًذس ٗضجةؼ ثُذسثعز ػ٠ِ صأعش ٓخجغش ثُضذه٤ن دضوذ٣شثس ثُو٤ٔز 

ؿ٤جح ٝؽٞد أعٞثم ٗؾطز، ٝٝؽٞد صقش٣لجس ٛجٓز، )ؼجدُز ٝه٤جعٜج د٘غخ أػ٠ِ ك٢ فجالس ػذ٣ذر ٜٓ٘ج ثُ

، دجإلظجكز ُزُي كوذ د٤٘ش ثُذسثعز ثكضوجس ثدُز ثُضذه٤ن ُخجص٤ز (ٝثخضالف أعظ ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز

 . ثُٔٞعٞه٤ز

 .ثُٔضأصِزثُو٤ٔز ثُؼجدُز، ثدُز ثُضذه٤ن، ثُٔٞعٞه٤ز، ثُٔخجغش : ثٌُِٔجس ثُذثُز
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Abstract 

     This study aims to identify the most important challenges that face internal 

Control and auditors in measuring fair value (FVMs) from three dimensions. 

First, identify the most critical challenges for auditors, second; Disclose the 

effect of inherited audit risks on fair value estimates. Finally, discussing the 

reliability of the audit evidence related to fair value and to emphasize that the 

disclosed and recognized fair values are guiding values. The field study was 

applied to a sample of external auditors in Municipalities. 

     The results show that the biggest challenge that faces the auditor in auditing 

fair value estimation is the lack of access to the latest amendments of the 

International Accounting Standards for the fair value accounting estimations.  

The results also confirm the impact of the audit risks on fair value estimates 

and their measurement at higher rates in many cases (absence of active 

markets, significant distortions, differences in fair value measurement, and 

lack of specialized experts). In addition, the study shows that there is lack of 

audit evidence of reliability.  

Key words: Fair value, Audit evidence, reliability, Inherent Risks. 
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 المقذمة

ثُضذه٤ن ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُشهجدز ٝ خالٍ ثُغ٘ٞثس ثُٔجظ٤ز ٝٗض٤ؾزً ُالصٓجس ثُٔج٤ُز ثُٔضٌشسر ٝثؽٜش ٜٓ٘ز     

ثُضـ٤شثس ثالهضصجد٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝث٤ُٜ٘ٔز، ٝٗظشثً ُٜزٙ ثُضـ٤شثس ثُض٢ ٣ؾٜذٛج ثُٔؾضٔغ ثُذ٢ُٝ ٝدجُضذؼ٤ز 

٘ٞد ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز ٝدجُشؿْ ٖٓ صذٝس ػذد ثُٔؾضٔغ ثألسد٢ٗ ثصذـ ٛ٘جى ثٛضٔجٓجً ًذ٤شثً دجُو٤جط ثُؼجدٍ ُذ

ًذ٤ش ٖٓ ثُٔؼج٤٣ش ثُٔقجعذ٤ز ثُذ٤ُٝز ٝثُض٢ صذػٞ إ٠ُ ظشٝسر صو٤٤ْ دؼط د٘ٞد ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز دجُو٤ٔز ثُؼجدُز 

ٜٝٓ٘ج ثالعضغٔجسثس ثُٔج٤ُز، إال إٔ ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ُٜزٙ ثُذ٘ٞد ٣ٞثؽٚ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔؾجًَ ثُٔقجعذ٤ز 

غَ صقذ٣ج ًذ٤شث أٓجّ ٓذهو٢ ثُقغجدجس ك٤ٔج ٣ضؼِن دٜٔجسثس ثُٔذهن ٝٓذٟ ٓضجدؼضٚ دأفذط ٝثُز١ أصذـ ٣ٔ

ثُضـ٤شثس ك٢ ثُٔؼج٤٣ش ثُذ٤ُٝز، ٓٔج دػج ثٌُغ٤ش ث٠ُ صٞؽ٤ٚ ثصٜجٓجس ًذ٤شر دؾجٕ إؽشثءثس صطذ٤ن ثُو٤ٔز 

ُِذكجع ( IASB)٤ُز ثُؼجدُز صٜذف ث٠ُ إُـجةٜج أٝ صؾ٤ٔذ ثُؼَٔ دٜج ٝٛزث ٓج دػج ٓؾِظ ٓؼج٤٣ش ثُٔقجعذز ثُذٝ

 (. 8102ثُ٘ؾجس، ) Fair Value Measurementٝصوذ٣ْ ثُضذش٣شثس ثُٔ٘طو٤ز فٍٞ ٓو٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز 

ثُضذه٤ن كجٕ ثُٜٔ٘ز عجػذس ػ٠ِ ٓٞثةٔز دٝس ثُٔذهن ٓغ ٓؼج٤٣ش ثُضذه٤ن ٝ ثُشهجدز ثُذثخ٤ِز  ٝدقٌْ أ٤ٔٛز     

٠ُ صذه٤ن ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٖٝٓ رُي صذه٤ن ثُز١ ٣ضطشم ث( 941)ٜٝٓ٘ج ثُٔؼ٤جس ( ISA)ثُذ٤ُٝز 

 (.8104عجدش ٝدمحم، )ثُضوذ٣شثس ثُخجصز دجُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝثالكصجفجس رثس ثُؼالهز 

ُٝوذ أدٟ ثٗضؾجس ًَ ٖٓ ثألدٝثس ثُٔج٤ُز ثُٔؼوذر ٝثُٔذضٌشر ٝثعضخذثّ ثالكضشثظجس ثُزثص٤ز ك٢ ه٤جط      

، ف٤ظ ٣قجٍٝ (8109ثُز٤ٗذجس، )ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝثُضوِذجس ثالهضصجد٣ز ٖٓ ثسصلجع ٓخجغش ثُضذه٤ن ثُٔضأصِز 

د٤ٜ٘ٔز ػج٤ُز ٝرُي دجالعضؼجٗز  ٓذهوٞ ثُقغجدجس صخل٤ط ٛزٙ ثُٔخجغش ٖٓ خالٍ صطذ٤ن إؽشثءثس ثُضذه٤ن

إٔ ثُٜٔٔز ( Bratten et al ,8102)دخذشثء ثُضو٤٤ْ ٝدٔج ٣ضالءّ ٓغ ٓؼج٤٣ش ثُضذه٤ن ثُذ٤ُٝز، ف٤ظ ٣شٟ 

ثُض٢ ٣ٞثؽٜج ثُٔذهوٕٞ دؼ٤ِٔز ثعذجس ٛزٙ ثُضو٤٤ٔجس ؿ٤ش ثُٔؤًذر دطذ٤ؼضٜج ٢ٛ ٜٓٔز صؼذز ٝٓؼوذر ػ٠ِ فذ 

 PCAOBُشهجدز ثُصجدسر ػٖ ٓؾِظ سهجدز ٓقجعذز ثُؾشًجس عٞثء ٝؿ٤ش ٓ٘ضظٔز، ًٔج أؽجسس صوجس٣ش ث

 ,e.g.a)ث٠ُ أٝؽٚ ثُوصٞس ك٢ صذه٤ن ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ثُز١ أدٟ ث٠ُ صخل٤ط ك٢ ثُضوذ٣شثس رثس ثُصِز 

PCAOB 2012, 2013, 2015; summarized by Griffith, Hammersley, and Kadous 

8109.) 
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 مشكلة الذراسة 

ثُٔذهو٤ٖ دؾإٔ صذه٤ن ٓقجعذز ثُو٤ٔز ٝ ثُشهجدز ثُذثخ٤ِز ظٜشس ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضقذ٣جس ثُض٢ صٞثؽٚ     

ثُؼجدُز، ٝثٗذغوش ٛزٙ ثُضقذ٣جس ٖٓ ٓصجدس ٓضؼذدر ٜٓ٘ج ٓج ٣شصذػ دضؼوذ غشم ٝٗٔجرػ ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز، 

ٔضذثُٝز دجألعٞثم ثُ٘ؾطز ٝإٗٔج ثٓضذ ٝثُض٢ ُْ صوضصش ػ٠ِ ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز د٘جء ػ٠ِ ثألعؼجس ثُغٞه٤ز ثُ

ٗطجم ثُو٤جط ث٠ُ ثالػضٔجد ػ٠ِ ٗٔجرػ ٝغشم صو٤٤ْ ٝثكضشثظجس ٝد٤جٗجس ٓؼشظز دؾٌَ أًذش ُؼٞثَٓ صقذ 

، ٣ٝصؼخ ثُضقون ٖٓ عالٓضٜج ك٢ ثٌُغ٤ش ٖٓ "أ١ ٛ٘جى ثفضٔجالس ُِضق٤ض ثُؾخص٢"ٖٓ ٓٞظٞػ٤ضٜج 

ثألعؼجس ك٢ ثُغٞم ؿ٤ش ثُ٘ؾػ، ٜٝٓ٘ج ٓج ٣شصذػ ثألف٤جٕ، خجصز ػ٘ذٓج ال صضٞكش ٓؼِٞٓجس ًجك٤ز ػٖ 

ٓخجغش ثُضذه٤ن ثُٔضأصِز "دض٣جدر ٓخجغش ثُٔشثؽؼز ثُٔشصذطز دجُو٤جط ٝثإلكصجؿ ػ٢ِ أعجط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز 

، ٜٝٓ٘ج ٓج ٣شصذػ دقجؽز ثُٔذهن ث٠ُ إؽشثءثس ٓشثؽؼز ٝأدُز إعذجس ص٘جعخ غذ٤ؼز ثُو٤جط "أٝ ثُٔضٞثسعز

إر أصذـ ثُٔذهن ٓطجُخ دؾٔغ أدُز إعذجس ػٖ ٓؼو٤ُٞز ثالكضشثظجس ثُٜجٓز  ػ٢ِ أعجط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز،

، ف٤ظ صضشًض ( 8101ثُؼذجد١، )ٝٓالءٓز ٗٔٞرػ ثُو٤جط ثُٔطذن، ٝٓ٘جعذز ثُذ٤جٗجس ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُو٤جط 

 : ٓؾٌِز ثُذسثعز ك٢ ثإلؽجدز ػ٠ِ ثالعتِز ثالص٤ز

 دجس ػ٘ذ ثُو٤جط دجُو٤ٔز ثُؼجدُز؟ ٓج ٢ٛ أْٛ ثُضقذ٣جس ثالًغش صأع٤شثً ػ٠ِ ٓذهو٢ ثُقغج ●

 َٛ ٣وّٞ ٓذهو٢ ثُقغجدجس دضو٤٤ْ ٓخجغش ٓضأصِز د٘غذز أػ٠ِ ػ٘ذ ثُو٤جط دجُو٤ٔز ثُؼجدُز؟  ●

 َٛ صلضوش ثدُز ثُضذه٤ن ثُٔضؼِوز دضوذ٣شثس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ُخجص٤ز ثُٔٞعٞه٤ز؟  ●

 

 ٓلّٜٞ ٝٓذثخَ صو٤٤ْ ٝه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز

ثصلجم د٤ٖ ثُٔقجعذ٤ٖ ٝث٤٤ُٜٖ٘ٔ ٝثُٔ٘ظٔجس ث٤ُٜ٘ٔز ٝثُذجفغ٤ٖ أ٣عجً ػ٠ِ  -ثالٕفض٠ –ٗظش٣جً ال ٣ٞؽذ      

ٓلّٜٞ أٝ صلغ٤ش ٓقذد ُِو٤ٔز ثُؼجدُز أٝ غش٣وز ٓقذدر ُضوذ٣شٛج ٣ٝؼٞد رُي ك٢ ثُـجُخ ث٠ُ صؼذد ثُؼٞثَٓ 

ٞم ٗؾػ، ثُٔؤعشر ك٢ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ُالدثٙ ثُٔج٤ُز ٝخجصز ػ٘ذ ثعضخذثّ أعج٤ُخ ثُضو٤٤ْ ك٢ ظَ ؿ٤جح ع

ً ك٢ ظَ صأعشٛج ٝصأع٤شٛج دجُخصجةص ثُ٘ٞػ٤ز ُِٔؼِٞٓجس ثُٔقجعذ٤ز ثُالصٓز ك٢ ػ٤ِٔز ثصخجر  ٝرُي أ٣عج

 . ثُوشثسثس ثالهضصجد٣ز
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صؼذدس ثُؾٜجس ثُٔوذٓز ُٔلّٜٞ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز كوذ هجٓش ُؾ٘ز ٓؼج٤٣ش ثُٔقجعذز ثُذ٤ُٝز ٝٝكن ثُٔؼ٤جس      

ثُو٤ٔز ثُض٢ ٣ضْ ٖٓ خالُٜج صذجدٍ أصَ أٝ صغ٣ٞز ثُضضثّ "و٤ٔز ثُؼجدُز دضؼش٣ق ثُ( IAS 25)ثُٔقجعذ٢ ثُذ٢ُٝ 

" د٤ٖ أغشثف ٓطِؼز ٝسثؿذز ك٢ ثُضؼجَٓ ػ٠ِ أعجط صؾجس١، ٝثُض٢ صؼَٔ ك٢ ظشٝف ثُغٞم ثُٔضٌشسر

(Kieso & Weygandt ,8100.) 

ثُغؼش ثُز١ ( "IRSs)ًٔج ػشكش ٓصِقز ثإل٣شثدثس ثُذثخ٤ِز ثالٓش٤ٌ٣ز ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝكن ٓ٘ظٔز      

٣ؾؼَ ث٤ٌُِٔز صضذجدٍ د٤ٖ ٓؾضش١ سثؿخ ك٢ ثُؾشثء، ٝدجةغ سثؿخ ك٢ ثُذ٤غ ف٤٘ٔج ال ٣ٌٕٞ ثألٍٝ ٌٓشٙ 

ػ٠ِ ثُؾشثء ٝال ٣ٌٕٞ ثُغج٢ٗ ٌٓشٙ ػ٠ِ ثُذ٤غ، ٝثٕ ٣ٌٕٞ ُذٟ ًال ٖٓ ثُطشك٤ٖ ٓؼشكز ٓؼوُٞز دجُقوجةن 

 (.8112فٔجد، " )ثُٔشصذطز دجُٔؼجِٓز

هذّ ٓلٜٞٓج ٓٞعؼج فٍٞ ثُو٤ٔز ( 099)ٝكن ثُٔؼ٤جس سهْ ( FASB)قجعذز ثُٔج٤ُز أٓج ٓؾِظ ٓؼج٤٣ش ثُٔ     

ثُغؼش ثُز١ ٣ٌٖٔ صغِٔٚ ػٖ د٤غ أصَ ٓج أٝ ٣ٌٖٔ دكؼٚ ُ٘وَ ثُضضثّ ٓج ك٢ ٓؼجِٓز رثس صشص٤خ "ثُؼجدُز 

 (. 8115صجُـ، " )ٗظج٢ٓ د٤ٖ ٓؾجس٤ًٖ ك٢ ثُغٞم ػ٘ذ صجس٣خ ثُو٤جط

أٜٗج ثُو٤ٔز ثُض٢ ( "02)ػشكضٜج ٝكن ثُٔؼ٤جس سهْ ( IFRS)ؽ ثُٔج٢ُ ثُذ٤ُٝز ٌُٖ ٓؼج٤٣ش ثُٔقجعذز ٝثالدال     

٣ٌٖٔ ثعضالٜٓج ُذ٤غ أصَ أٝ دكؼٜج ُغذثد ثُضضثّ ك٢ صجس٣خ ثُو٤جط ُؼ٤ِٔز ثػض٤جد٣ز ٓ٘ضظٔز د٤ٖ أغشثف 

صضؼجَٓ ك٢ ثُغٞم ك٢ ظشٝف ثُغٞم ثُقج٤ُز، ف٤ظ ٣ؾش١ ه٤جعٜج ألصَ أٝ ثالُضضثّ إرث ًجٕ ثُٔؾجس٤ًٖ 

ػ٘ذ صغؼ٤ش ثألصٍٞ  Assumptionsُغٞم ٣أخزٝث ٛزٙ ثُخصجةص دجالػضذجس ًٝزُي أ١ ثكضشثظجس دج

" ٝثالُضضثٓجس دضجس٣خ ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٖٝٓ رُي ظشٝف ٝٓٞهغ ثألصَ، ه٤ٞد د٤غ أٝ ثعضخذثّ ثألصَ

١ ٣ضْ ٖٓ ثُغٖٔ ثُز"كوذ فذدٛج ك٢ دسثعضٚ دأٜٗج ( Kaye)أٓج ثُذجفظ ٢ً (. 8104أدٞ ٗصجس ٝف٤ٔذثس، )

خالُٚ ثٗضوجٍ ث٤ٌُِٔز ٖٓ دجةغ سثؿخ ك٢ ثُذ٤غ ٝٓؾضش١ سثؿخ ك٢ ثُؾشثء ٝدذٕٝ أ١ إؽذجس ك٢ ثُذ٤غ أٝ 

ثُغؼذش١ ٝٓشدثٕ، )، ( Kaye ,0555" )ثُؾشثء، ًٝالٛٔج ػ٠ِ ٓؼشكز ًجِٓز دجُقوجةن رثس ثُصِز

8108.) 

 ثُضغِغَ ثُٜش٢ٓ ُِو٤ٔز ثُؼجدُز 

ث٠ُ ص٣جدر ثالصغجم ٝهجد٤ِز ثُٔوجسٗز ك٢ ٓوج٤٣ظ ثُو٤ٔز ( 02)ذ٢ُٝ سهْ ٣غؼ٠ ٓؼ٤جس ثإلدالؽ ثُٔج٢ُ ثُ     

 (.8104أدٞ ٗصجس ٝف٤ٔذثس، )ثُؼجدُز ٝثالكصجفجس رثس ثُصِز ٖٓ خالٍ ثُضغِغَ ثُٜش٢ٓ ُِو٤ٔز ثُؼجدُز 
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٣ص٘ق ثُضغِغَ ثُٜش٢ٓ ثُٔذخالس ثُٔغضخذٓز ك٢ صو٤٘جس ثُضو٤٤ْ ث٠ُ عالط ٓغض٣ٞجس، ٣ؼط٢ ثأل٣ُٞٝز      

عؼجس ؿ٤ش ثُٔؼذُز ك٢ ثألعٞثم ثُ٘ؾطز ُألصٍٞ ٝثالُضضثٓجس ٣ٝؼط٢ أد٠ٗ أ٣ُٞٝز ُِٔذخالس ؿ٢ ثُوجدِز ُأل

 .ُِشصذ

 : ٝصؾَٔ ٛزٙ ثُٔغض٣ٞجس

ٝصؾَٔ ثُٔذخالس ثألعؼجس ثُٔضذثُٝز ك٢ ثُغٞم ثُ٘ؾطز(: 0)ثُٔغضٟٞ ثألٍٝ 
1*

٣ٌٖٝٔ ثُٞصٍٞ ُٜج ػ٘ذ  

 . ثُو٤جط

خالف ثُٔذخالس ك٢ ثُٔغضٟٞ ثألٍٝ ٣ٌٖٝٔ ٓؼشكضٜج دصٞسر صؾَٔ ثُٔذخالس (: 8)ثُٔغضٟٞ ثُغج٢ٗ 

 .ٓذجؽشر أٝ ؿ٤ش ٓذجؽشر

 . صؼضٔذ ثُٔذخالس ك٢ ٛزث ثُٔغضٟٞ ػ٠ِ ه٤ْ ؿ٤ش ٓضٞكشر أٝ ٓضجفز ك٢ ثُغٞم(: 2)ثُٔغضٟٞ ثُغجُظ 

 

 ؟(IFRS 13, IFRS7)كيف يتم قياس القيمة العادلة وفق معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الذولي رقم 

إٕ ثُٜذف ٖٓ ثعضخذثّ صو٤٘جس ثُضوذ٣ش ٛٞ صوذ٣ش ثُغؼش ثُٔ٘جعخ ُذ٤غ ثألصٍٞ أٝ ُ٘وَ ثالُضضثّ ظٖٔ      

ػ٤ِٔز ٓ٘ظٔز صؾش١ د٤ٖ ثُٔؾجس٤ًٖ ك٢ ثُغٞم ك٢ صجس٣خ ثُو٤جط ٝك٢ ظَ ظشٝف ثُغٞم ثُقج٤ُز
2* .

 .، ثُلوشثس ثُضج٤ُز صٞظـ غشم ثُو٤جط دجُو٤ٔز ثُؼجدُز( 00، 8104ًجَٓ ٝثُؼج٢ٗ، )

 .ثألعؼجس ثُٔؼشٝظز ك٢ عٞم ٗؾػ ٢ٛ أكعَ د٤َُ ػ٠ِ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز: أٝالً 

 ً  .٣ضْ صقذ٣ذ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز دجعضخذثّ غشم ثُضو٤٤ْ إرث ًجٗش أعٞثم ثألدٝثس ثُٔج٤ُز ؿ٤ش ٗؾطز: عج٤ٗج

 ً جس أدٞ ٗص: )ٛ٘جى عالط صو٤٘جس صو٤٤ْ صغضخذّ ػ٠ِ ٗطجم ٝثعغ ك٢ ػ٤ِٔز ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٢ٛ: عجُغج

 (. 8104ٝف٤ٔذثس، 

 :ٝثُز١ ٣غضخذّ ٓؾٔٞػجس كشػ٤ز ٖٓ ثُضو٤٘جس ٢ٛٝ: Market approachٓذخَ ثُغٞم  .0

                                                           
1  الدهق الشذطةActive Market : (.8104ٗصجس ٝف٤ٔذثس، )٢ٛ ثُغٞم ثُض٢ ٣ضْ ك٤ٜج صذثٍٝ ثألصٍٞ دؾٌَ ٓضٌشس ٝصٞكش ٓؼِٞٓجس دؾٌَ ٓغضٔش 
2  .يطلق أحيانًا على القيسة الدهقية بالقيسة الدهقية العادلة 
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ثالعضلجدر ٖٓ أعؼجس ثُؼ٤ِٔجس ثألخ٤شر ثُض٢ صٔش ك٢ ثُغٞم دٔٞؽخ ؽشٝغ صؾجس٣ز دقضٚ  ▪

 .د٤ٖ غشك٤ٖ ُذ٣ٜٔج ثُٔؼشكز ٝثُشؿذز

 .ث٠ُ فذ ًذ٤شدجُشؽٞع ث٠ُ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ألدثر ٓج٤ُز أخشٟ ٓضؾجدٜز  ▪

٣أخز ثُٔذجُؾ ثُالصٓز ُِقصٍٞ ػ٠ِ ثُخذٓز ثُض٢ ٣وذٜٓج ثألصَ  :Cost approachٓذخَ ثُضٌِلز  .8

 (.صٌِلز ثالفالٍ ثُقج٤ُز)ٓٞظٞع ثُضو٤٤ْ 

٣ٝوّٞ ٛزث ثُٔذخَ ػ٠ِ خصْ ثُضذكوجس ثُ٘وذ٣ز ثُٔغضوذ٤ِز : Income approachٓذخَ ثُذخَ   .2

ٜج ٖٓ ثألصَ أٝ ثالُضضثّ ٓقَ ثُضو٤٤ْ ٝفغخ ٝثُذخَ ٝثُٔصجس٣ق ثُض٢ ٣ضٞهغ ثُقصٍٞ ٓ٘

ٝك٢ ظٞء ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز كجٕ ٛزث ثُٔذخَ ٣ؼٌظ ثُضٞهؼجس ثُغٞه٤ز ثُقج٤ُز . صٞهؼجس ثُغٞم

 :٣ٝؾَٔ ٓذخَ ثُذخَ ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣. فٍٞ ثُٔذجُؾ ثُٔغضوذ٤ِز ثُٔوذسر

 .present valueأعِٞح ثُو٤ٔز ثُقج٤ُز  ▪

 .ٓغَ دالى ٝصؾُٞض option pricing modelsٗٔجرػ صغؼ٤ش ثُخ٤جسثس  ▪

 The multi-period excess earnings methodغش٣وز كجةط ثألسدجؿ ثُغ٣ٞ٘ز  ▪

 .٢ٛٝ ٓغضخذٓز ُذؼط ثألصٍٞ ؿ٤ش ثُِٔٔٞعز

كئٕ ًَ ثُلوشثس ثُٔضؼِوز دضقذ٣ذ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ك٢ ثُغٞم ؿ٤ش ثُ٘ؾػ صؼضٔذ ػ٠ِ ( أٝالً )دجعضغ٘جء ثُلوشر "     

ي ٣غضِضّ ٖٓٔ ٣وّٞ دجُضوذ٣ش ثُ٘ضثٛز، ٝثُؼذثُز ٝػذّ ثُضق٤ض ث٠ُ ؽجٗخ ثُضوذ٣شثس ثُضوذ٣شثس ُٝزُ

٢ً ال صٌٕٞ ( ًِلز ثُق٤جصر)ٝثُٔؤٛالس ٝك٢ ثُـجُخ ٣خؾ٠ ػ٤ِٜج ٖٓ ثُزثص٤ز ٝثالدضؼجد ػٖ ثُٔٞظٞػ٤ز 

، ( 8109، ثُؾؾج١ٝ ٝثٍ كضـ هللا" )عـشر ٣٘لز ٜٓ٘ج ثُٔقضجُٕٞ كعالً ػٖ إ٠ُ ثٕ ٝفذر ثُ٘وذ ٢ٛ ٤ُغش عجدضٚ

 (.8115دِخج١ٝ، )

    

 عالقة القيمة العادلة بالخصائص النىعية للمعلىمات المحاسبية 

ثألٛذثف "صٔغَ ثُخصجةص ثُ٘ٞػ٤ز ُِٔؼِٞٓجس ثُٔقجعذ٤ز ثُؾغش ثُٞثصَ د٤ٖ ثُٔغضٟٞ ثألٍٝ      

ُِٔقجعذز ثُٔج٤ُز، ف٤ظ  ُإلغجس ثُٔلج٢ٔ٤ٛ" ٓلج٤ْٛ ثالػضشثف ٝثُو٤جط"ٝد٤ٖ ثُٔغضٟٞ ثُغجُظ " ثُشة٤غ٤ز
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ثُصلجس ثُض٢ صؾؼَ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔؼشٝظز ك٢ ثُضوجس٣ش ثُٔج٤ُز رثس كجةذر : ٣وصذ دجُخصجةص ثُ٘ٞػ٤ز

ُٔغضخذ٢ٓ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔقجعذ٤ز ْٜٝٓ٘ ثُٔغضغٔش٣ٖ ثُقج٤٤ُٖ ٝثُٔقض٤ِٖٔ، ثُٔوشظٕٞ، ٝثُذثةٕ٘ٞ 

 (. ٤8102ذثس ٝخذثػ، فٔ)ٝؿ٤شْٛ، ٝثُض٢ صؾؼَ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔقجعذ٤ز رثس ؽٞدر ػج٤ُز 

ف٤ظ صؼضذش " Relevanceخجص٤ز ثُٔالءٓز "صشصذػ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز دجُخصجةص ثُ٘ٞػ٤ز ثألعجع٤ز 

أٝ ثُو٤ٔز  Predictive Valueثُٔؼِٞٓجس ثُٔج٤ُز ثُٔؼشٝظز ٓالءٓز إرث ًجٗش صض٤ٔض دجُو٤ٔز ثُض٘ذؤ٣ز 

 . أٝ ًالٛٔج Confirmatory Valueثُضأ٤ًذ٣ز 

ؼِٞٓجس ثُٔج٤ُز ثُٔؼشٝظز ٓالةٔز ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ رثس صِز دجُوشثس، ٝدجُضج٢ُ صؤعش ٝفض٠ صٌٕٞ ثُٔ     

ػ٠ِ ثُوشثسثس ثالهضصجد٣ز ُِٔغضخذ٤ٖٓ ٝصقذط كشٝم ك٢ صِي ثُوشثسثس ٝرُي ُضو٤٤ْ ثألفذثط ثُٔجظ٤ز 

ٕٞ ٝثُقجظشر ٝثُٔغضوذ٤ِز أٝ صؼذ٣َ ػ٤ِٔز ثُضو٤٤ْ ٗلغٜج، ًٝزُي ثُقجٍ دؾإٔ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔج٤ُز فض٠ صٌ

ٓٞعٞهز ٣ؾخ إٔ صؼذش دصذم ػٖ ثُؼ٤ِٔجس ثُٔج٤ُز ٝثألفذثط ثُض٢ فذعش ك٢ ثُٔ٘ؾأر أ١ ٣ؾخ إٔ صؼذش 

" ٓٞظٞػ٤ز"، ٝٓقج٣ذر Completeثُٔؼِٞٓجس ثُٔل٤ذر ػٖ ثُظٞثٛش ثُض٢ صٔغِٜج ٣ٝؾخ ثٕ صٌٕٞ ًجِٓز 

Neutral ٝخج٤ُز ٖٓ ثألخطجء ،Free form error ( ،8109أدٞ ٗصجس.) 

ٌٖ ثُوٍٞ ثٕ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔقجعذ٤ز صضغْ دجُٔصذثه٤ز دوذس خِٞٛج ٖٓ ثألخطجء ٝدؼذٛج ػٖ إٕ ٖٓ ثُٔٔ     

ثُضق٤ض ٝػشظٜج دصٞسر صجدهز، ٝصؼضذش ٛزٙ ثُخجص٤ز ظشٝس٣ز ُِز٣ٖ ال ٣ضٞثكش ُذ٣ْٜ ثُٞهش أٝ ثُخذشر 

٣ٝٝؾجٗش، ٤ًغٞ )، ( ،8109ثُؾؾج١ٝ ٝثُذوج١ٝ، )ثُالصٓز ُضو٤٤ْ ثُٔقضٟٞ ثُقو٤و٢ ُِٔؼِٞٓجس ثُٔقجعذ٤ز 

0555.) 

إؽشثءثس ثُو٤جط ثُٔغضخذٓز ٝدغذخ  Reliability( ٓٞعٞه٤ز)صؼضٔذ ٓ٘لؼز ثُٔؼِٞٓجس ػ٠ِ ٓؼ٤ُٞز      

صؼٞدز ٝؽٞد ظٔجٕ ُذسؽز ػج٤ُز ٖٓ ثُٔٞعٞه٤ز كوذ أخضجس ثُٔقجعذٕٞ صٞظ٤ق ٓذذأ ثُٔٞظٞػ٤ز
3*

ُضذش٣ش  

٣ٝؼذ ثُو٤جط . إؽشثء ه٤جط أٝ ثخض٤جس غش٣وز ُِو٤جط، ثال ثٕ ٓذذأ ثُٔٞظٞػ٤ز رثصٚ صؼشض ُضلغ٤شثس ٓخضِلز

ً ؿ٤ش ؽخص٢  ال ٣ضأعش دأ١ صق٤ض كٜٞ ٣ؾ٤ش ث٠ُ  Impersonal Measurementثُٔٞظٞػ٢ ه٤جعج

دسؽز  ، ف٤ظ ٣غضخذّ فؾْ صؾضش ٝصٞص٣غ ثُو٤جط ًٔذشس ػExternal Realityٖفو٤وز خجسؽ٤ز 

 (.8115دِخج١ٝ، )، ( ،8109ثُؾؾج١ٝ ٝثُذوج١ٝ، . )ثُٔٞظٞػ٤ز ً٘ظجّ ه٤جط ٓؼ٤ٖ

                                                           
3 رضة أو التأثير غير يفرض مبدأ السهضهعية التزامًا على السحاسبيين السهشيين بأن ال يتهاونها في حكسهم السهشي أو التجاري بدبب التحيز أو السرالح الستعا

 .(IFAC, 2010السفرط على االخرين )
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إٕ ثُوذس ثُٔطِٞح صقو٤وٚ ٖٓ خجصض٢ ثُٔالءٓز ٝثُٔٞعٞه٤ز ٛٞ أصَ ثُٔلجظِز ٓج د٤ٖ ٓو٤جط ثُضٌِلز      

ثُضجس٣خ٤ز
4*

ثُٔٞعٞه٤ز ٝهذسثً ٝٓو٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز، ف٤ظ ٣قون ٓو٤جط ثُضٌِلز ثُضجس٣خ٤ز هذسثً ًذ٤شثً ٖٓ  

أهَ ٖٓ ثُٔالءٓز، إال إٔ ٓو٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٣قون هذسثً أًذش ٖٓ ثُٔالءٓز ٝهذسثً أهَ ٖٓ ثُٔٞعٞه٤ز 

ػ٠ِ أٗٚ ٣ؾخ ( Stella & Malcolm ,8115)ٝأًذس دسثعز . خجصز ك٢ ظَ ؿ٤جح عٞم ٗؾطز

 (.8102ثُ٘ؾجس، )ثُٔٞثصٗز ٓج د٤ٖ خجص٤ض٢ ثُٔالءٓز ٝثُٔٞعٞه٤ز 

ثُٔضؼِن دخجص٤ض٢ ثُٔالءٓز  FASBغجُخ ثُٔؾِظ ثالعضؾجس١ ُٔؼج٤٣ش ثُٔقجعذز ثُٔج٤ُز ثألٓش٢ٌ٣  ٝهذ     

ٝثُٔٞعٞه٤ز ثعضخذثّ أًذش ُٔوج٤٣ظ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ك٢ ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز، ٣ٝؼٞد ثُغذخ ُزُي ث٠ُ ثٕ ٓؼِٞٓجس 

. ٓؼِٞٓجس ثُضٌِلز ثُضجس٣خ٤ز ثُو٤ٔز ثُؼجدُز أًغش ٓالءٓز ٝصِز ٌَُ ٖٓ ثُٔغضغٔش٣ٖ ٝثُٔوشظ٤ٖ، ٓوجسٗز ٓغ

إٕ ٛزٙ ثُٔوج٤٣ظ صؼٌظ دؾٌَ أكعَ ثُٞظغ ثُقج٢ُ ُِٔ٘ؾأر ًٔج صغَٜ ػ٤ِٔز صو٤٤ْ أدثةٜج د٤ٖ ثُٔجظ٢ 

 (.8109صسهٕٞ ٝدٖ ٣ذ٣ش، )ثُٔغضوذ٤ِز " ثُضٞهؼجس"ٝثُقجظش ٝثُض٘ذؤثس 

ٓ٘ٚ، ث٠ُ إٔ  29ثُلوشر  ((IAS 28سهْ " ثُؼشض: ثألدٝثس ثُٔج٤ُز"ٝهذ أؽجس ٓؼ٤جس ثُٔقجعذز ثُذ٢ُٝ      

ٓؼِٞٓجس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز صؼذ ٓل٤ذر ك٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُوشثسثس ثُٔضخزر ٖٓ هذَ ٓغضخذ٢ٓ ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز إر أٜٗج 

 (:8104ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ، )، ( 8100ثُٔط٤ش١، )ك٢ ؿجُخ ثألف٤جٕ صؤد١ ث٠ُ ٓج ٢ِ٣ 

 . كوجس ثُ٘وذ٣ز ثُٔضٞهؼز ُألدٝثس ثُٔج٤ُزصؼٌظ صوذ٣ش ثألعٞثم ثُٔج٤ُز ثُو٤ٔز ثُقج٤ُز ُِضذ .0

ٖٓ خالٍ ٓؼِٞٓجس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٣ٌٖٔ ثؽشثء ٓوجسٗجس د٤ٖ أدٝثس ٓج٤ُز ُٜج ٗلظ ثُخصجةص  .8

 .ثالهضصجد٣ز دخالف ثُ٘ظش ػٖ ثُٜذف ٜٓ٘ج ٝٓض٠ أصذسس أٝ صْ ؽشثةٜج ٖٝٓ هجّ دزُي

خجصز ك٢ إدثسر ثألٓٞثٍ ٖٓ خالٍ إ٣عجؿ صؼضذش ثُو٤ٔز ثُؼجدُز أعجعجً ٓقج٣ذثً ُضو٤٤ْ ًلجءر ثإلدثسر  .2

صأع٤شثس هشثسثصٜج دؼ٤ِٔجس ثُذ٤غ أٝ ثُؾشثء أٝ ثالفضلجظ دجألصٍٞ ثُٔج٤ُز أٝ صٌذذ ثالُضضثٓجس ثُٔج٤ُز 

 . أٝ ثالفضلجظ دٜج أٝ عذثدٛج

 

 االنتقادات المىجهة لمقياس القيمة العادلة 

                                                           
4 (.3122لتاريخية: أي ان يتم تدجيل معظم األصهل وااللتزامات على أساس أسعار الذراء بتاريخ الحيازة )الرفاعي وآخرون، مبدأ التكلفة ا 
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ذ٤ن ٜٓ٘ؼ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ك٢ ثُو٤جط ٝثالػضشثف ٛ٘جى ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثالٗؼٌجعجس ثُغِذ٤ز ثُض٢ ٣ؼٌغٜج صط     

 : ٝثالكصجؿ ٜٝٓ٘ج ٓج ٢ِ٣

أ١ ٓذٟ صٞكش ثدُز "صضشًض ثُٔؾٌِز ثألعجع٤ز ك٢ صوذ٣شثس ٓو٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز دٔذٟ ٓٞعٞه٤ضٜج  .0

، ٣ٌٝض٘ق صوذ٣ش ثُو٤ٔز ثُؼجدُز غشم ٝأعج٤ُخ ٓضذج٣٘ز ك٢ "إعذجس صغجػذ ك٢ صغؾ٤ِٜج دكضش٣جً ٝصذه٤وٜج

ثُو٤جط، ٝدجُضج٢ُ كجٕ صؼذد أعظ صوذ٣ش ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ُذ٘ٞد ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز، ثالٓش ثُز١ ٣ؾؼَ 

ً ٓٔج ٛٞ ػ٤ِٚ ك٢ ظَ ػذّ ٝؽٞد عٞم ًقء  ، ( 8109ثُؾشف، )ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز أًغش صوِذج

 (. 8108ثُغؼذش١ ٝٓشدثٕ، )، ( 8108ؽؼجسر، )

إٕ صقذ٣ذ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝثالػضشثف دٜج ك٢ ظَ ؿ٤جح عٞم ٗؾػ ٣٘ط٣ٞجٕ ػ٠ِ هذس ًذ٤ش ٖٓ  .8

 (. 8102ثُ٘ؾجس، " )ٓخضِلز"ػ٘صش ثُضق٤ض ثُؾخص٢ ٝثصذجع أعظ ه٤جط ٓضذج٣٘ز 

إٕ صطذ٤ن ٓو٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ُذؼط د٘ٞد ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز ًجالعضغٔجسثس صؼذ ٓغجُز ٓؼوذر ٝرثس  .2

 . ٓخضِلز غشم ه٤جط

 (.8109صسهٕٞ ٝدٖ ٣ذ٣ش، )صؼٞدز صقذ٣ذ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ُألصٍٞ ثُغجدضز ثُٔجد٣ز  .4

هذ ٣ؤد١ ثػضٔجد أعجط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ك٢ إػذثد ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز إ٠ُ كضـ ٓؾجٍ ًذ٤ش ُِضالػخ ٝدٔج  .9

 (.8109ثُؾشف، )٣خذّ ٓصجُـ ثإلدثسر 

دضوذ٣شثس ثُو٤ْ ثُؼجدُز ( أخطجء دؾش٣ز)ٔذر هذ صقذط أخطجء ؿ٤ش ٓضؼ: أخطجء ه٤جط ثُو٤ْ ثُؼجدُز .9

 & Bedard)ُألصٍٞ ٝثالُضضثٓجس ٓٔج ٣ؼ٢٘ ؽُٜٔٞج ػ٠ِ ثألخطجء ثُو٤جع٤ز ف٤ظ أًذس دسثعز 

Cannon ,8109 ) ثُٔضؼِوز دضقذ٣جس ثُضذه٤ن ك٢ ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ػ٠ِ ثٕ صوذ٣شثس ثُو٤ٔز

 . ثُو٤جع٤ز ثُٔشصذطز دجُو٤ْثُؼجدُز ُألصٍٞ ٝثالُضضثٓجس صضأُق ٖٓ ثألخطجء 

 . ثُٔ٘لؼز هذ ال ٣ضقون ف٤٘ٔج صض٣ذ ثُضٌج٤ُق ػٖ ثُٔ٘جكغ ثُٔشؽٞر ٜٓ٘ج /إٕ ٓؼ٤جس ثُضٌِلز .9

إٔ ثُٔ٘ؾجر عٞف صغضٔش "٣ض٘جهط ٓلّٜٞ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٓغ ثكضشثض ثالعضٔشثس٣ز ثُز١ ٣٘ص ػ٠ِ  .2

 & IFRSs (Georgiou ك٢ أػٔجُٜج ث٠ُ كضشر ؿ٤ش ٓقذدر ك٢ ثُٔذٟ ثُٔغضوذ٢ِ ثُٔ٘ظٞس ٝكن

Jack ,8112 .) 
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 ً صذه٤ن ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز دٔج ك٢ رُي ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ُِو٤ٔز ( 941)ٓؼ٤جس ثُضذه٤ن ثُذ٢ُٝ سهْ : عج٤ٗج

 (8104ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ، )ثُؼجدُز ٝثالكصجفجس رثس ثُؼالهز 

شثس ثُٔقجعذ٤ز دٔج ك٢ رُي ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٣ض٘جٍٝ ٛزث ثُٔؼ٤جس ٓغؤ٤ُٝز ثُٔذهو٤ٖ دجُ٘غذز ُِضوذ٣     

ُِو٤ٔز ثُؼجدُز ٝثُٔضؼِوز دضذه٤ن ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز ًٔج ٣ؾضَٔ ٛزث ثُٔؼ٤جس ػ٠ِ ٓضطِذجس ٝصٞؽ٤ٜجس فٍٞ 

 .أخطجء ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٝٓؤؽشثس ػ٠ِ ثفضٔجالس صق٤ض ثإلدثسر

رُي ثُضوذ٣ش ثُضوش٣ذ٢ ُِو٤ٔز :  أٗٚ ػ٠ِ( Accounting estimates)٣ٝؼشف ثُضوذ٣ش ثُٔقجعذ٢      

ثُٔقجعذ٤ز ُذ٘ذ ٓؼ٤ٖ دغذخ ػذّ ثُضٌٖٔ ٖٓ إ٣ؾجد ثُو٤ٔز ثُذه٤وز ُزُي ثُذ٘ذ، ٣ٝؼضٔذ ٛزث ثُضوذ٣ش ػ٠ِ ثُقٌْ 

 (. 8109ثُز٤ٗذجس، )ث٢ُٜ٘ٔ ُِٔقجعخ ٝثُٔذهن ػ٠ِ فذ عٞثء 

 

 غذ٤ؼز ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز

دذهز ٝفغخ ٝثٗٔج ٣ٌٔ٘٘ج صوذ٣شٛج كوػ، ف٤ظ صؤعش  دؼط د٘ٞد ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز ال ٣ٌٖٔ ه٤جعٜج -0

خجص٤ز ثُٔٞعٞه٤ز ُِٔؼِٞٓجس ثُٔضٞكشر ُإلدثسر ػ٠ِ ؽٌٞى ثُضوذ٣ش ٝثُض٢ دذٝسٛج صؤعش ػ٠ِ 

 . ٓخجغش ثُخطأ ثُؾٞٛش١ دٔج ك٢ رُي هجد٤ِز صؼشض ثإلدثسر ُضق٤ض ٓؼضٔذ أٝ ؿ٤ش ٓضؼٔذ

ُز ٓخضِق ػٖ ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز هذ ٣ٌٕٞ ٛذف ه٤جط ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز دجُو٤ٔز ثُؼجد -8

ثألخشٟ، ف٤ظ ٣ؼذش ػٜ٘ج ٖٓ خالٍ ٓؼجِٓز فج٤ُز ُذ٘ذ ٓج ك٢ ثُذ٤جٕ ثُٔج٢ُ دجالعض٘جد ث٠ُ ثُظشٝف 

 .ثُقج٤ُز ػ٘ذ ثُو٤جط ٜٝٓ٘ج عؼش ثُغٞم ثُٔوذس

 هذ ال ٣ٔغَ ٝؽٞد كشم د٤ٖ ثُضوذ٣ش ثُٔقجعذ٢ ُذ٘ذ ٓج ٓغ ثُٔذِؾ ثُٔؼضشف دٚ أصال ُ٘لظ ثُذ٘ذ خطأ ك٢

ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ، )ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز ٝصشصذػ ٛزٙ ثُقجُز دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ُِو٤ٔز ثُؼجدُز 

8104.) 

 إؽشثءثس صو٤٤ْ ثُٔخجغش ٝثألٗؾطز رثس ثُؼالهز

فض٠ ٣ضْ صٞك٤ش أعجط ٓقذد ٝٝثظـ ُضقذ٣ذ ٝصو٤٤ْ ٓخجغش ثألخطجء ثُؾٞٛش٣ز ك٢ ثُضوذ٣شثس      

  (8104ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ، : )ثُٔذهن كْٜ ٝثظـ ُألٓٞس ثُضج٤ُز ثُٔقجعذ٤ز ٣وغ ػ٠ِ ػجصن
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ٓضطِذجس إغجس ػَٔ إػذثد ثُضوجس٣ش ثُٔج٤ُز رثس ثُؼالهز دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز دٔج ك٢ رُي  -0

 . ثالكصجفجس

غش٣وز صقذ٣ذ ثُٔ٘ؾأر ُألفذثط ٝثُؼ٤ِٔجس ٝثُقجالس ٝثُؾشٝغ ثُض٢ صؤد١ ث٠ُ ثالػضشثف أٝ  -8

 . ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ك٢ ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُزثإلكصجؿ ػٖ 

غش٣وز إػذثد ثإلدثسر ُِضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٝثُقصٍٞ ػ٠ِ كْٜ ُِذ٤جٗجس ثُض٢ ثعض٘ذس ػ٤ِٜج دٔج ك٢  -2

 : رُي

 .إٔ ٣ٌٕٞ ثُ٘ٔٞرػ هجدالً ُِضطذ٤ن .0

 .أٗظٔز ثُشهجدز رثس ثُؼالهز .8

 ثعضخذثّ ثإلدثسر ُخذ٤ش صو٤٤ْ ثّ ال؟  .2

 .دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤زثالكضشثظجس رثس ثُؼالهز  .4

 .إرث ًجٕ ٛ٘جى صـ٤٤ش ٖٓ ثُلضشر ثُغجدوز ػ٠ِ غشم ثػذثد ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز .9

 . ٤ًق هجٓش ثإلدثسر دضو٤٤ْ ؽٌٞى ثُضوذ٣ش .9

٣ٝضؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُٔذهن ٓشثؽؼز ٗض٤ؾز ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ك٢ ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز ُِلضشر ثُغجدوز ٝإػجدر      

ثُضوذ٣ش ثُالفوز ُٜذف ثُلضشر ثُقج٤ُز ٣ٝأخز ثُٔذهن دجالػضذجس ٓج إرث ًجٗش ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ عٞف ٣ضْ 

 .ثُضقصَ ػ٤ِٜج ٓشصذطز دٔخجغش ثألخطجء ثُؾٞٛش٣ز أّ ال

 ٓخجغش ثألخطجء ثُؾٞٛش٣زصقذ٣ذ ٝصو٤٤ْ 

ػ٘ذ صقذ٣ذ ٝصو٤٤ْ ٓخجغش ثألخطجء ثُؾٞٛش٣ز ٣وّٞ ثُٔذهن دضو٤٤ْ دسؽز ثُؾٌٞى ك٢ ثُضوذ٣ش ثُٔشصذطز      

دضوذ٣ش ٓؼ٤ٖ، ًٔج ٣وّٞ ٓذهن ثُقغجدجس دضقذ٣ذ أ١ ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز صؼط٢ ؽٌٞى ٝصؤد١ ث٠ُ ٓخجغش 

  . (8104ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ، )ٛجٓز فغخ صوذ٣شٙ 

 إؽشثءثس ثالعضؾجدز ُٔخجغش ثألخطجء ثُؾٞٛش٣ز ثُٔو٤ٔز

 : د٘جًء ػ٠ِ صو٤٤ْ ٓخجغش ثالخطجس ثُؾٞٛش٣ز، ٣ؾخ ػ٠ِ ثُٔذهن صقذ٣ذ ٓج ٢ِ٣     

ٓج إرث ًجٗش ثإلدثسر دضطذ٤ن ٓضطِذجس إغجس ػَٔ ثُضوجس٣ش ثُٔج٢ُ ٝثُٔؼٍٔٞ دٚ دجُضوذ٣ش ثُٔقجعذ٢  -0

 . دجُؾٌَ ثُٔ٘جعخ
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ثُضوذ٣شثس ثُض٢ ص٘ط١ٞ ػ٠ِ ؽٌٞى، صؤد١ ث٠ُ ٓخجغش ٛجٓز، ٝفغخ صوذ٣ش  ٓج إرث ًجٗش ٛزٙ -8

 . ثُٔذهن

*5(221)ٝكن ٓج ٣وضع٤ٚ ٓؼ٤جس ثُضذه٤ن ثُذ٢ُٝ 
، ٝػ٘ذ ثالعضؾجدز ُٔخجغش ثألخطجء ثُؾٞٛش٣ز ٣وّٞ ثُٔذهن 

 : دض٘ل٤ز ٓج ٢ِ٣

 .ُضوذ٣ش ثُٔقجعذ٢صقذ٣ذ ٓج إرث ًجٗش ثالفذثط فض٠ صجس٣خ ثصذثس صوش٣ش ثُٔذهن صٞكش ثدُز خجصز دج -0

 :ثخضذجس غش٣وز ثػذثد ثإلدثسر ُِضوذ٣ش ثُٔقجعذ٢، ٣ٝوّٞ ثُٔذهن دضو٤٤ْ ٓج ٢ِ٣ -8

 .إٔ غش٣وز ثُو٤جط ٓ٘جعذز ُِظشٝف ثُوجةٔز .0

 .إٔ ثالكضشثظجس ثُض٢ ٝظؼضٜج ثإلدثسر ك٢ ظٞء أٛذثف ثُو٤جط ٓؼوُٞز .8

 .ثُضوذ٣ش ثُٔقجعذ٢كقص ثُلجػ٤ِز ثُضؾـ٢ِ٤ ألٗظٔز ثُشهجدز د٘جًء ػ٠ِ غش٣وز إػذثد  -2

 : ٝظغ صوذ٣ش ٗوط٢ ٝرُي ٖٓ ثؽَ صو٤٤ْ ثُضوذ٣ش ثُ٘وط٢ ُإلدثسر ٖٝٓ رُي -4

ك٢ فجٍ ثعضخذثّ ثُٔذهن الكضشثظجس صخضِق ػٖ ثالكضشثظجس أٝ ثُطشم ثُض٢ صغضخذٜٓج  .0

 . ثإلدثسر ك٢ ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز

ز، ك٢ فجٍ ثعض٘ضجػ ثُٔذهن دجالعض٘جد ث٠ُ ثالدُز ثُٔضٞكشر صؼضذش ًجكز ثُ٘ضجةؼ ظٖٔ ثُٔذٟ ٓؼوُٞ .8

، ( 8109أدٞ ؽَٜ، )أٗٚ ٖٓ ثُٔل٤ذ ثعضخذثّ ٓذٟ، ك٤ضؼ٤ٖ ػ٤ِٚ صقذ٣ذ ٗطجم ٓقذد ُٜزث ثُٔذٟ 

 (.8104ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ، )

 إؽشثءثس ؽٞٛش٣ز أخشٟ ُالعضؾجدز ُِٔخجغش ثُٜجٓز 

 ؽٌٞى ثُضوذ٣ش -

 :دٔج ٣ضؼِن دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٝثإلؽشثءثس ثُض٢ صْ ثصخجرٛج ٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُٔذهن صو٤٤ْ ٓج ٢ِ٣     

٤ًل٤ز ثػضذجس ثإلدثسر الكضشثظجس أٝ ٗضجةؼ دذ٣ِز ٝثُغذخ ٖٓ سكعٜج، أٝ غش٣وز ٓؼجُؾز ثإلدثسر  -0

 . ُؾٌٞى ثُضوذ٣ش ك٢ ثُضوذ٣ش ثُٔقجعذ٢

 .دثسرٓؼو٤ُٞز ثالكضشثظجس ثُٔغضخذٓز ٖٓ هذَ ثإل -8

                                                           
5 ( 3125( األهسية الشدبية في تخطيط وأداء عسلية التدقيق )االتحاد الدولي للسحاسبين، 441معيار التدقيق الدولي رقم.) 
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ٓذٟ ثسصذجغ ٓؼو٤ُٞز ثالكضشثظجس ثُٔغضخذٓز ٖٓ هذَ ثإلدثسر د٤٘ز ثإلدثسر ك٢ ص٘ل٤ز إؽشثءثس ػَٔ  -2

ػِٔجً دجٗٚ ك٢ فجٍ ػذّ ٓؼجُؾز ثإلدثسر ٝدقغخ صوذ٣ش ثُٔذهن صأع٤شثس ؽٌٞى ثُضوذ٣ش ػ٠ِ . ٓؼ٤٘ز

  .ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٣ضٞؽخ ػ٠ِ ثُٔذهن ف٤ٜ٘ج صو٤ْ ٓؼو٤ُٞز ثُضوذ٣ش ثُٔقجعذ٢

 ثُلقص ٝثالػضشثف ٝثُو٤جط -

ػ٠ِ ثُٔذهن ثُقصٍٞ ػ٠ِ أدُز ًجك٤ز ٝٓ٘جعذز فٍٞ ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز رثس ثُٔخجغش ثُٜجٓز ٝكن ٓج      

٢ِ٣ : 

 هشثس ثإلدثسر دجالػضشثف أٝ ػذّ ثالػضشثف دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ك٢ ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز، ٝ -0

 . ُِضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤زأعجط ثُو٤جط ثُٔقجعذ٢ ثُز١ صْ ثخض٤جسٙ  -8

 صو٤٤ْ ٓؼو٤ُٞز ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٝصقذ٣ذ ثألخطجء

٣ضٞؽخ ػ٠ِ ثُٔذهن صو٤٤ْ ٓج إرث ًجٗش ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٓؼوُٞز أٝ صْ ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج دؾٌَ خجغب      

 . دجالعض٘جد ث٠ُ ثدُز ثُضذه٤ن

 ثالكصجفجس ثُٔضؼِوز دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز 

هن ثُقصٍٞ ػ٠ِ أدُز صذه٤ن ًجك٤ز ٝٓ٘جعذز فٍٞ ثالكصجفجس ك٢ ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز ٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُٔذ     

ُِضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز، ًٔج ٣ضؼ٤ٖ ث٣عجً ػ٠ِ ثُٔذهن صو٤٤ْ ٓذٟ ٓالةٔز ثكصجؿ ؽٌٞى ثُضوذ٣ش سك٢ ثُذ٤جٗجس 

 (.8104عجدش ٝدمحم، . )ثُٔج٤ُز ثُٔضؼِوز دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ثُض٢ صؤد١ ث٠ُ ٓخجغش ٛجٓز

 ؽشثس ػ٠ِ صق٤ض ثإلدثسر ٓؤ

٣ضٞؽخ ػ٠ِ ثُٔذهن إٔ ٣شثؽغ ثُوشثسثس ٝثالفٌجّ ثُصجدسر ػٖ ثإلدثسر ك٢ ػَٔ ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز      

 .ُضقذ٣ذ ٓؤؽشثس ػٖ ثفضٔجٍ صق٤ض ثإلدثسر

ف٤ظ إٔ صِي ثُٔؤؽشثس ٤ُغش دجُعشٝسر إٔ صؾٌَ د٤َُ ػ٠ِ ٝؽٞد صق٤ض ٓقضَٔ ٖٓ هذَ ثإلدثسر      

عجدش ٝدمحم، )، ( 8109أدٞ ؽَٜ، . )جةؼ ػٖ ٓؼو٤ُٞز ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ثُٔخضِلزُِضٞصَ ث٠ُ ٗض

 (.8102ثُؾٞثدٌز، )،(8104

 ثالهشثسثس ثُخط٤ز 
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٣ضٞؽخ ػ٠ِ ثُٔذهن ثٕ ٣قصَ ػ٠ِ ثهشثسثس ٌٓضٞدز ٖٓ ثإلدثسر رثصٜج صذ٤ٖ ثٕ ثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ ثُقٌْ      

 . ٣ؤًذٕٝ ثٕ ثالكضشثظجس ثُٔ٘جعذز ثعضخذٓش ُؼَٔ ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز

 ثُضٞع٤ن

 : ػ٠ِ ثُٔذهن إٔ ٣عٖٔ ك٢ ٝعجةن ثُضذه٤ن ٓج ٢ِ٣     

ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٝثالكصجؿ ٝثُز١ ٣ؤد١ ث٠ُ ٓخجغش أعجط ثعض٘ضجػ ثُٔذهن فٍٞ ٓؼو٤ُٞز  -0

 .ٛجٓز

عجدش ٝدمحم، )، (8109أدٞ ؽَٜ، )ٓؤؽشثس ٝدالةَ ػ٠ِ ثفضٔجٍ صق٤ض ثإلدثسر إٔ ٝؽذس  -8

 (.8104ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ، )،(8104

 ً  ثأل٤ٔٛز ثُ٘غذ٤ز ٝصوذ٣ش ثُٔخجغش ك٢ ظٞء ٓؼج٤٣ش ثُضذه٤ن ثالٓش٤ٌ٣ز ٝثُذ٤ُٝز: عجُغج

 ّ ٝػ٘جصش ٓخجغش ثُضذه٤نٓلٜٞ

ػ٠ِ ثفضٔجٍ ثفضٞثء ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز ثُٔذهوز ػ٠ِ خطأ أٝ صقش٣ق  Audit Risksصؼشف ٓخجغش ثُضذه٤ن 

ُٝوذ فذد . 10(049، 8109ثُز٤ٗذجس، )ٓجد١ ُْٝ ٣ضْ ثًضؾجكٚ، أٝ ثفضٔجٍ خشٝػ ثُٔذهن د٘ض٤ؾز ؿ٤ش ٓ٘جعذز 

ٝثُصجدس ػٖ ٓؼٜذ ثُٔقجعذ٤ٖ ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ( 25)سهْ " (ثُٔجد٣ز)ٓخجغش ثُضذه٤ن ٝثال٤ٔٛز ثُ٘غذ٤ز "ٓؼ٤جس 

( IFAC)ٌٓٞٗجس ٓخجغش ثُضذه٤ن ٝثُز١ أؽجس ث٤ُٜج أ٣عج ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ ( AICPA)ثألٓش٢ٌ٣ 

 : ػ٠ِ ثٜٗج صضٌٕٞ ٓٔج ٢ِ٣( 221)سهْ " ثعضؾجدز ثُٔذهن ُِٔخجغش ثُٔو٤ٔز"ك٢ ٓؼ٤جس 

 Acceptable Audit Risk(AAR)ٓخجغش ثُضذه٤ن ثُٔوذُٞز  -0

ٓخجغشر ٗجصؾز ػٖ ثفضٔجٍ إٔ ٣صذس ثُٔذهن سأ١ صذه٤ن ؿ٤ش ٓ٘جعخ "صؼشف ٓخجغش ثُضذه٤ن دجٜٗج 

ػ٘ذٓج صٌٕٞ ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز صقض١ٞ أخطجء ؽٞٛش٣ز، ٝصضٔغَ ٓخجغش ثُضذه٤ن ك٢ ثصذثس سث١ خجغب، 

٤جٗجس ثُٔج٤ُز ٝػجدر ٓج صشصذػ ٛزٙ ثُٔخجغش ك٢ ثصذثس سث١ ٗظ٤ق سؿْ ٝؽٞد أخطجء ؽٞٛش٣ز ك٢ ثُذ

، أٝ ٢ٛ ثُٔخجغش ثُض٢ ٣ضْ هذُٜٞج ُذٟ ثُٔذهن دجٗٚ ع٤غض٘ؼ ٗض٤ؾز ؿ٤ش ع٤ِٔز دؼذ ثالٗضٜجء "ُْ صٌضؾق

 (.8115ػذذ هللا، )، ( 8109ثُز٤ٗذجس، )ٖٓ ثُضذه٤ن 
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ثُٔخجغش ثُٔضالصٓز أٝ ثُٔضأصِز -8
6 Inherent Risks(IR) 

د٘ذ أٝ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُذ٘ٞد دق٤ظ ُٞ  ٢ٛٝ ثُٔخجغش ثُ٘جؽتز ػٖ ثفضٔجٍ ٝؽٞد خطأ أٝ صقش٣ق ك٢

ثؽضٔؼش صصذـ رثس أ٤ٔٛز ٗغذ٤ز ٓلضشظجً ػذّ ٝؽٞد ٗظْ سهجدز دثخ٤ِز، ٝصشصذػ ٛزٙ ثُٔخجغش دٌَ 

 (8109ثُز٤ٗذجس، : )ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ صؤعش ك٢ ثُٔخجغش ثُٔضأصِز. ٖٓ غذ٤ؼز ثُٔ٘ؾأر ٝد٤تضٜج

 .غذ٤ؼز ٗؾجغ ثُؼ٤َٔ .0

 .ٗضجةؼ ثُضذه٤ن ثُغجدن .8

 .ثُؼالهز ثألغشثف رثس .2

ٝؽٞد ػ٤ِٔجس ٓؼوذر ٝؿ٤ش سٝص٤٘٤ز ٜٝٓ٘ج ه٤جعجس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ك٢ ظَ ػذّ صٞكش  .4

 .ثُٔؼِٞٓجس

 .فذٝط ثُؼ٤ِٔجس ؿ٤ش ثُؼجد٣ز ٝثُٔخجغش ثُض٢ صؤعش ػ٠ِ ثُـؼ .9

 Control Risks(CR)ٓخجغش ثُشهجدز  -2

ذٝط أ١ خطأ أٝ ٣ٌؾلٚ ثُٔخجغش ثُ٘جصؾز ػٖ ثفضٔج٤ُز إٔ ٣ٌٕٞ ٗظجّ ثُشهجدز ثُذثخ٢ِ ُِٔ٘ؾأر ُْ ٣ٔ٘غ ف

 (.8109سؽٞثٕ، )ًِٝٔج ثصدثدس ٓخجغش ثُشهجدز ثصدثدس ٤ًٔز ثالخضذجسثس ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُٔذهن 

 Planned Detection Risks (PDR)ٓخجغش ثالًضؾجف ثُٔخططز  -4

ٛٞ ثفضٔج٤ُز إٔ صؤد١ إؽشثءثس ثُضذه٤ن دجُٔذهن ث٠ُ ٗض٤ؾز صل٤ذ دؼذّ ٝؽٞد خطأ ك٢ ثألسصذر، أٝ ك٢ 

ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس، ك٢ ثُٞهش ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ثُخطأ ٓٞؽٞد دجُلؼَ، دق٤ظ ُٞ ثؽضٔؼش ٓؼج صصذـ 

  .1 (8104ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ، )ٓجد٣ز ٝرثس أ٤ٔٛز ٗغذ٤ز 

 PDR × CR × IR = AAR :ن صٌٕٞ ثُؼالهز د٤ٖ ٓخجغش ثُضذه٤ن ٝكن ثُ٘ٔٞرػ ثُضج٢ُٝد٘جًء ػ٠ِ ٓج عذ

 ٓخجغش ثالًضؾجف× ٓخجغش ثُشهجدز× ثُٔخجغش ثُٔضأصِز= ٓخجغش ثُضذه٤ن ثُٔوذُٞز 

ف٤ظ إٔ ثُقٌْ ث٢ُٜ٘ٔ ٣ِؼخ دٝسثً ٛجٓجً ك٢ صوذ٣ش ثُٔخجغش ثُٔضأصِز، ٝصٌٕٞ ثُٔخجغش ثُٔضأصِز      

ٍٍ ٖٓ ثُضٌِ٘ٞؽ٤ج، ٓشصلؼز ك٢ ػذر فجال س ٜٓ٘ج إٔ صٌٕٞ ثُٔ٘ؾأر ؽذ٣ذر ٝثُص٘جػز صضطِخ ٓغضٟٞ ػج

                                                           
6  .يطلق عليها السخاطر االحتسالية والستهارثة والذاتية والزسشية أحيانًا 
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ٝثٕ صلضوش ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ُِٔؼو٤ُٞز ٜٝٓ٘ج ه٤جعجس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ك٢ ظَ ػذّ صٞكش ٓؼِٞٓجس 

 (. 8100ؽٔؼز، )، ( 8109ثُز٤ٗذجس، )، (عٞم ؿ٤ش ٗؾػ)

 

 ٓذخَ ثُضذه٤ن ػ٠ِ أعجط ثُخطش: ثُؼجدُزإؽشثءثس صذه٤ن ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ٝكن ثُو٤ٔز 

ٖٓ خالٍ دسثعضٚ إغجس ٓوضشؿ ُضذه٤ن ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ُِو٤ٔز ثُؼجدُز ( 8109ثُص٤جد، )ف٤ظ هذّ      

دجعضخذثّ ٓذخَ ثُضذه٤ن ػ٠ِ أعجط ثُخطش، ف٤ظ ٣ٞظـ ٛزث ثإلغجس ثإلؽشثءثس ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُٔذهن 

 : ثُؼجدُز ٝثالكصجفجس رثس ثُؼالهز، ٖٓ خالٍ ثُؾٌَ أدٗجُٙضذه٤ن ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ُِو٤ٔز 

ف٤ظ هذّ ثُص٤جد ٛزث ثإلغجس ٓذضذا دئؽشثءثس كْٜ ثُٔذهن ألٛذثف ثُٔ٘ؾجر ٝغذ٤ؼضٜج ٢ٛٝ صضٞثكن صٔجٓج ٓغ 

إؽشثءثس ػ٤ِٔز ثُضذه٤ن، ٝثٗضوَ دؼذٛج ُضو٤٤ْ ثُٔخجغش ثُض٢ ٣ٌٖٔ ثٕ صضؼشض ُٜج ثُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز دٔج 

ُو٤ٔز ثُؼجدُز، ٝرُي ٖٓ أؽَ صقذ٣ذ ثالخطجس ثُؾٞٛش٣ز ثُ٘جصؾز ػٖ صِي ثُٔخجغش ٝثُض٢ صٔغَ ٝكن ك٢ رُي ث

ثالغجس ثالؽشثء ثُغجُظ، عْ ثٗضوَ ثُص٤جد ث٠ُ صو٤٤ْ ٓؼو٤ُٞز ثُو٤جط ٝثالكصجؿ دؼذ إٔ ٝظغ إؽشثء صو٤٤ْ 

٠ِ ثهشثسثس ٌٓضٞدز ػٖ ثُٔ٘ؾجر ُِٔخجغش ثُؾٞٛش٣ز ٤ًٝل٤ز صؼجِٜٓج ٓؼٜج، ٓقذدث رُي ٖٓ خالٍ ثُقصٍٞ ػ

 . صِي ثُٔخجغش، ٤ُضٌٖٔ ٖٓ صٞع٤وٜج ٝٛزث ٓج ٣٘غؾْ ٓغ ٓؼج٤٣ش ثُضذه٤ن ثُذ٤ُٝز

 

 النتائج والتىصيات

 ثُ٘ضجةؼ 

كوذ أظٜشس ٗضجةؼ ثُذسثعز إٕ أًغش  ثُذِذ٣جسٔز ثُؼجدُز ك٢ ك٤ٔج ٣ضؼِن دٔقذدثس صذه٤ن صوذ٣شثس ثُو٤: أٝالً 

ٓذهن ثُقغجدجس ك٢ صذه٤ن صوذ٣شثس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٛٞ ثُ٘وص ك٢ ثالغالع ٝ ثُشهجدز ثُذثخ٤ِز صقذ١ ٣ٞثؽٚ

ػ٠ِ ثُضؼذ٣الس ثألخ٤شر ُٔؼج٤٣ش ثُضذه٤ن ثُذ٤ُٝز ثُخجصز دجُضوذ٣شثس ثُٔقجعذ٤ز ُِو٤ٔز ثُؼجدُز، د٤٘ٔج أهَ 

طز ثُضقذ٣جس صأع٤شثً ػ٠ِ ٓذهو٢ ثُقغجدجس ػذّ صؼجٕٝ ثإلدثسر ٓغ ثُٔذهن، ًٔج ثٕ ؿ٤جح ٝؽٞد أعٞثم ٗؾ

ُضذثٍٝ دؼط ثألصٍٞ ٣ؼضذش صقذ٣جً ْٜٓ أٓجّ ٓذهو٢ ثُقغجدجس، ٓٔج ٣ضطِخ ؽٜذثً ًذ٤ش ٝصٌِلز صطذ٤ن ػج٤ُز، 

دجإلظجكز ث٠ُ رُي، صؾ٤ش ٗضجةؼ ثُذسثعز ث٠ُ إٔ ؿجُذ٤ز ثُٔذهو٤ٖ ٣ٔضٌِٕٞ خذشثس ؽ٤ذر ٝدٝسثس صذس٣ذ٤ز ك٢ 
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ش ثُز١ ػذشٝث ك٤ٚ ػٖ فجؽضْٜ ثُٔجعز ٓؾجٍ ثُٔقجعذز ٝثُضذه٤ن ُضوذ٣شثس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز، ك٢ ٗلظ ثُٞه

 .الغالػْٜ ػ٠ِ ثخش ثُٔغضؾذثس ٝثُضطٞسثس ثُقجصِز ك٢ ٛزٙ ثُٔؼج٤٣ش

 ً أعذضش ٗضجةؼ ثُذسثعز إٔ ٓذهن ثُقغجدجس ٣وّٞ دضو٤٤ْ ٓخجغش ٓضأصِز د٘غخ أػ٠ِ ػ٘ذ ثُو٤جط دجُو٤ٔز : عج٤ٗج

صقش٣لجس ؽٞٛش٣ز، ٝػ٘ذ ػذّ ؿ٤جح ثألعٞثم ثُ٘ؾطز، ٝػ٘ذ ٝؽٞد أخطجء ٛجٓز ٝ)ثُؼجدُز ك٢ فجالس 

 .ٗظشثً ُض٣جدر ثفضٔجالس ػذّ ثُضأًذ( ثالعضؼجٗز دخذشثء صو٤٤ْ

 ً ك٤ٔج ٣ضؼِن دٔٞعٞه٤ز أدُز ثُضذه٤ن كوذ أًذس ٗضجةؼ ثُذسثعز ػ٠ِ إٔ ه٤جعجس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ثُٔغضخذٓز : عجُغج

ػج٤ُز ك٢ أؿِخ ثألف٤جٕ،  ك٢ ثُضذه٤ن صؼضذش أهَ ٓٞعٞه٤ز ألٜٗج صؼٔذ ػ٠ِ ثُقٌْ ثُؾخص٢ ٝث٢ُٜ٘ٔ دذسؽز

ًٔج أٜٗج ٓؼشظز ألخطجء ك٢ ثُو٤جط، ف٤ظ أظٜشس ثُ٘ضجةؼ إٔ ثُو٤ْ ثُؼجدُز صؼضذش ه٤ْ صٞؽ٤ٜ٤ز خجصز ك٢ 

 .ظَ ؿ٤جح ثألعٞثم ثُ٘ؾطز، ٝك٢ ظَ ثخضالف ٗٔجرػ ثُو٤جط

ثُذسثعز ػ٠ِ ٝدٔوجسٗز ٗضجةؼ ٛزٙ ثُذسثعز ٓغ ثُذسثعجس ثُغجدوز كوذ ثصلوش ؽ٤ٔغ ثُذسثعجس ثُغجدوز ٓغ ٛزٙ 

إٔ ثُٔذهن ثُخجسؽ٢ ٣ٞثؽٚ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُضقذ٣جس ػ٘ذ ثُو٤جط دجُو٤ٔز ثُؼجدُز ُٝؼَ أدشص ٛزٙ ثُضقذ٣جس ًجٕ 

ك٢ ثخضالف أعظ ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز، ٝػذّ صٞكش أعٞثم ٗؾطز ُو٤جط دؼط ثألصٍٞ، ٝإٔ ثُٔذهو٤ٖ ؿجُذج 

ش ص٘جُٝش دؼط ثُذسثعجس ٛزٙ ثُٔغجُز ٓج ٣قضجؽٕٞ ث٠ُ خذ٤ش أٝ خذشثء صو٤٤ْ ٓضخصص٤ٖ، ٖٓ ؽجٗخ أخ

ٖٓ خالٍ صطذ٤ن ثُٔ٘طن ثُٔعذخ ثُز١ ٣ؼضٔذ ػ٠ِ صشص٤خ ثُضقذ٣جس ٖٓ ثألًغش صأع٤شث ػ٠ِ ثُٔذهو٤ٖ ث٠ُ 

ثألهَ صأع٤شث، د٤٘ٔج صقذعش دسثعجس أخشٟ دطش٣وز ٓؼجًغز ٖٓ خالٍ ثهضشثؿ فال ٓ٘جعذج ُٔٞثؽٜز ثُضقذ٣جس 

ُٔقجعذ٤ز ُِو٤ٔز ثُؼجدُز، ًٔج سًضس ثُذسثعجس ثألؽ٘ذ٤ز ػ٠ِ ٓؾٌِز ٝرُي دضطذ٤ن إغجس ُضذه٤ن ثُضوذ٣شثس ث

ثًض٘جف ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ثُخطش ٣ٝغذخ رُي ثالسصلجع ك٢ ٓخجغش ثُضذه٤ن ثُٔضٞثسعز، ف٤ظ ص٤ٔضس ٛزٙ 

ثُذسثعز ػٖ ثُذسثعجس ثُغجدوز دٌٜٞٗج صطشهش ث٠ُ ثُضقذ٣جس ثُض٢ صٞثؽٚ ٓذهو٢ ثُقغجدجس ػ٘ذ ثُو٤جط 

ُؼجدُز ٖٓ عالط ٓقجٝس سة٤غ٤ز ٝأعجع٤ز ٝثُض٢ صؾضَٔ ػ٠ِ ًجكز ثألٓٞس ثُٔضؼِوز دضذه٤ن صوذ٣شثس دجُو٤ٔز ث

 .ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝٓج ُٜج ٖٓ صأع٤ش ك٢ ػ٤ِٔز ثُضذه٤ن ُزُي ؽجء ثُذقظ ٌٓٔال ُألدقجط ثُغجدوز ك٢ ٛزث ثُٔؾجٍ

 ثُضٞص٤جس 

ٓذهو٢ ثُقغجدجس ٣ٞثؽٜٕٞ ٝ ثُشثهذز ثُذثخ٤ِز  ك٢ ظٞء ٓج صٞصِش ث٤ُٚ ٛزٙ ثُذسثعز ٖٓ ٗضجةؼ صل٤ذ دجٕ     

 : ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضقذ٣جس ػ٘ذ ثُو٤جط دجُو٤ٔز ثُؼجدُز، ف٤ظ ٣وذّ ثُذجفظ ثُضٞص٤جس ثُضج٤ُز



 

5214 
 

٣٘ذـ٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ صٞك٤ش أعظ ٓقذدر ٝٗٔجرػ ٝثظقز ُو٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز، ُضو٤َِ ثالػضٔجد ػ٠ِ  .0

 . ثُقٌْ ثُؾخص٢ ُضوذ٣شثس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز

ػ٠ِ ٓذهن ثُقغجدجس ثعضخذثّ ٗلظ ٗٔجرػ ثُو٤جط ثُٔغضخذٓز ٖٓ هذَ ثإلدثسر ػ٘ذ صذه٤ن ٣٘ذـ٢  .8

 .صوذ٣شثس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز

ظشٝسر إغالع ثُٔذهو٤ٖ ػ٠ِ أخش ثُٔغضؾذثس ٝثُضطٞسثس ثُقجصِز ك٢ ٓؼج٤٣ش ثُضذه٤ن ثُذ٤ُٝز  .2

 .ثُٔضؼِوز دجُو٤ٔز ثُؼجدُزٝثُخجصز دجُو٤ٔز ثُؼجدُز، ًٝزُي ثالٓش دجُ٘غذز ُٔؼج٤٣ش ثُٔقجعذز ثُذ٤ُٝز ٝ

٣٘ذـ٢ ػ٠ِ ثُٔذهن ثالعضؼجٗز دخذشثء صو٤٤ْ ك٢ ظَ ؿ٤جح أعٞثم ٗؾطز أٝ ك٢ ظَ ػذّ صٌٔ٘ٚ ٖٓ  .4

 .ه٤جط ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝكن ٓؼج٤٣ش ثُٔقجعذز ثُذ٤ُٝز

ً ٤ٌُٞٗٞث هجدس٣ٖ ػ٠ِ ثُلْٜ ثُغ٤ِْ  .9 ً ٝػ٤ِٔج ظشٝسر ثُؼَٔ ػ٠ِ صأ٤َٛ ثُٔقجعذ٤ٖ ٝثُٔذهو٤ٖ ػ٤ِٔج

 .طذ٤ن ٓؼج٤٣ش صذه٤ن صوذ٣شثس ثُو٤ٔز ثُؼجدُز٤ٌُل٤ز ص

ظشٝسر ثالٛضٔجّ دأؽشثء ثُٔض٣ذ ٖٓ ثُذسثعجس ك٢ ٓؾجٍ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝٝظغ أغش ٝفٍِٞ  .9

 . ٓ٘جعذز صٌٕٞ ثعضشؽجد٣ٚ ُِضقذ٣جس ثُض٢ صٞثؽٚ ٓذهو٢ ثُقغجدجس ػ٘ذ ثُو٤جط دجُو٤ٔز ثُؼجدُز
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 ثُٔشثؽغٝ ثُٔصجدس

 ثُٔشثؽغ ثُؼشد٤ز 

 ثٌُضخ: أٝال

إصذثسثس ثُٔؼج٤٣ش ثُذ٤ُٝز ُشهجدز ثُؾٞدر ٝثُضذه٤ن ٝثُٔشثؽؼز "(. 8104)ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ  .0

. صشؽٔز ثُٔؾٔغ ثُؼشد٢ ُِٔقجعذ٤ٖ ثُوج٤٤ٖٗٞٗ" ٝػ٤ِٔجس ثُضأ٤ًذ ثألخشٟ ٝثُخذٓجس رثس ثُؼالهز

 www.ascasociety.org. ثألسدٕ، ػٔجٕ

صشؽٔز ثُٔؾٔغ " IFRSsثُٔؼج٤٣ش ثُذ٤ُٝز إلػذثد ثُضوجس٣ش ثُٔج٤ُز  "(. 8104)ثالصقجد ثُذ٢ُٝ ُِٔقجعذ٤ٖ  .8

 www.ascasociety.org. ثألسدٕ، ػٔجٕ. ثُؼشد٢ ُِٔقجعذ٤ٖ ثُوج٤٤ٖٗٞٗ

. د.س٣جض ثُؼذذ هللا ٓشثؽؼز أ. د.صؼش٣خ أ" قجعذز ثُؾضء ثالٍٝٗظش٣ز ثُٔ"(. 8115)دِخج١ٝ، أفٔذ  .2

 .دثس ث٤ُجٝص١ ثُؼ٤ِٔز ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ: ثألسدٕ، ػٔجٕ. غالٍ ثُؾؾج١ٝ

. د.س٣جض ثُؼذذ هللا ٓشثؽؼز أ. د.صؼش٣خ أ" ٗظش٣ز ثُٔقجعذز ثُؾضء ثُغج٢ٗ"(. 8115)دِخج١ٝ، أفٔذ  .4

 .ثُؼ٤ِٔز ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ دثس ث٤ُجٝص١: ثألسدٕ، ػٔجٕ. غالٍ ثُؾؾج١ٝ

. ثُؾلجك٤ز ك٢ ثإلكصجؿ ػٖ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔقجعذ٤ز(. 8109)ثُؾؾج١ٝ، غالٍ ٓقٔٞد، ٝأٍ كضـ هللا، دمحم  .9

 . دثس ثأل٣جّ: ثألسدٕ، ػٔجٕ

ٓشثهخ ثُقغجدجس ٝدسٙ ك٢ ثُضقون (. 8109)ثُؾؾج١ٝ، غالٍ دمحم ػ٢ِ، ٝثُذوج١ٝ، ػذذ ثٌُش٣ْ دمحم  .9

 . دثس ثأل٣جّ ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ: ثألسدٕ، ػٔجٕ. ٞٓجس ثُٔقجعذزٖٓ ثُخصجةص ثُ٘ٞػ٤ز ُِٔؼِ

ٓصش، . ثُٔذخَ ثُقذ٣ظ ك٢ ثُٔقجعذز ػٖ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز(. 8112)فٔجد، غجسم ػذذ ثُؼجٍ  .9

 .ثُذثس ثُؾجٓؼ٤ز: ثإلعٌ٘ذس٣ز

. ثُٔقجعذز": ACPA"ٓقجعخ ػشد٢ هج٢ٗٞٗ ٓؼضٔذ (. 8102)ف٤ٔذثس، ؽٔؼز، ٝخذثػ، فغجّ  .2

 .ثُٔؾٔغ ثُؼشد٢ ُِٔقجعذ٤ٖ ثُوج٤٤ٖٗٞٗ: ثألسدٕ، ػٔجٕ

: ثألسدٕ، ػٔجٕ(. 9غ) صذه٤ن ثُقغجدجس ك٢ ظٞء ثُٔؼج٤٣ش ثُذ٤ُٝز(. 8109)ثُز٤ٗذجس، ػ٢ِ ػذذ ثُوجدس  .5

 .دثس ٝثةَ ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ

http://www.ascasociety.org/
http://www.ascasociety.org/
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ثُشكجػ٢، ؿجُخ ػٞض، ٝثُذشؿٞع٢، ع٤ٔش إدشث٤ْٛ، ٝفٔذهللا، ٓظٜش إدشث٤ْٛ، ٝػط٤ز، ػذذ هللا  .01

ثألصٍٞ ثُؼ٤ِٔز : ثُٔقجعذز ثُٔضٞعطز ثُؾضء ثالٍٝ(. 8100)عؼ٤ذ  خعش، ٝثُخط٤خ، إعشثء

 . دثس ث٤ُجصٝس١ ثُؼ٤ِٔز ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ: ثألسدٕ، ػٔجٕ. ٝثُؼ٤ِٔز

 . ٓ٘ؾٞسثس ؽجٓؼز ثُوذط ثُٔلضٞفز: ثألسدٕ، ػٔجٕ. صذه٤ن ثُقغجدجس(. 8115)ػذذ هللا، خجُذ أ٤ٖٓ  .00

. صؼش٣خ ٝصوذ٣ْ د" ثُٔضٞعطز ثُؾضء ثألٍٝ ثُٔقجعذز"(. 0555)٤ًغٞ، دٝٗجُذ، ٝؽ٤ش١، ٝؽ٤٘جس  .08

 . دثس ثُٔش٣خ ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ: ثُغؼٞد٣ز، ثُش٣جض. عِطجٕ ثُٔقٔذ ثُغِطجٕ. أفٔذ فجٓذ فؾجػ د

. أعج٤ُخ ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ(. 8102)ثُ٘ؾجس، كج٣ض ؽٔؼز، ٝثُ٘ؾجس، ٗذ٤َ ؽٔؼز، ٝثُضػذ٢، ٓجؽذ سثظ٢  .02

 .٣غدثس ٌٝٓضذز ثُقجٓذ ُِ٘ؾش ٝثُضٞص: ثألسدٕ، ػٔجٕ

دثس ٝثةَ ُِ٘ؾش : ثألسدٕ، ػٔجٕ. ثُؾضء ثالٍٝ: ثُٔقجعذز ثُٔضٞعطز(. 8109)أدٞ ٗصجس، دمحم  .04

 .ٝثُضٞص٣غ

ثُؾٞثٗخ : ٓؼج٤٣ش ثُٔقجعذز ٝثالدالؽ ثُٔج٢ُ ثُذ٤ُٝز(. 8104)أدٞ ٗصجس، دمحم، ٝف٤ٔذثس، ؽٔؼز  .09

 .دثس ٝثةَ ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ: ثألسدٕ، ػٔجٕ. ثُ٘ظش٣ز ٝثُؼ٤ِٔز

 ً  ثُذٝس٣جس ٝثُ٘ؾشثس ٝثُشعجةَ: عج٤ٗج

ثُضقذ٣جس ثُض٢ صٞثؽٚ ثُٔذهن (. صؾش٣ٖ ثُغج٢ٗ 89ٝ 84، 8104)عجدش، فغجٕ عجدش، ٝدمحم، ػذذ ثُٞثفذ  .09

ثُِٔضو٠ ثُذ٢ُٝ فٍٞ دٝس . دسثعز ُؼ٤٘ز ٖٓ ٌٓجصخ ثُضذه٤ن ثُؼشثه٤ز: ثُخجسؽ٢ ك٢ صذه٤ن ثُو٤ٔز ثُؼجدُز

صلؼ٤َ أدثء ثُٔؤعغجس ٝثُقٌٞٓجس، ؽجٓؼز هجصذ١  ك٢( IAS-IFRS-IPSAS)ٓؼج٤٣ش ثُٔقجعذز ثُذ٤ُٝز 

 .ٓشدجؿ، ٝسهِز، ثُؾضثةش

أعش ثعضخذثّ ثُٔقجعذز ػٖ ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ػ٠ِ دهز ثُض٘ذؤثس (. 8109)ثُؾشف، ٣جعش أفٔذ ثُغ٤ذ دمحم  .09

، ؽجٓؼز AUJAA، 5(0) ،240-251-ٓؾِز ثُٔقجعذز ٝثُٔشثؽؼز. دسثعز ٗظش٣ز ٤ٓٝذث٤ٗز: ثُٔقجعذ٤ز

 .ٓصشد٢٘ ع٣ٞق، 

ثُٔالةٔز ٝثُٔٞعٞه٤ز، -ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼِوز دٔؼج٤٣ش ٓقجعذز ثُو٤ٔز ثُؼجدُز(. 8108)ؽؼجسر، أُعجٓز ػٔش  .02

ٓؾِز ٤ًِز دـذثد ُِؼِّٞ  .ٓشثؽؼز دقغ٤ز صجس٣خ٤ز ُ٘ضجةؼ ثألدقجط ك٢ ثألعٞثم ثُٔج٤ُز: ٓؾٌالس ثُضطذ٤ن

 . جد٣ز، دـذثد، ثُؼشثم، ٤ًِز دـذثد ُِؼِّٞ ثالهضص819-051، (85)0 ،ثالهضصجد٣ز ثُؾجٓؼز
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ٓؾٌالس ثُضذه٤ن ػ٠ِ ثُٔخصصجس ٝثالصٍٞ ٝثالُضضثٓجس (. 8109)أدٞ ؽَٜ، عؼذ فغٖ ٓصذجؿ  .05

دسثعز صطذ٤و٤ز ػ٠ِ ٓذهو٢ ثُقغجدجس : ثُٔقضِٔز ك٢ ثُٔصجسف ثُٔق٤ِز ثُٔذسؽز ك٢ دٞسصز كِغط٤ٖ

ثُؾجٓؼز ثإلعال٤ٓز، سعجُز ٓجؽغض٤ش ك٢ ثُٔقجعذز ٝثُض٣َٞٔ ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسر، . ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ك٢ كِغط٤ٖ

 .ؿضر، كِغط٤ٖ

صق٤َِ ثُؼالهز د٤ٖ ٓخجغش ثُٔشثؽؼز ٝثال٤ٔٛز ثُ٘غذ٤ز ٝأعشٛج (. 8109)سؽٞثٕ، ػذذ ثُشفٖٔ دمحم  .81

، 99-29، (4)0 ،ٓؾِز ٤ًِز كِغط٤ٖ ثُضو٤٘ز ُألدقجط ٝثُذسثعجس .ػ٠ِ صخط٤ػ ٝص٘ل٤ز ػ٤ِٔز ثُٔشثؽؼز

 .٤ًِز كِغط٤ٖ ثُضو٤٘ز، د٣ش ثُذِـ، كِغط٤ٖ

ٝثهغ صطذ٤ن ٓقجعذز ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ك٢ ثُذ٤تز ثُٔقجعذ٤ز (. 8109)، دمحم، ٝدٖ ٣ذ٣ش، كجسط صسهٕٞ .80

دسثعز ٤ٓذث٤ٗز ُلتض٤ٖ؛ كتز ثُٔؤعغجس ثالهضصجد٣ز ك٢ ثُذٞسصز ثُؾضثةش٣ز ٝكتز ثألًجد٤٤ٔ٣ٖ : ثُؾضثةش٣ز

جصذ١ ٓشدجؿ ، ؽجٓؼز ه81-0، (4)3 ،ثُٔؾِز ثُؾضثةش٣ز ُِض٤ٔ٘ز ثالهضصجد٣ز. ٝث٤٤ُٜٖ٘ٔ ثُٔقجعذ٤ٖ

 .ٝسهِز، ثُؾضثةش

ثُو٤ٔز ثُؼجدُز ٝصأع٤ش ثعضؼٔجُٜج ك٢ (. 8108)ثُغؼذش١، إدشث٤ْٛ ػذذ ٓٞع٠، ٝٓشدثٕ، ص٣ذ ػجةذ  .88

، (89)8 ،ٓؾِز ثُـش١ ُِؼِّٞ ثالهضصجد٣ز ٝثإلدثس٣ز .ٓؤؽشثس ثألدثء ثُٔج٢ُ ك٢ ثُٔصجسف ثُضؾجس٣ز

 . ، ؽجٓؼز ثٌُٞكز، ثُؼشثم015-029
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