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توى اإلعالمي للمعلومات احملاسبيةثر بدائل القياس احملاسيب على احملأ  
يف ظل تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية   
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 اءدهاإل

القوة  فقد كان   ىاتالّلى وأصكنى فضيح جنرمحى  حنونـال أبيإىل 

  وصيظل مثلي األعلى وقدوتي  هذا العنل إلنواءداعنة لي ال

 احلبيبة أطال اهلل عنزهاصاندتين كثريا أمي  م  إىل

 الذي منحين كل الدعه    شيشــالع سوجي إىل

 لتشجيعوه لي اتي وأخو تيخوإإىل 

 حفظونا اهلل  إياد وإدريطولدي إىل 

 أهدي هذا العنل

 عبلة                



 شكر وتقدير
زعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عمي وعمى والدي وأن أعمن صاحلا ترضاه أوربي "

 "أدخمين برمحتك يف عبادك الصاحلني و

ٓطعدىٕ أٌ أقدو  ّافس الشكس ّخالص التكدٓس ّاالحرتاو إىل كل مً قدو لٕ ٓد العٌْ يف اجناش ٍرا العنل، 

 ّخباص٘:

ملا برلُ شسفين بكبْل االشساف علٙ ٍرِ األطسّح٘،  األضتاذ املشسف الدكتْز بالسقٕ التٔجاىٕ، الرٖ

 ّالرٖ كاٌ ليصائخُ ّتْجَٔاتُ الكٔن٘، األثس الكبري يف اخساج ٍرا العنل يف صْزتُ اليَائٔ٘معٕ مً جَد

مً خمتلف يف إعداد ٍرا العنل  ضاعدّىٕ  ّمً باب زد الفضل ألٍل الفضل،  أقدو شكسٖ لكل الرًٓ 

  مس كٕ علْاىٕ عْاذ عـــــبالركس األضتىْا أّ مَئني ّأخص ّالٓات اجلصائس أضاترٗ كا

 كنا أتكدو جبصٓل الشكس ّالعسفاٌ إىل كل أعضاء جلي٘ املياقش٘ علٙ قبْهله مياقش٘ مْضْع ٍرِ

 ثساء جْاىبَا.إاألطسّح٘، ّحضْزٍه للنشازك٘ يف 

 ةعبل



 

  امللخص

ْال٣ُمت الٗاصلت تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى اإلا٣اعهت بحن بضًلي ال٣ُاؽ ا       سُت  إلاداؾبي الخ٩لٟت الخاٍع

ت(  المُت )ؤلازباٍع َْظا ألن ال٣ُمت ؤلٖا ٓماث اإلاداؾبُت،  ما ٖلى اإلادخٔٓ ؤلاٖالمي للمٗل مً خُض ؤزَغ

ٓصتها مً ْظِت هٓغ مؿخسضميها.  ٓماث ْظ ٍّٓ َظٍ اإلاٗل ٓماث اإلاداؾبُت جمشل ٢ُمت ما جدخ              للمٗل

ت ظاَؼة لخُب٤ُ مداؾبت ال٣ُمت ن الضعاؾت حؿعى بلؤ٦ما  ى ا٦دكاٝ ُٞما بطا ٧اهذ البِئت اإلاداؾبُت الجؼاثٍغ

 الٗاصلت.

ٖٓت جم جهمُم اؾخبُان ًدىاؾب م٘ َظا الٛغى  ألاَضاْٝلخد٤ُ٣ َظٍ  ْازخباع الٟغيُاث اإلآي

ْازخباع اْظ   ْبخدلُل هخاثج الاؾخبُان  حن،  ْالخبراء اإلاداؾبُحن الجؼاثٍغ . لٟغيُاثّ إلاداٞٓي الخؿاباث 

المي لؤن  جٓنلذ الضعاؾت بلى ٓماث اإلا٣اؾت اإلادخٔٓ ؤلٖا سُت  ٖلى ؤؾاؽ مبضؤلمٗل خه٠ ًالخ٩لٟت الخاٍع

ْال٣ابلُت للِٟم؛ ٢ُٓت الٗالُت  ٓز المي لل باإلا ٓماث اإلا٣اؾت اؾدىاصا ألؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ؤما اإلادخٔٓ ؤلٖا مٗل

ْال٣ابلُت للم٣اع  اإلاالءمتب ًخمحز ْجٓنلذ الضعاؾت ؤًًا بلى ؤن َىا٥ل٣غاعاث مؿخسضميها  ٓاث٤ هت؛   ْجدضًاث ٖ

ت البِئت ججٗل ْٖلُّ  ال٣ُمت الٗاصلت لخُب٤ُ ظاَؼة بٗض ٚحر الجؼاثٍغ ٞمجخم٘ ٦بضًل لل٣ُاؽ اإلاداؾبي، 

ٝ الخالُت.الضعاؾت  سُت في ال٣ُاؽ في ْل الْٓغ  ًًٟل الاؾخمغاع في اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث : الخ٩لٟت الٖلماث املٌخاخُت  ٓماث، زهاثو اإلاٗل المي للمٗل سُت، ال٣ُمت الٗاصلت، اإلادخٔٓ ؤلٖا الخاٍع

ت.  اإلاداؾبُت، البِئت اإلاداؾبُت الجؼاثٍغ

  Abstract 

The aim of this study is to compare between the two alternatives of the historical cost 

accounting measurement and the fair value in terms of their impact on informational content 

of accounting information, this is because the informational value (informational) of the 

accounting information represents the value of the content and quality of information 

according to its users’ viewpoints. The study also tends to discover whether the Algerian 

accounting environment is ready to implement fair value accounting.  

To achieve these objectives and test the hypotheses, a questionnaire that targets 

Algerian accountants and accounting experts, is designed to fit this purpose. The findings, 

based on the analysis of the questionnaire results and hypothesis testing, show that the 

informational content of accounting information measured on the basis of the historical cost 

is characterized by high reliability and understandability. Whereas the informational content 

of accounting information measured on the basis of fair value is characterized by fitting its 

users’ decisions and comparability. Meanwhile, this study shows that there are obstacles and 

challenges that make the Algerian environment non-ready yet to implement fair value as an 

alternative to accounting measurement. Therefore, the study suggests it’s better to continue to 

use the historical cost under the current circumstances. 

Key Words: The Historical cost, fair value, the informational content of accounting 

information, the quality of accounting information, Algerian accounting environment. 
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 ملقدمة ا

 ~ ب ~
 

 املقذمة   

          تَمهيذ    

ٓاثم جخمشل مِمتها ألاؾاؾُت في ٢ُاؽ الٗىانغ اإلاسخل ازضمُ احٗخبر اإلاداؾبت وكاَ ٓهت لل٣ ٟت اإلا٩

ٓماث مُٟضة لخلبُت خاظُاث مسخل٠ اإلاؿخسضمحن لِا.  ٗت ْ اإلاالُت، التي جدخٓي ٖلى مٗل ٓعاث الؿَغ هٓغا للخُ

ٓص جىهب ٖلى ْي٘  في قتى اإلاجاالث ِْغث مكا٧ل ٖضًضة اؾخلؼمذ بًجاص خل٫ٓ لِا. مً َىا بضؤث الجِ

ٓاٖض إلاِىت اإلاداؾبت هخج ٖنها ما ؤنبذ ٌٗٝغ بمٗ ٢ْ ْع ؤؾـ  ٓالى بٗض طل٪ نض ْج ْلُت،  اًحر اإلاداؾبت الض

َْظا ما ؤصٔ بلى زل٤ الٗضًض مً بضاثل ال٣ُاؽ  ٓاثم اإلاالُت  اإلاٗاًحر اإلاسخلٟت جبٗا لخاظت مؿخسضمي ال٣

ٓبت ازخُاع ألاؾا ْما هخج ٖىّ مً نٗ ٣ت اإلاىاؾبت ْألا٦ثر مالاإلاداؾبي،  ْالٍُغ مت إلقبإ خاظاث ءؽ 

ٓماث اإلاداؾبُ  ت.مؿخسضمي اإلاٗل

٢ٓذ الظي حٗض   سُت، الظي ْظِذ لّ ٖض   ٟٞي ال ٣ْٞا ألؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع ٓاثم اإلاالُت  ة ُّٞ ال٣

ْؤن الاؾخمغاع في جُب٤ُ َظا ألاؾاؽ في ال٣ُاؽ ؾُاصي  اهخ٣اصاث بؿبب خ٣ُ٣ت ؤن   الٗملت ٚحر زابخت ال٣ُمت، 

ٓاثم اإلاالُت للماؾؿاث. خُ  بلى الخًلُل في ألاع٢ام اإلاٟصر ٖنها في ال٣
 
باث ض ًٔغ البٌٗ مضٔ ؤَمُت ؤزظ ج٣ل

َْظا ما اججِذ  ٓاثم اإلاالُت  ْلُت التي اٖخبرث  بلُّألاؾٗاع في الخؿبان ٖىض بٖضاص ال٣    اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْؤن   ٓ ال٣اٖضة  ٓ الاؾخصىاء،ال٣ُاؽ ٖلى ؤؾاؽ  ؤن ال٣ُاؽ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت َ سُت َ   الخ٩لٟت الخاٍع

سُت ٦إؾاؽ لل٣ُاؽ اإلاداؾبي.  في خحن اججّ البٌٗ عة الخمؿ٪ بمبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع  آلازغ بلى يْغ

ٓ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ْاؾخجابت لِظٍ الخٛح   راث اإلاداؾبُت الخانلت في الٗالم اججِذ الجؼاثغ هد

ْلُت مً زال٫ جبى   ْالظي ظاء ببضاثل ٢ُاؽ ظضًضة، ٞاإلاك٩ل اإلاُيها للى  الض ٢ٓذ ٓام اإلاداؾبي اإلاالي  ح في ال ْغ

ص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بل في ٦ُُٟت اإلاٟايلت ْالازخُاع مً بحن البضاثل اإلاخاخت اًَ ال ٨ًمً في حٗض  الغ  

ٓماث اإلاداؾبُت إلاؿخسضميها. ٢ُٓت اإلاٗل ٓز ْم  البضًل ألامشل الظي ًد٤٣ صعظت ٖالُت مً مهضا٢ُت 

ٖالُت.1  إلاش

غ اإلاالُت اإلاىخج النهاجي للىٓا ب٣ًا لخانُت اإلاال مجمشل الخ٣اٍع ٓصة ءاإلاداؾبي، َْ مت مً زهاثو ظ

ٓماث اإلاداؾبُت ًجب ؤن جد٣   ٓماث مُٟضة اإلاٗل ٓٞحر مٗل ْطل٪ بخ ٓعة الِضٝ منها،  ٓماث اإلاداؾبُت اإلايك ٤ اإلاٗل

ألن   ٧ل ٖملُت مداؾبُت ًم٨ً مٗالجتها بالٗضًض مً البضاثل اإلاداؾبُت التي جل٣ى ال٣ب٫ٓ  في اجساط ال٣غاعاث. 

ٓاء مً الىاخُت الٗلمُت الٗام  ْ ؾ ٓماث مداؾبُت طاث  ؤ ْازخُاع بضًل مداؾبي مٗحن ؾُاصي بلى مٗل الٗملُت 

ٓماث مداؾبُت هاججت ًٖ اؾخسضام بضًل مداؾبي آزغ  المي إلاٗل مدخٔٓ بٖالمي ًسخل٠ ًٖ اإلادخٔٓ ؤلٖا

ْ لىٟـ الٗملُت  ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت  الخٓظّ الجضًض لل٨ٟغ اإلاداؾبي اإلاؿدىض الخضر الا٢خهاصي. ْفي ْل   ؤ
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 الٗاصلت بض٫ ؤؾاؽ الخ  
 
سُت، خُض ع٦ ْاؾ٘، ْفي ْل  ؼث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض  ٩لٟت الخاٍع  ْلُت ٖلُّ بك٩ل 

ٓ َظٍ اإلاٗاًحر بخبى  جٓظ    :هُغح الدؿائ٫ الغثِسخي الخاليي، يها للىٓام اإلاداؾبي اإلاالّ الجؼاثغ هد

سُت  والُِمت اللاصلت كلى املدخىي إلاكالمي للمللىماث ما أزغ بضًلي الُِاؽ املداؾبي الخٖلٌت الخاٍع

  املداؾبُت في ؿل  
 
ُ  جبن ُ  ي الجؼابغ للملاًحر املداؾب  ت؟ ت الضول

  جخٗاْم ؤَمُت َظٍ ؤلاق٩الُت في ْل  
 
٢ٓ ْهجاٖج ٓماث اإلاداؾبُت ٖلى ٞٗالُت  المي للمٗل ٓصة اإلادخٔٓ ؤلٖا ت ٠ ظ

ْٖلى َ ُت الخالُت: ا  هُغح الدؿائالثظبضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي،   الٟٖغ

-   ُ ٓماث اإلاداؾبُت؟ما مضٔ ؤَم المي للمٗل  ت ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي باليؿبت للمدخٔٓ ؤلٖا

ْعاء حٗض   - ٓ الضاٞ٘ ألاؾاسخي مً  ُ  ص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بخٓظ  ماَ ْل ٓ ّ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ت هد

 ؟مبضؤ ال٣ُمت الٗاصلت ٦إؾاؽ لل٣ُاؽ

  ٔبلى ؤي مض  -
 
ٓماث اإلاداؾبُت باالهخ٣ا٫ مً ؤؾاؽ الخ٩لٟت غ اًم٨ً ؤن ًاز المي للمٗل إلادخٔٓ ؤلٖا

سُت بلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت  ؟الخاٍع

ْال٣ُمت الٗاصلت في البِئت الجؼاثغٍ   ما مضٔ بم٩اهُت جُب٤ُ ٧ل   - سُت   ت؟مً الخ٩لٟت الخاٍع

 الٌغطُاث.7

ا الٟغيُاث الخالُت صهها، خض  ٖلى مسخل٠ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت ب ؤلاظابتإلاٗالجت ؤلاق٩الُت الغثِؿُت ْ

 لِظٍ الضعاؾت: ٦ى٣ُت اهُال١

سُت في ال٣ُاؽ ًد٣  لى: و الٌغطُت ألا  - ٓصة اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع ْالج ْالهض١                ٤ الٗضالت 

ٓماث اإلاداؾبُت؛ في  اإلاٗل

خماص ٖلى الجخد٣  الٌغطُت الثاهُت:  - ٓماث اإلاداؾبُت بااٖل المي للمٗل ٓصة اإلادخٔٓ ؤلٖا ٣ُمت ٤ ظ

 الٗاصلت في ال٣ُاؽ؛

خؿب مخُلباث الىٓام اإلاداؾبي ت ظاَؼة لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت البِئت الجؼاثغٍ  الٌغطُت الثالثت:  -

 .اإلاالي ٦بضًل مداؾبي لل٣ُاؽ

 أهمُـت الضعاؾت.4

ٕٓ، خُض هالخٔ حٗض   - ص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ج٨دسخي َظٍ الضعاؾت ؤَمُت ٦بحرة هٓغا لخضازت اإلآي

ٓبت  ٢ٓذ الخالي اػصاص الاَخمام بال٣ُمت ْنٗ الازخُاع اإلاىاؾب مً بحن َظٍ البضاثل اإلاخاخت، ٟٞي ال

سُت في ْل   ٓص؛ الٗاصلت ٦بضًل للخ٩لٟت الخاٍع ْهي الى٣ ْخضة ال٣ُاؽ   ٖضم زباث 
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ت مضٔ ظاَؼٍ   - ٕٓ في مٗٞغ ت لخُب٤ُ ال٣ُمت ت البِئت الجؼاثغٍ  ٦ما جبرػ ؤَمُت البدض في َظا اإلآي

سُت. زانت م٘ جبجي الجؼاثغ للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي اإلاؿخمض مً اإلاٗاًحر الٗاصلت ٦ب ضًل للخ٩لٟت الخاٍع

ْلُت.  الض

 الضعاؾت أهضاي.3

 جغمي َظٍ الضعاؾت لئلظابت ٖلى الدؿائالث اإلاخًمىت في ؤلاق٩الُت باإلياٞت بلى:

ْؤؾباب الخٓظّ ا - سُت  لضْلي ال٣اضخي الخٗٝغ ٖلى مكا٧ل ال٣ُاؽ اإلاؿدىض ٖلى الخ٩لٟت الخاٍع

 باالؾخٛىاء ٖنها؛ 

ُٖٓت التي مً اإلام٨ً ؤن جًُِٟا  - ْالخهاثو الى ٓم ال٣ُمت الٗاصلت  ْمِٟ حؿلُِ الًٓء ٖلى َبُٗت 

ٓمت اإلاداؾبُت؛  للمٗل

ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى مسغظاث  - سُت  الخٗٝغ ٖلى آلازاع الىاظمت ًٖ اؾخسضام ٧ل مً الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبي في خالت  جُب٣ُِما؛ هٓام اإلاٗل

٣خحن مدخٔٓ بٖالمُ - ْمضٔ بم٩اهُت جُب٣ُِما في البِئت  اجٓيُذ متى ج٣ضم ٧ل مً الٍُغ ؤًٞل، 

غاٝ الٟ ت مً ْظِت هٓغ ألَا  .اٖلت في الخ٣ل اإلاداؾبي الجؼاثغي الجؼاثٍغ

 أؾباب ازخُاع املىطىق.9

ٕٓ مً زال٫ ٖضة اٖخباعاث ؤَمِا:   جبرػ ؤؾباب ازخُاع اإلآي

ْ الي ظاء إلاٗالجت الىٓام اإلاداؾبي اإلا - ٓع التي ٧اهؤ ْمً بُنها  ذظّ ال٣ه جي،  في اإلاسُِ اإلاداؾبي الَٓ

سُت ٓطط الخ٩لٟت الخاٍع خماص ٖلى هم ٓع  ،الٖا إل ٖلى ٦ُُٟت مٗالجت َظا ال٣ه       ْمً َىا ؤعصها الَا

ٓم ال٣ُمت الٗاصلت )ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت(  ؛مً زال٫ جبجي مِٟ

المي للمٗ - ٕٓ اإلادخٔٓ ؤلٖا ٓماث اإلاداؾبُت باليؿبت إلاؿخسضميها، مما ًجٗل ببغاػ ؤَمُت مٓي          ل

ٔ ْ مً بضاثل ال٣ُاؽ ؤًٞل  ؤي   ْ ؤَمُت ٢هٓ  ؛ط

ٓاء ٖلى  - ٕٓ ؾ ٔ خضازت اإلآي  .اإلادلي اإلاؿخٓ

 همىطج الضعاؾت.5

 ال: مخوحراث الضعاؾتأو        

ْجم التر٦حز ٖلى بضً جخمشل فياملخوحراث املؿخِلت:  - أ         لحن مداؾبُحن بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي: 

َْما:  في ال٣ُاؽ 

سُت -  الخ٩لٟت الخاٍع

 ال٣ُمت الٗاصلت -
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ُٖٓت املخوحر الخابم:  - ب ْه ْه٣هض بّ ٢ُمت  ٓماث اإلاداؾبُت  المي للمٗل ًخمشل في اإلادخٔٓ ؤلٖا

ُٖٓت  ٓٞغ الخهاثو الى ْالتي جىضعط في مضٔ ج ٓماث اإلاداؾبُت اإلا٣ضمت إلاؿخٗمليها  اإلاٗل

ْهي: ٓماث اإلاداؾبُت   للمٗل

 مت؛ءزانُت اإلاال -

٢ُٓت؛ - ٓز  زانُت اإلا

 زانُت ال٣ابلُت للِٟم؛ -

ْالشباث -  .زانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت 

م    : همىطج الضعاؾت1الشٖل ُع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مخٛحراث الضعاؾت املصضع:

 جدضًض إػاع الضعاؾت.2

ٕٓ ٧ان البض مً ْي٘ بٌٗ  للخد٨م في مىهجُت البدض الٗلمي  ْ الٓن٫ٓ بلى ؤَم الاؾخيخاظاث خ٫ٓ اإلآي

ْهي: ْص التي جيخهي ٖىضَا َظٍ الضعاؾت   الخض

ْص الؼمىُت: جخدضص ٞترة الضعاؾت اإلاُضاهُت مً ؾبخمبر  -  ؛ 2276 صٌؿمبربلى  2275الخض

ْص اإلا٩اهُت:  الجؼاثغ؛ -  الخض

ْالخبراء اإلاداؾبُحن في الجؼاثغ ؛ ج٣خهغ الضعاؾت في الجاهب اإلاُضاوي ٖلى ٞئتي مداٞٓي -  الخؿاباث 

ْ ال٣ُمت الٗاصلت. - سُت   جخدضص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي اإلاٗخمضة ٖلى ٧ل مً الخ٩لٟت الخاٍع

 املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت بضابل الُِاؽ املداؾبي

وحر الخابماملخ املخوحر املؿخِل  

صعاؾت م٣اعهت ؤزغ ٧ل 

سُت  مً الخ٩لٟت الخاٍع

ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى 

اإلادخٔٓ ؤلاٖالمي 

ٓماث اإلاداؾبُت   للمٗل

 

 زاصُت املالبمت؛-

ُت؛-  زاصُت املىزُى

 لٌهم؛لزاصُت الِابلُت -

زاصُت الِابلُت -

 للمِاعهت والثباث.

سُت-  الخٖلٌت الخاٍع

 الُِمت اللاصلت-
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ْاإلادضصاث ٧ان ؤَمِا: ٓباث   ْْاظِىا زال٫ بٖضاص َظٍ الضعاؾت بٌٗ الهٗ

ٓػٖت لٗضة ؤؾباب زانت الخباٖض ا - ٓبت اؾترصاص اؾخبُاهاث الضعاؾت اإلا ٓبحن خُض نٗ لجٛغافي للمؿخج

ْاؾترصاصَا مضة مٗخبرة مً الؼمً؛ ٓػَِٗا   اؾخٛغ١ ج

ْؤؾالُب جبجي َظٍ اإلاٗاًحر زانت في الض٫ْ  - ه٣و اإلاغاظ٘ التي جخدضر ًٖ مٗاًحر ال٣ُمت الٗاصلت 

ٓا١ وكُت؛ ٓٞغ ٖلى ؤؾ ْالتي ال جخ  الىامُت 

ال  - ٓص نٟت الالؼامُت لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت في الجؼاثغ  خاث جخٗل٤ بها، ٖضم ْظ           ختى قْغ

ٍٓغ ٢ضعاتهم لِٟم  ْجُ ِم  ض مً ٖضم اَخمام مِىحي الخ٣ل اإلاداؾبي في الجؼاثغ بدىمُت مٗاٞع َْظا ما ًٍؼ

ْال٣ُمت الٗاصلت بك٩ل زام. ْلُت بك٩ل ٖام   اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

 املىهج وألاصواث املؿخسضمت في الضعاؾت .2

ْازخباع  ؤَضاٝلخد٤ُ٣  ى التي جخًمنها  الضعاؾت  خماص ٖلىؾِالْٟغ اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي   خم الٖا

ٓعة  ْم٣االث ميك ْؤبدار  ْطل٪ بمغاظٗت ما ظاء في ال٣ّٟ اإلاداؾبي مً ٦خب   ٕٓ    اؾدىاصا بلى َبُٗت اإلآي

ٓا٢٘ الا ْاإلاضازالث ال٣ُمت في اإلالخ٣ُاث الٗلمُت، باإلياٞت بلى مسخل٠ اإلا ل٨ترْهُت في اإلاجالث الٗلمُت اإلاد٨مت 

٢ٓٝٓ ٖلى مٟاَُم مخٛحراث الضعاؾت  ٕٓ الضعاؾت، لل ْطاث اإلاهضا٢ُت الٗالُت بسهٓم مٓي الغؾمُت 

ْالظي  ْجدلُلِا، َظا في الجاهب الىٓغي؛  ؿاٖضها في الخه٫ٓ ٖلى البُاهاث الالػمت لخهمُم ؾِْجلخُهِا 

ْمً  ،ْنِٟاْ خم ظم٘ البُاهاث ؾ٢ِاثمت الاؾخبُان التي اؾخسضمذ ٦إصاة للضعاؾت في الجاهب اإلاُضاوي، خُض 

ْجٟؿحَر ْ ــا للخ٨م ٖلى ٞغيُـزم جدلُلِا   ؾدخم٦ما  ؛ SPSS .V 23  جـبرهامـم خسضؾيؿاث الضعاؾت 

ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى  سُت  الاؾخٗاهت باإلاىهج اإلا٣اعن بهضٝ جدضًض الازخالٞاث بحن بضًلي ال٣ُاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

ُٖٓت  ما للخهاثو الى ٓٞحَر ٓماث اإلاداؾبُت. ؤؾاؽ مضٔ ج  للمٗل

 الضعاؾاث الؿابِت.4

ْص ٖلم الُالبت ٞةن الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ج٣ترب مً بق٩الُت البدض التي ؾِخم جى  لِا هي:ْ افي خض

 الضعاؾاث اللغبُت: - أ

ىؾٍ مدمىص حغبىق بلىىان ) -  أؾاؽ اؾخسضام (: جأزحر7115صعاؾت ؾالم كبض هللا خلـ ٍو

سُت الخٖلٌت ٍ املالي ؿل الخطخم في املالُت ىابمالِ إكضاص في الخاٍع  مً الخاعجي املغاحم ومُى

، مجلت الضعاؾاث والبدىر في ًلؿؼحن" الِاهىهُحن املغاحلحن آلعاء جدلُلُت الـاهغة صعاؾت هظه

ت، ٔلُت الخجاعة بنها، مصغ، الؿىت .75الخجاٍع َظٍ الضعاؾت  ؤَضاْٝمً بحن  ، اللضص ألا٘و

ٓاثم ْٖضالت نض١ في الخطخم ؤزغ ٖلى الخٗٝغ ٓعة اإلاٗضة اإلاالُت ال٣ ْمً بحن  ،في ٞلؿُحن ْاإلايك

سُت الخ٩لٟت ؤؾاؽ جُب٤ُ في الاؾخمغاع ما جٓنلذ لّ ؤن       ًاصي ؾٓٝ الخطخم ْل في الخاٍع



 ملقدمة ا

 ~ ز ~
 

ٓاثم ٖغى في بلى الخًلُل ما٫ لىخاثج اإلاالُت ال٣ ن اخدؿاب ؤاإلاالي؛ ْزلهذ ؤًًا بلى  ْاإلاغ٦ؼ ألٖا

سُت في الاَخال٥ ٖلى ؤؾاؽ الخ٩ ٝ اعجٟإ ألا لٟت الخاٍع ؾٗاع ًاصي بلى جطخم الضزل ْل ْْغ

َْمُت ٖلى اإلاؿاَمحن؛ ٦ما جٓنلذ ؤًًا بلى ؤن ٖضم  ٓػَ٘ ؤعباح  ْج ْػٍاصة حجم الًغاثب ٖلُّ، 

 ازظ الخطخم في الخؿبان ًاصي بلى ٖضم اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ ؾلُما في الكغ٦ت؛ 

ؼ ) - : "املدخىي إلاكالمي للِىابم املالُت في طىء ملاًحر املداؾبت (7115صعاؾت كؼو زلٍُ كٍؼ

ٓعة، ٢ؿم اإلاداؾبت،  الضولُت صعاؾت مِاعهت مم الىـام املداؾبي املىخض" عؾالت ماظؿخحر غي ميك

ٓاثم اإلاالُت اإلاٗضة في ٧لُت الا٢خهاص، ظامٗت خلب.  المي لل٣ َضٞذ الضعاؾت بلى ج٣ُُم اإلادخٔٓ ؤلٖا

ْطل٪ مً زال٫ مضٔ ماليٓء مٗاًحر اإلاداؾب ْلُت،  ٓماثءت الض ، متها لخاظاث مؿخسضمي اإلاٗل

٢ْض اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اؾخبُان مٓظّ بلى م٩اجب ءْاو٩ٗاؽ اإلاال ٓماث،  مت ٖلى ٢ُمت جل٪ اإلاٗل

ٓاحي  ٢ْض جٓنلذ الضعاؾت بلى ؤن ه ْمداؾبي اإلايكأث.  ْمٟدصخي الخؿاباث،  الاؾدكاعة اإلاالُت، 

ٓع التي حٗاوي منها ٓص لِضٝ الىٓام طاجّ الظي  ال٣ه ٓخض، حٗ ٤ْٞ الىٓام اإلاداؾبي اإلا ٓاثم اإلاالُت  ال٣

ْجىُٟظ الخُِ الا٢خهاصًت  ع٦ؼ بك٩ل اؾاسخي ٖلى زضمت ٖملُت بٖضاص الخؿاباث الا٢خهاصًت، 

ٓماث؛  ٓماث اإلاداؾبُت التي جشحر اَخمام ٞئاث مسخلٟت مً مؿخسضمي اإلاٗل صْن التر٦حز ٖلى اإلاٗل

ْلُت بك٩ل  لى ؤن ٖملُت الالتزامْجٓنلذ الضعاؾت ب ًجابي ٖلى اإلاًمٓن ببمٗاًحر اإلاداؾبت الض

ٓاثم اإلاالُت. ٓماث اإلاداؾبُت التي جخًمنها ال٣ المي للمٗل  ؤلٖا

خت  الضولُت" املالي ملاًحر إلابالن هدى الجضًض : " الخىحه(2008)صالح  صعاؾت خىاؽ - ؤَْغ

ْٖ ٓم ؤلا٢خهاصًت  ٓعة، ٧لُت الٗل ٓعاٍ ٚحر ميك خُض َضٞذ  ،لٓم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغص٦خ

ٕٓ مك٩لت ؤبٗاص جدضًض الضعاؾت بلى ٔ ــاإلاؿخ ٖلى اإلاخبٗت تــــاإلاماعؾاث اإلاداؾبُ في الخى   ،الضْلي ٓ

ٓماث ٖلى او٩ٗاؾاتها ْج٣ُُم جدلُل زم ْمً ا التي ْيُٗت اإلاٗل َٓٞغ ٓعة اإلاداؾبُت البُاهاث ج  اإلايك

ٓا١ في للمخٗاملحن ْلُت اإلاا٫ ؤؾ خماص .الض ٓاثم بٖضاص في ٢ْض ٧اهذ ؤَم هخاثجِا ؤن الٖا   اإلاالُت ال٣

ٓماث ٖلى ى  جخإزغ التي متءمال مداؾبُت مٗل   الخ٩لٟت  مبضؤ  منها اؾبُت،ـــــاإلاد إلاباصتاْ  بالْٟغ

سُت ٔ أل  ٞترة جدضر مً التي ألاؾٗاع في   الخٛحراث   ًخجاَل  الظي  الخاٍع  الخطخم ْخاالث ،زغ

ْلت، ا٢خهاص منها لذًٟ ج٩اص ال التي  ال٣اثمحن ْ اإلاداؾبُت الؿُاؾاث ؤن حٗمل اإلاالثم ٚحر مً ْ ص

ٓعاث ًٖ بمٗؼ٫  ٖليها ٓصة ٖلى ْاو٩ٗاؾاتها اإلاِمت، الا٢خهاصًت الخُ ٓماث ظ  مضٔ ْ اإلاداؾبُت اإلاٗل

ٓاظب ٧ان ْالظي ال٣غاعاث، الجساط مالءمتها  نبالخؿبا جإزظ التي -الٗاصلت ال٣ُمت بلى ٍئ بُٖا مً ال

ضا مً الاَخمام -ألاؾٗاع في الخٛحر ْ الخطخم ازغ سُت مٍؼ مً  ّهؤبط  لخدل مدل الخ٩لٟت الخاٍع

غ اإلاالُت  المي للخ٣اٍع ْاإلادخٔٓ ؤلٖا ا في الاعج٣اء باإلباٙل اإلاالي  ٍَٓغ ْعا ظ ٢ٓ٘ ؤن ًاصي اؾخسضامِا ص اإلاخ

ٓٞحر اإلاٗل ٓصة اإلاالْج  ٢خهاصًت الىاظٗت؛مت الجساط ال٣غاعاث الاءٓماث اإلاداؾبُت طاث الج
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أزغ جىحه ملاًحر املداؾبت هدى الُِمت : "( جدذ  كىىان7114صعاؾت عطا إبغاهُم صالح ) -

مجلت ٔلُت  "اللاصلت كلى الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت في ؿل ألاػمت املالُت اللاملُت

ت، الٗضص الشاوي. الخجاعة والبدىر الللمُت اؾت للبدض في َضٞذ َظٍ الضع  ، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ا  ْؤزَغ ٓ ال٣ُمت الٗاصلت،  ْاإلآظِت هد ت  ْما ٣ًابلِا مً مٗاًحر مهٍغ ْلُت  جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

غ اإلاالُت للكغ٧اث اإلاضعظت في ٢ُإ  ٓاعصة في الخ٣اٍع ٓماث اإلاداؾبُت ال ُٖٓت للمٗل ٖلى الخهاثو الى

ت في يٓء ألا  ٓعنت اإلاهٍغ ْالبى٥ٓ في الب ْزلهذ الضعاؾت بلى  .اإلاالُت الٗاإلاُتػمت الخضماث اإلاالُت 

غ اإلاالُت اإلآظِت هدٓ ال٣ُمت الٗاصلت طاث ؤَمُت مخمحزة ًٖ مٗاًحر اإلاداؾبت  ؤن مٗاًحر الخ٣اٍع

ْالخاعظُحن في الكغ٧اث اإلاضعظت في  ْاإلاغاظٗحن الضازلُحن  ً اإلاالُحن  الخ٣لُضًت، مً ْظِت هٓغ اإلاضًٍغ

ْالبى٥ٓ في الب ت٢ُإ الخضماث اإلاالُت  ٓ  ٓعنت اإلاهٍغ غ اإلاالُت اإلآظِت هد ْؤن جُب٤ُ مٗاًحر الخ٣اٍع

غ  ٓاعصة في الخ٣اٍع ٓماث اإلاداؾبُت ال ُٖٓت للمٗل ال٣ُمت الٗاصلت ًازغ بك٩ل بًجابي ٖلى الخهاثو الى

ت؛ ٦ما جٓنلذ ؤًًا بلى ؤهّ إلاٗاًحر ال٣ُمت  ٓعنت اإلاهٍغ ت اإلاضعظت في الب اإلاالُت للكغ٧اث الاؾدشماٍع

ٓاٞغ  الٗاصلت ؤزغ  ْل٨ً بكٍغ ج ٓماث اإلاداؾبُت،  ُٖٓت للمٗل ٓا١ظُض ٖلى الخهاثو الى اإلاالُت  ألاؾ

ٓاهح ٓاٞغ ال٣ ْج ٗاث الٟاٖلت،  ْالدكَغ زال٢ُاث بصاعة الكغ٧اث اإلاُب٣ت ؤالتي حؿاَم في يبِ  ن 

لت للخٗامل م٘ ال٣ُمت الٗاصلت؛ ٓاصع اإلاِىُت اإلاَا ٓاٞغ ال٩ ْج  إلاٗاًحر ال٣ُمت الٗاصلت 

الُِمت اللاصلت ٓأؾاؽ "أزغ اؾخسضام : (7115ُم ٌلِىب اؾماكُل كثمان )صعاؾت ابغاه -

صعاؾت جؼبُُِت ومُضاهُت  -واملغاحلت كلى جدُِّ حىصة املللىماث املداؾبُت إلاًصاحللُِاؽ و

ٔاث املضعحت في ؾَى الخغػىم لل  ٓعاٍ الٟلؿٟت عاَ املالُت"و كلى كُىت مً الشغ خت ص٦خ ، ؤَْغ

ٓعة في اإلاداؾبت ٓلٓظُا، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا ٚحر ميك ْالخ٨ى ٓم  ٓصان للٗل ٍٓل، ظامٗت الؿ   .ْالخم

ؾاؽ ال٣ُمت ؤْاإلاغاظٗت ٖلى  ؤلاٞهاحبحن ال٣ُاؽ ْ جمشلذ مك٩لت الضعاؾت في البدض ًٖ الٗال٢ت

ٓم لؤل  ٓماث اإلاداؾبُت في الكغ٧اث اإلاضعظت بؿ١ٓ الخَغ ٓصة اإلاٗل ْجٓنلذ ْ الٗاصلت ْظ عا١ اإلاالُت، 

ت في ؾ١ٓ وكِ في الضعاؾت لٗض ض ة هخاثج منها: اؾخسضام الاؾٗاع الجاٍع ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ًٍؼ

ٓم لؤل ءمً مال ٓماث اإلاداؾبُت في الكغ٧اث اإلاؿاَمت اإلاضعظت في ؾ١ٓ الخَغ عا١ اإلاالُت؛ ْ مت اإلاٗل

ت في ؾ١ٓ ٚحر وكِ في ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ال ًد٤٣ زانُت  بِىما اؾخسضام الاؾٗاع الجاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت. ٦ما جٓنلذ الضعاؾت بلى ؤن  تاإلاالءم ٞهاح الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت بللمٗل

ٓم لؤل  اإلاضعظت ٢ُاؽ عا١ اإلاالُت ًٖ الُغ١ ْالاٞتراياث التي اؾخسضمتها ؤلاصاعة في ْ في ؾ١ٓ الخَغ

ض مً مال ْجٓنلذ ؤًًا بلى ؤن ٞدو اإلاغاظ٘ ءال٣ُمت الٗاصلت ًٍؼ ٓماث اإلاداؾبُت؛  مت اإلاٗل

ْمضٔلالٞت مىاؾبت َظٍ الاٞتراياث  راياث التي اٖخمضث ٖليها ؤلاصاعة في ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت 

ض مال ٓماث.ءًٍؼ ٓصة َظٍ اإلاٗل ْبالخالي ظ ٓماث اإلاداؾبُت   مت اإلاٗل
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 الضعاؾاث ألاحىبُت: - ب

ُت جِضًغ الُِمت اللاصلت Dietrich Harris and Muller (7111صعاؾت  - (: "مىزُى

ت"  لالؾدثماعاث اللِاٍع

The reliability of investment property fair value estimates, Journal of 

Accounting and Economics,Volume 30, Issue 2, Pages 123-242. 

٢ُٓت ج٣ضًغاث  ٓز ت  خُض َضٞذ َظٍ الضعاؾت لٟدو م ال٣ُمت الٗاصلت لالؾدشماعاث ال٣ٗاٍع

ُاهُت بم٣اعهتها بإؾٗاع البُ٘ اإلاخد٣٣ ْالبدض اإلاسجلت مداؾبُا في الكغ٧اث البًر ت الخ٣ا )الٟٗلُت(، 

ْازخباع الٗال٢ت بُٞما  ت،  طا ٧ان َىا٥ جالٖب بصاعي في ج٣ضًغ ال٣ُمت الٗاصلت لالؾدشماعاث ال٣ٗاٍع

٢ُٓت ج٣ضًغاث ال٣ُمت الٗاصل ٓز ٓص م٣ُم صازلي بحن م ْْظ ْ ت  مً ظِت، ْؾمٗت مض٤٢     زاعجي ؤ

ٔ الخؿاباث الخاعجي مً ظِت  ٢ْض جم اظغاء الضعاؾت ٖلى ظمُ٘ اإلايكأث التي حٗمل في ؤزغ  ،

ُاهُا، ٢ْض جٓنلذ الضعاؾت بلى ؤن ج٣ضًغاث ال٣ُمت الٗاصلت ٧اهذ ؤ٢ل  الاؾدشماع ال٣ٗاعي في بٍغ

ْؤ٦ثر ص٢ت مً اؾخسضام ؤع٢ام الخ٩ سُت؛ ٦ما جٓنلذ ؤًًاجدحزا  بلى ؤن ج٣ضًغاث        لٟت الخاٍع

ْٖلُّ  ال٣ُمت الٗاصلت التي ٧اهذ جخم مً م٣ضع زاعجي ؤ٦ثر ص٢ت مً جل٪ اإلا٣ضعة مً م٣ضع صازلي، 

ت لخٟاصي ُٖٓب  ٧ان مً بحن جٓنُاث الضعاؾت اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت لخ٣ُُم الاؾدشماعاث ال٣ٗاٍع

سُت ْ ً الخاعظُحن ْقغ٧اث الخض٤ُ٢ طاث الؿمٗت الخ٣ُُم بالخ٩لٟت الخاٍع الاؾخٗاهت في طل٪ باإلا٣ضٍع

 الٗالُت.

ُت مللىماث الُِمت اللاصلت مِابل   et al  Thomas J. Carroll(2003) صعاؾت - "مىزُى

سُت: للؿىضاث املالُت ال ت واملولِت"الخٖلٌت الخاٍع  تي جملٕها صىاصًّ الاؾدثماع املشتٓر

The Reliability of Fair Value versus Historical Cost Information: 

Evidence from Closed-End Mutual Funds, Journal of Accounting  

Auditing and Finance, Vol. 18, No. 1. 

ْال٣ُمت الٗاصلت للؿىضاث   سُت          خُض َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى بظغاء م٣اعهت ما بحن الخ٩لٟت الخاٍع

ْالتي حؿخسضم ال٣ُمت  ْص مً اإلاؿاَمحن  ْاإلاٛل٣ت لٗضص مدض التي جمل٨ِا نىاص٤ً الاؾدشماع اإلاكتر٦ت 

ٓاثمِا اإلاا ٓماث الٗاصلت ٖىض بٖضاص ٢ ْالبدض ُٞما بطا ٧اهذ ال٣ُمت الٗاصلت للؿىضاث ج٣ضم مٗل لُت، 

 ْ ٢ُٓت  ٓز ْجٓنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج مً ؤَمِا: ؤن ال٣ُمت  مالءمتؤ٦ثر م سُت،  مً الخ٩لٟت الخاٍع

ت ؤ٦بر  ٓة جٟؿحًر ً، ٦ما ان لِا ٢ ٢ُٓت للمؿدشمٍغ ٓز ٓماث طاث م الٗاصلت للؿىضاث اإلاالُت ج٣ضم مٗل

سُت.مما بطا ٧اهذ   م٣ُمت بالخ٩لٟت الخاٍع

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410101000027
http://journals.sagepub.com/author/Carroll%2C+Thomas+J
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2426652##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2426652##
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"ازخباع مداؾبت الُِمت اللاصلت في ؿل الـغوي   Dan bolt and Rees (2004) صعاؾت  -

   الاؾخثىابُت"

Test of fair value accounting under extreme condition document 

disponible sur le lien: 

http://ibrarian.net/navon/paper/A_Test_of_Fair_Value_Accounting_Under_

Extreme_Con.pdf?paperid=743884 le: 20/03/2016. 

ٖٓحن مً الكغ٧اث في اإلا مالءمت َضٞذ الضعاؾت بلى ازخباع  َْما ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ه مل٨ت اإلاخدضة 

٢ْض ٢امذ الضعاؾت ٖلى الٟغيُاث الخالُت: مداؾبت ال٣ُمت  قغ٧اث ال٣ٗاعاث ْقغ٧اث الاؾدشماع، 

ٓماث ؤ٦ثر  ٓم بخ٣ضًم مٗل َْظا ألامغ ؾ٩ُٓن ؤ٦ثر  مالءمتالٗاصلت ج٣ سُت  مما ج٣ضمّ الخ٩لٟت الخاٍع

ت؛ بن مخٛ ت ؤ٦ثر مىّ الكغ٧اث ال٣ٗاٍع حراث الضزل ؾٝٓ ج٩ٓن ٚحر ْيٓخا في الكغ٧اث الاؾدشماٍع

ْؤ٢ل  خماص ٖلى ال٣ُمت الٗاصلت في قغ٧اث الاؾدشماع،  مازغة ٖىض خؿاب ٢ُمت خ١ٓ٣ اإلال٨ُت بااٖل

ْبلٛذ ُٖىت الضعاؾت  قغ٦ت اؾدشماع،  975قغ٦ت ٣ٖاعاث ْ  446جإزحرا في قغ٧اث ال٣ٗاعاث. 

٤ْٞ اإلاٗ ْلُت ج٩ٓن ْجٓنلذ الضعاؾت لٗضة هخاثج اَمِا ؤن جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت  اًحر اإلاداؾبُت الض

ٓما  مالءمتؤ٦ثر  ٓلت ٖم ْطل٪ باليؿبت ل٨ال  GAAPمً جل٪ اإلا٣ضمت في ْل اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلا٣ب

ٖٓحن مً الكغ٧اث ل٨نها ج٩ٓن ؤ٦ثر  ْجٓنلذ ؤًًا بلى ؤن مخٛحراث  مالءمتالى في قغ٧اث الاؾدشماع؛ 

ٓص ازباع ظُضة خ٫ٓ وكاٍ الكغ٧اث الضزل لِا جإزحر ٢ٓي ٖىض الخ٣ُُم بال٣ُمت الٗاصلت ٖى ض ْظ

ٓص ؤزباع ؾِئت.  بِىما ال ج٩ٓن ٦ظل٪ ٖىض ْظ

(: "مداؾبت الُِمت اللاصلت للصواث املالُت: بحن 7113)Tan Hancock et alصعاؾت:  -

 املىـىع ألاؾترالي والؿىواًىعي"

Fair value accounting for financial instruments: Australian versus 

Singaporean preparer perspective, Paper Submission for the 

Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand 

Conference Alice Springs, Australia 4 - 6 July 2004 

ٓعة،   َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى ٞدو ْظِاث هٓغ  اإلااؾؿاث اإلاالُت  في ٧ل مً ؤؾترالُا ْؾىٛاٞ

ْلُاخ٫ٓ  ٓطط ال٣ُمت الٗاصلت اإلا٣ترح ص تراٝ ) هم ْاث اإلاالُت بال٣ُمت الٗاصلت ْالٖا ؤي ٢ُاؽ ألاص

ْ بالخٛحراث في ال٣ُمت الٗاصلت ٦ةًغاصاث  ٞاث ؤ ٓعث ؤلا  مهْغ ق٩الُت في ٢اثمت الضزل(، خُض جمد

ٓعة إلاداؾبت ال٣ُمت ا لٗاصلت الغثِؿُت خ٫ٓ مضٔ جإًُض اإلااؾؿاث اإلاالُت في ٧ل مً ؤؾترالُا ْؾىٛاٞ

ٓص خُاصًت في صٖم جُب٤ُ  ْجٓنلذ الضعاؾت لٗضة هخاثج ؤَمِا: ْظ ْاث اإلاالُت.  في مٗالجت ٧ل ألاص

ْاث اإلاالُت، البى٥ٓ            ِْغث مٗاعيت ؤ٦بر ؤؾترالُا ؤفي  مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت لجمُ٘ ألاص

ٓعة في خ ًُضا إلاداؾبت ال٣ُمت هي ألا٦ثر جإ ؾترالُاؤحن ؤن الاجداصًاث الاثخماهُت في مً ؾىٛاٞ

http://ibrarian.net/navon/paper/A_Test_of_Fair_Value_Accounting_Under_Extreme_Con.pdf?paperid=743884
http://ibrarian.net/navon/paper/A_Test_of_Fair_Value_Accounting_Under_Extreme_Con.pdf?paperid=743884
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مت ءاؾبت ال٣ُمت الٗاصلت جدؿً مً مالن مدإجٟا١ ٖام ببت؛ ٦ما جٓنلذ ؤًًا بلى ؤهّ ًٓظض الٗاصل

 ٓ ٢ٓذ ٧اه ْحٗؼػ مً ٢ابلُتها للم٣اعهت، ْفي هٟـ ال ٓماث التي ج٣ضمِا  ٢ُٓتها. ااإلاٗل ٓز  مداًضًً بكإن م

 مؿاهمت الضعاؾت.11

م مً حٗضص الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ٓاهب مسخلٟت ٞةن َظٍ ْ اجى بالٚغ ٕٓ ال٣ُمت الٗاصلت مً ظ لذ مٓي

ٓاهب التي جم لت ظْ االضعاؾت جإحي ٦مد ْ ٟٚالِا في الضعاؾاث الؿاب٣ت باصة لخضاع٥ بٌٗ الج التي لم ًٟهل  ؤ

مت ءؿاب٣ت ع٦ؼث ٣ِٞ ٖلى زانُتي اإلاالٞيها بٓظّ ٧اٝ، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ هجض ؤن ٚالبُت الضعاؾاث ال

٢ُٓت ٦ما  ٓز                ْالالتزاماث اإلاالُت، ألان٫ٓ ؤًضث الاججاٍ لخُب٤ُ مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ْاإلا

ْال٣ُمت الٗاصلت  سُت         بِىما ؾدؿتهضٝ َظٍ الضعاؾت اإلا٣اعهت بحن بضًلي ال٣ُاؽ اإلاداؾبي الخ٩لٟت الخاٍع

ما ٖلى ال ُٖٓت اإلاخمشلت في اإلاالمً خُض ؤزَغ ٢ُٓت،ءخهاثو الى ٓز ْال٣ابلُت  مت، اإلا ْالشباث  ال٣ابلُت للم٣اعهت 

ْاث  ْلُت لؤلص ٤ْٞ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض للِٟم. ٦ما ؤن مٗٓم الضعاؾاث اعجبُذ بمداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت 

٨ُت ْؾجر٦ؼ في  ْلُت ْألامٍغ ٤ْٞ ٧ل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض    طل٪اإلاالُت ؤما صعاؾدىا ؾدخُغ١ لل٣ُمت الٗاصلت 

ْ   IFRS13الخام ب٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت لى اإلاُٗاع الخضًض ٖ ن ٚالبُت الضعاؾاث الؿاب٣ت ٧اهذ ؤزانت 

 ٢بل بنضاع َظا اإلاُٗاع.  

ذ في بِئاث  ألازحرةظىبُت الؿاب٣ت في ٧ٓن َظٍ سخل٠ صعاؾدىا ًٖ بٌٗ الضعاؾاث ألا ٦ما ج ؤظٍغ

ٓجها ال جخ ت التي حٗخبر مً الا٢خهاصًاث الىاقئت، ٧ ٓماث الا٢خهاصًت مسخلٟت ًٖ البِئت الجؼاثٍغ ٓٞغ ٖلى اإلا٣

ْمٗاًحر ال٣ُمت الٗاصلت بك٩ل زام ْلُت بك٩ل ٖام  ْالش٣اُٞت لخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ٓهُت   ،     ْال٣اه

ٓعنت الجؼاثغ ٓص ب ْبم ٫ ْ اؾىدخُض  ،في ْل ع٧ ت  ٓا٢٘ البِئت الجؼاثٍغ ٩اهُت مً زال٫ َظٍ الضعاؾت الخُغ١ ل

ْؤي بضًل مداؾبي ؤوؿب للخُب٤ُ في البِئت ْؤَ، جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت ٞيها ٢ٓاث التي حٗترى جُب٣ُِا،  م اإلاٗ

سُت. ت َل ال٣ُمت الٗاصلت ؤم الخ٩لٟت الخاٍع  الجؼاثٍغ

 هُٖل الضعاؾت .11

ٓم بخ٣ؿُم َظٍ الضعاؾت          ُت اإلاخٗل٣ت بها ؾى٣ خت ْألاؾئلت الٟٖغ           لئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُْغ

ٓ الخالي: بلى م٣ضمت ؤعبٗت  ٞه٫ٓ ْزاجمت ٖلى الىد

 امللاصغة٘ الُِاؽ املداؾبي وبضابله في ؿل الخوحراث املداؾبُت و ا٘: ؾُدىو الٌصل ألا 

ٓع ألا ْ اًدخٓي ٖلى زالزت مد ٫ لئلَاع اإلاٟاَُمي لل٣ُاؽ اإلاداؾبي في خحن ْ ع، ؾىسهو اإلاد

ٓاهب اإلاسخلٟت لل٣ُاؽ اإلاداؾبي خُض ؾِخم ُٞ ٓع الشاوي للج ٓص ؾىسهو اإلاد ُ٢ْ ّ الخُغ١ إلاخُلباث 

ْؤؾباب  ٓع الشالض ٞؿيهخم ببضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي  ، ؤما اإلاد ْمهاصع جدحٍز ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ؤق٩الّ 

 حٗضصَا.
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 ٘  الٌصل الثاوي: الُِاؽ املداؾبي املؿدىض كلى أؾاؽ الُِمت اللاصلت ومبرعاث الخدى

ٓع ألا ْ اع ْؾىدىْ اعبٗت مدؤًى٣ؿم َظا الٟهل بلى   ْمبرعاث الخسلي٫: ْ ٫ في اإلاد سُت    الخ٩لٟت الخاٍع

ٓع الشاوي: مِٟٓم ال٣ُمت الٗاصلت ْ اًٖ اؾخسضامِا، ٦ما ؾىدى ٍ جُب٣ُِا، ؤما في ؤَضا٫ٞ في اإلاد ِا ْقْغ

ْؤزحرا  ٨ُت،  ْلُت ْألامٍغ ٓع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ٓع الشالض ٞؿيخدضر ًٖ ال٣ُمت الٗاصلت مً مىٓ اإلاد

ٓع الغاب٘: ال٣ُمت ْلُت  ؾِخًمً اإلاد غ اإلاالُت الض ضاص الخ٣اٍع ٣ْٞا للمُٗاع الضْلي إٖل  .73IFRSالٗاصلت 

سُت كلى املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت  الٌصل الثالث: أزغ الُِمت اللاصلت والخٖلٌت الخاٍع

ٓع ألا ْ اًدى ٓم اإلادخٔٓ  ٫:ْ ٫ في اإلاد ٓماث اإلاداؾبُت خُض ؾىدخُغ١ ُّٞ إلاِٟ المي للمٗل اإلادخٔٓ ؤلٖا

ٓماث اإلاداؾبُتؤلا  ُٖٓت، ٦ما ؾىدى ،ٖالمي للمٗل ٓماث ْزهاثهِا الى ٓم اإلاٗل ٓع الشاويْ ا٦ْظا مِٟ  ٫ في اإلاد

ٓماث اإلاداؾبُت، المي للمٗل ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا سُت         م٣اعهت بحن ؤزغ ٧ل مً الخ٩لٟت الخاٍع

ٓع الشالض ْألازحر ٞؿيخُغ١ ل ت.ٗال٢ت ال٣ُمت الٗاصلؤما في اإلاد ْاإلاداؾبت الابخ٩اٍع ٦ٓمت الكغ٧اث   ت بد

 الٌصل الغابم: الضعاؾت الخؼبُُِت

ٓع ألا ؾى ت، مً ظِت زهاثهِا ْ سهو اإلاد ْا٢٘ البِئت الجؼاثٍغ ٫ مً الضعاؾت الخُب٣ُُت لضعاؾت 

ٓاظّ جُب٤ُ ال٣ُمت  ٓباث التي ج ْالهٗ ْممحزاتها، ؤؾالُب الخ٣ُُم التي جُغ١ لِا الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 

خماص ٖلى ؤصاة الاؾخبُان، خُض الٗ ت، زم ؾىيخ٣ل إلظغاء صعاؾت اؾخ٣هاثُت بااٖل اصلت في البِئت الجؼاثٍغ

ْ ع ْ ا٫ َظٍ الضعاؾت مً زال٫ زالزت مدْ اؾىدى ْاإلاىهجُت اإلاخبٗت في الضعاؾت، ؤ ال ؾىٓضر ألاصاة اإلاؿخسضمت 

ْازخباع ٞغيُاث الض ْجٟؿحر هخاثج الضعاؾت، زم جدلُل  ٓم بخدلُل   عاؾت.زم ؾى٣

ْالتي ؾدخًمً ملخه ْهخاثج  ؤلاظابت .للضعاؾت اْفي ألازحر ؾىسلو للخاجمت  زخباع بٖلى ؤلاق٩الُت 

ْالخٓنُاث اإلا٣ترخت. بليه٦ْظا ؤَم الىخاثج اإلاخٓنل  ،الٟغيُاث  ا 
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 اعارة ل: القياس احملاسيب وبدائله يف ظل التغريات احملاسبية املوالفصل األ

 يذهمتَ

اث٠ ؤخض اإلاداؾبي ٌٗض ال٣ُاؽ ُٟخان َما ال٣ُاؽ  ألاؾاؾُت اإلاداؾبت ْْ ْاإلاداؾبحن ْْ ٞللمداؾبت 

ُٟت الشاهُتْ ْحٗض ألا  ،ؤلاٞهاحْ ٠٢ٓ ٖليها الْٓ ْجخ ُٟت اإلاِمت ْألاؾاؾُت   ال٣ُاؽ ؤخض  ٦ظل٪ َْٗخبر ،لى الْٓ

ى الٗلمُت ٓا٤ٞ هدٓ رالؿح في ألَمُخّ ْطل٪ للمداؾبت ألاؾاؾُت الْٟغ  ال٣ُاؽ ٍْىُٓي  اإلاداؾبي، الخ

ٓاثم حكملِا التي الٗىانغ ب٩ل اإلاخٗل٣ت ال٣ُم ٖلى جدضًض اإلاداؾبي ٓاثم َظٍ ْٖغى. اإلاالُت ال٣  اإلاالُت ال٣

ٓماثإلا ت إلبغاػ الٗال٢اث بحن الخهاثو . ْقٟاُٞت طاث مهضا٢ُت ٗل ٍَٓغ خُض ٌٗخبر ال٣ُاؽ ٖملُت ظ

ٍْخُلب ط ٓص اإلاغاص ٢ُاؾِا  ْخضة ٢ُاؽ مىاؾبت، ْخُض ؤن اإلاداؾبت تهخم ٣ِٞ بالٗملُاث ْالبى ل٪ ازخُاع 

ٓاثم  ْخضة ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت للخٗبحر ٖما جخًمىّ ال٣ ٓص حٗخبر  التي ًم٨ً الخٗبحر ٖنها في ق٩ل ه٣ضي، ٞةن الى٣

ٓص.  اإلاالُت مً بى

ٓاء ٖلى مؿخٔٓ اإلاٟ ٓعاث، ؾ ذ ٖملُت ال٣ُاؽ في اإلاداؾبت الٗضًض مً الخُ                اَُم٢ْض ٖٞغ

 ْ ْالى٣اثو، زانت  ألاؾالُبٖلى مؿخٔٓ الُغ١ ْ ؤ ْاإلاضازل اإلاخاخت، بال ؤجها ماػالذ حٗٝغ بٌٗ اإلاكا٧ل 

٣ت أل  ْازخالٝ الىخاثج اإلادهل ٖليها مً ٍَغ ٔ مً هاخُت حٗضص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي  ؤنبذ  خُض ،زغ

ٓص الٗضًض مً  ْالخُب٣ُي ْظ ٍٓحن ال٨ٟغي  ٓ مدهلت ٖضة ْاضخا ٖلى اإلاؿخ َْظا الخٗضص َ البضاثل اإلاداؾبُت، 

ٓع اإلانهي. ٞاإلاك٩لت لم حٗض في حٗضص البضاثل  ْا٦بذ الخُ ٓلٓظُت  ْج٨ى ْاظخماُٖت ْؾُاؾُت  ٓامل ا٢خهاصًت  ٖ

ْاإلاٟايلت بُنها ْبهما في ٦ُُٟت الازخُاع  َظا ما ًُغح ٖضة مكا٧ل مً خُض ؤزُاء ال٣ُاؽ  اإلاداؾبُت 

ْازخالٝ ٢ُٓذ مً ظِت  ْبةم٩اهُت الخد٤٣ منها مً ظِت  ْالخ ُٖٓت لِظٍ البضاثل  ٔ صعظت اإلآي ْؤَم شخيء ؤزغ  ،

ٓماث اإلاداؾبُت  ٓا٢٘ الا٢خهاصي للماؾؿت مً زال٫ اإلاٗل َٓ صعظت جمشُل ٧ل بضًل مً َظٍ البضاثل لل

ْطل٪  ْٚحر مًللت إلاؿخسضميها  ْالتي ًيبػي ؤن ج٩ٓن مُٟضة  ا باإلاالاإلاخدهل ٖليها  مت ءمً زال٫ جمحَز

٢ُٓت إلاؿاٖضتهم في اجساط ٢غاعاث ناثبت.ْ  ٓز  اإلا

ْمسغظاتها ؾيخُغ١ فيلخإزحر ْهٓغا   :ع الخالُتْ ااإلاد الٟهل بلى َظا ال٣ُاؽ اإلاداؾبي في اإلاداؾبت 
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III.بضابل الُِاؽ املداؾبي وأؾباب حلضصها. 
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I.  املٌاهُمي للملُت الُِاؽ املداؾبي إلاػاع 

ْ ٢بل الخُغ١ لل٣ُاؽ اإلاداؾبي ًجب الخٗٝغ             ٓلّ ال٨الؾ٨ُُت ال ٖلى ال٣ُاؽ بك٩ل ٖام ؤنؤ

ٓام الُبُُٗت ٧ال٫ُٓ  ْجٓؾّٗ مً ٢ُاؽ للخ ٓػن ،ْالخضًشت  ٍٓت ٧الظ٧اء  ،ال ٓام اإلاٗى الدجم بلى الخ

ٓم الُبُُٗت بل حٗضٔ طل٪  ْبظل٪ جٓؾ٘ هُا١ ٖملُت ال٣ُاؽ ٞلم ٌٗض م٣خهغا ٖلى الٗل ٍٓاث الٗما٫...  ْمٗى

ٓم الاظخماُٖت، لظل٪ ؾيخُغ١ في َظا اإلابدض بلى:  لِكمل الٗل

 

 

 

 

 
 

ٔاهه.1  مغاخل جؼىع مٌهىم الُِاؽ وأع

 مغاخل جؼىع مٌهىم الُِاؽ.1.1

ٓم ال٣ُاؽ ٖبر مغخلخحن  ٓع مِٟ ت ال٨الؾ٨ُُت لل٣ُاؽْ احؿمذ اإلاغخلت ألا  ،ل٣ض جُ ٓع الىٍٓغ     لى بِٓ

ٓع ٞيها مؤما اإلا ْالتي جُ ت الخضًشت ٟغخلت الشاهُت  ٓع الىٍٓغ ٦ْبحر هي مغخلت ِْ ْاضر  ٓم ال٣ُاؽ بك٩ل  ِ

ٓم ٦ما ًلي: نل٣ُاؽ ْؾيكغح ٧ل مً اإلاغخلخحل ٓع َظا اإلاِٟ  ٠ُ٦ْ جُ

ت الٕالؾُُٕت للُِاؽ.1.1.1  الىـٍغ

 ٓ ٕٓ ألن ٓماث الٗلمُت لل٣ُاؽ اإلاداؾبي البض مً الغظ ت ال٨الؾ٨ُُت لل٣ُاؽ ٖىض بدض اإلا٣ لِا ٞالىٍٓغ

اء  سُت بلى ٖالم الٟحًز ٓلِا الخاٍع ُت ال٣ُاؽ في مجا٫ الٗلٓم الظي ْي٘ حجغ ألاؾاؽ لٗمل  Galileoجغظ٘ ؤن

ٓاٖض  ٢ْ ً َما: هٓام ٖضصي  ٓماث الٗلمُت لٗملُت ال٣ُاؽ بك٩ل ٖام في ٖىهٍغ ٢ْض خضص اإلا٣ الُبُُٗت 

ْطل٪ ٖىضما اقتٍر ٖىهغا زالشا ل 7887مال٠ لّ ٖام  ؤياٝ في Helmholtzخؿابُت. ل٨ً  ٓماث  ِظٍ اإلا٣

ايُتاؤن جخم  Campell.1ى َظا الىهج ؾاع ؤًًا ْٖل ،شخى َظٍ الٗملُت م٘ ٢اٖضة ؤلاياٞت الٍغ

ْ َْكاع ؤهّ  ٓ ؤ ٟا ٖملُا لٗملُت ال٣ُاؽ َ بط ٫ٓ٣ً "ٌٗبر ًٖ ال٣ُاؽ بك٩ل  ٫Campell مً ْي٘ حٍٗغ

ٓاٖض َبُُٗت  ْطل٪ بىاء ٖلى ٢ ٓانِا  ضاص باألقُاء للخٗبحر ًٖ ز ٣ت ٖام في ٢غن ألٖا ًخم ا٦دكاِٞا بما بٍُغ

ْ مباقغة   2ٚحر مباقغة. ؤ

                                                           
ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن، 7ٍ، الخأصُل الللمي للمماعؾت املهىُت املداؾبُت، (2224ض مُغ )مدم 1 ْالخ ْاثل لليكغ   .777، مصاع 

2
 Campell Norman R (1957), Fandations of science, dover Publications, p258. 

ٔاهه  ؛مغاخل جؼىع مٌهىم الُِاؽ وأع

؛مٌهىم كملُت الُِاؽ املداؾبي واملٌاهُم املغجبؼت به 

 ؛حغاءاث املخبلت في كملُت الُِاؽ املداؾبيإلا 

؛أؾالُب وهـم الُِاؽ املداؾبي 

 الُِاؽ املداؾبي  مظمىن. 
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٠ الٗام لل٣ُاؽ ٌٗجي م٣ابلت ْخؿب الكحراػي ٞة  ْ ن الخٍٗغ ٓاهب  ؤ ْ مُاب٣ت ؤخض ظ زهاثو مجا٫  ؤ

ٓاهب  ْ مٗحن بإخض ظ ْجخم َظٍ اإلا٣ابلت  ؤ ْ زهاثو مجا٫ آزغ،  ْ اإلاُاب٣ت باؾخسضام ألاع٢ام  ؤ ْطل٪  ؤ ٓػ  الغم

ٓاٖض مُٗىت.  1َب٣ا ل٣

ٓع اإلاخإزغة  ،ؤن الاوؿان ماعؽ ال٣ُاؽ مىظ آالٝ الؿىحن ٦ما  ٢ام بخدلُل طي مٗجى إلاا ْل٨ىّ في الٗه

ٓم بّ. ٩ٞان ال٣ُاؽ في  ٣ً ْ ضاص( باألقُاءؤ ْم٣ابلت ألاع٢ام )ألٖا َْظا ما ؤصٔ  ،٫ مغاخلّ ًخم مً زال٫ ج٣ُُم 

 ٓ ٓاظِت هم جُا إلا ٓع اؾخٗما٫ الىٓام الٗضصي مشل حٗضاص البكغ، اإلااقُت، زم جٓؾ٘ الىٓام الٗضصي جضٍع بلى ِْ

 ْ ْؤنبذ ال٣ُاؽ في   ، ْالخٝغ ب هٓامالخاظاث   2خضًشا مؿخ٣ال. ا٢ذ ٢ٍغ

ٓام الُبُُٗت  ت ال٨الؾ٨ُُت لل٣ُاؽ ٞةن َظا ألازحر ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى الخ ْٖلُّ خؿب الىٍٓغ

ٍٓت ؤي الٛحر ملمٓؾت ٞهي ٚحر ٢ابلت ْ اإلالمٓؾت ٣ِٞ ٧ال٫ُٓ، الدجم  ٓام اإلاٗى ٓػن... بِىما الخ ل٣ُاؽ لال

ٓجها ال جسً٘ ل٣اٖ ٍٓاث الٗمل، مؿخٔٓ الظ٧اء ...٧  ضة ؤلاياٞت الُبُُٗت.٦مٗى

ت الخضًثت للُِاؽ.7.1.1  الىـٍغ

   نضاع مال٠بخُض جم  7946ب٣ُذ اإلاٟاَُم الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بٗملُت ال٣ُاؽ ؾاثضة بلى ٚاًت ٖام  

ْلٗل مً جبجى ُّٞ مٟاَُم ظضًضة ٧اهذ بمشابت ألا  Steven ـ:ل ت الخضًشت.        َم ؤلاياٞاث ؤؾاؽ للىٍٓغ

ت ال٨الؾ٨ُُت  Stevenالتي ؤياِٞا  ٓم ٖليها الىٍٓغ ت ال٣ُاؽ، هي هجاخّ في صخٌ ؤَم صٖامت ج٣  ،بلى هٍٓغ

ٓام مدل  ٓ قٍغ جمخ٘ الخ ْ ال٣ُاؽ بسانُت ؤلاياٞت الُبُُٗت َْ بُت التي جمؿ٪ بها ؤ ، Campell الخجٍغ

ٓم آزغ َٓ ٢ابلُت ٖملُت ال٣ُاؽ إلظغاء م٣ابلت  Stevenبط اؾدبض٫  ٓم بمِٟ ْ َظا اإلاِٟ حن ٖىهغ ا٢تران ب ؤ

مٗحن َٓ الخانُت مدل ال٣ُاؽ بٗىهغ آزغ في مجا٫ آزغ َٓ ٖضص ؤؾاسخي ًمشل اإلادخٔٓ ال٨مي للخانُت 

عة جمخ٘ الخانُت مدل ال٣ُاؽ بسانُت ؤلاياٞت الُبُُٗت. ْطل٪ صْن يْغ  3مدل ال٣ُاؽ، 

ت ال٣ُاؽ ألهّ ؤنبذ ٌكمل ا  Stevenْمىّ ٞةن َظا اإلاال٠ لـ  ٓعة ٦بحرة في هٍٓغ ٓام ٢ض ؤخضر ز لخ

ٍٓت ؤًًا ْ ْبهظا ٞةهّ ؤُٖى لل٣ُاؽ مجاال  ،اإلاٗى ٓعا ؤ ٓم الاظخماُٖت، بٗض ؤن ٧ان مده ؾ٘ بط امخض بلى الٗل

ٓم الُبُُٗت ٣ِٞ.   ٖلى الٗل

ٔان كملُت الُِاؽ.7.1  أع

ْهي:  ٓم ٖملُت ال٣ُاؽ ٖلى ؤعبٗت ؤع٧ان ؤؾاؾُت   4بهٟت ٖامت ج٣

                                                           
1
ت املداؾبت، (7992ٖباؽ مِضي الكحراػي )  ْ  ، هـٍغ ْاليكغ  ٍٓذ، مطاث الؿالؾل للُباٖت  ٓػَ٘، ال٩  .62الخ

2
 Mustapha F. Abdel-Magid (1979), Towards A Better Understanding of the Role of Measurement 

in Accounting, the accounting review, vol, liv, NO 2, Published by American Accounting association, 

P 346.  
3
 .772(، مغظ٘ ؾاب٤، م2224مدمض مُغ )  

4
 .776، ماإلاغظ٘ الؿاب٤عاظ٘:    
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ْؤًا ٧ان مجالِا ٖلى زانُت مُٗىت لك٩ل : جىهب ٖملُت ال٣ُاؽ بك٩ل ٖاالخاصُت مدل الُِاؽ - م 

ٕ الا٢خهاصي هجض الخٗضص الى٣ضي للمبُٗاث  ْ مٗحن. مشال في اإلاكْغ الغبذ مشال، الُا٢ت الاهخاظُت  ؤ

ن...؛ ْعان اإلاسْؼ ٕ، مٗض٫ ص  للمكْغ

ٕٓ اإلا٣ُاؽ اإلاؿخسضم في ٖملُت ال٣ُاؽ مُِاؽ مىاؾب للخاصُت مدل الُِاؽ - ٠٢ٓ ه           : ًخ

ْخضة ٖلى الخان ُت مدل ال٣ُاؽ. ٞةطا ؤزظها زانُت الخٗضص الى٣ضي ٞاإلا٣ُاؽ اإلاؿخسضم لِا َٓ 

ٓ م٣ُاؽ الُا٢ت ٦ ٗضص الٓخضاث اإلاىخجت الى٣ض، ؤما زانُت الُا٢ت الاهخاظُت ٞاإلا٣ُاؽ اإلاىاؾب لِا َ

 ٖضص ؾاٖاث الٗمل اإلاباقغة؛ ؤْزال٫ ؾاٖت 

ٕٓ اإلا٣ُاؽ اإلاؿخسضم باإلياٞت  وخضة الُِاؽ املمحزة للخاصُت مدل الُِاؽ: - عة جدضًض ه بلى يْغ

ٕٓ ْخضة ال٣ُاؽ. مشال ب ٕ هي مدلالبض مً جدضًض ه ٕٓ اإلا٣ُاؽ  ،لل٣ُاؽ طا ٧اهذ ٢ُمت مدل اإلاكْغ ْه

ْخضة الى٣ض اإلامحزة لِظ  ٕٓ ٓ ْخضة الى٣ض ٦ظل٪ ًجب جدضًض ه ْ ٍ ال٣ُمت، َل هي صًىاع َ الع  ؤ  ...؛ص

ُاؽ ٖىهغا َاما في َظٍ الٗملُت و ال٣اثم بٗملُت ال٣: ٌٗخبر الصخالشخص الِابم بلملُت الُِاؽ -

ُٖٓت. ٞاإلاداؾب أل  ٓٞغ اإلا٣اًِـ اإلآي ن هخاثجِا جسخل٠ بازخالٝ ال٣اثمحن بها زانت في خالت ٖضم ج

٦ْظل٪  ْؤؾالُب  ْعا ؤؾاؾُا في جدضًض مؿاع  َْٓ ًلٗب ص ٓم بٗملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت  َٓ الظي ٣ً

 هخاثج ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت.

 ْالك٩ل الخالي ًٓضر َظٍ ألاع٧ان بازخهاع: 

م  ٔان كملُت الُِاؽ7الشٖل ُع  : أع

 

 

 

 

 

 

 

ْاثل لليكغ ، ٖمان، ألاعصن، 7ٍ، املداؾبُت الخأصُل الللمي للمماعؾت املهىُت ، (2224) مدمض مُغ: املصضع صاع 

ٓػَ٘  .774م ،ْالخ

ٔان كملُت  أع

 الُِاؽ

 الخاصُت مدل الُِاؽ

املُِاؽ املىاؾب 

 للخاصُت

 وخضة الُِاؽ املمحزة للخاصُت

الشخص الِابم 

 بلملُت الُِاؽ
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 واملٌاهُم املغجبؼت به مٌهىم كملُت الُِاؽ املداؾبي .7

ٖٓت               جهضٝ مً زال٫ َظا الٗىهغ الخٍٗغ٠ بٗملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي مً زال٫ ٖغى مجم

ْٟفي ألا  ،مً الخٗاٍع٠ التي جُغ٢ذ لّ لّ، ٦ما ؾيؿخٗغى بٌٗ  ابؿُمْ  قامال  ازحر ؾيؿخسلو حٍٗغ

ْالتي لِ  ْطل٪ ٦ما ًلي: ،ا ٖال٢ت مباقغة بّاإلاٟاَُم اإلاغجبُت بال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

 مٌهىم كملُت الُِاؽ املداؾبي .1.7

ى ؤٌٗخبر ال٣ُاؽ ٖىهغا   ْهّ ال ًم٨ً ازخباع صخت الْٟغ ؾاؾُا مً ٖىانغ البدض الٗلمي ٞبض

ْمً هاخُت  ٔ ْالىخاثج،        َمُت خُضإلاجاالث ٌٗض ال٣ُاؽ ؤمغا بالٜ ألا ٟٞي اإلاجا٫ اإلاداؾبي ٦ٛحٍر مً ا ؤزغ

ى الٗلمُت ألا داؾبُت حٗخن ٦شحرا مً الضعاؾاث اإلاؤ ْٖلُّبر ال٣ُاؽ ؤخض الْٟغ  ٢ضم ؾاؾُت للمداؾبت 

ٟاث اإلاسخلٟت، ال٣ُاؽ مجاالث في الباخشٓن   اجهؤ الك٩ل، بال في ما خض بلى ازخلٟذ ْبن ؽ،ال٣ُا لٗملُت حٍٗغ

 بٌٗ َظٍ الخٗاٍع٠ ٧الخالي: ؾىظ٦غ لظا  اإلاًمٓن، في جخ٤ٟ

اث٠ اإلاداؾبت ألا ؤقاع الكحراػي بلى ؤن ال٣ُاؽ اإلاداؾبي  - ْهدُجت لّ ٌٗخبر ؤخض ْْ ؾاؾُت، 

ٓماث اإلاداؾبُت ؤَمُت زانت في اإلاجخم٘ اإلاالي. 1ج٨دؿب اإلاٗل
 

ٓ ٖباعة ًٖ جسهُو ؤع٢ام لؤلقُاء  - ٓاٖض، ٦ما ؤهّ ٖملُت م٣اعهت  ألاخضار ؤْال٣ُاؽ َ ٣ْٞا لل٣

ْآزغ في خالت اجساط ٓماث ص٣ُ٢ت للخمُحز بحن بضًل  ْْخضة  تهضٝ بلى الخه٫ٓ ٖلى مٗل ال٣غاع، 

2ال٣ُاؽ اإلاداؾبي هي الٓخضة الى٣ضًت.
 

     ال٣ُاؽ ٌٗخمض ٖلى ؤؾالُب ال٣ُاؽ الٗضصًت )٦مُت(، خُضًٓضر َظا الخٍٗغ٠ ؤن  

ْالترجُبُت في جدضًض ؤع٢ام ٖضصًت  األؾالُبٚحر ال٨مُت ٧ ألاؾالُبال ًهلر اؾخسضام  الٓنُٟت 

ٓاَغ ْ  .اإلاداؾبُت مدل ال٣ُاؽ ألاخضارللٓ

- ًٍْٟ ٨ؿٓن حٍٗغ ٠ الؿاب٤ خُض ٌكحر ؤهّ مً الىاخُت  م٨مال  ا٠ُ ال٩اجب َىضٍع للخٍٗغ

الخانت  ألاخضار ؤْالخ٣لُضًت ٢هض بال٣ُاؽ اإلاداؾبي جدضًض ال٣ُم الٗضصًت لؤلقُاء 

٣ت ججٗلِا  ٢ْض خضصث َظٍ ال٣ُم الٗضصًت بٍُغ ٕٓ ٢ُمت  مالءمتباإلايكإة،  للخجمُ٘، )مشل مجم

ْ ( ألان٫ٓ  ٝ مُٗىت. الخجؼثت خُىما ؤ 3جخُلب ؤحهما ْْغ
 

-  ّ ٨ؿٓن خُض اٖخبر ؤن ال٣ُاؽ في اإلاداؾبت ج٣لُضًا،  Belkaouiْٖٞغ ٟا مكابها لِىضٍع حٍٗغ

ْ  ألاخضار ؤ٢ُْم ع٢مُت لؤلقُاء  (حُٗحن)ًخُلب جدضًض  ٣ت جًمً ظمٗ ؤ )بياٞت(  اؾماتها بٍُغ

                                                           
1
 .62، م(، مغظ٘ ؾاب7992٤ٖباؽ مِضي الكحراػي ) 

2
ن )  ْآزْغ ٍضع  دكاعص قْغ ت املداؾبت(، 2272ٍع ش لليكغ، ل، جغظمت زالض ٖهـٍغ ْلض مدمض ٞا٫، صاع اإلاٍغ ْابغاَُم  ي ؤخمض ٧اظُجي 

ٓصًت، م اى، الؿٗ  .785الٍغ
3
٨ؿً )   ْن ؽ َىضٍع ت ا(، 2228بلض ض ، الُبٗت الغابٗت، الاؾ٨ىضٍعملداؾبُتالىـٍغ ٓ ٍػ ب ٦ما٫ زلُٟت ؤب ْحٍٗغ ، مهغ، ت، جغظمت 

 .732م

 أركان عممية القياس

 

 الخاصية محل القياس

المقياس المناسب 

 للخاصية
الشخص القائم 

 بعملية القياس
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ْؤ ،للبُاهاث ؾِال  ٣ت ؾِلت."  ْبٍُغ  اياٝ ؤهّ ٖىضم٦ْظل٪ الخه٫ٓ ٖلى جٟانُل للبُاهاث 

ٓماث ٚحر ع٢مُت  ٓٞحر مٗل   1في مالخٓاث َامكُت. (ٚحر مالُت)٩ًٓن ال٣ُاؽ ٚحر ص٤ُ٢ ُٞم٨ً ج

ٍٓبها بلى خؿاب مٗحن "َْٗٝغ ؤًًا  - ْجب  .2ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بإهّ: " جدضًض ال٣ُم 

ْ ٦ما ٌكحر ٦ظل٪ بلى" جدضًض اإلابلٜ اإلاغخل ألنل  ٓمُت  ؤ 3.لل٨ُان"التزام مالي ما في اإلاحزاهُت الٗم
 

ٓم اإلاداؾبُت ال٣ُاؽ ْحٗخبر "ٖملُت -  زانُت ٢غن  زاللِا مً ًخم م٣ابلت ٖملُت الٗلمي، باإلاِٟ

 مٗحن بٗىهغ ٞيها ًخمشل ا٢خهاصي خضر َٓ ،مٗحن لصخيء الى٣ضي الخٗضص زانُت هي مُٗىت

ٕ َٓ مٗحن مجا٫ في  آزغ مجا٫ في ، خ٣ُ٣ي ٖضص مدضص َٓ آزغ بٗىهغ الا٢خهاصي، اإلاكْغ

ضاص هٓام َٓ ٓاٖض الى٣ض، ْخضة َٓ مٗحن م٣ُاؽ باؾخسضام طل٪ ْ الخ٣ُ٣ُت، ألٖا  ْبمٓظب ٢

ٓاٖض هي مُٗىت ا٢تران 4."الاخدؿاب ٢
 

ٓعا ْ اْهجض ؤن ال٣ُاؽ في اإلاداؾبت ًدى - ْؤم ٓعا ٢ابلت للخدضًض النهاجي  ٔ ٫ ؤم جسً٘ للخ٣ضًغ  ؤزغ

ْمً َىا ْج٣ضًغ،  ٞةهّ ًدؿم  الصخصخي، بمٗجى ؤن ال٣ُاؽ اإلاداؾبي زلُِ مً جدضًض 

ٓص الجؼء الخاي٘ للخ٣ضًغ الصخصخي. ب في هخاثجّ هدُجت لٓظ 5بالخ٣ٍغ
 

ْلُت  - ذ لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الض ٓاثم اإلاالُت  ٢ْIASCض ٖٞغ اع بٖضاص ال٣ في ٖغيِا إَل

ٓاثم اإلاالُت  ال٣ُاؽ بإهّ "ٖملُت جدضًض ال٣ُم الى٣ضًت للٗىانغ التي ؾٝٓ ٌٗتٝر بها في ال٣

ٍْخم اؾخسضام ؤؾـ مسخلٟت لل٣ُاؽ مشل الخ٩لٟت َْظا ًخُلب ازخُاع ؤ ؾاؽ مٗحن لل٣ُاؽ، 

ت، ال٣ُمت ال٣ابلت للخد٤٣، ال٣ُمت الخالُت. سُت، الخ٩لٟت الجاٍع 6الخاٍع
 

ٓم مبؿِ لل٣ُاؽ اإلاداؾبي ٖلى ؤهّ حُٗحن ع٢م ٖضصي ٦مي  مً الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخسالم مِٟ

ْ ٌٗبر ًٖ زهاثو مُٗىت لؤلقُاء  ٔ اصًت ؤخضار ا٢خه ؤ ٤  ؤزغ َْظا ًٖ ٍَغ صازل الٓخضة اإلاداؾبُت، 

ٓص.  اؾخسضام ْخضة ٢ُاؽ جخمشل في الى٣

  املٌاهُم املغجبؼت بالُِاؽ املداؾبي.7.7

ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ًغجبِ بالٗضًض مً اإلاٟاَُم اإلاداؾبُت ْؾيخُغ١ ُٞما ًلي ألَم َظٍ اإلاٟاَُم التي لِا 

ْالك٩ل ال  خالي ًٓضر َظٍ اإلاٟاَُم:ٖال٢ت مباقغة بال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

 

                                                           
1
 Ahmed Riahi Belkaoui (2004), Accounting Theory , Fifth Edition, Copyright Thomson Learning, 

London, P 42. 
اص) 2  .8م ،الضاع الجامُٗت، مهغ،7،طتصلُل اؾخسضام ملاًحر املداؾبت الضولُ، (2229َاع١ ٖبض الٗا٫ خم 
اص) 3  .787، الضاع الجامُٗت، مهغ، م2، طصلُل اؾخسضام ملاًحر املداؾبت الضولُت(، 2229َاع١ ٖبض الٗا٫ خم 

4
ت املداؾبت(، 2227ْلُض هاجي الخُالي )    .727-722، ألا٧اصًمُت الٗغبُت اإلاٟخٓخت في الضاهماع٥، مهـٍغ

5
ٓص الؿُض الىاغي)   ت املداؾبت وامللاًحر املداؾبُته (،2222مدم ت، مهغ، مـٍغ  .228، اإلا٨خبت الٗهٍغ

6
ٓن خمضان)  ْمإم ت املداؾبت، (2227خؿحن ال٣اضخي  ْصاع الش٣اٞت لليكغ، ٖمان، مهـٍغ  .742، الضاع الٗلمُت 
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 الُالبتمً بٖضاص املصضع:    

 مٌهىم الىخضة املداؾبُت  .1.7.7

ٓخضة بن  ْص هي اإلاداؾبُت ال ُٟت ؤصاء ا٫لمج اإلا٩اهُت ؤْ الُبُُٗت الخض          اؾبي،ــــــاإلاد ال٣ُاؽ ْْ

ٓاعص في حٛحراث مً ًدضر ما ْؤن  ألوكُتها ؤصائها هدُجت اإلاداؾبُت ٓخضةلل اإلاخاخت الا٢خهاصًت ٢ُمت اإلا

ٖٓا ٌٗخبر الا٢خهاصًت  1اإلاداؾبي. لل٣ُاؽ مٓي

ٓهُت ج٩ٓن مؿخ٣لتب٢خهاصًت ٖىض ٞالٓخضة ؤلا ْا٦دؿابها الهٟت ال٣اه      ل٨ُتها مىٟهلت مْ  ،وكائها 

ٓاثم اإلاالُت لخٓيُ ضاص ال٣ ت إٖل ٍع ذ مل٨ُت ًٖ مل٨ُت اإلاؿاَمحن، لظل٪ ٞةن ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي يْغ

 الٓخضة الا٢خهاصًت اإلاىٟهلت ًٖ الٗملُاث الصخهُت للمال٨حن لِا.

 . مٌهىم اؾخمغاع الىخضة املداؾبُت 7.7.7

ى ألاؾاؾُت في اإلاداؾبت، خُض حٗخمض ؤٚلب الُغ١ اإلاداؾبُت ٓم مً الْٟغ           ٌٗخبر َظا اإلاِٟ

ْ ٖلى اٞتراى ؤن اإلااؾؿت  ٢ٓذ  ،وكاَِاالٓخضة الا٢خهاصًت مؿخمغة في ؤصاء  ؤ ْؤهّ لِـ َىا٥ هُت في ال

ْ الخايغ  ٢ٓذ الخايغ ؤن حؿخمغ  ؤ ٢ٓ٘ في ال ا بلى ما ال جهاًت بل ًخ ال ه٣هض اؾخمغاَع اججاٍ لخهُٟتها، 

                                                           
ت الخِلُضًت للمداؾبت مم همىطج مِترح الؾدبلاص أز(، 2226ي )جُجاوي بالغق1 غ الخطخم كلى الِىابم صعاؾت ازغ الخطخم كلى الىـٍغ

ْلتاملالُت ٓعاٍ ص خت ص٦خ ٓعة، ٧لُت ، ؤَْغ ٓم الا٢خهاصًت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، م  ٚحر ميك  .722الٗل

 

 الُِاؽ املداؾبي

ٓخضة  ٓم ال مِٟ

 اإلاداؾبُت
ٓم اؾخمغاع  مِٟ

ٓخضة  ال

ٓم بٖضاص  مِٟ

ْعٍت غ الض  الخ٣اٍع

ْخضة ال٣ُاؽ 

 اإلاداؾبُت

ٓم الازباث  مِٟ

 اإلاداؾبي

ٓم ؤؾاؽ  مِٟ

ال٣ُاؽ 

م الشٖل  : أهم املٌاهُم املغجبؼت بالُِاؽ املداؾبي3 ُع
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ٓعة ٓلِا الخايغة ؤي ٦دض  اإلااؾؿت في ؤصاء وكاَِا به ٓٞاء بالتزاماتها ال٣اثمت ْالاؾخٟاصة مً ؤن حؿمذ بال

ٓٞاء بالتزاماتها.ؤصوى ًٟترى ؤن حؿخمغ اإلااؾؿت  ْجم٨نها مً ال  إلاضة ؤ٫َٓ مً ٖمغ ؤي ؤنل جمخل٨ّ 

تراٝ عٚمْ   عبذ  مً الىخاثج ٢ُاؽ ؤن ًِٟم ؤن ًجب ال ؤهّ بال وكاَِا، في اإلااؾؿت باؾخمغاع الٖا

 ٞتراث بلى ألازحرة َظٍ ٖمل ؤْ خُاة ج٣ؿُم ًجب بل اإلااؾؿت، ؤظل ًى٣طخي ؤن بلى ًاظل ؾٝٓ ْزؿاعة

ٔ  لىب ماؾؿت مً جسخل٠ ُٟت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي لخدضًض ،ؤزغ   غاصاثــــــــــــْؤلاً اإلاهاٍع٠ ب٣هض ال٣ُام بْٓ

ْبٖضاص جدضًض بٛغى ٞترة لخانت ب٩لا ٓاثم هخاثجِا   . ابه اإلاخٗل٣ت اإلاالُت ال٣

سُت بد٨م ؤهّ ًجض  ٓ مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع مبرعٍ  ْلٗل مً الاهخ٣اصاث التي ْظِذ بلى ٞغى الاؾخمغاع َ

 ألان٫ٓ ن اإلااؾؿت لِؿذ في خالت جهُٟت لظل٪ ٞلِـ َىا٥ ما ًٓظب بُ٘ ؤالٟغى ٖلى اٖخباع  في َظا

ْٖلُّ ٞما مً صإ ت ألجها لِؿذ ألاؾٗاع اإلاىاؾبت في َظٍ  ألان٫ٓ لخ٣ُُم  ْالخسلو منها  ا الجاٍع بإؾٗاَع

 الخالت.

غ الضوعٍت  .4.7.7  مٌهىم إكضاص الخِاٍع

مً ٚحر اإلا٫ٓ٣ٗ ؤن جتر٥ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت مً صْن مداؾبت بما ؤن اإلااؾؿت مؿخمغة في وكاَِا ٞ

ْ ْصْن ؤن حٗٝغ م٣ضاع عبدِا  عة اإلالخت ج٣ؿُم خُاة اإلااؾؿت  ؤ ٢ْذ جهُٟتها، لظا صٖذ الًْغ زؿاعتها لخحن 

ْعٍت، للخم٨ً مً ٢ُاؽ هخاثج بلى ٞتر  ٓماث ؤاث ص ٓٞحر اإلاٗل ْعٍت لخ غ الض ْبٖضاص الخ٣اٍع إلاخسظي  اإلاالءمتٖمالِا 

 ل٣غاعاث ٖلى اإلاضٔ ال٣هحر.ا

ْعٍت مىخٓمت جم٨ًبْمً  غ اإلاالُت ٖلى ٞتراث ص ٓم ٦ظل٪ ٞةن بٖضاص الخ٣اٍع           ًجابُاث َظا اإلاِٟ

ٓاهحن جٟغى مً م٣اعهت الىخاثج. باإلياٞت بل ٓٞاء بااللتزاماث  ؤلاٞهاحى ؤن ال٨شحر مً ال٣ ْعي ًٖ مضٔ ال الض

بت مً ظِت  ٔ مً ظِت ْخؿاب الًٍغ  .ؤزغ

 وخضة الُِاؽ املداؾبُت .3.7.7

ٓص هي ألاؾاؽ الٗام اإلاكتر٥ لليكاٍ الا٢خهاصي ٖلى ؤؾاؽ      حٗخمض اإلاداؾبت ٖلى اٞتراى ؤن الى٣

ٓٞغ ؤؾاؾ ٓص ج ا ؤًٞل ْؾُلت للخٗبحر ًٖ الخٛحراث  ،لل٣ُاؽ امالثم اؤن ْخضة الى٣ ْالخدلُل اإلاداؾبي باٖخباَع

٣ٍْٓم جُب٤ُ َظا الاٞتراىْ  ،ْٖملُاث جباص٫ الؿل٘، عؤؽ اإلاا٫في           الخضماث لؤلَغاٝ طاث الهلت، 

ْاجساط  ٓماث الا٢خهاصًت  ٖٓا َٓ ؤن البُاهاث ال٨مُت حٗض مُٟضة في جٓنُل اإلاٗل ٖلى اٞتراى آزغ ؤ٦ثر قُ

 1ال٣غاعاث.

     ن اإلاداؾبت تهخم ٣ِٞ بالٗملُاث التي ًم٨ً الخٗبحر ؤكا٧ل التي ًُغخِا َظا الٟغى َٓ ْمً اإلا

    ة الخٛحرن زباتها ٌٗجي ججاَل ْاَغ ؤاث ٢ُمت ْخضة ال٣ُاؽ طاتها، خُض ٖنها ه٣ضا، باإلياٞت بلى مك٩لت زب

                                                           
ت املداؾبت، (2227ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي )1 ت، مهغ، 2، طهـٍغ  .22، مالضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع
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٢ْض  ٢ٓذ الخالي، خُض  زظث َظٍ اإلاك٩لت اَخمام الٗضًض مًؤفي ألاؾٗاع،  ان ًٔغ البٌٗ ن ٧بالباخشحن في ال

٤ الاخخٟاّ بمبضؤ الخ٩لٟت الججاَل الخٛحر في ألا  عة خؾٗاع ًٖ ٍَغ سُت، ًٔغ البٌٗ آلازغ يْغ ِْاع ؤزغ باٍع

ٓاثم اإلاالُت ألا  ْال٣ ٔ الخ٣لباث في ألاؾٗاع ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي  ْلُت زغ           ، خُض اججِذ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

سُت إلاٗالجت َظٍ اإلاك٩لت.  بلى اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ٦بضًل للخ٩لٟت الخاٍع

 مٌهىم إلازباث املداؾبي .9.7.7

ْجدضر اإلااؾؿت ؤن٫ٓ  في الخٛحراث ب٣ُاؽ اإلاداؾبت ج٣ٓم ٓمِا،   بٟٗل بما الخٛحراث َظٍ ْزه

              لئلزباث ٢ابلت ألاخضارجل٪  ج٩ٓن  ؤن ًخٗحن ؤهّ الخاعظُت. بال ألاخضار بٟٗل ؤْ الضازلُت ألاخضار

ا ْجهي٠ُ ٢ُاؽ ٢بل اإلاداؾبُت السجالث في  للماؾؿت. اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٖلى جإزحَر

ْ زباث في اإلاداؾبت اإلاالُت َٓ ٖملُت الدسجُل الغؾمي إلاٟغصة مُٗىت ْؤلا         جًمحن َظٍ اإلاٟغصة ؤ

ا ؤخض ٖىانغ  ٓاثم اإلاالُت باٖخباَع ْ  ألان٫ٓ في ال٣ ٓم  ؤ ْ الخه ٞاث  ؤ ْ اإلاهْغ ٩ٍْٓن ؤلا  ؤ ْما قابّ طل٪.  ًغاصاث 

ْْنٟي لِظٍ اإلاٟغصة م٘ بُان ؤزغ  ٤ بُٖاء بُان ع٢مي      َظا البُان الغ٢مي ٖلى ؤلاظمالُاث  ؤلازباث ًٖ ٍَغ

ٓاثم اإلاالُت.   1في ال٣

ٓص مؿدىض  بلى ؤهّ ال ًٓظض خضر ا٢خهاصي ًضزل يمً اإلاداؾبت صْن  ؤلاقاعة٦ما ججضع   ،زباثبْظ

ْبم٩اهُت اإلاغاظٗت.ْطل٪ يماها للغ٢ابت ٖلى ؤلا  2زباث اإلاداؾبي 

:آلاحي الٓظّ ٖلى الخاعظُت ألاخضار جهي٠ُ جم :الخاعحُت للخضار املداؾبي إلازباث -ؤ 
3 

ٍٓل ٖلى جىُٓي  ؤخضار ؤْ ملُاثٖ - ٓخضة بحن ُٞما زهٓم ؤْ ؤن٫ٓ  جد ْالٓخضاث  الا٢خهاصًت ال

ٔ ألا   ؛زغ

ٓاعر، - ٢ٓ٘ ٚحر ظبري  اه٣ًاء ٖليها ًترجب ٧  اإلااؾؿت؛ ألن٫ٓ  مخ

-  ٝ ٓاجُت )في ْْغ ٝ م٩اؾب، ٖلى اإلااؾؿت( جىُٓي  نالر م ْغ ٓاجُت ٚحر ْْ  نالر ٚحر في) م

ت الخؿاثغ ؤْ اإلا٩اؾب َظٍ ج٩ٓن  ٢ْض زؿاثغ، ٖلى جىُٓي ( ؿتاإلااؾ  .اإلاؿخ٣بل في مدخملت ؤْ ظاٍع

ٓاٖض مُٗىت ٞمشال ٍْخم ؤلا ٢ْ ٣ْٞا ألؾـ  ٓػ  الزباث اإلاداؾبي لؤلخضار الخاعظُت   بزباث ًج

ضة اإلاؿخ٣بل في ألاخضار ج٣٘ ختى اإلادخملت اإلا٩اؾب ٓص اإلاٍا  بزباث اإلا٩اؾب. ٦ما ًجب َظٍ لٓظ

ٓماث ٧اهذ بطا اإلادخملت غالخؿاث ٢ٓ٘ مً ؤهّ ٖلى جض٫ اإلاخاخت اإلاٗل ٕٓ اإلاخ          ؤ٦ثر ؤْ خضر ٢ْ

 التزاما جدملذ ٢ض الا٢خهاصًت الٓخضة ؤن ؤْ الخل٠، ؤنابّ ٢ض ألان٫ٓ  ؤخض ؤن اإلاؿخ٣بل ًا٦ض في

ُت ٫ٓ  ؤؾاؽ ٖلى ج٣ضًغ الخؿاعة بم٩ان قٍغ  .م٣ٗ

                                                           
1
 .274(، مغظ٘ ؾاب٤، م7992ٖباؽ مِضي الكحراػي ) 

2
ٓن خمضان )خؿح  ْمإم  .733(، مغظ٘ ؾاب٤، م2227ن ال٣اضخي 

 3
 .723مغظ٘ ؾاب٤، م، (2226جُجاوي بالغقي ) 
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 :زباث املداؾبي للخضار الضازلُتإلا -ب 

٢ٓاج٘ الضازلُت األخضارب ٣ًهض ٓلِا، ٖلى ْجازغ اإلااؾؿت صازل جدضر التي ال  َظٍ ْحكمل ؤن

ٍٓل بلى التي جاصي ألاوكُت ٧اٞت ألاخضار ٫ٓ  جد ٓاعص ألان ٔ ألا  ْاإلا ٓاء - مىخجاث بلى زغ                  اؾلٗ ٧اهذ ؾ

ض زضماث ؤْ ؾل٘ إلهخاط ألان٫ٓ  جٓاٞغ جل٪ بلى صٝجُ التي ْألاوكُت - زضماث ؤْ  ٢ُمت ًٖ ٢ُمتها جٍؼ

 ٫ٓ ٓاعص ألان ٓػ  ال ،ألان٫ٓ  لخل٪ اإلاىٟٗت الا٢خهاصًت جؼصاص ْبظل٪ إلهخاظِا، اؾخسضمذ التي ْاإلا  بزباث ًج

 هدُجت ال٣ُمت َظٍ ختى جخإ٦ض الضازلُت، ألاخضار بؿبب ألان٫ٓ  بلى جًاٝ التي الا٢خهاصًت اإلاىٟٗت ٢ُمت

٫ٓ  حٛحراث بزباث ًخٗحن ؤهّ بال ،ألاخضار لخل٪ جالُت جباصلُت مٗامالث  ؤخضار صازلُت، ًٖ جىجم التي ألان

ْ  جمشل بدُض اإلاداؾبي بالسجل اإلاشبخت ألان٫ٓ  ٢ُم ججمُ٘ بةٖاصة ْطل٪ ٫ٓ  َظٍ يإؤ ٓلِا بٗض ألان      جد

ْزضماث. بلى  1مىخجاث 

 :مٌهىم أؾاؽ الُِاؽ املداؾبي.5.7.7

ٓم ًسخو  ال٣ابلت ْالضازلُت الخاعظُت لؤلخضار الى٣ضًت آلازاع بخدضًض اإلاداؾبي ال٣ُاؽ ؤؾاؽ مِٟ

ٓم َظا ٦ما ًدضص اإلاداؾبي، لئلزباث ا حسجُلِا ًجب التي ال٣ُمت ؤؾاؽ اإلاِٟ غ في ْبِْاَع  اإلاداؾبُت الخ٣اٍع

 جُغؤ التي الخٛحراث ْبحن ْالخهٓم ألان٫ٓ  مٟغصاث بحن ٌؿخدُل الٟهل ألهّ ْهٓغا ،ألاخضار جل٪ هدُجت

ٓم ألان٫ٓ  ٢ُاؽ ٞةن منها، ٧ل ٖلى ٔ  لِـ ٖليها جُغؤ الخٛحراث التي ٢ُْاؽ ْالخه  لىٟـ ْظِحن ؾٓ

ٓم نُاٚت جمذ ْلظل٪ .اإلاك٩لت ٓعة في اإلاداؾبي ال٣ُاؽ ؤؾاؽ مِٟ ٓم، ألان٫ٓ ل٣ُاؽ  ٢اٖضة ن   ْالخه

٫ٓ  حٛحراث ٢ُاؽ ٖلى للخُب٤ُ ؤًًا جهلر ال٣اٖضة َظٍ ؤن بال ٓم، ألان ٓاء ْالخه الخٛحراث  َظٍ ٧اهذ ؾ

ٔ  حٛحراث ؤًت في جمشلذ ؤْ ْزؿاثغ ْم٩اؾب ْمهاٍع٠، ًغاصاث٦ة للخهي٠ُ ٢ابلت  اإلاالي اإلاغ٦ؼ في ؤزغ

 2للماؾؿت.

 حغاءاث املخبلت في كملُت الُِاؽ املداؾبيإلا .4

ٓاث الخالُتي ًيبػي جدب٘ ؤلا لخىُٟظ ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾب ْالخُ   :ظغاءاث 

 جدضًض الخاصُت مدل الُِاؽ.1.4

خي الظي ؤزغ ٖلى اإلاغ٦ؼ ْجخمشل َظٍ الخانُت باليؿبت ل لٓخضة اإلاداؾبُت في الخضر الا٢خهاصي الخاٍع

٢ٓٗت لِظٍ اإلااؾؿت.   ْ آزاع ا٢خهاصًت مخ  اإلاالي للماؾؿت ٦ما ٢ض ٩ًٓن خضزا مؿخ٣بلُا ط

 ؤخُض 
 
ْ قُاء سً٘ لل٣ُاؽ ألا هىا ال ه ٓاَغ طاتها ؤ ْبهما ٖاصة  ،الٓ ٓانِا ْزهاثهِا   ال ختى ظمُ٘ ز

ْ دهغا في زانُت مُٗىت الاَخمام مىما ٩ًٓن  ٓام طاث الهلت بالضعاؾت. ٞٗملُت  ؤ ٖٓت مُٗىت مً الخ مجم

                                                           
1
 .724مغظ٘ ؾاب٤، م ، (2226جُجاوي بالغقي ) 

2
 .725اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  
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ْػجها ال٣ُاؽ باليؿبت لؤلن٫ٓ م ٓ جدضًض  ْ شال لِؿذ مٓظِت هد ٓلِا  ؤ َ ْ ْبهما الخانُت التي حهخم  ؤ مؿاختها 

ٍّٓ َظٍ  األن٫ٓ خٗل٤ باإلاداؾب ب٣ُاؾِا ُٞما ً ٢ٓٗت )٢ُمتها(. ألان٫ٓ هي ما جد  1مً زضماث مخ

ٓاظِِا اإلاداؾبمثال ا ٖل ظمُ٘ مغاخل ٖملُت  ،: اإلاك٩لت الخ٣ُ٣ُت التي ً ْالتي ؾدى٨ٗـ آزاَع

ْ ال٣ُاؽ جخلخو في ٖضم ٢ضعة اإلاداؾب في مٗٓم ألاخُان ٖلى حٍٗغ٠  جدضًض الخانُت مدل ال٣ُاؽ  ؤ

ٟا  ْ حٍٗغ ْ لٓ َلب مً ٖضة مداؾبحن ٢ُاؽ عبذ اإلااؾؿت ٞ. جدضًضا ص٣ُ٢ا ؤ م خ٫ٓ ال ؾُِٓغ زالٝ بُنهإ

َْظا الازخالٝ بُبُٗت الخا٫  ٓمّ الا٢خهاصي...  ٓمّ اإلاداؾبي ؤم بمِٟ ٓم َظا الغبذ َل َٓ الغبذ بمِٟ مِٟ

 ؾِى٨ٗـ ٖلى هخاثج ال٣ُاؽ.

 الُِاؽ املىاؾبت للملُت الُِاؽ  جدضًض هىق املُِاؽ املىاؾب ووخضة.  7.4

ٕٓ اإلا٣ُاؽ اإلاىاؾب  ٠٢ٓ ازخُاع ه    بت ٖلى ؤٚغاى ٖملُت ال٣ُاؽ ٦ْظل٪ ْخضة ال٣ُاؽ اإلاىاؾ ،ًخ

ٍٓب الخضر مدل  ٓعة في مجغص جب ٕٓ الخانُت مدل ال٣ُاؽ، ٞةطا ٧اهذ ؤٚغاى ٖملُت ال٣ُاؽ مده ْٖلى ه

ٓعةاال٣ُاؽ، ٞاإلا٣ُاؽ اإلاىاؾب لِظا الٛغى َٓ م٣ُاؽ     ؾمي، ؤما بطا ٧اهذ ؤٚغاى ٖملُت ال٣ُاؽ مده

ػث ؤٚغاى ْ ااؽ اإلاىاؾب َٓ م٣ُاؽ جغجُبي، ْ بطا ما ججفي اإلا٣اعهت بحن ٢ُمت خضزحن )ؤنلحن مشال( ٞاإلا٣ُ

 ٖملُت ال٣ُاؽ بلى جدضًض اإلادخٔٓ ال٨مي للخضر )٢ُمت ٧ل مً ألانلحن مشال( ٞدُيئظ ٌؿخسضم م٣ُاؽ وؿبي

ٕٓ اإلا٣ُاؽ اإلاىاؾب ٣ِٞ ٞمشال بطا ٧ان َضٝ اإلاداؾب ٢ُاؽ ال٣ُمت الى٣ضًت للمبُٗاث . ال ٨ًٟي جدضًض ه

ٍٓت للماؾؿت ٞ الع الؿى ٕٓ اإلا٣ُاؽ ٦مي مشال بل ًجب جدضًض ْخضة ال٣ُاؽ صًىاع، ص باإلياٞت بلى جدضًضٍ ه

2مشال.
 

ْمخجاوؿت   ٓ ؤهّ ًجب مغاٖاة ؤن ج٩ٓن َظٍ الٓخضة زابخت  ْالكٍغ ألاؾاسخي في جدضًض ْخضة ال٣ُاؽ َ

ْْخضة ال٣ُاؽ في اإلاداؾبت هي ْخ ْالخجمُ٘  ضة الى٣ض التي ًجغي ل٩ي ج٩ٓن اإلا٣اًِـ الىاججت ٢ابلت للم٣اعهت 

 بها الخٗامل.

 ب الُِاؽ املىاؾب للملُت الُِاؽجدضًض أؾلى .4.4

ٓبّ في جىُٟظ ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ٖلى ما ًلي ٠٢ٓ ؤؾل  : ْالظي ًخ

  الِضٝ مً ٖملُت ال٣ُاؽ  -

  ألا٤ٞ الؼمجي لٗملُت ال٣ُاؽ  -

ٍٓب الخضر مدل ال٣ُاؽ  ْ في خالت ٧ان َضٝ ٖملُت ال٣ُاؽ مجغص جب اجّ مداؾبُا ٣ِٞ، خُيئظ بزب ؤ

ْ ال ًخٗضٔ ؤؾلٓب ال٣ُاؽ ما ٌٗٝغ بإؾلٓب  ٣ت ال٣ُاؽ اإلاباقغة  ؤ ْ ٍَغ            ألاؾاؾُت، ؤما ُٞما ٖضا ؤ

                                                           
1
 .63(، مغظ٘ ؾاب٤، م7992ٖباؽ مِضي الكحراػي ) 

2
 .728-727(، مغظ٘ ؾاب٤، م2227ْلُض هاجي الخُالي ) 
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ْ طل٪ ِٞؿخسضم ؤؾلٓب ال٣ُاؽ اإلاكخ٤  ْ الظي بمٓظبّ جدضص ٢ُم ال٣ُاؾاث في بَاع ما ٌؿمى  ؤ ٚحر اإلاباقغ 

ايُ  . تبٗملُت الاخدؿاب اإلابيُت ٖلى ٖال٢اث ٍع

خي ٌؿل٪ اإلاداؾب في ٢ُاؾّ ؤؾالُب بؿُُت ج٩ٓن  ؤما بطا ٧اهذ ٖملُت ال٣ُاؽ مىهبت ٖلى خضر جاٍع

ْا٢٘ مؿدىض مشل  ٕٓ اإلاباقغ الظي ًإزظ ق٩ل الدسجُل اإلاباقغ ل٣ُمت َظا الخضر مً  في مٗٓمِا مً الى

...(، في خحن لٓ ٧اهذ َظٍ الٗملُت مىهبت ٖلى ٞغنت م ٓعة، ؾىض نٝغ           ، خُيئظ البض ؿخ٣بلُت)الٟاج

 1ؾالُب ٚحر مباقغة في ال٣ُاؽ جخسظ ق٩ل الخدلُل يمً ما ٌؿمى بٗملُت الخيبا.ؤمً اؾخسضام 

 :ْالك٩ل الخالي ملخو لئلظغاءاث الؿاب٣ت الظ٦غ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الُالبتمً بٖضاص : املصضع  

ٓة       ملُت ال٣ُاؽ لظا ؾيخُغ١ جخمشل في جدضًض ؤؾلٓب ال٣ُاؽ اإلاىاؾب لٗ ألازحرةهالخٔ ؤن الخُ

ٓالي ألؾالُب ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت  في الٗىهغ اإلا

                                                           
 .723(، مغظ٘ ؾاب٤، 2224ُغ )مدمض م1

 

جدضًض الخاصُت مدل الُِاؽ

ْجدضًضا ص٣ُ٢ا ٟا  ْجدضًض الخانُت مدل ال٣ُاؽ حٍٗغ  حٍٗغ٠ 
 

 جدضًض هىق املُِاؽ املىاؾب ووخضة الُِاؽ املىاؾبت للملُت الُِاؽ

 

 اؽجدضًض أؾلىب الُِاؽ املىاؾب للملُت الُِ

 

الع، ظىُّ،...  جدضًض ْخضة ال٣ُاؽ َل هي: صًىاع، ص

 

ْ وؿبي ٕٓ اإلا٣ُاؽ َل َٓ: اؾمي، جغجُبي ؤ  ازخُاع ه

 

ْ الخد٨مُت ٓ مً ألاؾالُب اإلاباقغة، ٚحر اإلاباقغة ؤ  َل َ
 

م الشٖل  كملُت الُِاؽ املداؾبي : إلاحغاءاث املخبلت في4 ُع
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 أؾالُب وهـم الُِاؽ املداؾبي.3

 املداؾبي أؾالُب الُِاؽ.1.3

٠٢ٓ ازخُاع ؤي منها ٖلى ؤٚغاى ٖملُت  في جىُٟظ ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت ًم٨ً بجبإ ٖضة ؤؾالُب ًخ

ٓإ ؤؾال .ال٣ُاؽ  1ُب ال٣ُاؽ اإلاخبٗت في ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت في زالزت هي:ٍْم٨ً بٓظّ ٖام خهغ ؤه

 املباشغة  أو ألاؾاؾُت الُِاؽ أؾالُب. 1.1.3

 ال٣ُاؽ مدل الخانُت ب٣ُمت ممشلت اإلاداؾبُت ال٣ُاؽ ٖملُت هدُجت جدضص ألاؾلٓب َظا باؾخسضام

عة ٖلى ؤنال اإلابِىت الاخدؿاب بٗملُت ٌٗٝغ ما بلى الخاظت ْطل٪ صْن  ،مباقغة ٓٞغ يْغ ايُ ٖال٢ت ج  تـــــــٍع

ٓام بحن  ال٣ُاؽ. مدل الخ

ٓعة ٖلى اإلاسجل زمنها زال٫ مً ْطل٪ آلت ج٩لٟت ٢ُاؽ في مشال اإلاباقغ ال٣ُاؽ ؤؾلٓب ًدب٘ ْ  ٞاج

 ج٣اؽ ٞدُيئظ لِا، ؤلاظمالُت الخ٩لٟت لخدضًض جمًُِضا خضا ٖلى ٧ل آلالت َظٍ ؤظؼاء جم جشمحن بطا ؤما الكغاء،

 للٓن٫ٓ  البض الخالت في َظٍ ألهّ اإلاباقغ، ٚحر ؤْ اإلاكخ٤ ال٣ُاؽ بإؾلٓب ما ٌؿمى يمً لتآلا َظٍ ج٩لٟت

ٓخضة آلالت ج٩لٟت بلى ْاخض التي حكمل ٧اٞت خدؿابالا  زال٫ ٖملُت مًْاخضة  ٧  .ؤزمان ؤظؼاء آلالت في آن 

ٍٓب ٖملُت حٗخبرْ   اإلاباقغة، ؤْ ؾُتألاؾا ال٣ُاؽ ألؾالُب اؾخسضاما ؤ٦ثر اإلاجاالث مً اإلاداؾبي الخب

  اإلاخسظة الخانُت اؾخسضام ًم٨ً ألاع٢ام اؾخسضام بلى بضْن الخاظت بط
ً
ٍٓب ؤؾاؾا  بمٓظبّ ٦م٣ُاؽ للخب

ٍٓب الا٢خهاصي مدل الخضر ًبٓب ٞا ؤْ الشابخت الٟئت في الخب ٞاث ٞئت في مهْغ  . ٨َْظا اإلاخٛحرة اإلاهْغ

   املباشغة هحر أو املشخِت الُِاؽ أؾالُب.7.1.3

٣ت ال٣ُاؽ مدل الا٢خهاصي الخضر ٢ُمت ٢ُاؽ اإلاداؾب ٖلى ًخٗظع ٖىضما  خُيئظ مباقغة، بٍُغ

٣ت الخضر َظا ٢ُاؽ ٢ُمت مً البض  لآللت باليؿبت ؾاب٣ا بِىا ٦ما طل٪ ْ مباقغة ٚحر بٍُغ

 ٖملُت ؤَمُت جؼاًض بٗض ال٣ُاؽ في اإلاكخ٣ت ؤْ اإلاباقغة ٚحر ألاؾالُب ٖلى اإلاداؾب اٖخماص اػصاص ٢ْض

 ٦بحر خض بلى حٗخمض ْمسغظاتها، بمضزالتها اإلاداؾبُت البُاهاث حكُٛل ٖملُت ألن اإلاداؾبُت البُاهاث حكُٛل

ا ًم٨ً ال الخدلُل التي ٖملُت ٖلى  ٖلُّ ج٣ٓم الظي ألاؾاؽ بمشابت هي ْالتي الاخدؿاب ٖملُت بضْن  بهجاَػ

 . ٚحر اإلاباقغة اإلاكخ٣ت ال٣ُاؽ ؤؾالُب

                                                           
1
  -عاظ٘ ٧ل مً:   

 .777-729(، مغظ٘ ؾاب٤، م2227ْلُض هاجي الخُالي ) -

بعي - ٓاص َاصي الْؼ ٖاؾها كلى عأي مغاُب الخؿاباث(، 2272)  ؾالم ٖ ، جأزحر ُُىص الُِاؽ املداؾبي في الِىابم املالُت واول

خت ٓعاٍ ؤَْغ ٓعة ص٦خ ْاإلاالُت، ظامٗت بٛضاص، ، اإلاِٗض الٗالي للضعاؾاث اٚحر ميك  .35-33مإلاداؾبُت 

 .727-724(، مغظ٘ ؾاب٤، م 2224مدمض مُغ ) -

- Ahmed Riahi BELKAOUI (2004), op.cit, P 43. 
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ٍٓل ْمٗٓم ال٣ُاؾاث في اإلاداؾبت ه ٕٓ ال٣ُاؾاث ٚحر اإلاباقغة، ؤي الىاججت مً ٖملُاث جد ي مً ه

ْٚحر مباقغ. ٓ ٢ُاؽ مباقغ  ٍٓل هي التي حؿمذ بالخمُحز بحن ما َ  1ظبري مٗحن. ٦ما ؤن صعظت الخد

بمشابت  اإلاباقغة ؤْ لُتْ ألا  ال٣ُاؾاث حٗخبر ، زانت اإلاداؾبي ْال٣ُاؽ ٖامت ال٣ُاؽ مجاالث ْفي

 جىٟظ ؤن مباقغة ٚحر ٢ُاؽ لٗملُت ًم٨ً ال ؤهّ بمٗجى . اإلاباقغة ٚحر ؤْ اإلاكخ٣ت اؽألؾالُب ال٣ُ اإلاضزالث

٢ٓت ج٩ٓن  ؤن صْن   ٢ُاؽ مباقغة. بٗملُت مؿب

 ٢ُمخيهما، بحن اليؿبت ٢ُاؽ ؤْ ألنلحن، ؤلاظمالُت ال٣ُمت ٢ُاؽ اإلاداؾب ؤعاص طل٪ بطا ٖلى مشا٫

 ال٣ُاؽ ؤؾلٓب جبإاب بال ٢ُمخيهما، بحن اليؿبت ضجدضً ؤْ ؤلاظمالُت ال٣ُمت َظٍ ًم٨ىّ جدضًض ال ٞدُيئظ

 طل٪ بٗض جدضص اإلاباقغ، ؤْ ليْ ألا  ال٣ُاؽ بإؾلٓب هٟغاصا ٖلى منهما ٢ُمت ٧ل جدضًض بٗض بط اإلاباقغ، ٚحر

ْ  ؤلاظمالُت ٢ُمتها مباقغ ٚحر ْبإؾلٓب  . ٢ُمخيهما بحن اليؿبت ؤ

   الخدٕمُت الُِاؽ أؾالُب. 3.1.4

ْبحن ؤؾالُب ال٣ُاؽ الٛحر مباقغة في ؤن َظٍ  يًىدهغ الٟغ١ الغثِسخ ٓاٖض ألازحرةبُنها   جد٨مِا ٢

ُٖٓت ٓاٖض َظٍ مشل الخد٨مُت ال٣ُاؽ ؤؾالُب بِىما جٟخ٣ض مٓي  الىاجج الخدحز آلزاع ٖغيت ًجٗلِا مما ال٣

 ظغاءاث. ً خُض ؤلا الخ٣ضًغاث، بال ؤجهما ًدكابهان م ًٖ

ٝ فيج٩ٓن  الخد٨مُت ال٣ُاؽ ؤؾالُب ٞةن " Ijiriْخؿب " 2الخالُت: الْٓغ
 

ٓاث جىُٟظ ٖملُت ال٣ُاؽ: - ٓاٖض مى٣ُُت جخد٨م في زُ ٓٞغ  ال ْبظل٪ ٖىضما ال جٓظض ٢ جخ

خماص ًم٨ً التي اإلاى٣ُُت اإلابرعاث  ال٣ُمت ٞٗال ًمشل ال٣ُاؽ مدل الغ٢م ؤن بزباث في ٖليها الٖا

 .ال٣ُاؽ مدل الٟٗلُت للخانُت

       اؽــــــــال٣ُ ُتــــــٖمل اثجــــهخ خ٫ٓ  الٝـــز ٓع ــِْ ا٫ــالخخم غمـــالٟ جؼصاص ؾب٤ اصا بلى ماـــاؾدى -

ٓٞغ لم َاإلاا، الٗملُت بهظٍ ال٣اثمحن ألاشخام بحن ُٖٓت اإلاٗاًحر لِم جخ            للخ٨م اإلآي

 .الخالٝ َظا في

ٕٓ َظا جدذ اإلاداؾبُت ال٣ُاؽ ؤؾالُب مٗٓم ْجىضعط  ، ال٣ُاؽ ؤؾالُب مً الى
ً
 ٢ُمت ُاؽ٢ في ٞمشال

ٍْاصي َظٍ ل٣ُاؽ مسخلٟت بضاثل اإلاداؾب ؤمام جٓظض اإلااؾؿت مً ؤن٫ٓ  مٗحن ؤنل                ال٣ُمت 

ٔ ألا  اإلاد٣٣ت بالبضاثل الىخاثج ًٖ جسخل٠ هدُجت بلى منها ٧ل  الٛالب في ًسً٘ منها بضًل ؤي ْؤن ازخُاع .زغ

 بىاء ألانل َظا ج٣ُُم ًسخاع ٢ض ُٗىامداؾبا م ؤن بط اإلاداؾب ٢بل مً جد٨مُت ؤْ شخهُت الظتهاصاث

سُت، لخ٩لٟخّ  ٣ًُم خحن في الاؾدبضالُت، ٖلى ج٩لٟخّ بىاء ألانل َظا ج٣ُُم ًسخاع آزغ مداؾب بِىما الخاٍع

                                                           
1
 Ahmed Riahi Belkaoui (2004), op.cit, P 43. 

2
بعي )   ٓاص َاصي الْؼ  .34(، مغظ٘ ؾاب٤، م2272ؾالم ٖ
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 هدُجت جسخل٠ الشالزت مً البضاثل بضًل ٧ل ْجدذ . الخالُت ٢ُمخّ لهافي بىاء ألانل هٟـ زالض مداؾب

ٔ ألا  البضاثل يمً ٖنها ال٣ُاؽ  .زغ

 هـم الُِاؽ املداؾبي. 7.3

 جخٗضص هٓم ال٣ُاؽ اإلاداؾبي م٘ حٗضص الُغ١ التي ًخم بها حُٗحن )مُاب٣ت( ألاع٢ام إلاالخٓاث ٖالم

ٍْم٨ً الخمُحز بحن هٓم ال٣ُاؽ اإلاداؾبي مً زال٫ الخهاثو اإلابِىت في الجض٫ْ الخالي: ٓا٢٘،   ال

 ٘ م الجضو  ؽ املداؾبي: هـم الُِا1 ُع

اؾم 

 الىـام
بُت ألاؾاؾُت زصابص الىـام  اللملُت الخجٍغ

ال ه٣ُت ؤنل. اؾمي -1 ال مؿاٞت  ْ ي ألاقُاء ْ اجدضًض حؿ ال جغجِب   الخهاثو. ؤ

ْل٨ً ال ًٓظض جدضًض  جغجُبي -7 ًٓظض جغجِب 

ْ مؿاٞت   ه٣ُت ؤنل مخمحزة. ؤ

 جدضًض ال٣ُم ألا٦بر مً ْألا٢ل مً.

 

ْجدضًض ل ًتري  -4 ْل٨ً ال ًٓظض جغجِب  لمؿاٞت 

 ًٓظض ه٣ُت ؤنل مخمحزة.

ْ ي الٟتراث ْ اجدضًض حؿ ١ الٟانلت بحن  ؤ الْٟغ

ْ ألاقُاء   الخهاثو.  ؤ

ْه٣ُت ؤنل  وؿبي -3 ْمؿاٞت  ًٓظض جغجِب 

 مخمحزة هي الهٟغ

           ي اليؿب بحن ٢ُم ألاقُاء ْ اجدضًض حؿ

 ْ  الخهاثو. ؤ

ت املد ،(7992) ٖباؽ مِضي الكحراػي  املصضع:    ٓػَ٘، اؾبتهـٍغ ْالخ ْاليكغ  ٍٓذ، طاث الؿالؾل للُباٖت   .ال٩

 .65م

 ٫ زهاثو ٧ل مً َظٍ ألاهٓمت بالكغح ٦ما ًلي:ْ اْؾىدى

 ؾمُتهـم الُِاؽ الا 1.7.3

ْجهي٠ُ اإلاٟغصاث حؿخسضم ألاع٢ام في ال٣ُاؽ الا  ٍٓب  َْظا بٛغى جب ؾمي ٦إؾماء لخمُحز الٗىانغ، 

ٓخضة اإلاد ْلِـ ؾماتها.٦ْمشا٫ ٖلى طل٪ صلُل الخؿاباث لل  اؾبُت. ْألاع٢ام َىا ح٨ٗـ ألاقُاء هٟؿِا 

ٓةَْٗض ال٣ُاؽ الا  ْاإلاؿاٞاث ، ؾمي ؤ٢ل هٓم ال٣ُاؽ ٢ ٓماث ًٖ جغجِب الٗىانغ  ٓٞغ مٗل خُض ؤهّ ال ً

ْبالخالي ال ًم٨ً ٦ما ؤهّ لِـ لّ ه٣ ،ال٣اثمت بُنها ايُت ٖلى هاجج بُت ؤنل خؿابُت      ظغاء ؤي ٖملُاث ٍع

ٖٓت، ؤي جدضًض ؤي الٟئاث التي ًٓظض بها ؤ٦بر ٖضص بليهٖضص الخاالث التي جيخمي ؾٔٓ  َظا الىٓام ا ٧ل مجم

ت. ت اإلاغ٦ٍؼ ٓا٫ ٦إخض م٣اًِـ الجٖز ٍْم٨ً ؤن ٌؿخسضم لظل٪ اإلاى   1مً الٗىانغ، 

                                                           
1
 .66م (، مغظ٘ ؾاب7992،٤ٖباؽ مِضي الكحراػي ) 
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 هـم الُِاؽ الترجُبُت  .7.7.3

َْكــمل ْالخمُحــز بــحن الٗىانــغ ،  ٓػ للخــضلُل ٖلــى ألاؾــماء  َــظا الىٓــام زانــُت  ٌؿــخسضم َــظا الىٓــام الغمــ

ْال٣ُم ألا٢ل مشل:  ٓاٞغث بُاهاث ًٖ ال٣ُم ألا٦بر   الترجِب الُبُعي للٗىانغ بطا ج

 ٨َْظا  22>    72>   72   ؤْ ؤ >  ب >  ط      

ٍٓـــب ٖىانـــغ اإلاحزاهُـــت   خؿـــب صعظـــت  ألانـــ٫ٓ ْفـــي مجـــا٫ اإلاداؾـــبت ًم٨ـــً اؾـــخسضام الىٓـــام لـــضٔ جب
ً
مـــشال

ٓلّ ٧ل ؤنل باليؿبت لؤلن٫ٓ ألا  ٔ ؾُ  .  زغ

ٓ ٌكـــمل باإليـــاٞت بلـــى زانـــُت الترجِـــب الُبُعـــي ٗخبـــر ؤ٦ثـــر صاللـــت مـــً الىٓـــام  الا َْـــظا الىٓـــام ٌ ؾـــمي ِٞـــ

ال ٌكــــتٍر ؤن جدؿــــ ١ ْ ازانــــُت الخمُحــــز التــــي جــــغجبِ بالىٓــــام ؤلاؾــــمي، ٚحــــر ؤهــــّ ال ًدــــضص  ْ ٔ الٟــــْغ ٓانــــل  ؤ     الٟ

ٓٞغ لىـــا ٣ٞـــِ جغج ْبالخـــالي ِٞـــظا الىٓـــام ًـــ ْالخدلُـــل اإلام٨ـــً بظـــغاِـــب الٗىانـــبـــحن ألاع٢ـــام،  ٓ الٓؾـــُِ ئ غ  ٍ َىـــا َـــ

ت ألهّ ًسخو بخدضًض ْي٘ ٧ل ٖىهغ باليؿبت للٗىانغ ألا  ت اإلاغ٦ٍؼ ٔ ٦م٣ُاؽ للجٖز ٖٓت. زغ  في اإلاجم

 هـام الُِاؽ الٌتري .  4.7.3

٣ٍْهض  ١ بحن الٗىانغ بضءا مً ه٣ُت الهٟغ.  في َظا الىٓام حؿخسضم ألاع٢ام للضاللت ٖلى الْٟغ

ٍُْل٤ ٖلُّ ٦ظل٪ باإلا٣ُاؽ  بى٣ُت الهٟغ َىا  ه٣ُت اوٗضام مدخٔٓ الٗىهغ مً الخانُت مدل ال٣ُاؽ، 

ْ طي الضعظاث  ٓانل اإلادؿ ؤ  ٍت. ْ االٟ

ٓة  ٦ْظا الترجُبي ِٞٓ ًدخٓي ٖلى ٢ ٓة مً هٓام ال٣ُاؽ الاؾمي                 َْٗخبر َظا الٗىهغ ؤ٦ثر ٢

ٓلّ ٖلى زانُت حؿ  لٟتراث مشال ٢ُاؽ صعظت الخغاعة، ْفي اإلاداؾبتي اْ ا٧ل مً الىٓامحن باإلياٞت بلى قم

 ًم٨ً اؾخسضام ال٣ُاؽ الٟتري للخٗبحر ًٖ ؾل٥ٓ الخ٩ال٠ُ قبّ اإلاخٛحرة.

ْٖلُّ َظٍ الخانُت الخد٨مُت في ازخ ُاع ٚحر ؤن ازخُاع ه٣ُت ألانل ٩ًٓن ٖلى ؤؾاؽ جد٨مي بدذ، 

 1زانُت اليؿب في ال٣ُاؽ الٟتري.ه٣ُت الهٟغ جدض مً اؾخسضام 

  هـام الُِاؽ اليؿبي. 3.7.3

ٓص ؾمت بياُٞت جخدضص بإنل ْ ااإلا٣ُاؽ اليؿبي ٌؿاٖض في جدضًض مؿ ْ اة في اليؿب م٘ ْظ بضاًت  ؤ

 ٝ ٓ مْٗغ ْاخض ٖلى ألا٢ل ِٞ ِٖٓا، ؤي ه٣ُت نٟغ َبُُٗت، ٞإي ابخٗاص ٖنها لصخيء  ضة مً ه ْ ٍٞغ   2مدضص. ؤ

ٓام الىٓم الؿاب٣ت باإلياٞت بلى زانُت َْٗخبر َظا الىٓام ؤ٢ٔٓ هٓم ال٣ُاؽ اإلاخاخت ألهّ ًخمخ٘  بس

ْ الهٟغ  ْهجض  ؤ ٓ ازخُاع ْخضة ال٣ُاؽ،  ٓخُض الخد٨مي )ٚحر الُبُعي( ُّٞ َ ْالصخيء ال ه٣ُت ألانل اإلاُل٣ت، 

                                                           
1
 .67(، مغظ٘ ؾاب٤، م7992ٖباؽ مِضي الكحراػي ) 

2
 Ahmed Riahi Belkaoui (2004), op.cit, P 44. 
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ْججاوـ ؤلا  ألاؾالُبىىا مً اؾخسضام ظمُ٘ ن َظا الىٓام ًم٨ؤ خهاثُت ًب٣ى ٣ِٞ الخإ٦ض ْيمان زباث 

 ْخضة ال٣ُاؽ.

 داؾبيمظمىن الُِاؽ امل.9

      جدضر التي ْألاؾٗاع للخٛحراث ال٨مُاثجدضًض  ظاهبحن ؤؾاؾُحن َما اإلاداؾبي ال٣ُاؽ ًخًمً

ٓاعص في  ق٣ي ًلي ُٞما ٫ ْ اؾىدى لظا الا٢خهاصي، بيكاَِا ٢ُامِا للماؾؿت هدُجت اإلاخاخت الا٢خهاصًت اإلا

 َْما: اإلاداؾبي ال٣ُاؽ

 جدضًض الٕمُاث. 1.9

ٓما ال٨مُاث بخدضًض ٣ًهض ٍٓل ٖملُت ٖم  ْػماهُت م٩اهُت امخضاصاث في اإلاخمشل اإلاخهل ال٨م جد

ٕٓ لؤلقُاء ٓعة في مهاٚت ْػماهُت م٩اهُت ٖالماث ال٣ُاؽ بلى مٓي اإلاىٟهل.  ال٨م ٖليها ًُل٤ ٖضصًت ن

ٕٓ ْؤًا ٦مُٗاع، ٖليها ًخ٤ٟ مخجاوؿت ْخضاث باؾخسضام ال٨مُاث ٢ُاؽ ًخم ْٖاصة  اإلاغاص ال٨مي اإلا٣ضاع ٧ان ه

 ًدضص اليؿبت ٖضص اإلا٣اعهت َظٍ ًٖ ًيخج بدُض ما، ْظّ ٖلى مخجاوؿحن قِئحن م٣اعهت مً بض ٞال ٢ُاؾّ

 ٢1ُاؾّ. اإلاغاص اإلا٣ضاع ٦مُت الٗضص َظا ٍْمشل بُنهما

 جدضًض ألاؾلاع . 7.9

ؾٗاع الخٗبحر ًٖ الٓخضة اإلاؿخسضمت في ج٣ُُم ال٨مُاث بٓخضة الى٣ض، م٘ مالخٓت ًخًمً جدضًض ألا 

ْ ن ٩ًٓن لىٟـ ال٨مُت مً الؿل٘ هّ ًم٨ً ؤؤ ٓ الخالي: ؤ ْطل٪ ٖلى الىد  الخضماث ٢ُمخحن مسخلٟخحن 

 وخضة ُُاؽ ألاؾلاع. 1.7.9

ٓص الٓخضة   لل٣ُاؽ اإلاداؾبي، هٓغا لخهاثهِا ٧ٓؾُِ في ٖملُت الخباص٫، م٣ُاؽ  اإلاالءمتحٗخبر الى٣

ٓ زب َْ ٍ الخ٣ُُم،  ٓصٕ لِا، خُض ٧اهذ جد٤٣ ؤخض ؤَم قْغ ْمؿخ ٓٞغ لل٣ُمت  ْخضة الى٣ض مما ؤصٔ بلى ج اث 

ٓاثم اإلاالُت هدُجت لخٛحراث ألاؾٗاع. ْمهضا٢ُتها في ال٣ ٢ٓذ ٣ٞضث صاللتها  ع ال 2زانُت الخجاوـ، ل٨ً م٘ مْغ
 

ٓتها الكغاثُت ؤي ؤن اؾخسضام ؤَْظا ما  ٓخضاث جسخل٠ مً خُض ٢ ٓاثم اإلاالُت ب ٓص ال٣ صٔ بلى ج٣ُُم بى

ٓص ٧ٓؾُلت لل٣ُاؽ هخج ٖىّ ٖضم  ٓٞغ زانُت الى٣ ْما ج ٓاثم اإلاالُت      زُاء مً ؤ جغجب ٖىّالخجاوـ في ال٣

َْظٍ اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بٓخضة الى٣ض جِٓغ ٣ِٞ في خالت  ٓتها الكغاثُت،  في هخاثج ال٣ُاؽ ما لم ًخم حٗضًل ٢

ْحٛحر ألاؾٗاع زانت في خالت ٢ُاؽ ؤؾٗاع الؿل٘  ْ ٖضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي  ٍٓلت الاظل.  ؤ  الخضماث َ

                                                           
1
 .94، مغظ٘ ؾاب٤، م(2226جُجاوي بالغقي ) 

2
ٓة خىان )  ٓان خل ْاثل لليكغ، ٖمان، ألاعصن، م7، ٍبضابل الُِاؽ املداؾبي امللاصغ(، 2223عي  .52، صاع 
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 ػَغ الُِاؽ.7.7.9

َْظا الخٗضص ًمشل   ٓص بضاثل ٖضًضة لل٣ُاؽ اإلاداؾبي  بن اإلاخدب٘ لل٨ٟغ اإلاداؾبي ًم٨ىّ ؤن ًالخٔ ْظ

ْمً زم ًهٗب  ٓع اإلانهي،  ْا٦بذ الخُ ٓلٓظُت  ْج٨ى ْاظخماُٖت ْؾُاؾُت  ٓامل ا٢خهاصًت  مدهلت لٗضة ٖ

ْبن ٧ان جدضً ْاخض لِظا الخٗضص  ٓ ؤض ؾبب  ْعاء طل٪ َ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها، خُض َم ألاؾباب 

1حؿمذ بالٗضًض مً اإلاٗالجاث لىٟـ اإلاك٩لت اإلاداؾبُت.
 

ح ٠ُ٦ ًخم الازخُاع  خُض ؤن حٗضص البضاثل اإلاداؾبُت لِـ مك٨ال لٓخضٍ بل ؤنبذ الدؿائ٫ اإلاُْغ

ٓماث اإلاداؾبُت ٕٓ بدشىا. َْظا  ؟مً بحن البضاثل اإلاخاخت مً ؤظل ج٣ضًم ؤًٞل مدخٔٓ بٖالمي للمٗل ٓ مٓي َ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ْمضٔ جإزٍغ بالخطخم(، 2228جُجاوي بالغقي )  ٓصٍ  ُ٢ْ  ،8ٕ ،مجلت الللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر، ال٣ُاؽ في اإلاداؾبت ماَُخّ 

 .63ؾ٠ُُ، مظامٗت 
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II. الجىاهب املسخلٌت للُِاؽ املداؾبي 

ْٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بهٟت زانت، َظا ألازحر  ٓم ٖملُت ال٣ُاؽ بهٟت ٖامت  بٗض جُغ٢ىا إلاِٟ

 ْ ٓم الاظخماُٖت،  بُٗت اإلاداؾبت، ٞهي جيخمي للٗل ٓام َْ       ن جدحز ال٣ُاؽ ٩ًٓن ؤهالخٔ الظي ًغجبِ بس

 ٓ ْبال٩اص جدضًضٍ في الٗلٓم في الٗل ٓاء ٚحر ؤهّ ٩ًٓن يئُال  ٓم الاظخماُٖت ٖلى خض ؾ م الُبُُٗت ْفي الٗل

ٓم الاظخماُٖت ٖامت        ْفي مجا٫ اإلاداؾبت زانت ٞةهّ ٚالبا ما ٩ًٓن ٦بحرا  ،الُبُُٗت باإلا٣اعهت م٘ الٗل

ْال٣ُاؽ اإلاداؾبي ًدخاط فْمً الهٗب ٢ُاؾّ ي ٦شحر مً ألاخُان لالظتهاص ، ٞالخُب٤ُ الٗملي للمداؾبت 

ْجُب٤ُ الٗضًض مً البضاثل اإلاداؾبُت اإلاخاخت، باإلياٞت بلى جإزحر اإلاباصت  الصخصخي لل٣اثم بّ في ازخُاع 

ُٖٓت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي، لظا ؾيخُغ١  ْمٓي ْزباث ْخضة الى٣ض في ص٢ت  ت  ى اإلاداؾبُت ٧االؾخمغاٍع    ْالْٟغ

ٓاهب اإلاسخلٟت لل٣ُا  ؽ اإلاداؾبي ٦ما ًلي:في َظا اإلابدض للج

 

 

 

 

 

 املداؾبي الُِاؽ مخؼلباث.1

ا في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي هي: ٓاَٞغ ٓاظب ج  ْمً اإلاخُلباث ألاؾاؾُت ال

 منها املؿتهضي للوغض الصالخُت.1.1

ٓماث البُاهاث ج٩ٓن  ؤي ؤن  ْصعظت ؤلاًًاخُت ٢ضعتها خُض مً ْز٣ُا مغجبُت اعجباَا اإلاداؾبُت ْاإلاٗل

ا ٓماث إلاا ؤظلّ، مً بٖضاصَا ًخم الظي الِضٝ ٖلى جإزحَر  اإلاالُت اإلاداؾبت مً الىاججت اإلاداؾبُت ٧اهذ اإلاٗل

ٖٓاث اؤَضاٞ جسضم ٓماثل ٧ل منهم اخخُاظاث جدباًً اإلاؿخُٟضًً مً مسخلٟت مخٗضصة إلاجم  جباًىا لمٗل

ب ؤَضاٝ اٞتراى ٣ًخطخي ألامغ ٞةن قضًضا، ْمدضصة ًٚغ  َظٍ مً ٖاصة ٌؿخُٟضْن  مً جد٣ُ٣ِا في مُٗىت 

ٓماث،  اإلاالي اإلاغ٦ؼ خ٣ُ٣ت بِْاع ْ الغبذ ؤن ٢ُاؽ ًٟترى خُض اإلاالُت اإلاداؾبت في ٞٗال ًدضر ما َْظا اإلاٗل

 اإلاداؾبي؛ ال٣ُاؽ مً ألاؾاؾُان الِضٞان َما

  منها للخدِّ الِابلُت.7.1

ٓماث اؾدىاص اإلاالُت اإلاداؾبت مجا٫ في الخد٤٣ ٌٗجي ٓز١ٓ  مهضع بلى اإلاٗل            ٖاصةًخمشل  ُّٞ، م

ٖٓت في ْهت، ؤلاظغاءاث ْ اإلاؿدىضاث مً مجم ٕٓ ًم٨ً التي اإلاض ٓماث َظٍ صخت مً للخد٤٣ ابليه الغظ  اإلاٗل

مخُلباث ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

ٓص ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ُ٢ 

مهاصع جدحز ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

ؤق٩ا٫ ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 
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ٓاٞغ ؤن لُٗجي الخد٤٣ هُا١ مً ًٓؾ٘ اإلاُٗاع َظا ؤن ٚحر للمهضع، ْمُاب٣تها ٓماث في جخ    اإلاداؾبُت اإلاٗل

 ال٣غاعاث؛ جساطال ؾلُما ؤؾاؾا منها ججٗل التي مً الخهاثو ًلؼم ما

  باملىطىكُت الالتزام.4.1

ُٖٓت حٗجي  ب٣ضع ؤلام٩ان، الصخصخي الخ٨م ًٖ الابخٗاص اإلاداؾبُت ْاإلاماعؾت الخُب٤ُ في اإلآي

ٓماث للبُاهاث خ٣ُ٣ُت مهاصع ٖلى ؾدىاصْالا  ُٖٓت بهظا ْ اإلاداؾبُت، ْاإلاٗل ٓم اإلآي ٓؤم الخد٤٣ هي اإلاِٟ  ج

 آلازغ؛ ْْظِّ

 الٕمي  للُِاؽ الِابلُت.3.1

 بٖضاص في جباّٖاًخم  الظي الٓخُض لل٣ُاؽ ٦مُٗاع الى٣ضي ألاؾاؽ اؾخسضام ٖلى الٗاصة ظغث

غ ٓاثم الخ٣اٍع ٔ  ٦مُت م٣اًِـ اؾخسضام بم٩اهُت لٗضم خخمُت هدُجت طل٪ ٧ان ْ اإلاالُت، ْال٣ ل٣ُاؽ  ؤزغ

ٓماث ،بها اإلاخٗل٣ت البُاهاث ْٖغى ْجلخُو اإلاداؾبُت الخٛحراث  ازخالٝ بؿبب ْطل٪ ،ٖنها الىاججت ْاإلاٗل

ٓهت َبُٗت الٗىانغ          ٦شحر في ًاصي الى٣ضي بال٣ُاؽ الالتزام ٧ان إلاا جمازلِا. ْٖضم الخٛحراث لِظٍ اإلا٩

ٓماث اؾدبٗاص بُاهاث الى ألاخُان مً ٔ  ٦مُت بم٣اًِـ ٢ُاؾِا ٍْم٨ً ،مُٟضة ْمٗل  الٗاصة في ْج٩ٓن  ؤزغ

ٓماث بُاهاث َٓاثا ْٖالط إلًًاح الػمت ْمٗل خماص ًٖ الىاججت لدك ، صْن  الى٣ضي اإلا٣ُاؽ ٖلى الٖا     ٚحٍر

ْص امخض ٢ض اإلاُٗاع َظا ٞةن ٓماث البُاهاث بدض  ًم٨ً التي البُاهاث ٧ل في الخٗامل بلى اإلاداؾبُت، ْاإلاٗل

ٓماث ٧ل بهخاط ْ ٦مُا، ٢ُاؾِا  ْعٚم ه٣ضًا. ٢ُاؾِا بم٩اهُت ًٖ الىٓغ بهٝغ ٢ُاؾِا ٦مُا، ًم٨ً التي اإلاٗل

 .ال٨مُت اإلا٣اًِـ مً ٚحٍر صْن  اإلا٣ُاؽ الى٣ضي ٖلى مُل٣ت بهٟت حٗخمض اإلاالُت اإلاداؾبت ػالذ ما طل٪

 ُُىص الُِاؽ املداؾبي.7

ْ ل٣ض  خباع بضخذ ٦شحر مً ٦خاباث اإلادؤ عة ألازظ في الٖا ٓص التي ال ًم٨ً للمداؾبت اؾبحن يْغ ٌٗ ال٣ُ

ْ ػَا بؿبب َبُٗت البِئت ْ اجج ْاث ال٣ُاؽ ا ؤ َْظا ما ًازغ ه٣و ؤص ل٩اُٞت لٓن٠ الخهاثو اإلاغاص ٢ُاؾِا 

ٓماث اإلاداؾبُت في اجساط ال٣غاعاث. خماص ٖلى اإلاٗل ْمضٔ الٖا  ٖلى ص٢ت 

٨ؿٓن "ًجب  ٓماث ؤ٫ٓ٣ٍْ َىضٍع إلاؿخسضمحن  مالءمتن ًٓظّ ال٣ُاؽ في اإلاداؾبت بلى ج٣ضًم مٗل

ْالخهاثو البُئُت اإلاُٗى ،مُٗىحن ْمضٔ الش٣ت ْم٘ طل٪ جٟغى البُاهاث اإلاخاخت  ٓصا ٖلى ص٢ت اإلا٣اًِـ  ت ٢ُ

ٓص ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بما ألجها جدضر بؿبب َبُٗت  ٠ًٍُْ "ال ًم٨ً ؤن ًخسلو اإلاداؾبٓن مً ٢ُ ٞيها". 

ْ البِئت  ٓز١ٓ  ؤ ْل٨ً ٖضم ال٣ضعة ٖلى بٖضاص م٣اًِـ م ْاث ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ال٩اُٞت.         بؿبب ه٣و ؤص

٢ٓت ، ًغظ٘ بلى ه٣و ؤؾالُب امالءمتالتي ًًٓ بإجها بها حؿخسضم ل٣ُاؽ الخهاثو اإلاُٗىت  ٓز ل٣ُاؽ اإلا

  1ظغاءاث ٢ُاؽ ٧اُٞت لٓن٠ الخهاثو التي ًخم ٢ُاؾِا".بًجاص بْٖضم ال٣ضعة ٖلى 

                                                           

 1
٨ؿً )  ْن ؽ َىضٍع  .733-732(، مغظ٘ ؾاب٤، م2228بلض
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ٓص ُٞما ًلي:  ْجخلخو َظٍ ال٣ُ

 كضم الخأٓض.1.7

ٓصة ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت ٧ ٓص الِامت التي جازغ ٖلى ظ ٓجها جخٗل٤ بن ٖضم الخإ٦ض ٌٗخبر مً ال٣ُ

٢ٓت ألجها ٚحر ما٦ضة. ٓز ٓماث ٚحر م  بإخضار مؿخ٣بلُت ما ًجٗل اإلاٗل

ّ البٌٗ بإهّ "ٖضم امخال٥  َْٗٞغ ٢ٓٗت"،  ٌٗٝغ ٖضم الخإ٦ض بإهّ "اهدغاٝ ال٣ُم الٟٗلُت ًٖ ال٣ُم اإلاخ

ٓامل ٓماث ٧اُٞت ًٖ الٗ ْ  ناوعي ال٣غاعاث مٗل ن ًٖ الخيبؤالبُئُت طاث الٗال٢ت باإلاك٩لت  ا جهم ٖاظْؼ

 1باإلاخٛحراث الخاعظُت".

٢ٓٗاجىا ًٖ الخض٣ٞاث الى٣ضًت اؤ٫ٓ٣ٍْ الكحراػي    إلاؿخ٣بلُت ال جخُاب٤ هّ في خالت ٖضم الخإ٦ض ٞةن ج

٠٢ٓ ٖلى اللخٓت الؼمىُت ٚلب ألا ؤفي  ْالضزل ؾٝٓ ًخ  خُان م٘ ما ًخد٤٣ بالٟٗل. ؤي ؤن ٢ُاؾىا لل٣ُمت 

 2التي ًخم ٞيها ال٣ُاؽ.

٠ الؿاب٣ت      ههل بلى خ٣ُ٣ت ؤن ٖضم الخإ٦ض مغجبِ باإلاؿخ٣بل ؤي ًغجبِ صاثما بالٟترة ْمً الخٗاٍع

 ْ ْٖلُّ  ؤ ٓبّ الٛمٓى ْخالت مً ٖضم الخإ٦ض  ْاإلاؿخ٣بل صاثما ٌك       الٟتراث الالخ٣ت مً خُاة الكغ٦ت، 

ٓ ٢ام ازىان ب٣ُاؽ هٟـ الخض ألاخضارٞةن ٢ُاؽ ٢ُمت َظٍ  ُٖٓت ٞل ٣ت ٚحر مٓي ر اإلاؿخ٣بلُت ؾِخم بٍُغ

 ؾِخٓنالن بلى هخاثج مسخلٟت. 

:ً ٨ؿٓن بلى ؤن ٖضم الخإ٦ض في اإلاداؾبت ًيب٘ مً مهضٍع  َْكحر َىضٍع

ت املؤؾؿت .1.1.7  وجسصُص املصغوًاث للٌترة الِاصمتأزغ اؾخمغاٍع

ٓصَا  - ٢ٓ٘ ؤن ٌؿخمغ ْظ ٓما جغجبِ بالٓخضاث التي ًخ ٓماث اإلاداؾبُت ٖم ٨ؿٓن ؤن اإلاٗل    ًا٦ض َىضٍع

ْه ْاإلاؿخ٣بلُت ٞةهّ ًجب بٖضاص في اإلاؿخ٣بل،  ٓغا ألن الخسهُو ًخم جباٖا بحن الٟتراث اإلاايُت 

٢ٓٗاث اإلاغجبُت باإلاؿخ٣بل.  لى ؤؾاؽ الخ         الاٞتراياث الخانت بمى٤ُ ٖملُاث الخسهُو ْٖ

٢ٓٗاث الخانت بالخسهُو ٢ض جشبذ صختها في اإلاؿخ٣بل، ٞةن ٦شحرا      ْم٘ ؤن بًٗا مً َظٍ الخ

3خسهُو ال ًم٨ً جد٣ُ٣ِا ؤبضا بضعظت ٧املت.مً ٖملُاث ال
 

ْاإلاؿخ٣بلُت، ٦مشا٫  - ٓػَ٘ الٗضًض مً الٗىانغ ٖلى الٟتراث الخالُت  ت ًاصي بلى ج بن ٞغى الاؾخمغاٍع

ٓػَ٘ ج٩لٟت  ٖٓت الشابخت ٖلى ٖضص ٞتراث الٗمغ ؤلا  ألان٫ٓ ج َْىا ًجب ال٣ُام بمجم          هخاجي لِا، 

ى إلًًاح مى٤ُ ْالْٟغ ٓاٖض  َْظا ما ًى٨ٗـ ٖلى هدُجت اإلااؾؿت ِٞظٍ  مً ال٣ ٓػَ٘.  َظا الخ

                                                           
1
ٓاص ؾالم  بعي َاصي ٖ  .44، مغظ٘ ؾاب٤، م(2272) الْؼ

2
 .455(، مغظ٘ ؾاب٤، م7992ٖباؽ مِضي الكحراػي ) 

3
٨ؿً )  ْن ؽ َىضٍع  .732(، مغظ٘ ؾاب٤، م2228بلض
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ْٖلُّ ٞةن ع٢م الغبذ    اإلاهاٍع٠ هي ٚحر خ٣ُ٣ُت ؤي ال جمشل خ٣ُ٣ت مهاٍع٠ الؿىت التي خملذ بها 

 ْ ٓ ع٢م ٚحر ص٤ُ٢.خؿاعة الىاجج ًٖ ٖملُت م٣ابلت ؤلا ال ؤ َ ٠  ًغاصاث باإلاهاٍع

ضةمِاصًغ هِضًت مؿخأزغ الخلبحر كً الثروة ب.7.1.7  ِبلُت هحر مٓؤ

خباع م٣اصًغ ه٣ضًت مؿخ٣بلُت ؤضم حٗبحرا ه٣ضًا ًٖ الثرْة، ٦ما اإلا٣اًِـ اإلاداؾبُت ج٣ - جها جإزظ في الٖا

ْحٗضًل الخ٣ضًغاث  ْالخ٣ضًغاث بضعظت ٖالُت مً الض٢ت،  ْٖلُّ ًجب بٖضاص الخيبااث  ٚحر ما٦ضة. 

ٓٞغ ج٣ضًغاث ظضًضة مم٨ىت. 1اإلاايُت ٖىضما جخ
 

ٓ هضص ًمْفي َظا ال سُت َظا اإلابضؤ الظي ل٣ي اهخ٣اصاث ٫ ب٨ً بصعاط مشا٫ ج٣ُُم ألان الخ٩لٟت الخاٍع

ٓا٢٘ الٟٗلي لِ َْىا هجض ٖضًضة بد٨م ؤن جُب٣ُّ ًاصي بلى ابخٗاص ال٣ُم ًٖ ال           ن ال٣ُمت الٗاصلتؤا، 

ٓة.  ٢ض ٢لهذ َظٍ الٟج

  املىطىكُت والِابلُت للخدِّ. 7.7

ٓعي مً قإهّ جإ٦ ٓماث اإلاداال٣ُاؽ اإلآي ُٖٓت ػاصث ُض الش٣ت في اإلاٗل م٩اهُت بؾبُت ٩ٞلما ػاصث اإلآي

ٓماث اإلاخدهل ٖليها. ْاإلاٗل خماص ٖلى اإلا٣اًِـ   الٖا

عة  عة مىهجُت للبدض الٗلمي في اإلاداؾبت، ٞةجها جمشل يْغ ُٖٓت جمشل يْغ ٞباإلياٞت بلى ؤن اإلآي

اؽ اإلاداؾبي مجمٖٓت ٦بحرة مً ال٣غاء الظًً ٖملُت ج٣خًيها َبُٗت اإلاداؾبت طاتها، خُض ٌؿخُٟض مً ال٣ُ

ْ ًيخمٓن بلى ٞئاث مسخلٟت جسخل٠ مهالخِا  ُٖٓت ال٣ُاؽ، ٞةن مهالر بٌٗ  .جخٗاعى ؤ صْن مٓي

 2اإلاؿخُٟضًً ٢ض جخٗغى للخُغ.

ت ل٩ل ٢ُاؽ ٦مي، ٞال٣ُاؽ اإلاداؾبي الظي ال ًبلي   ٍع ٓ اإلا٣ضمت الًْغ ُٖٓت في اإلاداؾبت َ ْمبضؤ اإلآي

ُٖٓ ْ ت َٓ ٢ُاؽ ال ًم٨ً ٢ب٫ٓ هخاثجّ قٍغ اإلآي لظل٪ ٧ان  3الاٖخماص ٖليها في اجساط ال٣غاعاث اإلاسخلٟت. ؤ

ُٖٓت ال٣ُاؽ ٍْم٨ً خهغ اإلاٗاوي ألاؾاؾُت إلآي ُٖٓت في اإلاداؾبت ٖغيت لخٟؿحراث ٖضًضة  ٓم اإلآي    مِٟ

 في الجض٫ْ الخالي:

 

 

 

 

                                                           
1
ْن ؽ َ  ٨ؿً )بلض  .734م(، مغظ٘ ؾاب٤، 2228ىضٍع

2
ٓن خمضان )  ْمإم  .377(، مغظ٘ ؾاب٤، م2227خؿحن ال٣اضخي 

3
 .96، مغظ٘ ؾاب٤، م(2226جُجاوي بالغقي )  
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 ٘ م الجضو  الُِاؽ املىطىعي: شغوغ وملاوي 7 ُع

ل ملاوي الُِاؽ املىطىعي  الخٌصــــــــــــــُـ

ال ٌٗخمض ٖلى شخهُت ال٣اثم 

 بال٣ُاؽ

ْمىٟهال ًٖ الصخو ال٣اثم ؤًجب  ن ٩ًٓن ال٣ُاؽ مؿخ٣ال 

بّ، ؤي اؾدبٗاص ٧اٞت اخخماالث الاظتهاص الصخصخي مً ٢بل 

 اإلاداؾب.

ٓاٞغ صلُل ازباث ًم٨ً  ًخ

 الخد٤٣ مىّ

ْلِـ ٖلى ال٣ُاؽ هٟؿّ، ٓن ٖلى صلُل ؤلاَىا التر٦حز ٩ً زباث 

زباث اٍ بلى ؤهّ ًم٨ً ؤن ٩ًٓن صلُل ؤلاْٖلُّ َىا ًجب الاهدب

     الظي جم ازخُاٍع ٞٗال ٢ابال للخد٤٣ مىّ بال ؤن ازخُاٍع 

ٓعي.  ًٖ ٚحٍر مً ألاصلت ٌٗخبر ٖمال ٚحر مٓي

مً ٢بل ؤي  بلًُّم٨ً الخٓنل 

 مداؾب آزغ

ؤ٦ثر بٗملُت ال٣ُاؽ باؾخسضام طاث  ْ ؤن اطا ٢ام مداؾببؤي 

الُغ١، التي حٗخمض ٖلى هٟـ ألاصلت ٞمً اإلاغجر ؤجهم 

ْالخشبذ     ؾُهلٓن بلى هٟـ الىخاثج. خُض ًم٨ً الخد٤٣ 

ٓاؾِ شخو آزغ.  مً ال٣ُاؽ ب

  ؤي ؤهّ طل٪ ال٣ُاؽ الظي ًخه٠ ب٣ضع يئُل مً الدكدذ  ال ًسخل٠ ٖلُّ اإلاداؾبٓن ٦شحرا

با زافي ال٣ُاؾاث ؤي ؤ ْال٣ُاؽ ألا٢ل جها ج٣ٍغ لُت مً الخدحز. 

 دخا ٩ًٓن ؤ٦ثر ٢ابلُت للخد٤٣.حك

 مً بٖضاص الُالبت املصضع:      

ٓ اإلاداؾبمً زال٫ ما ؾب٤ ًخطر بإن ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ٦شحرا ما ٌٗخمض  َْ ، ٖلى شخهُت ال٣اثم بّ 

ْمً هاخُت اَظا ألازحر الظي ًًُغ في ٦شحر مً ألاخُان بلى الخ٣ضًغ ْالاظتهاص  ٔ لصخصخي، َظا مً هاخُت   ؤزغ

زباث الظي جم ازخُاٍع ٞٗال ٢ابال للخد٤٣ مىّ بال ؤن ازخُاٍع ًٖ ٚحٍر مً ألاصلت ًم٨ً ؤن ٩ًٓن صلُل ؤلا ّٞةه

ٓعة الكغاء ل٨ً َظا الضلُل  سُت ًم٨ً الخد٤٣ منها مً زال٫ ٞاج ٓعي مشال الخ٩لٟت الخاٍع ٌٗخبر ٖمال ٚحر مٓي

ٓعي في خال ْمً هاخُت ت حٛحر ألاؾٗاع بط ٧ان مً ألاًٞل اؾخَٓ ٚحر مٓي ٔ سضام ال٣ُمت الٗاصلت،     ؤزغ

ٓاٞغ بظمإ بحن ا عة ج ُٖٓت، ٚحر ٦ظل٪ ٞةن يْغ ٓا٢٘ هجض ؤهإلاداؾبحن لخخد٤٣ اإلآي ٓٞغ مشل ؤّ في ال    هّ ال ًخ

ْمؿخٔٓ ٦ٟاءجّ، ل ْٖلُّ ٨ٌٗـ اظتهاصٍ ْزبرجّ  ظا ٞةن هخاثج َظا ؤلاظمإ بط ؤن ال٣اثم بال٣ُاؽ َٓ ٞغص 

 ٖما٫ ًم٨ً ؤن جسخل٠ خؿب َبُٗت الصخو ال٣اثم بها.ألا 
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 وخضة الىِض ٓأؾاؽ للُِاؽ.4.7

ْاإلاكتر٥ لليكاٍ الا٢خهاصي ٖلى ؤؾاؽ  ٓص هي ألاؾاؽ الٗام  حٗخمض اإلاداؾبت ٖلى اٞتراى ؤن الى٣

ٓٞغ ؤؾاؾ ٓص ج ا ؤًٞل امالثم اؤن ْخضة الى٣ ْالخدلُل اإلاداؾبي باٖخباَع للخٗبحر ًٖ الخٛحراث  ْؾُلت لل٣ُاؽ 

ْالخضماث لؤلَغاٝ طاث الهلت.ؤفي ع  ْٖملُاث جباص٫ الؿل٘   1ؽ اإلاا٫ 

ٓماث اإلاداؾبُت ج٣اؽ بٓخضة الى٣ض ٨ؿٓن ؤن للٓخضة الى٣ضًت  ،بن ؤٚلب اإلاٗل ْل٨ً ٦ما ٫ٓ٣ً َىضٍع

ْصَا ْلٗل  خض ٓماث،  ٓص ٖلى ؤ٧ٓؾُلت لخٓنُل اإلاٗل ٓعة حٛحر ٢ُمت ْخضة الى٣ ْص زُ مضاع ٦ثر َظٍ الخض

 2الؼمً.

ٓة الكغاثُت لٓخضة الى٣ض صالت للخٛحر الخاصر في اإلاؿخٔٓ الٗام لؤلؾٗاع،  ًخ٤ٟ الباخشٓن ٖلى اٖخباع ال٣

ٓة الكغاثُت لٓخضة الى٣ض هدٓ الاهسٟاى في ٞتراث الخطخم  خباع ؤهّ بِىما جخجّ ال٣ م٘ ألازظ في ٖحن الٖا

ٓة الكغاثُت لٓخضة الا٢خهاصي، ٞةجها جخجّ هدٓ الاعجٟإ في ٞتراث الاه٨م ٓم حٛحر ال٣ ْمِٟ اف الا٢خهاصي، 

ْالظي ٌٗخبر  ٓم زباث ْخضة الى٣ض   3.مً الاٞتراياث ألاؾاؾُت للمداؾبتالى٣ض ًىا٢ٌ مِٟ

ٓص ال٣ُاؽ اإلاداؾبي في خالت ْخضة الى٣ض ال جمشل ٢ُضا مً ٢ُ  الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي،  بىاء ٖلُّ ٞةن 

ٓاء في خالت جطخم ا٢خهاصي مغ ًسخل٠ في خالت ٖضم الاؾخ٣ٚحر ؤن ألا  ْ غاع الا٢خهاصي ؾ اه٨ماف ا٢خهاصي  ؤ

ْلٓ اٞتريىا زباتها في خالتي  ٟٞي ٧لخا الخالخحن الؿاب٣خحن جخٛحر ٢ُمت ْخضة الى٣ض اإلاؿخٗملت في ال٣ُاؽ. 

ٓماث اإلاداؾبُت اإلا٣اؾت خُض جهبذ البُاهاث ال٣ُاؾاث  الخطخم ْالاه٨ماف ٞةن َظا ؾُازغ ٖلى اإلاٗل

اضخي، ؤي ٦إهىا هجم٘ ؤنىاٝ  اإلاداؾبُت ْبالخالي ٚحر ٢ابلت للخجمُ٘ الٍغ ٓاثم اإلاالُت ٚحر مخجاوؿت  في ال٣

َْظا ما ًاصي بلى ٖضم ام٩اهُت بظغاء اإلا٣اعهاث الاخهاثُت. ْاخضة.   مسخلٟت مً الٟا٦ِت في ؾلت 

      مىظ ؤ٦ثر ْبطا عظٗىا بلى مٟاَُم الضًً الاؾالمي الخى٠ُ، هٓغ بلى مك٩لت حٛحر ٢ُمت ْخضة الى٣ض 

ة( اإلاؿلم 7422مً  ٓصاث )زْغ سُت إلآظ ٢ْضم لِا خال، خُض ان الؼ٧اة ال جٟغى ٖلى الخ٩لٟت الخاٍع      ؾىت 

ت لِا.  بل جٟغى ٖلى ال٣ُمت الجاٍع

  الخُؼت والخظع )الخدٌف(.3.7

ْ الخدٟٔ اؾم اإلابضؤ ألا ؤٖلى مبض Sterlingؤَل٤  بؿُُت بٗباعة ٦ثر جإزحرا في الخ٣ُُم اإلاداؾبي، 

 ألان٫ٓ ال ًبالٜ في ن هّ في خالت الك٪، ًخم ازخُاع البضًل اإلاداؾبي الظي ًغجر ؤإ٣ًخطخي َظا اإلابضؤ ب

 4ْالضزل.

                                                           
1
 .22(، مغظ٘ ؾاب٤، م2227ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي ) 

2
٨ؿً )  ْن ؽ َىضٍع  .742مغظ٘ ؾاب٤، م (،2228بلض

3
 .756(، مغظ٘ ؾاب٤، م2224مدمض مُغ ) 

4
ن )  ْ آزْغ ٍضع  دكاعص قْغ  .798(، مغظ٘ ؾاب٤، م2272ٍع
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ٓاصر بٟٗل اإلابضؤ َظا وكإ ٢ْض      الشالزِىاث في ألاػمت الا٢خهاصًت ْا٦بذ التي اإلاخالخ٣ت ؤلاٞالؽ خ

ا اإلاالُت بِْاع ٫ ْ اجد الا٢خهاصًت اإلااؾؿت بصاعة ناعث بدُض اإلااضخي، ال٣غن  مً ٓعة ؤخؿً مغا٦َؼ     به

ٓا٢٘ مً  َٓ ٞٗل اإلاداؾب عص ٧ان ْلِظا ْالخضلِـ، الخًلُل ٍَغ٤ ًٖ ٖنها ؤلاٞالؽ لضعء منها لتْ امد ال

لُت مً هٟؿّ خماًت ٖلى خغنا لخظعاْ  الخُُت اؾخٗما٫ مبضؤ   1اإلاؿخ٣بل. في اإلاؿْا

ٓم َظا اإلابضؤ ٖلى ٨ٞغة ؤزظ ظمُ٘ الخ٩ال ْ ٠ُ خُض ٣ً باء  ؤ ْ ألٖا ٢ٓٗت في الخؿبان ٖىض  ؤ الخؿاثغ اإلاخ

ْاإلاغ٦ؼ اإلاالي، م٘ ٖضم ؤزظ ؤلاًغاصاث  ْ جدضًض ألاعباح  ٢ٓٗت في الخؿبان بال بطا جد٣٣ذ ٞٗال. ؤ  2ألاعباح اإلاخ

 البضًل الظي ٩ًٓن ؤزٍغ ؤ٢ل ازخُاع بلى ؤ٦ثر ؤْ بضًلحن مداؾبُحن بحن الازخُاع ٖىض مما صٞ٘ اإلاداؾبحن

ٓػَ٘ زكُت ْطل٪ ْاإلاؿاَمحن، خ١ٓ٣ اإلاال٥ ٖلى بًجابُت ٓعٍت ؤعباح ج  ؤي ؤن مبضؤ .الٛحر جًغ بمهلخت ن

٫ٓ  ج٣ُُم ٖىض ألاصوى ال٣ُم ازخُاع ٖلى ٌٗخمض ْالخظع الخُُت لى ْؤلاًغاصاث ألان ج٣ُُم  ٖىض ْال٣ُم ألٖا

ٓم ش في ْاإلاهاٍع٠ الخه ٓاثم بٖضاص جاٍع ْٖلُّ ٞةن الخدٟٔ ًهاخبّ مُ ال٣          ل للدكائم ؤ٦ثر اإلاالُت، 

ٓاثم اإلاالُت.  مً الخٟائ٫ في بٖضاص ال٣

ْاخضا  ال ًجب ؤن ٩ًٓن  ٓم الخدٟٔ ال ٌٗخبر مؿلمت مداؾبُت  ٨ؿٓن ٞةن مِٟ     ل٨ً خؿب َىضٍع

٢ٓا بها  ٓز ْهّ م ْل٨ً جُب٣ُّ ًٟغى ٢ُضا ٖلى ٖغى البُاهاث التي ٢ض ج٩ٓن بض ٓص،   3.مالءمت ؤْمً ال٣ُ

ٓاظّ مبضؤ الخُُت   ْالخظع اهخ٣اصاث ٖضًضة منها:ٍْ

بإن: "اإلابلٜ الظي ًسٌٟ بّ الضزل في ؾىت مُٗىت مً زال٫ جُب٤ُ  Paton   ْ Littletonًٓضر  -

ْ الخ٩لٟت      ال٣ُمت ال٣ابلت للخد٤٣ ؤحهما ؤ٢ل م٣اعهت م٘ اؾخسضام الخ٩لٟت ِٞٓ في الخ٣ُ٣ت ًًاٝ  ؤ

ْالخظع ًِٓغ جىا٢ًا طاجُا ؤخُاها، ْٖٞلُّ ٞةن مبضؤ الخُُ 4بلى الضزل في الٟترة الالخ٣ت." اصةت     الٍؼ

 ْالخظع.  الخُُت مبضؤ ًىا٢ٌ ألاعباح في

- ٠٢ٓ ْعٍت ٞغى م٘ ًدىا٢ٌ ْالخظع الخُُت إلابضؤ اإلادكاثم اإلا             ٌٗخمض ِٞٓ اإلاداؾبُت، الض

لى ْال٣ُم ألاصوى لؤلن٫ٓ  ال٣ُم اؾخٗما٫ ٖلى ٓم ألٖا  إلاد٣٣تا ٚحر ألاعباح بزباث ٖضم ٦ْظل٪ للخه

ْعة في اإلاؿاَمحن مً ظُل ؤعباح ًى٣و اإلاؿاَمحن، ِٞٓ بمهلخت ًًغ ؾٝٓ بٗض، بالبُ٘  مُٗىت ص

ْعاث في آزغ ظُل لهالر 5اإلاخٗا٢بت؛ الض
 

                                                           
1
 .98، مغظ٘ ؾاب٤، م(2226) جُجاوي بالغقي 

2
ٓص )  ت اإلاداؾبت بالتر2224٦نالر ٖبض الغخمان اإلادم اع الٗلمي لىٍٓغ ٓعاث الا٢خهاصًت الخضًشت ٖلى ؤلَا حز ٖلى (، او٩ٗاؾاث الخُ

ْلُت،  ؼ، ممجلت إلاُخصاص وإلاصاعة، مٗاًحر اإلاداؾبت الض ٓصًت2، 78ٕظامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ  .278، م، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ
3
٨ؿً )  ْن ؽ َىضٍع  .742(، مغظ٘ ؾاب٤، م2228بلض

4
ٓاص ؾالم  بعي َاصي ٖ  .55، مغظ٘ ؾاب٤، م(2272) الْؼ

5
 .99(، مغظ٘ ؾاب٤، م2226جُجاوي بالغقي ) 
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ْٖلى شخهُت اإلاداؾب  - ٓاثم اإلاالُت ًخٗغى للخ٣لب ألهّ ٌٗخمض ٖلى ؾُاؾت اإلااؾؿت،  الخدٟٔ في ال٣

ُل ؤ٦ثر جٟائال ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ال ًخم حسجُل الخؿاثغ خُض ًم٨ً ؤن ًخٛحر م٫ُٓ الكغ٦ت باججاٍ جدل

ْ اإلادخملت،   ن جبُل؛ؤي ٢ًاثُت ًم٨ً ْ اؤن الخؿاثغ اإلادخملت الىاظمت ًٖ صٖ ؤ

ٓ الظي ؾيهُمً؛ - ْالخظع م٘ ؤي مً اإلاباصت اإلاداؾبُت ٞةهّ َ  بطا حٗاعى مبضؤ الخُُت 

ٓماث اإلاداؾبُتؤ ًاصي مبض - ْالخظع بلى جدحز في اإلاٗل ِٞٓ ًخٗاعى م٘ الخمشُل الهاص١  الخُُت 

ْبم٩اهُت اإلا٣اعهت.  ْالخُاصًت 

 أزؼاء الُِاؽ.9.7

ٓاٖض ال٣ُاؽ بًدخاط ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بلى  ْجخم َظٍ الٗملُت في يٓء ٢ ْؤؾـ  ْؤؾالُب  ظغاءاث 

ٍْم٨ً ؤن ًهاخب َظٍ الٗملُت ؤزُاء.باإلاداؾبي، ْخؿب   م٩اهاث ْزبرة ال٣اثم بٗملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي، 

ٓص ؾبب ًاصي بلى خه٫ٓ َظٍ ال  ٢ْض خضص ألازُاءبض مً ْظ  ،Kam  الؿبب بٗملُاث ال٣ُاؽ   

ٓم اإلاداؾبٓن ب٣ُاؽ الضزل  ٖٓت ٖملُاث ٞمشال: ٖىضما ٣ً التي جدهل ٖىضما جخٗضص ٖملُاث ال٣ُاؽ بلى مجم

ْٚالبا ما جٟؿغ َظٍ الٗملُاث بك٩ل مسخل٠ ٖىضَا ًدهل ال  1خُإ.الظي ًدخٓي ٖلى ٖضص مً الٗملُاث 

ٓماث  ٓص التي ججٗل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ًبخٗض ًٖ ج٣ضًم مٗل ٢ٓت  مالءمتْلٗل مً ال٣ُ ٓز              ْم

ن ٓ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ حٗضص َغ١ حؿٗحر اإلاسْؼ لت في ْل حٛحر ٢ُمت ْ االٛحر مخض ألان٫ٓ ٦ْظا بضاثل ج٣ُُم   ،َ

ٓص سُت ٩ًٓن ْٖلى َظا ألا  ،الى٣ ٍْجٗل ؾاؽ ٞةن الخ٣ُُم بالخ٩لٟت الخاٍع         ٚحر مالثم لل٣ُاؽ اإلاداؾبي 

ٓا٢٘ الٟٗلي اَظا الازحر بُٗض ٢ْغاعاتهم  ،ًٖ ال ٓماث اإلاداؾبُت  ْبالخالي ًخم بخضار يغع بمؿخسضمي اإلاٗل

ت.  الاؾدشماٍع

 ألاهمُت اليؿبُت.5.7

ٓا٢٘ ٞاألَمُت اليؿب ُت جسً٘ ٣ًهض بهظا اإلابضؤ ؤن ٌُٗي اإلاداؾب جغ٦حزا ؤ٦بر للٗىانغ الِامت، ْفي ال

ٓص ٢ض ًغاَا  ؤلاٞهاح٢ْض ًخم  ،بضعظت ٦بحرة للخ٣ضًغ الصخصخي بدُض جسخل٠ مً مداؾب آلزغ ًٖ بى

ٓص  ال ًٟصر ًٖ بى ٔ اإلاداؾب َامت وؿبُا  ا بما ًدىافى ؤزغ ، مما ٢ض ًاصي بلى حٛلُب مهلخت ٞئت صْن ٚحَر

ُٖٓت.  2م٘ اإلآي

ٓصة مسغ  ظاث هٓام ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ٨ٞما ؾب٤ ْٖلُّ ٞمبضؤ ألاَمُت اليؿبُت ًم٨ً ؤن ًازغ في ظ

ٓ مبضؤ ٌٗخمض ٖلى الخ٣ضًغ الصخصخي ٌٗجي ؤهّ مغجبِ بمؿخٔٓ ٦ٟاءة ْزبرة ال٣اثم بٗملُت ال٣ُاؽ،  ط٦ٍغ َ

ْمً ظِت  ٔ َظا مً ظِت  ٍْهبذ  ؤزغ ٝ التي ؤصث بالخ٨م ٖلى ٖىهغ ما ؤهّ ٚحر َام وؿبُا ٢ض جخٛحر،  ٞالْٓغ

ْٖضم ٢ُاؾّ ْ ٓاثم اإلاالُت ؾُاصي بلى جًلُل مؿخسضميها. ٞهاحؤلا ؤزغ َظا الٗىهغ َام   ٖىّ في ال٣

                                                           
1
ٓاص ؾالم  بعي َاصي ٖ  .59، مغظ٘ ؾاب٤، م(2272) الْؼ

2
ٓص )   .278(، مغظ٘ ؾاب٤ م 2224نالر ٖبض الغخمان اإلادم
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 مصاصع جدحز الُِاؽ املداؾبي.4

ٓالي:  لل٣ُاؽ اإلاداؾبي مهاصع ٖضًضة جم ج٣ؿُمِا بلى زالزت ؤ٢ؿام مٓضخت في الك٩ل اإلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الُالبتمً بٖضاص املصضع: 

 ُْٞما ًلي قغح للمهاصع اإلابِىت في الك٩ل:

 ض الُِاؽ املداؾبيجدحز ُىاك.1.4

َْٓ اإلاداؾب، ٩ُٞٓن مهضع الخدحز       بطا اٞتريىا الخُاصًت الخامت للصخو ال٣اثم بٗملُت ال٣ُاؽ 

ٖٓ ْاإلاغجبُت ؤؾبابّ بٓظّ ٖام بمجم ى ْألا َٓ هٓام ال٣ُاؽ هٟؿّ،  ْالْٟغ ْاإلاباصت         ٖغاٝ ت اإلاٟاَُم 

سُت، ٞغى زباث ْخضة الى٣ض التي جد٨م ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي مشل: مبضؤ الخ٩لٟت َْظا ما ًِٓغ الخاٍع  ،...

ظلُا في ٞتراث الخطخم الخاص بط ًخم ججاَل الخٛحراث في ألاؾٗاع ما ًىجم ٖىّ ؤعباح ْزؿاثغ ٚحر خ٣ُ٣ُت 

ْٖلُّ َل الًغاثب ٞغيذ ٖلى الغبذ ؤم ٖلى عؤؽ اإلاا٫ببؿبب م٣ابلت  سُت  ، ؟ًغاصاث خ٣ُ٣ُت بمهاٍع٠ جاٍع

ت. لظا ًجب ٖلى َْظا ما ًدضر يغعا  ٓماث اإلاداؾبُت الظًً ًبىٓن ٖليها ٢غاعاتهم الاؾدشماٍع مؿخسضمي اإلاٗل

سُت ٓماث اإلاداؾبُت اإلاٗخمضة ٖلى الخ٩لٟت الخاٍع ُٖٓت اإلاٗل ْمٓي ٢ُٓت  ٓز ْالدكضًض ٖلى مضٔ م ٦ْظل٪  ،التر٦حز 

ى اإلاٗخمضة ٦ٟغى زباث ْخضة ال٣ُاؽ.  مضٔ مى٣ُُت الْٟغ

 الخدحز املشتْر

 مصاصع جدحز الُِاؽ املداؾبي

 جدحز الِابم بلملُت الُِاؽ جدحز ُىاكض الُِاؽ

 اإلاٟاَُم

 اإلاباصت

ى  الْٟغ

غاٝ  ألٖا

ُٖٓت  - مضٔ مٓي

ٓماث ٢ُٓت اإلاٗل ٓز  ْم

 اإلاداؾبُت

مضٔ مى٣ُُت  -

ى اإلاداؾبُت  الْٟغ

مضٔ الًغع اإلاترجب  -

ٖلى مؿخسضم 

ٓماث اإلاداؾبُت  اإلاٗل

ه٣و  هدُجت -

 الخبرة

زُإ في  -

 الخُب٤ُ

 

جدحز 

ال٣اثم 

بٗملُت 

 ال٣ُاؽ

 

ٓاٖض  جدحز ٢

 ال٣ُاؽ 

 

م الشٖل  : مصاصع جدحز الُِاؽ املداؾبي5 ُع
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 ُاؽجدحز الِابم بلملُت الِ.7.4

ٕٓ مً الخدحز، ؤٞتراى اٖلى                ن هٓام ال٣ُاؽ اإلاٗخمض ًخمخ٘ بالخُاصًت في وكٓء َظا الى

           ،َْٓ اإلاداؾب ،ن َظا اإلاهضع مً مهاصع الخدحز ًغجبِ ؤؾاؾا بال٣اثم بٗملُت ال٣ُاؽةْٖلُّ ٞ

٣ت زاَئت ْالظي ٌؿخسضم ه ٓاٖض ال٣ُاؽ بٍُغ ٢ْ ْ ٓام  ْ ي٠ٗ الخبرة  مبالٜ ٞيها هدُجت ؤ زُإ في الخُب٤ُ  ؤ

 َظا ما ًاصي بلى وكٓء جدحز في ال٣ُاؽ.

ٕٓ مٗحن مً  ٖٓت مً اإلاداؾبحن بدؿاب ٢ؿِ ؤلاَخال٥ الشابذ لى ٓ جم ج٩ل٠ُ مجم  ،ألان٫ٓ مشال: ل

ًٖ زُإ في ج٣ضًغ الٗمغ  اٞةن طل٪ الٟغ١ ًم٨ً ؤن ٩ًٓن هاظم ،ابليهْفي ألازحر ْظضها ٞغ٢ا في الىخاثج اإلاخٓنل 

ْ  ،هخاجي لؤلنلؤلا   ْلِـ بلى ٢اٖضة ال٣ُاؽ. ،في ال٣ُمت اإلاداؾبُت اإلاخب٣ُت لؤلنل ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤ

 الخدحز املشتْر.4.4

ً الؿاب٣حن ٓ الخدحز الظي ٌؿاَم ُّٞ ٦ال اإلاهضٍع ْال٣اثم بٗملُت ال ،َْ ٓاٖض ال٣ُاؽ  ٣ُاؽ مٗا، ؤي ٢

ٓاء مً هاخُت هٓاؤبمٗجى  ُٖٓت ج٩ٓن ها٢هت ؾ ْ م ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ن صعظت اإلآي مً هاخُت ال٣اثم بٗملُت  ؤ

ٓماث اإلاداؾبُت  ْٖلُّ ٞخدحز ال٣ُاؽ الىاشخئ ًٖ ٢اٖضة ال٣ُاؽ اإلاخدحزة جخًا٠ٖ آزاٍع ٖلى اإلاٗل ال٣ُاؽ، 

 بًٟل الخدحز اإلاًا٠ٖ الظي ٌؿببّ اإلاداؾب بؿٓء اؾخسضامّ لِظٍ ال٣اٖضة.

      اإلابضؤ ِٞظا الخظع، ْ الخُُت ؾُاؾت ؤْ مبضؤ الؾخسضام اإلاغا٤ٞ اإلاداؾبي ال٣ُاؽ جدحز مشال: 

ٓاٖض مً بمشابت ٢اٖضة َٓ ٓن  بّ ًخمؿ٪ اإلاداؾبي، ال٣ُاؽ ٢  ٢ُم جسٌُٟ بلى ٖام بٓظّ ٍْاصي اإلاداؾب

 ٫ٓ  مسخلٟحن مداؾبحن ٢بل مً اإلابضؤ َظا اؾخسضام ل٨ً الؿىٓي، الغبذ نافي ٢ُم في ٦ْظل٪ اإلا٣اؾت، ألان

سُت اإلاداؾبُت البُاهاث ًهِب الظي ال٣ُاؽ جدحز ٢ُم في ٝازخال  بلى ًاصي صعظاث جدِٟٓم في  .الخاٍع

٫ ًٖ الخدحز في ال٣ُاؽ َل َٓ هٓام ال٣ُاؽ هٟؿّ  ٓا٢٘ الٗملي مً الهٗب جدضًض اإلاؿْا     ْفي ال

 ْ ا اإلاداؾب  الظا ٞٛالبا ما ٩ًٓن الخدحز هاجج ؟الصخو ال٣اثم بٗملُت ال٣ُاؽ ؤ ًٖ ؤؾباب ٖضًضة مهضَع

 مٗا. ْهٓام ال٣ُاؽ 

ٖا٘ جدحز الُِاؽ املداؾبي.3  أش

ْججضع  مشلما جخٗضص مهاصع جدحز ال٣ُاؽ اإلاداؾبي جخٗضص ٦ظل٪ ألاق٩ا٫ التي ًِٓغ بها َظا الخدحز، 

ْْظِت هٓغ مؿخسضم  ؤلاقاعة ٣ْٞا لالٖخباعاث الخالُت: ْظِت هٓغ اإلاداؾب  ؤن ق٩ل جدحز ال٣ُاؽ ًخدضص 

 ْ ٓماث اإلاداؾبُت  ن ق٩ل جدحز ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ًسخل٠ في خالت ؤِا، مشال هجض ٦ظل٪ ؤٚغاى اؾخسضاماإلاٗل

غ مالي زاعجي ٖىّبطا  ْ  ٧ان َضٝ اإلاداؾب اؾخسضام َظٍ ال٣ُاؾاث في بٖضاص ج٣ٍغ      في خالت اؾخسضامِا  ؤ

 ْ غ مالي صازلي.  ٓما ًم٨ً خهغ في بٖضاص ج٣ٍغ ٓعٍ في ظمُ٘ مغاخل ٖملُت ال٣ُاؽ ؤٖم ق٩ا٫ الخدحز اإلادخمل ِْ

 :٦ما ًلي ُت في زالزت هياإلاداؾب
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 جدحز املىطىكُت.1.3

ُٖٓت ال٣اثم بال٣ُاؽ   ْ ًيكإ َظا الخدحز هدُجت لى٣و مٓي ُٖٓت ٢اٖضة ال٣ُاؽ  ؤ ْ ه٣و مٓي هدُجت  ؤ

ْه٫ٓ٣ ؤن َىا٥ جدحز  ُٖٓت الازىحن مٗا ؤي الخدحز اإلاكتر٥ ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ في مهاصع جدحز ال٣ُاؽ،  ه٣و مٓي

ُٖٓت بطا اعجبِ طل٪ بضعظت ا ٓص ٞغ١  ،لض٢تمٓي ْ ْٖلُّ ٩ًٓن ال٣ُاؽ اإلاداؾبي مخدحزا بٓظ         زالٝ  ؤ

ْال٣ُمت الٟٗلُت للخضر مدل ال٣ُاؽ.  بحن هدُجت ال٣ُاؽ 

ٓ ال٣اثم بٗملُت ال٣ُاؽ َْ ُٖٓت مىٗضما في خالت جمخ٘ ٧ل مً اإلاداؾب  ٦ْظا هٓام  ،٩ٍْٓن جدحز اإلآي

َْظا ألا ال٣ُاؽ  ُٖٓت الخامت،   ٗب جد٣ُ٣ّ هٓغا لُبُٗت ٧ل مً الغ٦ىحن.مغ مً الههٟؿّ باإلآي

 مت(ءمت )املالءجدحز املىا.7.3

ٓاءمت ٖىضما الجٟي ال٣ُاؾاث اإلاداؾبُت باخخُاظاث مؿخسضم َظٍ  ًخسظ الخدحز اإلاداؾبي ق٩ل جدحز اإلا

ٓاءمت بمضٔ الاؾخٟاصة التي ًد٣٣ِا مؿخسضم  ٣ٍْاؽ جدحز اإلا ال٣ُاؾاث ٖىض اؾخسضامِا في ٚغى مٗحن. 

ٓاءمت البُاهاث  ٧ْلما ػاصث اؾخٟاصجّ مً البُاهاث ٧لما ه٣و جدحز اإلا اإلاداؾبُت مً مسغظاث ٖملُت ال٣ُاؽ، 

ْبك٩ل ٖام ْ  ْال٨ٗـ بال٨ٗـ. ٓما ًم٨ً ال٫ٓ٣  ن ؤ٦ثر مغاخل ٖملُت ال٣ُاؽ ٖغيت ليكٓء جدحز ؤٖم

ٓاءمت هي  ْ مغخلت جدلُل البُاهاث اإلاداؾبُت اإلا ْه ؤ ٓماث اإلاداؾبُت  ي مسغظاث َظٍ اإلاغخلت مٗالجتها ألن اإلاٗل

باث مؿخسضمي َظٍ البُاهاث.ْ اج٩ٓن في َظٍ اإلاغخلت قضًضة الخؿاؾُت مً ػ  ا بٚغ  1ٍت جإزَغ

ٓامخ٘ ال٣ُاؾاث اإلاداؾبُت ج عة م ُٖٓت ال ٌٗجي بالًْغ سُت ءباإلآي متها، ٞمشال ج٣ضًم ج٩لٟت ألانل الخاٍع

م  للمضًغ اإلا٩ل٠ باجساط ٢غاع بكإن اؾدبضا٫ َظا ألانل َىا حٗخبر  ٓاثمت إلاخسظ ال٣غاع بالٚغ ٓمت ٚحر م َظٍ اإلاٗل

ٓعة الكغاء. ٓجها مؿدىضة ٖلى ٞاج ُٖٓت ٧  مً جمخِٗا باإلآي

ٓا ٓٞحر ءٍْيخٟي جدحز اإلا ت في خالت هجر اإلاداؾب في ج مسغظاث ال٣ُاؽ التي ًُلبها مت مً الىاخُت الىٍٓغ

٢ٓذ اإلاىاؾب.  ْ بالك٩ل اإلاىاؾب ْفي ال  مؿخسضم البُاهاث بالًبِ 

لُت كلى الُِاؽ أو ىزىُُت جدحز امل.4.3  امللى 

  ٓ        إق٩ا٫ الخدحز التي جيكؤلُت ٖلى ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بمشابت اإلادهلت النهاثُت لجمُ٘ ٌٗخبر جدحز اإلاٗ

ٍْيك اليهامجْفي  ،في ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت ٖبر مغاخلِا اإلاسخلٟت ْاإلاؿخ٣بلي.  خي           َظا الخدحز  إالخاٍع

ٓا ٓٞحر ال٣ُاؾاث اإلاداؾبُت اإلا٫ٓٗ ٖليها في ٖملُت الخيبا.في ألاخ  ٫2 التي ٌعجؼ ٞيها الىٓام اإلاداؾبي ًٖ ج

٢ُٓت بما ًٖ زُإ في ال٣ُاؾاث ألاؾاؾُت، ْفي َظٍ الخالت جغجبِ ؤؾباب ٓز بخدحز  ّجيكإ ؤؾباب جدحز اإلا

ْبما ًٖ زُإ في مغخلت اإلاٗالجت  ُٖٓت.  ْ اإلآي ٓاءمت، الدكُٛل ْفي َظٍ الخالت جغجب ؤ     ِ ؤؾبابّ بخدحز اإلا

                                                           
1
 .743(، مغظ٘ ؾاب٤، م2227ْلُض هاجي الخُالي ) 

2
 .744(، مغظ٘ ؾاب٤، م2224مُغ )مدمض  
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ْجدحزا ؤًم٨ً ٦ما  ُٖٓت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي        ن جغجبِ ؤؾبابّ ؤًًا باإلاغخلخحن مٗا بمٗجى ؤن جدحزا في مٓي

٢ُٓت ٖلى ال٣ُاؽ. ٓز ٓاثمت ؾُيكإ ٖنهما جدحزا في اإلا  في اإلا

ْل٨ً مهضؤزغ مً آ الق٨ن َىا٥ ؤ٦ما  ٓ مؿخسضم ق٩ا٫ الخدحز ٢ض ًهِب ال٣ُاؾاث اإلاداؾبُت  ٍع َ

 زحر جدحز مخسظ ال٣غاع.ٍُْل٤ ٖلى َظا الخدحز ألا  ،ال٣ُاؾاث اإلاداؾبُت
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III. بضابل الُِاؽ املداؾبُت وأؾباب حلضصها 

   ،مً ؤَم مكا٧ل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي حٗضص البضاثل اإلاداؾبُت اإلاخاخت ؤمام ال٣اثم بٗملُت ال٣ُاؽ

م مً حٗضص ألاؾباب التي ؾ اَمذ في َظٍ اإلاك٩لت، ٚحر ؤن البٌٗ ًٔغ ؤن اإلاباصت اإلاداؾبُت ْٖلى الٚغ

ٓاء، الؾُما ؤجها حؿمذ  ْالبضاثل اإلاداؾبُت ٖلى خض ؾ اإلاخٗاٝع ٖليها هي ؤَم ؤؾباب حٗضص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 

   ُت بمٗالجاث ٖضًضة لىٟـ اإلاك٩لت اإلاداؾبُت، باٖخباع ؤن اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت حٗخبر جغظمت للمباصت اإلاداؾب

ْعَا جدُذ الٗضًض مً اإلاٗالجاث البضًلت في الخُب٤ُ الٗملي،  ْاإلاٗاًحر اإلاداؾبُت بض     في الخُب٤ُ الٗملي، 

 مً زال٫ الٗىانغ الخالُت: َاؤؾباب حٗضصْ اإلاداؾبُت  للبضاثلْٖلُّ ؾيخُغ١ في َظا اإلابدض 

 

 

 

 

 

 حوُحرهبضابل الُِاؽ املداؾبي وأؾـ جؼبُّ بضًل مداؾبي ملحن وشغوغ .1

ٍ بضابل الُِاؽ املداؾبي .1.1  حلٍغ

ٓاٖض اإلاخاخت ؤمام بصاعة الٓخضة الا٢خهاصًت. ْال٣ ٖٓت مً الُغ١   1بن بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي هي مجم

ٓاثم  ْٖغى ال٣ ْمماعؾاث مدضصة جُب٣ِا اإلايكإة ٖىض بٖضاص  ٓاٖض  ٢ْ ْؤؾـ  ٦ما حٗٝغ بإجها: " مباصت 

 3ؾبُت ًٖ َغ١ اإلاٗالجت التي جخم ٖلى البُاهاث اإلاداؾبُت.حٗبر البضاثل اإلاداْٖلُّ  2اإلاالُت"؛

ْاث الخُب٤ُ التي حؿخسضمِا اإلايكإة في بهخاط  ٖٓت ؤص ِا ٖباؽ مِضي الكحراػي بإجها: "مجم ْٖٞغ

ٓاٖض ْألاؾـ ْؤلاظغاءاث التي ٌؿخٗحن بها  ْاث الخُب٤ُ الٗملي جل٪ ال٣ ٣ٍْهض بإص ٓماث اإلاالُت  ْجٓنُل اإلاٗل

ْالٗملُاث ْاإلاداؾب لخُب٤ُ ا ٓص  ْبُان ٦ُُٟت مٗالجت البى  .4في مجا٫ مدضص" ألاخضارإلاباصت اإلاداؾبُت 

ٓاضر ؤجها مخ٣ٟت م٘ بًِٗا ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن: البضاثل  ْالتي مً ال مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت 

٫ٓ ْالٗملُاث اإلاخٗل٣ت بها، مً ؤظل الٓن ألاخضاراإلاداؾبُت هي الٓؾُلت التي حؿخسضمِا اإلااؾؿت إلاٗالجت 

ٓاثم اإلاالُت. ٓماث مالُت ًخم ٖغيِا في ال٣  بلى مٗل

                                                           
1
ْاإلاىهج ؤلاًجابي مً حٗضص بضاثل ، (2225) جُجاوي بالغقي  ٠٢ٓ اإلاىهج اإلاُٗاعي  مجلت الللىم الاُخصاصًت وكلىم  ،ال٣ُاؽ اإلاداؾبُتم

 .83م  الجؼاثغ. ،ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، 5، الٗضصالدؿُحر
2
  IAS 8 — Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, sur le lien: 

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias8Le: 20/07/2014Le: 20/07/2014 
غ املالُت الضولُت ، (2228زالض ظما٫ الجٗاعاث ) 3 ٓػَ٘، ،IAS/IFRS 7112ملاًحر الخِاٍع ْالخ ، ٖمان، ألاعصن صاع بزغاء لليكغ 

 .783م

 
4
 .727(، مغظ٘ ؾاب٤، م:7992) ٖباؽ مِضي الكحراػي  

 ْؤؾـ جُب٤ُ بضًل مداؾبي مٗحن بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

؛ ٍ حُٛحٍر  ْقْغ

٠٢ٓ ال٨ٟ ْم غ اإلاداؾبي مً ؤؾباب حٗضص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

 .َظا الخٗضص
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 أمثلت كً بضابل الُِاؽ املداؾبي .7.1

ْبٌٗ الؿُاؾاث البضًلت لِا: ٓالي ؤمشلت لبٌٗ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت   ؾىظ٦غ في الجض٫ْ اإلا

 ٘ م الجضو  لبضًلت لها: أمثلت لبلع امللاًحر املداؾبُت وبلع الؿُاؾاث ا4 ُع

 بضابل الخؼبُّ امللُاع املداؾبي

 املسؼون

 

جُُِم  - أ

مسؼون 

 الاهخاج

 

  ٓاعص ْ ال ْ ال ناصع ؤ  الؤ

  ٓاعص ؤزحرا ناصع ْ ال  الؤ

 اإلاخٓؾِ اإلاخدغ٥ 

 ٝ٢ٓ٘ بلُّ ؾٗغ الكغاء مًا  وؿبت مً الغبذ اإلاخ

 ؾٗغ الكغاء 

  الخ٩لٟت ْ  الؿ١ٓ ؤحهما ؤ٢ل ؤ

جُُِم  - ب

املسؼون مً 

 املؿخلؼماث

  ٓاعص ْ ال ْ ناصع  ال ؤ  الؤ

  ن الؿلعي اإلاسْؼ

 الشابذ

 اإلاخٓؾِ اإلاخدغ٥ 

 الخ٩لٟت اإلاباقغة 

 اإلاخٓؾِ الؼمجي 

 الخ٩لٟت الىمُُت     

 ؾٗغ الؿ١ٓ الخايغ 

  ٓاعص ؤزحرا ناصع ْ ال  الؤ

  ٓاعص بإٖلى ألاؾٗاع ًهٝغ ْ ال  الؤ

 ُِاإلاخٓؾِ الخؿابي البؿ 

  ٓاعص مؿخ٣بال ًهٝغ ْ ال  الؤ

  ٓخضاث ال٣ابلت للخمحز ج٩لٟت ال

 الُٗجي

  آزغ ؾٗغ الكغاء           

  ؾٗغ الؿ١ٓ اإلاخطخم 

٣ت ال٣ؿِ الشابذ  إلاهخالْ: خؿاب إلاهخالْ  ٍَغ

 ٣ت ال٣ؿِ اإلاخىا٢و  ٍَغ

 ٣ت ال٣ؿِ اإلاتزاًض  ٍَغ

 ٢ٓٗت لخضماث ألانل  ال٣ُمت اإلاخ

 بٖاصة الخ٣ضًغ 

ٖالٍُ الاُتراض ا مهاٍع٠ عؤؾمالُت  ج  اٖخباَع

 ا مهاٍع٠ اًغاصًت  اٖخباَع

٣ت وؿبت ؤلاجمام  وشاءاثص إلااملداؾبت كً كِى   ٍَغ

 ٣ت ال٣ٗض الخام  ٍَغ

٘ جُُِم  سُت  الثابخت ألاصى  الخ٩لٟت الخاٍع

 ت  الخ٩لٟت الجاٍع

 ال٣ُمت الخالُت 

ْاإلاىهج ؤلاًجابي مً ، (2225) جُجاوي بالغقي: املصضع ٠٢ٓ اإلاىهج اإلاُٗاعي  مجلت  ،حٗضص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبُتم

 .84م، الجؼاثغ ،ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، 5، الٗضصرالللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُح



 القياس احملاسيب وبدائله يف ظل التغريات احملاسبية املعاصرة                                                           األول  الفصل

~ 34 ~ 
 

ٓم ؤن ال٣ُاؽ ٌٗخبر مً اإلاكا٧ل اإلاداؾبُت ال٣ضًمت اإلاخجضصة، خُض  ؤن اإلاباصت اإلاداؾبُت   ْمٗل

ٓع   ن الخُب٤ُ الٗملي لِا ًدُذ الٗضًض ؤثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي خُض ؾاَمذ في حٗضص بضا ْبٗض ِْ مً الُغ١، 

ْالؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ؤب٣ذ              ،ٖلى الٗضًض مً البضاثل 

ٓلت بم٩ان الخسلو مً  ْلِـ مً الؿِ َْظا ألن اإلاٗاًحر ما هي بال جغظمت للمباصت في الخُب٤ُ الٗملي، 

ْاخض ًخمخ٘ بال٣ب٫ٓ الٗام  اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بال٣ُاؽ خُض ؤن بضاثل ال٣ُاؽ اإلاخٗضصة ال ًٓظض منها بال بضًل 

ٓ بضً ٓ بدض طاجّ ٌٗخبر ؤخض الاهخ٣اصاث الغثِؿُت التي جٓظّ للمداؾبت ألهّ ًيبجي ٖلى َ َْ سُت،  ل الخ٩لٟت الخاٍع

ٌْٚ الىٓغ ًٖ ؤي ج٣لباث جدضر في ؤؾٗاع مشل بٞتراى ٖضم حٛحر الخ٩لٟت التي جم ا زباتها ٖىض ا٢خىاء ألانل 

غ اإلاألان٫ٓ َظٍ  ْمً بضاثل ال٣ُاؽ 'التي ؤ٢غتها مٗاًحر الخ٣اٍع ْلُت ،   1البضاثل الخالُت: ifrsالُت الض

سُت - ْحٗجي الخٖلٌت الخاٍع  زباث ألانل بخ٩لٟخّ ٖىض قغاثّ ْنٝغ الىٓغ ًٖ ؤي حٛحراث في ٢ُمخّ؛ب: 

ت - ْحٗجي الخٖلٌت الجاٍع ٓاثم اإلاالُت، ؤي بالؿٗغ ب:  غ ٖىّ مً زال٫ ال٣ زباث الٗىهغ بخ٩لٟخّ ٖىض الخ٣ٍغ

ٓاثم ش بٖضاص ال٣  اإلاالُت؛ الجاعي للبىض في جاٍع

ْ بمبلٜ الى٣ضًت  ألان٫ٓ ْبمٓظب َظا ألاؾاؽ حسجل  ْالظي ًٟترى صّٞٗ للخه٫ٓ  ؤ ما ٌٗاصلِا، 

ْ ٖلى هٟـ ألانل،  ٓم  ؤ ٢ٓذ الخايغ. ٦ما حسجل الالتزاماث باإلابلٜ ٚحر اإلاسه            ما ًمازلّ في ال

ْ مً الى٣ضًت،  ٢ٓذ الخايغ. ؤ  ما ٌٗاصلِا اإلاُلٓب لؿضاص الضًً في ال

اإلاخٗل٤  IAS 36ْْعص َظا البضًل في اإلاُٗاع الضْلي  NSP Net Selling Price الُِمت البُلُت صافي -

  .ألان٫ٓ باالهسٟاى في ٢ُمت 

ط الجاعي( ألنل ما اإلابلٜ الظي ًم٨ً الخه٫ٓ ٖلُّ   ؤي وٗجي بهافي ال٣ُمت البُُٗت ) ؾٗغ الخْغ

٠ ال خا مىّ اإلاهاٍع  جمام ٖملُت البُ٘؛الػمت إلخالُا بطا جم بُ٘ ألانل في الؿ١ٓ مُْغ

ْْعص NRV Net Realizable Value صافي الُِمت الِابلت للخدِّ )الِابلت للدؿضًض( -  :         

ْحٗجي ازباث ألانل بال IAS2َظا البضًل في اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضْلي  ن،  ٣ُمت البُُٗت اإلاخٗل٤ باإلاسْؼ

٢ٓٗت. منها ها٢و  الخ٩ال٠ُ البُُٗت اإلاخ

ْ بمبلٜ الى٣ض  ن٫ٓ ألا ْخؿبها ج٣ُض  ٢ٓذ  ؤ ما ٌٗاص٫ الى٣ض الظي ًم٨ً الخه٫ٓ ٖلُّ في ال

ٓمت  ْج٣ُض الالتزاماث ب٣ُمت ؾضاصَا ؤي اإلابالٜ ٚحر اإلاسه ٣ت مىٓمت،  الخايغ م٣ابل بُ٘ ألانل بٍُغ

ْ الى٣ضًت  ٢ٓ٘ ؤن جضٞ٘ لؿضاص الالتزاماث يمً الؿُا١ الٗاصي لليكاٍ؛ ؤ 2ما ٌٗاص٫ الى٣ضًت التي مً اإلاخ
 

                                                           
1
 عاظ٘   

 .32-27(، مغظ٘ ؾاب٤، م 2228زالض ظما٫ الجٗاعاث ) -

 
2
ٓاص ؾالم   .47، مغظ٘ ؾاب٤، م (2272) ْبعيالؼ  َاصي ٖ
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ْْعص َظا البضًل في اإلاُٗاع الضْلي  Value in Use ُِمت في الاؾخسضامال -  :IAS36  اإلاخٗل٤

 .ألان٫ٓ باالهسٟاى في ٢ُمت 

٢ٓٗت مً الاؾخسضام اإلاؿخمغ  ٓمت للخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاؿخ٣بلُت اإلاخ ْحٗجي ال٣ُمت الخالُت اإلاسه

ْٖىض الخسلو مىّ في جهاًت ٖمٍغ ؤلا   هخاجي؛لؤلنل 

ْلُت مشل اإلاُٗاع اإلاداؾبيFaire Value الُِمت اللاصلت - ْْعصث في مٗٓم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض  :IAS 

ْاإلاُٗاع اإلاداؾبي الضْلي  16 ْاإلاٗضاث،  ٢ُْاؽ  IAS 39اإلاخٗل٤ باإلامخل٩اث، اإلايكأث  اإلاخٗل٤ بخد٤٣ 

ْاإلاُٗاع اإلاداؾبي الضْلي ألا  ْاث اإلاالُت،   ألان٫ٓ ت ْاإلاخٗل٤ باإلاسههاث ْالالتزاماث الُاعث IAS 37ص

 َْٓ ٣ت  ا مً اإلاٗاًحر، ٦ما جم جسهُو مُٗاع مداؾبي زام بهظٍ الٍُغ ْٚحَر  IFRS13الُاعثت 

 ؛2272صع في ؾىت اال٣ُاؽ بال٣ُمت الٗاصلت اله

٠ الٛالب لِا َٓ: "ال٣ؤْْعص  ْالخٍٗغ ٠ لِا في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت  ـُــمـت الٗاصلــت هي اإلابلٜ ٦ثر مً حٍٗغ

ْ بّ ؤنل الظي ًم٨ً ؤن ًدباص٫  حن عاٚبحن في الخٗامل ٖلى ؤؾاؽ جباص٫ ججاعي  ؤ ًُٟإ بّ التزام، بحن َٞغ

ٕٓ اله٣ٟت ْٖلى صعاًت جامت بمٓي ْعايُحن  ْجخدضص  ،بدذ  ٝ ؾ١ٓ اإلاىاٞؿت الخامت،           ْفي ْْغ

ْال٣ُمت  ،ٖلى ؤؾاؽ َبُٗت ألانل ٢ُٓت باليؿبت للمىخجاث التي لضحها ؾ١ٓ وكُت؛    ْهي ال٣ُمت الؿ

1التي لِـ لضحها ؾ١ٓ وكُت؛ ي ٌُٗيها الخبراء باليؿبت للمىخجاثالت
 

ْعصث في اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضْلي Amortized Cost الخٖلٌت املؼٌأة - ٢ْض   :IAS 39  اإلاخٗل٤

٢ُْاؾِا.  ْاث اإلاالُت  تراٝ باألص  بااٖل

ْ ْوٗجي بالخ٩لٟت اإلاُٟإة ج٩لٟت ؤلا٢خىاء مٗضلت بةَٟاء زهم   ؛ة ؤلانضاعْ ٖال  ؤ

ْعصث في اإلاُٗاع الضْلي  Recoverable Amount ُمت الِابلت لالؾترصاصالِ - ٢ْض   :IAS 36  اإلاخٗل٤

 .ألان٫ٓ باالهسٟاى في ٢ُمت 

ٞاث البُ٘  منها ْوٗجي بها ال٣ُمت الٗاصلت ها٢و ْ مهْغ  ال٣ُمت في ؤلاؾخسضام ؤحهما ؤٖلى. ؤ

 أؾـ جؼبُّ بضًل مداؾبي ملحن وشغوغ حوُحره.4.1

 وجؼبُّ البضابل املداؾبُت  أؾـ ازخُاع .1.4.1

 هٓغا للخ٣ُٗضاث في البِئت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ،ٌٗخبر بعؾاء الؿُاؾت اإلاداؾبُت ٖملُت نٗبت

ْم٘ طل٪ لم جهبذ  اث اإلاداؾبُت بٌٗ ؤلاعقاصاث في َظا الهضص،  ٣ضم الىٍٓغ
 
ْج  التي ًجب ؤن حٗمل ٞيها، 

 2ْاخضا ٌٗخبر ؾاثضا ٖلى ما ٖضاٍ. الؤي منها ٢اصعة ٖلى ج٣ضًم صلُل ٧امل ٖلى ؤن بضً

                                                           
1 Bernard Raffournier (2006),  Les normes comptables internationales (IFRS/IAS), 3 ème éd, éd 

Economica, Paris,  P:508. 
2
ْن َىضع٦ؿً )     .228(، مغظ٘ ؾاب٤، م:2008بلض
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ْاث الخُب٤ُ  ش عنُض ضخم مً ؤص ْمً اإلاماعؾت اإلاداؾبُت ٣ٞض ججم٘ لضٔ اإلاداؾبحن ٖبر الخاٍع

ْهدُجت لِظا هجض ازخالٞا ٦بحرا في جُب٤ُ الؿُاؾاث اإلاداؾبُت بحن اإلايكأث.  الٗملي، 

ٓابِ  ٓٞغ بضاثل ٖضًضة ؤمام اإلااؾؿت ُٞجب ؤن جد٨مِا ي ا بضًال ْهٓغا لخ مً بحن البضاثل  امُٗى ٖىض ازخُاَع

 .اإلاخاخت

 طىابؽ جدضًض الؿُاؾت املداؾبُت خؿب الشحراػي هي: - أ

ْالشباث في اجبإ هٟـ البضًل اإلاداؾبي ُٞما بحن الٟتراث  - مً هاخُت ًجب مغاٖاة زانُت الخجاوـ 

ْطل٪ لٛغى:  1اإلاداؾبُت اإلاسخلٟت، 
 

 ُخماص ٖليها في ٣ٖض اإلا٣اعهاث الؼماه  ت؛الٖا

 اصة ٢ضعة الخيبا؛  ٍػ

  عة  ًٖ ؤي حُٛحر في الؿُاؾت اإلاداؾبُت اإلاىخهجت مً َٝغ الٓخضة اإلاداؾبُت. ؤلاٞهاحيْغ

ٔ ْمً هاخُت  - ٣ت  ؤزغ ٓامل التي جد٨م ازخُاع الٍُغ ٖٓت مً الٗ داؾبُت التي جدبِٗا اإلاهجض مجم

ْهي:  2اإلااؾؿت 

 بحن البضاثل ؾبت ٖىض اإلاٟايلت : ِٞظٍ الخانُت جمشل الاججاٍ الخ٣لُضي للمداالخُؼت والخظع

 ٦ثر جدٟٓا؛جبإ الؿُاؾاث ألاباإلاداؾبُت، خُض ًخم 

 جُب٤ُ إلابضؤ ا٢خهاصًاث ألاهمُت اليؿبُت ٓ : ألازظ بهظا اإلابضؤ ٖىض ازخُاع الؿُاؾت اإلاداؾبُت َ

ٓماث، خُض مً ٚحر اإلا٫ٓ٣ٗ ؤن ًخم ازخُاع الؿُاؾت اإلاداؾبُت صْن مغاٖاة لخ٩ال٠ُ  اإلاٗل

ْ جُب٣ُِا،  ض ًٖ ج٩ال٠ُ ؤن هٟترى صاثما ؤن الٗاثض مً اإلاٗ ؤ ٓماث اإلاداؾبُت ًٍؼ هخاط بل

ٓماث؛  ْجٓنُل َظٍ اإلاٗل

 ْلِـ الك٩ل الجىهغ ُبل الشٖل َٓغ  ٓاٖض اإلاداؾبُت التي جخ٤ٟ م٘ الج : ًخُلب ازخُاع ال٣

ٓوي  ْ ال٣اه  الخىُٓمي، مشل ٖملُت الاهضماط ْؤلاًجاع لؤلن٫ٓ الشابخت. ؤ

ْهي ٦ما ًلي: IAS8اؾاث املداؾبُت خؿب امللُاع الضولي أؾـ ازخُاع الؿُ  - ب  : 

ما، ٞةن الؿُاؾت اإلاُب٣ت ٖلى طل٪ البىض ؿغي  أو خضر  أو جٌؿحر بملاملت ما  أوكىضما ًغجبؽ ملُاع  -

ْعص في اإلاُٗاع  ٣ْٞا إلاا  ْ ًجب جدضًضَا  خباع ؤي بعقاص جىُٟظي ناصع  ؤ     الخٟؿحر، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

ْلُت مىاؾب لظ ًٖ مجلـ اإلاٗاًحر  ْ ٪ اإلاُٗاع لاإلاداؾبُت الض  الخٟؿحر؛ ؤ

                                                           
1
 .723-722(، مغظ٘ ؾاب٤، م7992ٖباؽ مِضي الكحراػي )  

2
 فسه.المصدر ن  
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ٍٓغ في خالت هُاب ملُاع صولي مدضص بشأن ملاملت ما - ، ٞةن ؤلاصاعة جلجإ بلى اؾخسضام خ٨مِا لخُ

ٓماث ج٩ٓن  الخخُاظاث نىاٖت ال٣غاع  مالءمتْجُب٤ُ ؾُاؾت مداؾبُت جاصي بلى الٓن٫ٓ إلاٗل

ْ ج٩ٓن  ت. الا٢خهاصي للمؿخسضمحن،   إلنضاع الخ٨م ًجب ؤن جغاعى ٢ابلُت الترجِب ٧الخالي:ْ مىزُى

  ْطاث ْالخٟؿحراث التي جخٗامل م٘ مؿاثل ممازلت  ٓاعصة في اإلاٗاًحر  اإلاخُلباث ْؤلاعقاصاث ال

 الٗال٢ت؛

  ٠ ْاإلاهاٍع ٓم ْؤلاًغاصاث  ْالخه ْال٣ُاؽ لؤلن٫ٓ  تراٝ  ْاإلاٗاًحر الخانت بااٖل  ٠       الخٗاٍع

ٓعي اع الخه  ؛ التي جًمنها ؤلَا

  :ٓػ لئلصاعة ؤًًا الىٓغ في  ْ بكٍغ ؤن ال جخٗاعى م٘ ما ؾب٤، ًج

  نضاعاث الخالُت ًٖ َُئاث ؤلا ٔ ْالتي لِا بَاع مٟاَُمي  ؤزغ ْايٗت إلاٗاًحر اإلاداؾبت 

 ممازل؛

  ألاصبُاث اإلاداؾبُت ألا ٔ ٓلت. زغ  ْمماعؾاث الهىاٖت اإلا٣ب

-  َ ْ  : ؤي اؾخسضام هٟـ الؿُاؾت اإلاداؾبُتاحؿاَ الؿُاؾاث والؼغ ٔ بحن ٞترة  َْظا مً ؤظل  ،ؤزغ

ٓاثم اإلاالُت. خُض ؤن ُٚاب الاحؿا١  ٓماث التي جخًمنها ال٣ ْ بم٩اهُت اإلا٣اعهت بحن اإلاٗل          الشباث  ؤ

ٓاثم اإلاالُت _ التي ؤٖضث ٖلى ؤؾـ مسخلٟت_  في الؿُاؾت اإلاداؾبُت ًاصي خخما بلى ٖضم ٢ابلُت ال٣

٣ت ب اؤؾاؾُ اللم٣اعهت. ٌٗخبر الاحؿا١ قَغ  lifoال بطا جُلب ؤخض اإلاٗاًحر ٨ٖـ طل٪. مشال بلٛاء ٍَغ

ٓاعص ؤزحرا ناصع  ْ ال ن، ٖليها الخد٫ٓ ؤ ٣ت في خؿاب ج٩لٟت اإلاسْؼ ال ِٞىا ٖلى اإلايكإة التي جدب٘ َظٍ الٍُغ

٣ت  ٔ منها بلى ٍَغ  مىاؾبت جىو ٖليها اإلاٗاًحر. ؤزغ

 :الضولُت  تشغوغ حوُحر بضًل مداؾبي ملحن خؿب امللاًحر املداؾبُ.7.4.1

ْمىّ ٞةن زباث   خماص ٖليها ٖىض بظغاء اإلا٣اعهاث الؼماهُت.  ٓماث في مضٔ بم٩اهُت الٖا ج٨مً ٞاثضة اإلاٗل

ْمؿاٖض ٖلى الخيبا. ٚحر ؤهّ مً هاخُت  عي،  ٔ ْاحؿا١ الؿُاؾت اإلاداؾبُت ؤمغ يْغ ٌٗخبر ؤمغا مؿخدُال،  ؤزغ

ْلِظا جُغ١ اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضْلي َْظا هٓغا للخٛحراث الخانلت في البِئت الخالُت التي ج يكِ ٞيها اإلااؾؿت. 

ْهي: ٓػ ٞيها للميكإة حُٛحر ؾُاؾت ما   الشامً بلى الخاالث التي ًج

ٍُْل٤ ٖلُّلى: و الخالت ألا  - أ ْلُت  ا بمٓظب اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ٍع  مهُلر ؤن ٩ًٓن الخُٛحر يْغ

ٔ بضاثل ْؤُٖى  LIFOؤلػى ؤؾلٓب  IAS2ٞمشال لؼامي". "الخوُحر إلا ، ٞةلؼامي ٖلى ٧ل ميكإة ؤزغ

ْاخضة مً البضاثل ألا  LIFOجُب٤  ٔ حُٛحر ؾُاؾتها بلى   التي هو ٖليها اإلاُٗاع؛ زغ

٢ٓتالخالت الثاهُت:  - ب ٓز ٓماث م مت ًٖ آزاع ءْؤ٦ثر مال ،ًيخج ًٖ حُٛحر الؿُاؾت اإلاداؾبُت التزٍْض بمٗل

ْ ، ٖلى الٓي٘ اإلاالي للميكإة ألاخضاراإلاٗامالث ْ ْ اإلاالي  ألاصاء ؤ ٩ٍْٓن  ؤ          الخض٣ٞاث الى٣ضًت، 

ْلُت. ألن ٦ال " اازخُاٍع ا"حوُحر َظا الخُٛحر  ٓح بهما في ْل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض  البضًلحن مؿم
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ْٖلُّ هو اإلاُٗاع  ْهٓغا ألن الخُٛحر في البضاثل اإلاداؾبُت ًاصي بلى اؾخدالت اإلا٣اعهت بحن الٟتراث 

IAS8  :ّٖلى ؤه 

ْ لي إلاُٗاع ْ حر في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت ٖىض الخُب٤ُ ألا في خالت حُٛ  1جٟؿحر ظضًض ٞةهّ: ؤ

ْ ًيبػي اجبإ ؤي ؤخ٩ام اهخ٣الُت مدضصة في اإلاُٗاع  -  الخٟؿحر؛ ؤ

ٓص ؤخ٩ام اهخ٣الُت مدضصة، ًيبػي جُب٤ُ الخٛحر في الؿُاؾت اإلاداؾبُت بإزغ عظعي. -  في خالت ٖضم ْظ

  ٓاثم بأزغ عحعي: جؼبُّ الخوُحر في الؿُاؾت املداؾبُت لخد٤ُ٣ الاحؿا١ الظي ًاصي بلى ٢ابلُت ال٣

٣ْٞا للؿُاؾت اإلاداؾبُت  يت بإزغ عظعي،  ٓاثم اإلاالُت اإلاْٗغ ٍٓغ ال٣ اإلاالُت للم٣اعهت ًجب بٖاصة جه

٦ْإن الؿُاؾت الجضًضة َب٣ذ صاثما ما لم ٨ًً طل٪ ٚحر مم٨ً  َْٗجي الخُب٤ُ بإزغ عظعي  الجضًضة. 

 ٖملُا.

 ؼبُّ بأزغ عحعي: الُِىص كلى الخ 

  بطا ٧ان مً ٚحر اإلام٨ً ٖملُا جدضًض الخإزحراث الخانت بالٟترة ْ ألازغ الترا٦مي للخٛحر لٟترة  ؤ

يت  ْ ؾاب٣ت مْٗغ ت  ؤ٦ثر ُٞجب ٖلى اإلايكإة جُب٤ُ الؿُاؾت اإلاداؾبُت الجضًضة، ؤ لل٣ُم الضٞتًر

ٍْجب لى التي ٌٗخبر الخُب٤ُ بإْ لؤلن٫ٓ ْالالتزاماث في بضاًت الٟترة ألا       زغ عظعي ٞيها ٖملُا، 

ٓص خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ٢ض جإزغ في جل٪  ٓم بخٗضًل مخُاب٤ للغنُض الاٞخخاحي ل٩ل بىض مً بى ؤن ج٣

ؤي ؤهّ في خالت اؾخدالت جدضًض آزاع َظا الخُٛحر في الؿُاؾت ٖلى ٞتراث ؾاب٣ت،       2الٟترة.

       ٌٗخبر جُب٤ُ ألازغ الغظعي ٞةن اإلااؾؿت جُب٤ الؿُاؾت الجضًضة ابخضاء مً الٟترة التي 

ٓص خ١ٓ٣ اإلال٨ُت.  ٞيها ٖملُا. ٦ما ًجب بِْاع آزاع الؿُاؾت ٖلى بى

  ٖىضما ال ٩ًٓن مم٨ىا جدضًض ألازغ الترا٦مي في بضاًت الٟترة الخالُت لخُب٤ُ الؿُاؾت اإلاداؾبُت

ٓماث اإلا٣اعهت  لخُب٤ُ الجضًضة ٖلى ٧ل الٟتراث الؿاب٣ت، ُٞجب ٖلى اإلايكإة حٗضًل مٗل

ْ الؿُاؾت اإلاداؾبُت الجضًضة مؿخ٣بال، مً  ش ٩ًٓن ُّٞ طل٪ ٖملُا.ؤ ٫3 جاٍع
 

ْلٓ ٧ان ٚحر          ٖملُا جُب٤ُ مم٨ً ْمىّ وؿخيخج، ؤهّ ًم٨ً جُب٤ُ الؿُاؾت اإلاداؾبُت الجضًضة، ختى 

 الؿُاؾت بإزغ عظعي ًٖ ؤي ٞترة ؾاب٣ت.

                                                           
1
ٓهِىج )   غ املالُت الضولُت ، (2226َُجي ٢ان ظٍغ ْلُت -صلُل الخؼبُّ–ملاًحر الخِاٍع ، جغظمت َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، الضاع الض

 .77لالؾدشماعاث الش٣اُٞت، ال٣اَغة، م:
2
 .788، م:(، مغظ٘ ؾاب2228٤زالض ظما٫ الجٗاعاث )  

3 http://www.iasplus.com, le: 20/01/2014. 

http://www.iasplus.com/
http://www.iasplus.com/
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 اؾبُت املخللّ بالخوحراث في الؿُاؾاث املد إلاًصاح.4.4.1

غ اإلاالي، ٖال ؤلاٞهاخٖلى  IAS8هو مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي  ْاعصة في الخ٣ٍغ ة ْ اث التي ًجب ؤن ج٩ٓن 

ْآزاع الخُٛحر في البضاثل اإلاداؾبُت في الٟترة  ت او٩ٗاؾاث  َْظا إلاٗٞغ ٓاثم اإلاالُت بإزغ عظعي.     ٖلى بٖضاص ال٣

ث في الٟتراث الالخ٣ت لٟترة الخُٛحر خُض ٨ًٟي اؤلاٞهاخالخٛحر صْن بلؼامُت ج٨غاع َظٍ التي خضر ٞيها 

ُٖٓت الخٛحر في الؿُاؾت اإلاداؾبُت ًخم جدضًض ٦ُُٟت  ؤلاٞهاح  ؤلاٞهاحٖنها في ؾىت الخُٛحر ٣ِٞ. ْخؿب ه

ْ  ابلؼامُ ابن ٧ان حُٛحر  ٓالي: اازخُاٍع ؤ ٓ مٓضر في الجض٫ْ اإلا  ٦ما َ

 

غ املالُت الضولُت ، (2228ما٫ الجٗاعاث )زالض ظ: املصضع صاع بزغاء لليكغ  ،IAS/ IFRS 7112ملاًحر الخِاٍع

ٓػَ٘،  .789 م:ٖمان، ألاعصن،  ْالخ

ْبطا لم ج٣م  ،بطا جم بنضاع مُٗاع مداؾبي ؤلاٞهاحباإلياٞت بلى َظا  اهّ،  ْلم ًبضؤ بٗض جُب٣ُّ ْؾٍغ

ٓماث اإلاا٦ضة ًٖ َظٍ الخ٣ ؤلاٞهاحاإلايكإة بخُب٣ُّ، ًجب ٖليها  ْ ًٖ اإلاٗل ْ ٣ُت  ت. ؤ  الخ٣ضًٍغ

ْهي:  1َىا٥ حُٛحراث ال حٗخبر حُٛحراث في الؿُاؾت 

                                                           
1
ٓهُحن في ألاعصن   غ املالُت مخظمىت ملاًحر املداؾبت ، الم(2228) ظمُٗت اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اه كاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

، جم http://www.ascqsosiety.orgمل٠ بل٨ترْوي جم جدمُلّ مً:  ،7112ًىاًغ11الضولُت والخٌؿحراث ٓما هى مصاصَ كليها في 

إل ٖلُّ في   .7273، م:28/24/2277ؤلَا

 ٘ م الجضو  املخللّ بالخوحر في البضابل املداؾبُت إلاًصاح: 4 ُع

 اث املخللِت بالخوُحر الازخُاعي إلاًصاخ اث املخللِت بالخوُحر إلالؼاميإلاًصاخ

ٓان اإلاُٗاع  - ْ ٖى  الخٟؿحر الظي ؾبب الخٛحر؛ ؤ

   ْن٠ ألاخ٩ام الاهخ٣الُت بما في طل٪ جل٪  -

 التي ٢ض ٩ًٓن لِا ؤزغ في الٟتراث اإلاؿخ٣بلُت.

ججٗل جُب٤ُ الؿُاؾت اإلاداؾبُت ألاؾباب التي  -

ْؤ٦ثر مال يخج ٖىًّالجضًضة  ٢ٓت  ٓز ٓماث م  مت.ءمٗل

 َبُٗت الخٛحر في الؿُاؾت اإلاداؾبُت؛  -

يت بلى اإلاضٔ الظي ٩ًٓن ُّٞ طل٪ ٖملُا: - ْل٩ل ٞترة ؾاب٣ت مْٗغ  ٢ُم الخٗضًالث للٟترة الخالُت 

 ٓاثم اإلاالُت؛  ل٩ل بىض عثِـ ٢ض جإزغ في ال٣

  اإلاسٌٟ )ٖىض جُب٤ُ اإلايكإة للمُٗاع لٗاثض الؿِم ْ  (؛IAS30ألاؾاسخي 

يت بلى اإلاضٔ الظي ٩ًٓن ُّٞ ٖملُا؛ -  م٣ضاع الخٗضًل اإلاخٗل٤ بالٟتراث الؿاب٣ت للٟتراث اإلاْٗغ

ْجٟؿحر ٦ُُٟت جُب٤ُ الخٛحر في الؿُاؾت اإلاداؾبُت بطا ٧ان الخُب٤ُ بإزغ عظعي ٚحر  ؤلاٞهاح - ًٖ ْن٠ 

 ٖملي.

http://www.ascqsosiety.org/
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ْ جُب٤ُ ؾُاؾت مداؾبُت إلاٗامالث  - ْ ؤخضار  ؤ ٝ  ؤ ٔ ْْغ َٓغ، ًٖ جل٪ التي ٧اهذ  ؤزغ جسخل٠ في الج

 جدضر ؾاب٣ا؛

-  ٝ ْغ ٔ جُب٤ُ الؿُاؾت اإلاداؾبُت الجضًضة ٖلى اإلاٗامالث، ؤخضار ْْ        مؿب٣ا  لم جدضر ؤزغ

 ْ  ٧اهذ ٚحر طي ؤَمُت وؿبُت. ؤ

  :هظا الخلضصأؾباب و حلضص بضابل الُِاؽ املداؾبي مىٍُ الٌٕغ املداؾبي مً .7

 مىٍُ الٌٕغ املداؾبي مً حلضص بضابل الُِاؽ املداؾبي .1.7

         لٗل مً ألاؾباب الغثِؿُت لخٗضص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي هي اإلاباصت اإلاداؾبُت التي ؾاَمذ 

ٗاث  في طل٪ بك٩ل ٦بحر مً زال٫ ما جُغخّ مً مٗالجاث مم٨ىت لىٟـ الٗىهغ، ٚحر ؤهىا ال جهمل الدكَغ

ْعٚم ؤن َ ْالبضاثل اإلاداؾبُت،  ظٍ اإلاك٩لت ؤنبدذ ْاإلاىٓماث اإلاِىُت التي عسخذ َظٍ الخٗضصًت في الُغ١ 

ابخ٣ُ٣ت ال ًم٨ً  ْ َْؿعى الٗضًض مً الباخشحن لخلِا  ،ه٩اَع ً  ،ُو منهاالخ٣ل ؤ ٚحر ؤهىا هجض ؤن اإلا٨ٍٟغ

ْمٗاعى لِا، ْؾٝٓ هخُغ١ آلعاء ٧ل َٝغ  ض  ٓا في هٓغتهم لخٗضص البضاثل اإلاداؾبُت بحن مٍا اإلاداؾبُحن ازخلٟ

 ُٞما ًلي:

ٍْسل٠ آزاعا  ٞةن َظا الخٗضص حٗضص البضاثل اإلاداؾبُت يمٗاعضخخؿب ْظِت هٓغ  ٌٗخبر ؤمغا زُحرا، 

ضْ حٗضص البضاثلؾلبُت ٖلى ال٣ُاؽ اإلاداؾبي  ٓماث اإلاداؾبُت، في خحن ًٔغ مٍا      ْٖلى اإلاؿخسضمحن للمٗل

ْلم حٗض َظٍ هي اإلاك٩لت بل ؤن اإلاك٩ل بالُغ١ اإلاداؾبُت خ٣ُ٣ت ال ًم٨ً  ؤن ٨ٞغة الخٗضصًت في ا  ه٩اَع

٤ ٖلى ٖضص مً اإلا َْٗخمض ؤههاع ٧ل ٍٞغ ح خالُا َٓ ٦ُُٟت الازخُاع بحن َظٍ البضاثل اإلاخاخت  برعاث اإلاُْغ

ٓالي:  ؾىضعظِا في الجض٫ْ اإلا
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 ٘ م الجضو ضي حلضص البضابل املداؾبُت9 ُع  : مبرعاث ٔل مً ملاعض ي ومٍؤ

ض حلضص البضابل املداؾبُت يمبرعاث ملاعض   حلضص البضابل املداؾبُت يمبرعاث مٍؤ

مغ الظي ٠ًًٗ الش٣ت جدُذ ازخُاعاث مخٗضصة ألا 

خماص في اإلا ْٖلُّ ًهٗب الٖا ٓماث اإلاداؾبُت  ٗل

 ٖليها في اجساط ال٣غاعاث؛

ْاخض ًً٘  خماص ٖلى بضًل مداؾبي  بن الٖا

ٓاٖض ْؤلا اإلادا ظغاءاث، ؾبت في بَاع ظامض مً ال٣

 ْبالخالي ج٩ٓن مسغظاتها ؤ٢ل ٞاثضة للمؿخسضمحن؛

ٓماث اإلاداؾبُت زانُت ال٣ابلُت  ج٣ٟض اإلاٗل

ٓاء ٖلى مؿخٔٓ للم٣اعه        الٓخضة هٟؿِا ت، ؾ

 ْ ٓخضاث ألا  ؤ ٔ م٘ ال  ؛زغ

ْالشباث  ازخُاع البضًل اإلاىاؾب مً ٖضة بضاثل 

عي ًجب ٖلُّ، ؾُم٨ً مً ا ْؤي حُٛحر يْغ إلا٣اعهت، 

ٓماث؛  ؤلاٞهاح  ٖىّ للخٟاّ ٖلى الش٣ت في اإلاٗل

حؿمذ للماؾؿت بازخُاع البضاثل التي جد٤٣ 

ا، صْن مغاٖاة إلاهالر  ٘ مغ٦َؼ ْجٞغ مهالخِا 

ٔ َغاٝ ألا ألا   ؛زغ

ٓبت جدضًض بضاثل مُٗىت جهلر ل٩ل ػمان  نٗ

ت لخد٤ُ٣ اإلاالْم٩ان، لظ ٍع مت ءل٪ الخٗضصًت يْغ

 ل٩ل خالت؛

ِا ؤَضاٞحؿمذ لئلصاعة بازخُاع البضاثل التي جد٤٣ 

ٓاثم اإلاالُت  ْال٣ ختى لٓ ؤزغث ؾلبا ٖلى اإلااؾؿت 

 اإلاهضعة؛

حٗضص البضاثل اإلاداؾبُت ؤنبذ خ٣ُ٣ت مؿلما بها، 

جض ال٣ب٫ٓ مً ٢بل ال٨شحر مً ألا٧اصًمُحن ٍْ

ْؤن ٨ٞغة الٛاء الخٗضصًت ججض صٖما ٢لُال  ْاإلاِىُحن، 

 لخإًُضَا؛

ْاخض ٣ِٞ ؾ٩ُٓن مُٟضا  خماص ٖلى بضًل  بن ؤلٖا

للماؾؿت خُض ًم٨نها مً ٖملُت الخجمُ٘ اإلاغخلي 

للبُاهاث اإلاداؾبُت بما ًسضم ؤٚغاى ال٣غاعاث 

 ي؛الا٢خهاصًت ٖلى اإلاؿخٔٓ ال٨ل

ل٣ض اجطر ٞكل الىٓم اإلآخضة م٣اعهت بالىٓم 

اإلاغهت في مجا٫ زضمت الٗضًض مً الاخخُاظاث 

 الجساط ال٣غاعاث؛

      ًجابي بالخٓخُض اإلاداؾبي ؾ٩ُٓن لّ ؤزغ  بن

ٓص الباخشحن للبدض  مً خُض ٢ضعجّ ٖلى جٓظُّ ظِ

ٓماث  ض مىٟٗت اإلاٗل ًٖ ْؾاثل ظضًضة جٍؼ

 اإلاداؾبُت.

ا جازغ ؾلبا ٖلى مؿخٔٓ البدض ٨ٞغة الخٓخُض طاته

ٓا٦ بت ْالخُب٤ُ اإلاداؾبي، بةبٗاص الباخشحن ًٖ م

ٓم ألا  ٓعاث الخانت في الٗل ٔ الخُ  طاث الهلت. زغ

خماصمً بٖضاص الُالبت : املصضع  :ٖلى بااٖل

٠٢ٓ اإلاىهج اإلاُٗاعي ْ اإلاىهج ؤلاًجابي مً حٗضص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت ،(2225) جُجاوي بالغقي   ت مجل ،م

 .86-84، م،ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ الجؼاثغ5ٕ ،الللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر
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 أؾباب حلضص البضابل املداؾبُت .7.7

ٓع ال٨بحر للمداؾبت في آلا  م الخُ ت اإلاداؾبُت ؤن بال ألازحرةهت ْ ٚع  بق٩الُت مً حٗاوي ماػالذ الىٍٓغ

ِٖٓا، اإلاداؾبُت البضاثل حٗضص  جًاعب، في منها الٗضًض اإلابضؤ ًٓظض خُض ٞمً اثجِا.هخ ازخالٝ ْبالخبُٗت ْجى

ٓاٖض مً الٗضًض هجض ال٣اٖضة خُض ْمً  الٓؾاثل مً هجض الٗضًض الٓؾُلت خُض ْمً اإلاخٗاعيت، ال٣

َْٓ ٖضًمت الىخاثج مً الٗضًض هجض الىدُجت خُض ْمً ،اإلاسخلٟت    مداؾبي ؤُُٖذ لجض٫ ؤصٔ ما اإلاٗجى. 

ٓع  البدض مً ْاٞغا خٓا داؾبُتاإلا ألاهٓمت ازخالٝ مك٩لت ُّٞ ْجغظ٘ ؤؾباب حٗضص البضاثل  .ْالخه

ا ُٞما ًلي: ٓامل ًم٨ً خهَغ  اإلاداؾبُت بلى الٗضًض مً الٗ

ٓاثم اإلاالُت  - ْاإلاؿخٗملحن إلاسغظاتها اإلاخمشلت في ال٣ حٗخبر اإلاداؾبت ؤصاة لخضمت الٗضًض مً اإلاؿخسضمحن 

ْحٗضص َاالء اإلاؿخسضمحن ْحٗضص خاظاتهم ٌؿاَم في ازخال  ْازخالٝ  ن لم ه٣ل جًاعبها في بٌٗ بٝ 

ْٖلُّ ٞالٓخضة اإلاداؾبُت لٛغى  ْبضاثل بألاخُان،  ٖٓت جلجإ الجبإ َغ١  قبإ خاظاتهم اإلاخى

 مسخلٟت؛

ٓاظبت  - ٓع الاججاٍ اإلاُٗاعي ٧اججاٍ ظضًض للخىٓحر ًبدض ًٖ ؤًٞل الُغ١ اإلاداؾبُت ال بن ِْ

ٓع اإلاِىُحن ْألا ٢ْض ٧ان الزخالٝ جه ْع في حٗضص الؿُاؾاث الخُب٤ُ،  ٧اصًمُحن إلاُٗاع ألاًٞلُت ص

 اإلاداؾبُت؛

ْلُت ٖلى ال٨شحر مً البضاثل اإلاداؾبُت: خُض جىو  ال٨شحر مً اإلاٗاًحر ج -    ىو اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْ بضًل  ٓص بضًل مغظعي   ْ ٖلى ْظ ٔ بضاثل  ؤ ٓص  ؤزغ ْ ال جٓظض ٢ُ ْص لخُب٤ بضًال  ؤ ى خض  ُ ا ًجٗل  امٗ مم 

اثل بىٟـ اإلاؿخٔٓ ٖىض الخُب٤ُ، ٞاإلاك٩لت ج٨مً في البضاثل التي جغجبِ بمٗالجت البُاهاث ظمُ٘ البض

٣ْٞا للمُٗاع الضْلي للمداؾبت  ،اإلاداؾبُت ن  ْالتي جاصي بلى هخاثج مسخلٟت مشل ؤؾالُب ج٣ُُم اإلاسْؼ

IAS 2  ٣ْٞا للمُٗاع الضْلي للمداؾبت ْؤؾــالُب الاَخال٥  ن،  ْ IAS 3اإلاخٗل٤ باإلاسْؼ ا ،       ٚحَر

نها مٗاًحر  ٔ مً البضاثل التي جخًم   ؛ؤزغ

حٗخبر اإلاباصت اإلاداؾبُت مً ؤَم ؤؾباب حٗضص البضاثل اإلاداؾبُت خُض ؤن الخُب٤ُ الٗملي للمباصت  -

 اإلاداؾبُت ًً٘ ؤمام الٓخضة اإلاداؾبُت الٗضًض مً البضاثل اإلام٨ىت الخُب٤ُ؛

ٗاث في حٗضص البضاثل اإلاداؾبُت  -      مً زال٫ الؿُاؾاث اإلاداؾبُت البضًلت حؿاَم بٌٗ الدكَغ

 التي حؿمذ بخُب٣ُِا.
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 انفصم خالصة

ٗضص البضاثل اإلاداؾبُت ٌٗخبر مً الاهخ٣اصاث التي جٓظّ إلاِىت حؤن جٓنلىا بلى زال٫ َظا الٟهل مً 

ْالىخاثج اإلاداؾبُت،  ْْايعي ْلاإلاداؾبت، خُض ًاصي طل٪ بلى ازخالٝ في ألاع٢ام   ً اإلاٗاًحر في مِىت ٗل اإلاىٍٓغ

ٓماث  ْػٍاصة الش٣ت في اإلاٗل اإلاداؾبت ٌؿٗٓن ظاصًً بلى ج٣لُل َظٍ البضاثل لخٓخُض َغ١ اإلاٗالجت مً هاخُت، 

ٔ اإلاداؾبُت مً هاخُت  ٢ْذ آلزغ بٛغى ج٣لُو البضاثل التي ًدُدِا ؤزغ ، خُض ًخم حٗضًل بٌٗ اإلاٗاًحر مً 

ن ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ جم حٗضًل اإلاُٗاع اإلاداؾبي ال ٓاعص ؤزحرا ناصع  IAS2ضْلي اإلاخٗل٤ باإلاسْؼ بةلٛاء ؤؾلٓب ال

 ْ ٌٍٓ اإلاُٗاع  LIFO)ال )ؤ ن؛ ٦ما جم حٗ ْاإلاخٗل٤ باهضماط  IFRS3باإلاُٗاع  IAS22مً ؤؾالُب ج٣ُُم اإلاسْؼ

ما٫ ما٫، ٦ما ع٦ؼث اإلاٗاًحر  ،ألٖا ٣ت اإلاهالر اإلاكتر٦ت مً َغ١ اإلاداؾبت ًٖ اهضماط ألٖا ْؤلُٛذ ُّٞ ٍَغ

ْلُت ٖلى ال٣ُمت الٗاصلاإلاداؾ جها خل مك٩لت ال٣ُاؽ إْالتي مً ق، ت ٦إخض البضاثل اإلاداؾبُت الِامتبُت الض

ْالتي مً اإلام٨ً ؤن جغقى لل٣ب٫ٓ الٗام سُت في ْل ٖضم ؤ٩ٍْٓن مى٣ُُا  ،اإلاداؾبي،  ٦ثر مً بضًل الخ٩لٟت الخاٍع

ْحٛحر ألا اؾ ٕٓ ٞهلؾٗاع، خ٣غاع اليكاٍ الا٢خهاصي  ٓاليْٖلُّ ؾ٩ُٓن مٓي صعاؾت ٧ل مً البضًلحن  :ىا اإلا

ْال٣ُمت الٗاصلت :اإلاداؾبُحن الؿاب٣حن سُت  إلابرعاث جُب٤ُ ٧ل  ،الخ٩لٟت الخاٍع ٓمِا  مً زال٫ الخُغ١ إلاِٟ

٦ْظا الاهخ٣اصاث اإلآظِت لِما ٕٓ مً الخٟهُلمنهما   .، ٦ما ؾيخُغ١ لل٣ُمت الٗاصلت بى
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 عهً أساس انقيمة انعادنة ومربرات انتحىلنذ املستانثاني: انقياس احملاسيب صم انف

 يذهمتَ

ٓص ٦مبضؤ ؾاثض لل٣ُاؽ اإلاداؾبي، بلى ؤن ِْغ مً ًىاصي  سُت لٗضة ٣ٖ ل٣ض اؾخسضمذ الخ٩لٟت الخاٍع

ْمجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلا ْلُت  الُت بالخسلي ًٖ َظا اإلابضؤ مً زال٫ ٧ل مً مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ٓجها ٖلى ال٣ُمت الٗاصلت. خُض ٌك٩٨ٓن في ؾالمت  ْحٗضًل الٗضًض مً اإلاٗاًحر التي جغ٦ؼ في مًم ْطل٪ بةنضاع 

ْاإلاخ٣لبت بك٩ل  ٝ الا٢خهاصًت التي جدؿم بالخغ٦ت الضًىام٨ُُت اإلاخٛحرة  سُت في ْل الْٓغ مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

ْما ًهاخبها مً حٛحر في ال٣ضعة الكغاثُت لٓخضة   الى٣ض.صاثم 

َْٓ ال٣ُمت الٗاصلت ْ  سُت بال ؤن البضًل  م مً الاهخ٣اصاث اإلآظِت ألؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع ٖلى الٚغ

ْعٍ الهخ٣اصاث ٖضًضة،  سُت  ألازحرةهت ْ ٢ْض اػصاص الجض٫ في آلا حٗغى بض ٓطط الخ٩لٟت الخاٍع ضي هم بحن مٍا

ْطل٪ مً ز ٓطط ال٣ُمت الٗاصلت ٦إؾاؽ لل٣ُاؽ في اإلاداؾبت،  ضي هم ْ ال٫ اإلا٣اعهت بحن ْمٍا ٍٓاث ؤ ل

 ْ ٢ُٓت  ٓز ٓماث ْزانت اإلا ا في اإلاٗل ٓاَٞغ ٓاظب ج . خُض ؤن مؿخسضمي البُاهاث اإلاالءمتالخهاثو ال

ٓاثم اإلاالُت، مخهٟت بالصخت،  ْاإلاٟصر ٖنها في ال٣ ٓعة  ٓماث اإلايك ٢ٓٗٓن ؤن ج٩ٓن اإلاٗل ٓماث اإلاالُت، ًخ ْاإلاٗل

٢ُٓت؛ ختى ج٩ٓن  ٓز ْاإلا ْهًٓغا ألن ص٢ت تهم في اجساط ٢غاعاتهم الا٢خهاصًت الغقُضة. إلاؿاٖض مالءمتْالض٢ت، 

٢ُٓت بضاثل ال٣ُاؽ التي اؾدىض ٓز ْم ْمالءمت  ٠٢ٓ ٖلى مضٔ صخت  ٓماث اإلاالُت، جخ ٖليها للٓن٫ٓ  ْصخت اإلاٗل

ٓماث. ْمبرعاث الخد٫ٓ مً  بلى َظٍ اإلاٗل ٓم ال٣ُمت الٗاصلت  ْاإلاىا٢كت إلاِٟ لظا ؾِخٗغى َظا الٟهل بالخدلُل 

ْمك٨الث جُب٣ُِا ٧الخالي: مبضؤ ْالِضٝ مً اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت  سُت بلى ال٣ُمت الٗاصلت   الخ٩لٟت الخاٍع

 

 

 

 

 

 

I.سُت ومبرعاث الخسلي كً اؾخسضامها  ؛الخٖلٌت الخاٍع

II.الُِمت اللاصلت )املٌهىم وألاهضاي وشغوغ الخؼبُّ(؛ 

III.ُٕت؛  الُِمت اللاصلت مً مىـىع امللاًحر املداؾبُت الضولُت وألامٍغ

IV. غ املالُت الضولُت ِا للملُاع الضولي إلكضاص الخِاٍع  .13IFRSالُِمت اللاصلت ًو
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I. سُت ومبرعاث الخسلي كً اؾخسضامها  الخٖلٌت الخاٍع

ْمً ؤؾـ الخ٣ُُم التي خُٓذ بال٣ب٫ٓ          سُت مً اإلاباصت الخ٣لُضًت في اإلاداؾبت،  حٗخبر الخ٩لٟت الخاٍع

ٞاث ْالالتزاماث بالخ٩لٟت اإلادضصةإل ٓص، خُض ًخم الاٖخماص ٖليهالٗضة ٣ٖ ْاإلاهْغ ْالخ١ٓ٣  ٓاعص   زباث ظمُ٘ اإلا

َْٗخبر َظا ؤلاظغاء صخُدا في ٞتراث اؾخ٣غاع ألاؾٗاع، ل٨ً  ْاإلاخٗاملحن مِٗا،  ٕٓ الخباص٫ بحن اإلايكإة  ٢ْ لخٓت 

لذ َظا ؤلاظغاء ٖغيت لالهخ٣اصاث، مما ؤصٔ ْاَغة حٛحر ألاؾٗاع التي ؤنبدذ محزة الا٢خهاصًاث الخضًشت، ظٗ

ْمٗاعيحن لظل٪، لظا ؾيخُغ١ في َظا اإلابدض  سُت  ضًً الؾخسضام ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع ٓع مٍا       بلى ِْ

َْظا في الٗىانغ الخالُت: ٕٓ مً الخٟهُل   لِظا اإلابضؤ بى

 

 

 

 

 

ٌُُت خؿابها.1 سُت ٓو  مٌهىم الخٖلٌت الخاٍع

 ٍسُتمٌهىم الخٖلٌت الخاع .1.1

ٓاء ٦مبضؤ ؤؾاسخي للمداؾبت   سُت ؾ ْ َىا٥ الٗضًض مً الخٗاٍع٠ التي جُغ٢ذ للخ٩لٟت الخاٍع ٦بضًل  ؤ

 بًٗا منها ُٞما ًلي: ؾىظ٦غ لل٣ُاؽ اإلاداؾبي 

ٓطط اإلاداؾبي في ج٣ُُم ٖىانغ  - سُت ؤخض ؤَم اإلاباصت التي ٌٗخمض ٖليها الىم ٌٗخبر مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓم. بط بم٣خًاٍ ألان٫ٓ  ْاؾخسضاماتها،  ْالخه ٓاعص الا٢خهاصًت،  ًخم ج٣ُُم ٧اٞت ٖىانغ اإلا

ٞاث ْؤلا ْمها ٍٓلِا، ْظمُ٘ اإلاهْغ ٓاثم اإلاالُت بخ٩لٟتها صع جم ًغاصاث التي ًخم الخٗبحر ٖنها في ال٣

1ألانلُت.
 

سُت ٣ْٞا - ٓطط الخ٩لٟت الخاٍع ٫ٓ  ج٣ُُم ًخم لىم ٕٓ  الى٣ضي الؿٗغ ٖلى بىاء الشابخت ألان اإلاضٞ

ت الى٣ٟاث ظمُ٘ بلُّ مًاٞا نل،ألا  ٖلى للخه٫ٓ  ٍع ٢ّٓٗ بلى باألنل للٓن٫ٓ  ْالالػمت الًْغ  م

ٓبت ْخالخّ اإلاسهو 2لبضء ؤلاهخاط. اإلاُل
 

سُت هي اإلابلٜ الظي صٞ٘  - ْ الخ٩لٟت الخاٍع ْ ما ٌٗاصلّ للخه٫ٓ ٖلى ؤنل  ؤ ش الخه٫ٓ  ؤ ٓص بخاٍع مٓظ

ْ ْحسجل الالتزاماث بمبلٜ اإلاخدهالث اإلاؿخلمت م٣ابل الضًً   ي بٌٗ ألاخُان مشل الًغاثب ف ؤ

                                                           

 .69، م(، مغظ٘ ؾاب2227٤ْلُض هاجي الخُالي)  1
2
 Hendriksen .E , S .& Van Breda , M(2001), Accounting Theory  , 5th ed . Mc Graw _Hill , P.491 

٦ُُْٟت خؿابها سُت  ٓم الخ٩لٟت الخاٍع  ؛مِٟ

سُت  ؛مبرعاث الاؾخمغاع في اؾخسضام ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

سُت  ؛مبرعاث الخسلي ًٖ اؾخسضام ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

سُت  .الاؾخصىاءاث مً ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع
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ْ الضزل بمبلٜ الى٣ض ٖلى  ٢ٓ٘ ؤن ًضٞ٘ لؿضاص الالتزاماث يمً الؿُا١  ؤ ما ٌٗاص٫ الى٣ض اإلاخ

1الٗاصي لليكاٍ.
 

ٓم ٖلى بزباث مبضؤ  - ٓز٤ُ اإلاداؾبي، الظي ٣ً ٓطط ال٨الؾ٩ُي للخ سُت، ًخمشل في الىم الخ٩لٟت الخاٍع

ٞاث ْالالتزا ْاإلاهْغ ْالخ١ٓ٣  ٓاعص  ٕٓ الخباص٫ بحن اإلايكإة  ماث بالخ٩لٟت اإلادضصةظمُ٘ اإلا ٢ْ لخٓت 

غاٝ اإلاخٗا٢ضة  ْالٗاصلت اإلاخ٤ٟ ٖليها بحن ألَا ْجمشل الخ٩لٟت الٟٗلُت الخ٣ُ٣ُت    ْاإلاخٗاملحن مِٗا، 

ٓٞغ بم٩اهُت الخشبذ  َْظا ً ٓجُت،  ٓز٣ت بمؿدىضاث زب ْٖاصة ما ج٩ٓن َظٍ الخ٩لٟت م في جل٪ اللخٓت، 

خماص ْالخد٤٣ مً بُاهاث الخ ْبم٩اهُت الٖا ُٖٓت،  ٓٞغ صعظت ٖالُت مً اإلآي    ٩لٟت؛ ألامغ الظي ً

ْالخدحز الصخصخي. ٢ُٓت البُٗضة ًٖ الظاجُت  ٓز 2ٖلى البُاهاث اإلاداؾبُت؛ ال٦دؿابها صعظت اإلا
 

ِا اإلاِٗض ألا  - ٓهُحن بإجها "اإلابالٜ اإلا٣اؾت بالٓخضاث الى٣ضًت، للى٣ض ٢ْض ٖٞغ ٩ي للمداؾبحن ال٣اه مٍغ

ْ اإلاخ٤ٟ  ٔ للممخل٩اث ألا  ؤ ٍٓلِا للٛحر  زغ ْ التي جم جد ْ ؤؾِم عؤؾما٫ اإلاهضع،  ؤ          الخضماث  ؤ

ا بالتي جم  ْ هجاَػ ْ الالتزاماث التي ٢ضمذ م٣ابل ؾل٘  ؤ ْ الخضماث التي جم اؾخالمِا  ؤ      ؾٓٝ  ؤ

3ًخم اؾخالمِا"
 

سُت ٖلى اإلاداؾبت اإلاالُت اإلابيُت ٖلى -     الخ٩لٟت ألانلُت  ًُل٤ مهُلر مداؾبت الخ٩لٟت الخاٍع

اصاث الىاججت ًٖ الخطخم  ْ ْالتي جخجاَل الٍؼ 4ج٣لباث ألاؾٗاع. ؤ
 

سُت ٖلى ج٣ُُم ألامال٥ ب٣ُمتها ألانلُت )ج٩لٟت قغائها  - ْ ًغج٨ؼ مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع ْ لِـ  ؤ بهخاظِا( 

ْ ٖلى ؤؾاؽ ٢ُمتها الخالُت  الكغاثُت.  خباع حٛحراث ال٣ضعة ٢ُمت اؾدبضالِا صْن ألازظ بٗحن الٖا ؤ

ٓلِا بلى جغ٦ت اإلااؾؿت، ٞةن الٗىانغ اإلامخل٨ت مً َٝغ اإلااؾؿت ْ  ش صز ٍىو ٖلى ؤهّ في جاٍع

ْالٗىانغ اإلامخل٨ت بهٟت مجاهُت ٞؿدسجل     م٣ابل ٢ُمت مُٗىت ًخم حسجُلِا بخ٩لٟت قغائها، 

اؽ ٢ُمت ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت التي جبإ بها، ؤما ألامال٥ اإلاىخجت مً َٝغ اإلااؾؿت ٞدسجل ٖلى ؤؾ

5.بهخاظِا
 

 

 

                                                           
1
نْآ مدمض َال٫ الججاْي   ت املداؾبُت، (2229) زْغ ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن.م7ٍ ،أؾاؾُاث امللًغ ْالخ عي لليكغ   356،صاع الُاْػ

2
ٓػع )وُٗ   ْٖٟاٝ اسخا١ ؤب ٖاهُت جؼبُِها(، 2226م صَمل  ُت ومالءمت اؾخسضام الُِمت اللاصلت وإم ْع٢ت ٖمل م٣ضمت ، مىزُى

ْمٗاًحر ؤلاباٙل اإلاالي، اجمغ الٗلمي اإلانهي الؿاب٘ لجمُٗت اإلاداؾبيمً ٞٗالُاث اإلا ٓهُحن ألاعصهُحن ال٣ُمت الٗاصلت  حن ال٣اه

 .24، ٖمان ألاعصن، م73،74/29/2226
3
٦ٓؿاوي   ْع٢ت ٖمل  ،اللاصلت الُِمت هدى الضولُت املداؾبت ملاًحر اججاه(، 2224) ػع  اسخ٤ ؤبٓ ٖٟاٝ ْ وُٗم صَمل ،عقُض ب

ٓهُحن اإلاداؾبحن لجمُٗت اإلانهيي الٗلم اإلااجمغ م٣ضمت يمً ٞٗالُاث   .ألاعصهُحن ال٣اه
4
ٓػَ٘، ال٣اَغة، ماملداؾبت كً الُِمت اللاصلت، (2223َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص )  ْالخ  .79، ٖحن الكمـ لليكغ 

5 Gérard MELYON, Rendois NOGUERA)2001), Comptabilité Générale, Edition ESKA, Paris, p42 
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ٍ الؿابِت ٌؿخسلص ما ًلي:  ومً زال٘ الخلاٍع

حن مؿخ٣لحن،  سُت هي اإلابلٜ الٟٗلي الظي وكإ ؤنال ًٖ ٖملُت جباص٫ خغة جمذ بحن َٞغ الخ٩لٟت الخاٍع

سُت  ْٖلُّ ٞالخ٩لٟت الخاٍع ٓعي.  َْٓ ما ٌٗبر ٖىّ مداؾبُا بالضلُل اإلآي ٓهُت،  ضٍ مؿدىض طْ حجت ٢اه     ٍٍْا

٣ّْٞ ج٣ُُم هي م ش ٖل ألان٫ٓ بضؤ ًخم  ْ قغائها ى ؤؾاؽ ٢ُمتها ألانلُت في جاٍع        اهخاظِا، ؤما الخهٓم ؤ

اصة  تراٝ بإي ٍػ ش وكإة الالتزام، خُض ال ًخم الٖا ْ ُٞخم ج٣ُُمِا ٖلى ؤؾاؽ ٢ُمتها في جاٍع اهسٟاى هدُجت  ؤ

ٓص.  ْحٛحر ال٣ضعة الكغاثُت للى٣  ج٣لباث ألاؾٗاع 

سُتاخدؿاب الخٖل.7.1  ٌت الخاٍع

ٍٓل ألاظل ٧ل ما ًى٤ٟ ه٣ضا  ْ ًضزل في اخدؿاب ج٩لٟت ألانل َ ْ ُٖىا  ؤ ما ٌٗاصلِما في ؾبُل  ؤ

ٓاؾُت الكغاء  ٓاء ٧ان طل٪ ب ْ الخه٫ٓ ٖلُّ، ؾ      هخاط الضازلي. ٟٞي خالت الكغاء جددؿب الخ٩لٟت ؤلا  ؤ

ع  ْما ًترجب ٖليها مً ه٣ٟاث يْغ ٤ اخدؿاب ٧اٞت مهاٍع٠ الكغاء  الػمت، ختى ًهبذ ألانل ًٖ ٍَغ ٍت 

ٕ ِٞىا حكمل ج٩لٟت ألانل ظمُ٘  يمً ممخل٩اث الٓخضة الا٢خهاصًت. ؤما في خالت اهخاط ألانل صازل اإلاكْغ

ت إلهخاظّ ختى ًهبذ ظاَؼا لالؾخسضام. ٍع   1الى٣ٟاث الًْغ

سُت  لؤلنل ٦ما ًلي:  ًخم خؿاب الخ٩لٟت الخاٍع

 

 

 

 

ٓا - سُت هي ؾٗغ الاؾخد ْػاثض ظمُ٘ الخ٩ال٠ُ  مىّ ط ٖلى ؤنل ما ها٢والخ٩لٟت الخاٍع ٓماث  الخه

ْلظل٪ ًالخٔ ؤن ؾٗغ الدسجُل  ٢ٓ٘ الاؾخسضام.  ْم ٍٓت الٗاصًت الالػمت لٓي٘ ألانل في خالت  الشاه

ٍٓت الالػمت لٓي٘  ْمً ؤمشلت الخ٩ال٠ُ الشاه في الضٞاجغ ٚالبا ما ٩ًٓن ؤٖلى مً ؾٗغ قغاء ألانل، 

ْالخإمحن.ألانل في خالت الاؾخسضام: ال ٠ الى٣ل، مهاٍع٠ التر٦ُب،  2ًغاثب، مهاٍع
 

ال جدخاط   ٓح ٞهي زالُت مً الخ٣ُٗض  ْالٓي سُت البؿاَت  ٣ت اخدؿاب الخ٩لٟت الخاٍع ما ًالخٔ ٖلى ٍَغ

 ٠ سُت لؤلنل حكمل ٧ل اإلاهاٍع ْؤصلت ملمٓؾت، ٞالخ٩لٟت الخاٍع ْزاث٤  لخ٣ضًغ شخصخي، ٦ما ؤجها حؿدىض ٖلى 

ٓاء جدهلذ ٖلُّ التي حٗبر ًٖ ؤخضار ا٢خ ٤ هاصًت لجٗل ألانل ظاَؼا لالؾخسضام ؾ اإلااؾؿت ًٖ ٍَغ

ْ الكغاء  ٤  ًٖ ؤ  هخاط.ؤلا  ٍَغ

                                                           
1
ٍْجاهذ )  ٓ ْظحري  ْهالض ٦ِؿ ْج٣ضًم ؾلُان اإلادمض الؿلُان، صاع 7، طداؾبت املخىؾؼتامل(، 7995ص ، جغظمت: ؤخمض خامض حجاط 

اى، م ش  لليكغ، الٍغ  .72اإلاٍغ
2
 .78م مغظ٘ ؾاب٤، ،املداؾبت كً الُِمت اللاصلت (،2223َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص )  

ٍ الشغاء املغجبؼت بال  -ألاصل = ؾلغ ألاصلشغاء جٖلٌت  صل لخحن إكضاصه الخصىماث + مصاٍع

 لالؾخسضام

ت إلهخاحه ختى ًصبذ حاهؼ إجٖلٌت  لالؾخسضام اهخاج ألاصل = حمُم الىٌِاث الظغوٍع  
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سُت.7  مبرعاث الاؾخمغاع في اؾخسضام أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع

سُت ٖلى مبرعاث ٖضًضة منها:  ٌؿدىض ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

 املىطىكُت في الُِاؽ: -

 ٖٓ ٓماث مٓي سُت ج٣ضم مٗل ُت، ٢ابلت للخد٤٣ ْزالُت مً الخدحز ْالاؾدىاص لآلعاء الخ٩لٟت الخاٍع

ْلِؿذ اٞترايُت  ْ الصخهُت، ألجها جبجي ٖلى ؤخضار ٞٗلُت  ٢ٓٗت، ٦ما ؤن حٛحراث ألاؾٗاع ال جمشل  ؤ مخ

ْاؾٗا للخ٣ضًغ الصخصخي،  ْجتر٥ مجاال  ُٖٓا لئلزباث اإلاداؾبي،             ٤ْٞ مبضؤ الخد٤٣ ؤؾاؾا مٓي

ْثها.ألن اإلااؾؿت لِؿذ َٞغ ْلم حكاع٥ في خض  1ا في جل٪ الخٛحراث 

ْجها.  سُت ج٣لل بلى الخض ألاصوى جإزغ الخؿاباث باآلعاء الصخهُت لؤلشخام الظًً ٌٗض  2الخ٩لٟت الخاٍع

٢ْاج٘ خضزذ ٞٗال  ٓم ٖلى  ُٖٓت في ال٣ُاؽ بد٨م ؤجها ج٣ َْٓ اإلآي سُت  َْظا ما جخمحز بّ الخ٩لٟت الخاٍع

ْثها_اللخٓت ْلِؿذ اٞترايُت م٣اؾت في جل٪  ٢ْذ خض ْبالخالي ال ج٩ٓن ٖغيت  _ؤي  ضة باإلاؿدىضاث   ْماٍ 

 لالزخالٞاث في الخ٣ضًغ ٖىض جضزل الخ٨م الصخصخي. 

ت: -  ًغض الاؾخمغاٍع

ٕ بإن ٣ًطخي ْالظي  خُاصًت اؾخمغاع خالت في اإلاكْغ ٓعة الٟترة زال٫ بإٖمالّ الٖا  ًجب ْالتي اإلاىٓ

ض ال ؤن ش ال مً قًِغا ( 12 ) ًٖ جٍؼ ٢ُٓ٘جاٍع ت ال٣ُم حؿخسضم ال ْبالخالي اإلاحزاهُت، ٖلى خ   لؤلن٫ٓ  الجاٍع

ْاخضة في بال  الخهُٟت. خالت في هي ٣ِٞ خالت 

سُت  ت الظي ٌٗخبر ؤن الخ٩لٟت الخاٍع سُت ٖلى ٞغى الاؾخمغاٍع غ الخ٩لٟت الخاٍع             ٌٗخمض في جبًر

ْلِؿذ ٢ُم الخهُٟت. 3هي ألاؾاؽ اإلاالثم للخ٣ُُم 
 

 ِّ:مبضأ الخد -

ٓمّ َب٣ًا ٣ًطخي ْالظي  تراٝ بٗضم الخ٣لُضي إلاِٟ ٫ٓ  ٢ُم حٛحراث في بإي الٖا ٓم ألان  بٗض بال ْالخه

 .آزغ َٝغ م٘ جباص٫ بظغاء ٍَغ٤ ًٖ جد٣٣ِا

ْبمجغص جدضًضَ  ٍْم٨ً الخد٤٣ منها    نل في الخضمت.ا جٓل زابخت َاإلاا ب٣ي ألا الخ٩لٟت مدضصة 

خماص ٖلى اإلاٗل ْالخاعظُتضمت، ًجب ؤن حٗلم ٧ل ألا ٓماث اإلا٣ٞدتى ًم٨ً الٖا                َغاٝ الضازلُت 

ْمؿدىضة  ٓماث ص٣ُ٢ت  ٤ اؾخسضام الخ٩لٟت ٦إؾاؽ المؿا٥ الضٞاجغ، ًم٨ً ٖؤن اإلاٗل ًْٖ ٍَغ لى خ٣اث٤. 

م. َغ ٢ْابلت للخد٤٣ منها في ج٣اٍع ُٖٓت  ٓٞحر بُاهاث مٓي 4للمداؾبحن ج
 

 :الِابلُت للمِاعهت والُِاؽ -

                                                           
1
ت املداؾبت )مىـىع الخىاًّ الضولي((، 2225ؤمحن الؿُض اخمض لُٟي )   ت، مهغ،الضاع  ،هـٍغ  .263م  الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

2
ٓن خمضان )  ْمإم  .373، م(، مغظ٘ ؾاب2227٤خؿحن ال٣اضخي 

3
 .263م (، مغظ٘ ؾاب٤، 2225ؤمحن الؿُض اخمض لُٟي )  

4
   ْ ٍْجاهذ )ص ٓ ْظحري   .78، م(، مغظ٘ ؾاب7995٤هالض ٦ِؿ
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ٓطط ا  ْال٣ُاؽ في ْل خالت مً الشباث ْالاؾخ٣غاع ًخمحز هم سُت بال٣ابلُت للم٣اعهت  لخ٩لٟت الخاٍع

 الا٢خهاصي.

سُت ؾهلت الٌهم هحر ملِضة -  : الخٖلٌت الخاٍع

ٞت بال٩امل ٖىض خضْر اله٣ٟت   ْمْٗغ ْ ؤن ألاؾٗاع مدضصة  ْهي ٚحر ٢ابلت للجض٫  ؤ ت  اإلاٗاملت الخجاٍع

 ْ ٢ٓذ الخايغ هجض الٗضًض الخُٛحر لظل٪ اؾخمغ جُب٤ُ َظا اإلابض ؤ ٢ٓذ بل ختى في ال ٍٓلت مً ال ؤ لٟترة َ

ن ؤهّ ألاؾاؽ الؿلُم في ال٣ُاؽ. ضًّ الظًً ًْغ  مً مٍا

سُت في ج٣ُُم  -  ألان٫ٓ ٦ما ًخ٤ٟ ٦ِؿٓ ْظحري م٘ ما ؾب٤ خُض اٖخبرا ؤن اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

1ظل ًغظ٘ لؤلؾباب الخالُت:ٍٓلت ألا َ
 

  ش الا٢خىاء، ٞةن  ٌت حلٕـ الُِمت اللاصلت؛الخٖلفي جاٍع

  سُت ح٨ٗـ ْلظل٪ ٞةجها ألا٦ثر مهضا٢ُت؛ صٌِاث ًللُتالخ٩لٟت الخاٍع  ْلِؿذ مٟتريت 

  ٖىض اؾخسضام َغ١ ٔ ٍْىجم ٖنها  ؤزغ زؿاعة ًُجب أن ال جؤزظ  أو مٖاؾب لخ٣ُُم ألانل 

تراٝ  في الاكخباع ْبهما ًجب الٖا      مؿب٣ا ألن ألانل ماػا٫ في خُاػة الٓخضة الا٢خهاصًت 

 بها ٖىض بُ٘ ألانل.

سُت  ًخالءم م٘ ٦شحر مً الٗىانغ ألا  - ٔ باإلياٞت بلى ما ؾب٤ ٞةن ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع ٓهت لئلَاع  زغ اإلا٩

ْهي: ْمبضؤ ال٣ابلُت للخد٤٣  ت   2ال٨ٟغي للمداؾبت اإلاالُت ٖلى ٚغاع ٞغى الاؾخمغاٍع

 م٣ابلت  ٍَغ٤ ًٖ الضزل بخدضًض ٣ًطخي ْالظي : باملصغوًاث إلاًغاصاث مِابلت مبضأ

٫ٓ  ٢ُمت نافي م٣اعهت ٍَغ٤ ًٖ ْلِـ ٣ِٞ، الٟترة َظٍ بخ٩ال٠ُ الٟترة بًغاصاث ْ  ألان  ٫ ؤ

 .اإلاداؾبُت الٟترة ْآزغ

 سُت الخ٩لٟت ؤؾاؽ ؤن خُض : الثباث مٌهىم ٫ٓ  بإن ٣ًطخي الخاٍع جٓل  ْالخهٓم ألان

ٓمت ٔ  بلى ٞترة مً بالخ٩لٟت م٣  .ألاؾٗاع في حٛحراث ؤي ًٖ الىٓغ بٌٛ ؤزغ

 ًاصي ؤن قإهّ مً َْظا ،ألان٫ٓ  ؤؾٗاع اعجٟإ ًخم ججاَل : خُضالخُؼت والخظع         

ا بلى  .مخدٟٓت ب٣ُم اإلاغ٦ؼ اإلاالي ٢اثمت في بِْاَع

 ألانلُت الى٣ضًت الٓخضاث باؾخسضام ٣ًطخي ْالظيالىِضًت:  الُِاؽ وخضة ًغض           

ْججاَل في  .الاه٨ماف ؤْ الخطخم هدُجت ٢ُمتها في حٛحر ؤي ؤلازباث 

 ٓاثم الضٞاجغ في ؤلازباث ِبإن ٣ًطخي ْالظي : الٌللي الُِاؽ مبضأ            ًجب اإلاالُت ْال٣

 .اٞتراى آزغ ْي٘ ؤي ْلِـ ألانلُت لل٣ُم َب٣ًا ٞٗال جم ما ٖلى ؤن ٣ًخهغ

                                                           
1
ٍْجاهذ )  ٓ ْظحري  ْهالض ٦ِؿ  .453(، مغظ٘ ؾاب٤، م7995ص

2
 .373:374م (، مغظ٘ ؾاب7992،٤حراػي )ٖباؽ مِضي الك  
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سُت.4  مبرعاث الخسلي كً اؾخسضام أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع

سُت بلى ؤن الخ٩لٟت ؤلاقاعةججضع   ًِٓغ بهما ْ الخمل٪، ؤْ الا٦دؿاب لخٓت صختها في ٌك٪ ال الخاٍع

ٞبد٨م  مً اإلااضخي، قِئا اإلاسجلت ال٣ُمت جهبذ بط الخضر، خضْر ؤْ الخمل٪ بٗض اإلابضؤ ؾالمت الدك٨ُ٪ في

سُت  ا ؤنبدذ الخ٩لٟت الخاٍع ْٚحَر ْجطخم  ٝ الا٢خهاصًت مً ٦ؿاص  ٓص بخٛحر الْٓغ ٓة الكغاثُت للى٣ حٛحر ال٣

م مؼاًاٍ الؿاب٣ت الظ٦غ الٗضًض بُٗضة ًٖ ال سُت ٚع ع الؼمً. لِظا ْظِذ إلابضؤ الخ٩لٟت الخاٍع ٣ُمت الخالُت بمْغ

تراياث ٖلى اؾخسضامّ، ْزان ْاضخت، ت في الٟتراث التي جخٛحر ٞيها ألا مً الاهخ٣اصاث ْالٖا ٓعة     ؾٗاع به

ْ مما ًىجغ ٖىّ ج٣اصم للخ٩لٟت في ٞترة اعجٟإ  ْٖلُّ ج ؤ ٓاث اهسٟاى ألاؾٗاع  هبذ الخ٩لٟت الخانت بالؿى

ت.   الؿاب٣ت ٚحر ٢ابلت للم٣اعهت م٘ ؤع٢ام الخ٩لٟت الجاٍع

سُت ؤ٦ثر الخ٩لٟت ؤؾاؽ ْٖلُّ ؤنبذ  ٓاء لالهخ٣اص بزاعة اإلاداؾبُت اإلاباصت الخاٍع  مؿخسضمي ٢بل مً ؾ

ٓاثم اإلاالُت  :ؤصهاٍ إلآضرا خؿب الاهخ٣اصاث َظٍ بظما٫ ًم٨ً ْلٗلّ ؤهٟؿِم، اإلاداؾبحن ٢بل مً ؤْ ال٣

ْاإلاباصت التي ًخ٩ٓن منها ب - ى  سُت م٘ الٗضًض مً الْٟغ ت في خحن ًدؿ٤ مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع َاع هٍٓغ

سُت ال ًدؿ٤ م٘ اإلاداؾبت ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ اإلاداؾبي زانت  ؤلاٞهاحمبضؤ . هجض ؤن مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓة الك ججاَاثالافي ْل  ْما ًيخج ٖنها مً الخٛحر في ال٣ ٓصالخطخمُت   .1غاثُت للى٣

ٖٓحن مً  - سُت الخ٣لُضي ه ٓطط الخ٩لٟت الخاٍع  اإلاداؾبُت: ألازُاءًيخج ًٖ جُب٤ُ هم

  :أزؼاء في الُِاؽ -أ 

  ٓطط الخ٣لُضي الخٛحر ْبظل٪ ًخجاَل الىم ٓة الكغاثُت لٓخضة الى٣ض،  جيخج ًٖ ٞغى زباث ال٣

ٓص؛ ٓة الكغاثُت للى٣ 2في ال٣
 

 خماص ٖلى ًترجب سُتالخ الخ٩لٟت ؤؾاؽ ٖلى الٖا ٓخضاث الى٣ضًت ٢ُمت في الخٛحر ججاَل اٍع  ال

     مخجاوؿت ٢ُاؽ ْخضاث اؾخسضام ًخُلب اإلابضؤ لِظا الخُب٤ُ الؿلُم نؤ خُض ألانلُت،

ٔ  هاخُت ْمً اإلاسخلٟت، الٟتراث في اإلاالي ٖىانغ اإلاغ٦ؼ ٧اٞت بزباث في  ججاَل ؤن ًالخٔ ؤزغ

ٔ  الخٛحراث ٓاعصة مال٣ُ ًجٗل ؾٝٓ لؤلؾٗاع الٗام في اإلاؿخٓ ٓاثم في ال  ٢ابلت ٚحر اإلاالُت ال٣

ْالخلخُو.  للخجمُ٘ 

ْالٟتراث اإلاالُت   ْخضة ال٣ُاؽ اإلاؿخسضمت ٚحر مخجاوؿت باليؿبت للٗملُاث  خُض جهبذ 

ٓهت ل٣اثمت لخٛحراث ال٨بحرة في ألا بؿبب الخٛحر في ٢ُمتها، زانت في خالت ا ؾٗاع ٞةن الٗىانغ اإلا٩

غح ٢ُم اإلاغ٦ؼ اإلاالي جهبذ بُٗضة ٧ل ال ٓم بجم٘ َْ ْبالخالي ٞةن اإلاداؾب ٣ً ت،  بٗض ًٖ ٢ُمِا الجاٍع

ٓتها  م مً ازخالٝ ٢ ْاخضة ٖلى الٚغ ٓة قغاثُت  ْٖملُاث مالُت ٦ما لٓ ٧اهذ طاث ٢ ْؤخضار 

                                                           
1
ٓص )   .277ممغظ٘ ؾاب٤، ، (2224نالر ٖبض الغخمان مدم

2
ٓة خىان )   ٓان خل  .68-67م مغظ٘ ؾاب٤، ،(2223عي
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ٓ الخا٫ في خالت َغح  ْ الكغاثُت مشلما َ ٓوسخي  ؤ ظم٘ ٖملخحن مسخلٟخحن  ٧الضًىاع الجؼاثغي م٘ الخ

ٓاثم اإلاالُت، خُض مشال صْن بظغاء ٖملُاث الخ ٍٓل، ألامغ الظي ًدؿبب في ٖضم مهضا٢ُت ال٣ د

ٍٓغ الخ٣اث٤ جهبذ ٖاظؼة ًٖ     ْزانت ال٣غاعاث مخسظي اخخُاظاث م٣ابلت ًْٖ الا٢خهاصًت جه

٢ٓٗت الى٣ضًت ج٣ضًغ الخض٣ٞاث في ٓٞحر هٓغة مؿخ٣بلُت إلاؿاع الٓخضة اإلاداؾبُت. اإلاخ   ْبالخالي ٖلى ج

ُذ -ب   :أزؼاء في الخُى

 ط جيخ ْؤؾٗاع الخْغ تراٝ بالخٛحراث في ال٣ُمت)حٛحراث ؤؾٗاع الضز٫ٓ  ج ًٖ جإظُل الٖا

ٓعي. ت( ختى ًخم خضْر ٖملُت جباص٫ ٞٗلي مما ًدُذ الاؾدىاص بلى صلُل مٓي 1الجاٍع
 

 خماص نب سُت الخ٩لٟت ؤؾاؽ ٖلى الٖا ْعي ؾلُم ٚحر ٢ُاؽ بلى ًاصي ؾٝٓ الخاٍع  للغبذ الض

 ا:َم لؿببحن

 ٓاثم  في الٓاَغة ألاعباح ؤن مخٗضصة ظِاث ٍَغ٤ ًٖ ٖضًضة الثخا صعاؾت مً اجطر ال٣

ت، باألؾٗاع الخ٩لٟت ٢ُاؽ خالت ًٖ ٦بحر بمٗض٫ جىسٌٟ الخ٣لُضًت اإلاالُت  بمٗجى الجاٍع

  ٩ًٓن  ألاعباح مً اظؼء ؤن
ً
  عبدا

ً
  َْمُا

ً
ت باألؾٗاع م٣اؾت بًغاصاث م٣ابلت مً هاججا  الجاٍع

سُت، بالخ٩لٟت اإلا٣اؾت ببٌٗ الخ٩ال٠ُ . الغبذ ع٢م ًهبذ ْبالخالي الخاٍع
ً
2مًلال

 

 تراٝ جإظُل بن ٫ٓ  ٢ُم في بالخٛحر الٖا ٓم ألان  م٘ َٝغ خ٣ُ٣ي جباص٫ ًخم ختى ْالخه

          ؤمغ ًخٗاعى َْٓ اإلاسخلٟت اإلاداؾبت الٟتراث هخاثج جضازل بلى ًاصي ؾٝٓ زاعجي

ْعٍت ٞغى م٘ ْعي الغبذ ؤن ؤي. (Periodicity)الض  مُٗىت مداؾبُت ترةبٟ الخام الض

 جخد٤٣ ْلم مداؾبُت ؾاب٣ت ٞتراث في وكإث التي الا٢خهاصًت ألاخضارهاجج  ٨ٌٗـ ؾٝٓ

  بال٩امل الٟترة الخالُت ؤخضار هخاثج ٨ٌٗـ لً الغبذ َظا ؤن ٦ما الٟترة، َظٍ زال٫ بال

تراٝ بّ ًخم ؾٝٓ اإلاد٣٣ت ٚحر ألاخضار َظٍ مً الجؼء طل٪ ؤن بط  ٞتراث في الٖا

3م٣بلت. مداؾبُت
 

٢ُٓذ ؤلاَْظا هاظم ًٖ اجبإ مبضؤ الخد٤٣ خُض  زباث ًاصي بلى خضْر ؤزُاء في ج

ما٫ ٖباعة ًٖ زلُِ  ْبالخالي ج٩ٓن هخاثج ألٖا تراٝ اإلاداؾبي( بالخٛحراث في ال٣ُمت،    )الٖا

ْالظي  ْالضزل الظي جم ا٦دؿابّ خالُا            مً الضزل الخام بالٟترة اإلاالُت الخالُت 

 ٤ في الٟتراث الؿاب٣ت؛لم ًخد٣

                                                           
1
ٓة خىان )  ٓان خل  .68-67م مغظ٘ ؾاب٤، ،(2223عي

2
ْاصي )   ٓػي ٖلُان   لٌلؿؼُيُتافي الىخضاث إلاُخصاصًت أزغ الخطخم كلى إلاًصاح املداؾبي للِىابم املالُت (، 2226مضخذ ٞ

ٓعة عؾالت ماظؿخحر ، ()صعاؾت جدلُلُت جؼبُُِت  .62، ٧لُت الخجاعة، الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚؼة، مٚحر ميك
3
 .377-374اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  
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سُت الخ٩لٟت ؤؾاؽ ٖلى ٖخماصؤلا  بن - ٫ٓ  مً ٦شحر بؾ٣اٍ قإهّ مً الخاٍع ٓاثم مً ٚحر اإلالمٓؾت ألان  ال٣

تراٝ آزغ َٝغ م٘ جباصلُت ٖملُت خضْر اقتراٍ ألن اإلاالُت،  اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٖىانغ في حٛحر بإي ٢بل الٖا

 ألان٫ٓ ْ اإلادل، قِغة طل٪ ٖلى ألامشلت ْمً اإلاداؾبُت، في السجالث ال٣ُم مً ا٦شحر  ٌؿدبٗض ؾٝٓ

ت، ت، البكٍغ ٓماث ْهٓام ْاإلاؼاًا الاخخ٩اٍع ٓٞغ اإلاٗل              الٗىانغ مً طل٪ ْٚحر اإلايكإة لضٔ اإلاخ

ا ًٖ اإلاداؾبُت الٓخضة بها جمخاػ ٢ض التي ٚحر اإلالمٓؾت ٔ ألا  الٓخضاث مً ٚحَر .زغ
1

 

ٓطط حهضم - سُت الخ٩لٟت هم ٍَٓغ خ٣ُ٣ت الخاٍع ت ألي تظ  مدضصة ٢ُمت الصخيء ؤن ْهي ال٣ُمت ل٣ُاؽ هٍٓغ

ٝ، بالؼمً   ٦2بحرة. بضعظت مؿخ٣غة ٚحر ه٣ضًت ٢ُمت ًٖ ٖباعة ؤنل ؤي ٢ُمت ؤن ْبالخالي ْالْٓغ

٢ٓذ بلى ؤن ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي جهبذ ٖباعة بن  - ع ال سُت ًاصي بمْغ         اؾخسضام مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓلُٟت مً ْخضاث ه٣ضًت ٓتها   ًٖ ج ٓة قغاثُت مسخلٟت  ألن ْخضة ال٣ُاؽ اإلاؿخسضمت جخٛحر ٢ طاث ٢

ٔ الكغاثُت مً ٞترة أل  ٓعة حُٗي ال ؤجها ٖليها ًترجب ، ممازغ ْْاضخت ن  اإلاالي؛ اإلاغ٦ؼ ًٖ ناص٢ت 

٢ْذ الخضر، ْفي خالت الاؾخ٣غاع ب - سُت ٩ًٓن نالخا  ٣ْٞا إلابضؤ الخ٩لٟت الخاٍع ن ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

 الا٢خهاصي ٣ِٞ؛

ٍّٓ هخاثج ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بؿبب ججاَل الخٛحر في ٢ُمت  - سُت ًاصي بلى حك بن جُب٤ُ الخ٩لٟت الخاٍع

3ْخضة ال٣ُاؽ اإلاداؾبي مما ًاصي بلى ٖضة مك٨الث ؤَمِا:
 

  ٓاء مً ٢بل ؤلاصاعة ْ اجساط ٢غاعاث زاَئت ؾ ٓاثم اإلاالُت بؿبب ما جٍِٓغ  ؤ         مؿخسضمي ال٣

ْحؿٗحر الا مً جدلُالث ٚحر صخُدت ٧الٗ ْجدضًض ج٩ال٠ُ اثض ٖلى الاؾدشماع،  ٍٓل  ْالخم هخاط، 

 هخاط؛ؤلا 

 ٓعٍت ٢ض ال ج٩ٓن مخد٣٣ت؛  صٞ٘ يغاثب ٖلى ؤعباح ن

 ٓػَ٘ ظؼء مً عؤؽ اإلاا٫ ٖلى ق٩ل ؤعباح ٚحر مخد٣٣ت ٞٗال؛  ج

  الشابخت اإلاؿتهل٨ت ألان٫ٓ عجؼ الٓخضة الا٢خهاصًت ٖلى بخال٫ ؤن٫ٓ زابخت ظضًضة مدل         

 ًاصي بلى جغاظ٘ الُا٢ت الاهخاظُت للماؾؿت.مما 

 ح٣ُٗبا ٖلى ما ؾب٤ وؿخسلو ما ًلي:

 سُت الخ٩لٟت ؤن ت ج٩لٟت بمشابت اٖخبرث لؤلنل الخاٍع ش في ٖاصلت ظاٍع  .الكغاء جاٍع

                                                           
1
ْاصي )   ٓػي ٖلُان   .377-374(، مغظ٘ ؾاب٤، م2226مضخذ ٞ

2
ٓاٝ خمضان ٖابض )  ٔل الُِاؽ والاًصاح املداؾبي كً اهسٌاض ُُمت الاص٘ى الثابخت في صعاؾت جدلُلُت ملشا، (2226مدمض ه

ٓعة عؾالت ماظؿخحر ، -صعاؾت جؼبُُِت-طىء امللاًحر الضولُت ُت، ال٣اَغة، م، ٚحر ميك ْاإلاهٞغ ٓم اإلاالُت   .57الا٧اصًمُت الٗغبُت للٗل
3
ٓاعي مٗغاط ْخضًضي آصم )  ٖالُت جؼبُّ الُِمت اللاصلت ٓأؾاؽ للُِا(، 2277َ ؽ والاًصاح في الِىابم املالُت للبىىْ اش

ت ْلُت للمداؾبت الخجاٍع ٓاظِت اإلاٗاًحر الض ْع٢ت بدض م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضْلي خ٫ٓ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في م  ،IAS/IFRS  ْاإلاٗاًحر

ْلُت للمغاظٗت  ٓمي  ISAالض  .8. م2277ؾبخمبر  74ْ 73ً
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 ٍٓاث في حٛحراث َىا٥ ج٨ً لم بطا ش بحن ألاؾٗاع مؿخ ٓاثم  ْبٖضاص ألانل قغاء جاٍع     إلاالُتاال٣

ٓاثم لخٗضًل مبرع َىا٥ ًٓظض ال سُت الخ٩لٟت مبضؤ ألن اإلاالُت ال٣  ؛ٞٗاال ٩ًٓن  الخاٍع

 ٓاثم بن   اإلاٗضة اإلاالُت ال٣
ً
سُت الخ٩لٟت إلابضؤ ٣ْٞا        في خالت ٖضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي  الخاٍع

  حُٗي ال
ً
ٓص ٢ُما ٓاثم لبى ما٫ ْهخاثج اإلاالي اإلاغ٦ؼ خ٣ُ٣ت بٗضالت اإلاالُت جمشل ال٣  للٓخضة ألٖا

 .ًتالا٢خهاص

 ٓطط ٢ضعة ٖضم سُت الخ٩لٟت هم  ؤبغػ  ؤخض َظٍ الخٛحراث ظٗل ألاؾٗاع حٛحراث مغاٖاة ٖلى الخاٍع

ٓاظِِا التي الباعػة اإلاكا٧ل ٓاضخت الو٩ٗاؾاتها اإلاداؾبُت ألاصبُاث ج  ال٣ُاؽ ٖلى هخاثج ال

  .الا٢خهاصًت في الٓخضاث اإلاداؾبي ْالخ٣ُُم

 الخٛحر في ال٣ضعة  آزاع مُٗىت إلاٗالجت غاءاثبظ الض٫ْ، مً ٦شحر في اإلاداؾبت مِىت اجسظث

ٓاٖض بٌٗ لٓي٘ الثْ امد بظلذ بط الخؿاباث، ٖلى الكغاثُت        اصيــــالتي ج ْؤلاظغاءاث ال٣

ٓاثم بٖضاص ٖىض الخؿبان في ألاؾٗاع في الخٛحراث ؤزظ بلى ٓص ٌؿخضعي َظا اإلاالُت. ال٣  هماطط ْظ

ٓطط بضًلت مداؾبُت سُت الخ٩لٟت لىم  .الخاٍع

سُت ال جهلر ألن ج٩ٓن ؤؾاؾا  ٣ْٞا إلابضؤ الخ٩لٟت الخاٍع ٓعة ؤٖالٍ ٞةن اإلاداؾبت  ْبالىٓغ لالهخ٣اصاث اإلاظ٧

ٓماث  ْالتي جُلبها  اإلاالءمتمىاؾبا لل٣ُاؽ اإلاداؾبي ألجها لم حٗض ٢اصعة ٖلى بُٖاء اإلاٗل الجساط ال٣غاعاث 

عي ال غاٝ اإلاسخلٟت اإلاؿخسضمت لِا مً َىا ؤنبذ مً الًْغ ٔ بدض ًٖ م٣اًِـ ألَا بسالٝ مبضؤ الخ٩لٟت  ؤزغ

سُت   .الخاٍع

سُت الاؾخثىاءاث.3   مً أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع

اصة ٞٗالُت   ْعٚبت اإلاداؾبحن في ٍػ سُت  مً ؤظل الخس٠ُٟ مً الاهخ٣اصاث اإلآظِت إلابضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

ْجم ٢ ط ًٖ َظا اإلابضؤ في ٦شحر مً الخاالث  غ اإلاداؾبُت ٣ٞض جم الخْغ ْ ب٫ٓ حٗضًالث الخ٣اٍع      اؾخصىاءاث  ؤ

ْالتي منها:    في جُب٣ُّ 

 املضًىىن )اللمالء(.1.3

ٓمُت باإلاحزاهُت اإلاضًىحن ؤعنضة جِٓغ  جدهُلِا ًخم ؤن ْاإلاىخٓغ الٗمالء ٖلى اإلاؿخد٣ت اإلابالٜ الٗم

ْصاث الٟترة جهاًت في ج٣ضًغاث حٗض زم ْمً ه٣ًضا، ت اإلاغص ٢ٓٗت، ْاإلاؿمٓخاث إلاٗٞغ          طل٪ مً رؤ٦ث بل اإلاخ

 البًاٖت، زاللِا ًغص ؤن للٗمُل ًم٨ً التي الٟترة جيخهي ختى ألاخُان في بٌٗ البُ٘ ٖملُت حسجُل ًخم ال

ش ؤي في الهافي اإلاضًىحن عنُض ؤن هجض بالخ٣ؿُِ ٦ظل٪ في خالت البُ٘ ٕٓ ًٖ ٩ًٓن ٖباعة جاٍع  ألا٢ؿاٍ مجم

ش ها٢ه طل٪ ختى اإلاؿضصة ٚحر ٓاثض ا مىّالخاٍع ش طل٪ في ٚحر اإلا٨دؿبت الٟ  الضًٓن  مسهو ؤن ٦ما .الخاٍع

ًخا في ًِٓغ ٞيها اإلاك٥ٓ٩       مً مسههاث الخ٣ُُم.  امسهه باٖخباٍع اإلاضًىحن ع٢م مً اإلاحزاهُت مُْغ
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ْلِؿذ الخ٩لٟت  اإلاىخٓغ ال٣ُمت نافي َٓ اإلاضًىحن بىض ج٣ُُم ؤؾاؽ ال٫ٓ٣ ؤن ًم٨ً طل٪ ْٖلى جدهُلِا 

سُت.  1الخاٍع

 الؿلعي وناملسؼ .7.3

ن باليؿبت ٍٓم الٗامت ٞال٣اٖضة الٗام آزغ الؿلعي للمسْؼ         الؿ١ٓ  ؤْ الخ٩لٟت ٢اٖضة هي للخ٣

ط حؿخضعي ٦شحرة زانت خاالث جٓظض ؤهّ بال ؤ٢ل، ؤحهما ٓص خالت ٟٞي ال٣اٖضة، َظٍ ًٖ الخْغ  قبّ ؾ١ٓ  ْظ

٤ٍٓ الالػمت ْالخ٩ال٠ُ للمىخج ما٦ضة  ال٣ُمت نافي بلى للٓن٫ٓ  الؿ١ٓ  اعؤؾٗ  حؿخسضم ٢ُاؾِا ًم٨ً للدؿ

ٍٓم البُُٗت ٦إؾاؽ   ؤ٢ل ؤْ الخ٩لٟت مً ؤ٦بر ال٣ُمت َظٍ ٧ٓن  ًٖ الىٓغ ْبٌٛ اإلاضة، آزغ بًاٖت لخ٣

ن الٟٗلُت الخ٩لٟت جدضًض م٩انب ٖضم خالت في الؿ١ٓ  ؤؾٗاع حؿخسضم ٦ظل٪ منها،  خالت في ٦ما للمسْؼ

 ًجٗل خُض ؤلاهجاػ وؿبت اؾخسضم ًخم الثْ ااإلا٣ قغ٧اث ْفي .اللخٓم ْحٗبئت نىاٖت ؤْ الؼعاعي اليكاٍ

ش ختى اإلاترا٦مت بالخ٩لٟت مضًًىا الخىُٟظ جدذ الثْ ااإلا٣ خؿاب ٓاثم جاٍع ا اإلاالُت ال٣
ً
         م٣ضاع بلُّ مًاٞ

.ال٣ٗض ؤْ لتْ ااإلا٣ مً بهجاٍػ جم ما م٘ ًدىاؾب ألاعباح مً
2 

 الِبع عاَأو .4.3

ْ  ج٣ُُم ًخم ش الخالُت في ب٣ُمتها ال٣بٌ عا١ؤ ٓاثم بٖضاص جاٍع ْطل٪ ال٣ تراٝ ًخُلب اإلاالُت  ا الٖا ًٍ ْع  ص

ٓاثض بةًغاصاث  ْال٣ُمت ؤلاؾمُت ال٣ُمت بحن الٟغ١  بَما٫ ًم٨ً ال ٖامت ْبهٟت .عا١ْ ألا  جل٪ ٖلى الضاثىت الٟ

ش مً ٖام زال٫ ْحؿخد٤ ألاظل ٢هحرة آظالِا ٧اهذ بطا ال٣بٌ بال عا١ْ أل  الخالُت ٓا بٖضاص جاٍع  .ثم اإلاالُتال٣

 ألاحل ُصحرة الاؾدثماعاث.3.3

ٍٓم ٩ًٓن  ؤن هي ٞال٣اٖضة ألاظل ٢هحرة لالؾدشماعاث باليؿبت           بظمالي الخ٩لٟت ؤؾاؽ ٖلى الخ٣

٢ُٓت ال٣ُمت بظمالي ؤْ ٢ُٓت في ال٣ُمت بظمالي ٢ُاؽ ٩ًٓن  ؤن ٖلى ؤ٢ل، ؤحهما الؿ ش الؿ  اإلاحزاهُت، بٖضاص جاٍع

ض ؤال بكٍغ ْل٨ً الخؿبان في ًازظ الخالُت الٟتراث اإلاالُت في الؿ١ٓ  ؤؾٗاع يف الخدؿً ؤن ٍْالخٔ َىا  جٍؼ

 ال٣ُمت َبٍٓ مسهو خؿاب عنُض في بالى٣و الخٗضًل ْؤن الخ٩لٟت ألانلُت، ًٖ اإلاٗضلت ال٣ُمت

                                                           
 عاظ٘: 1

 .322-377، م م (، مغظ٘ ؾاب7992٤ٖباؽ مِضي الكحراػي ) -

- ( ٕٓ ٓص ظغب سُت بحن الخاًُض ْالاهخ٣اصاث اإلآظِت بليها، ، (2227ًٓؾ٠ مدم مجلت املجمم اللغبي ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

٢ٓ٘: 4-7، م7، ٕللمداؾبحن الِاهىهُحن ، مل٠ بل٨ترْوي جم جدمُلّ مً اإلا

htty/www.ascasociety.org/magazine.aspx? page-key-magazine.  :ٓم ً75/24/2272. 

-  ْ ٕٓؤ ٓص ظغب سُت الخٖلٌت (،2227) ًٓؾ٠ مدم ٓعا١ ماؾؿت ،7ٍ ،للمسؼون الخاٍع ٓػَ٘، للُباٖت ال ، ألاعصن ٖمان، ْالخ

 . 220 م

ٕٓ )ؾالم ٖبض هللا - ٓص ظغب ٍْٓؾ٠ مدم سُت الخٖلٌت أؾاؽ اؾخسضام جأزحر، (2229 خلـ   في املالُت الِىابم إكضاص في الخاٍع

ٍ املالي الخطخم ؿل ، -ًلؿؼحني ف الِاهىهُحن املغاحلحن آلعاء جدلُلُت صعاؾت -ةالـاهغ  هظه مً الخاعجي حماملغا ومُى

 .79-76الجامٗت الاؾالمُت ٚؼة، م
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٢ُٓت      ة ال٣اٖض لِظٍ اؾخصىاء َىا٥ ؤن بال اإلاد٣٣ت، ٚحر للخؿاثغ اإلاداؾبُت الخ٣ضًغاث في ٌٗخبر حٛحًرا الؿ

ٖاث خالت في  اإلاالُت، عا١ْ ألا  ْؾماؾغة مشل ماؾؿاث الاؾدشماع، اإلاالُت عا١ْ ألا  في ؤؾاًؾا جخٗامل التي اإلاكْغ

      الاؾدشماعاث َظٍ لخ٣ُُم ٦إؾاؽ الؿ١ٓ  ؤؾٗاع الخالت حؿخسضم َظٍ ٟٞي .الخإمحن ْقغ٧اث ْالبى٥ٓ

٢ُٓت بحن ال٣ُمت الٟغ١  ٌٗالج ؤن ٖلى        ْلِؿذ اإلال٨ُت خ١ٓ٣  ٖىانغ بمشابت ؤخض ألانلُت ْالخ٩لٟت الؿ

 .الضزل ٢اثمت مً ٖىانغ

 ألاحل ػىٍلت الاؾدثماعاث.9.3

ٍٓم في ألاؾاؽ ٍٓلت لالؾدشماعاث باليؿبت الخ٣ َٓغي  َىا٥ اهسٟاى ٧ان بطا بال الخ٩لٟت َٓ ألاظل َ  ظ

 للخ٩لٟت، الجضًض ؾاؽألا  ال٣ُمت اإلاٗضلت ْجمشل الاهسٟاى، َظا ب٣ُمت الخ٩لٟت ٞخٗض٫ الؿ١ٓ  ؤؾٗاع في

 ما٢ًخا اهسٟاًيا الؿ١ٓ  ؤؾٗاع في الاهسٟاى بطا ٧ان ؤما الضزل، ٢اثمت ٖىانغ يمً الخؿاثغ ْجِٓغ

        ْل٨ً ألاظل ٢هحرة الاؾدشماعاث في الخا٫ َٓ ٦ما ؤ٢ل الؿ١ٓ ؤحهما ؤْ الخ٩لٟت ٢اٖضة جُب٤ُ ُٞم٨ً

٢ُٓت ٌٗالج ٣ُمتال اهسٟاى مسهو ٖلى ؤن الخٗضًالث َٓ بؿُِ ازخالٝ م٘ اإلال٨ُت  خ١ٓ٣  مً ٦جؼء الؿ

        الاؾدشماع خالت ؤهّ في بال الضزل ٢اثمت ٖىانغ ٖلى ًازغ ؤن صْن  اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٢اثمت في مؿخ٣ال ٍِْٓغ

 مل٨ُت )وؿبت الكغ٦ت بصاعة ٖلى جد٤ُ٣ ؾُُغة قإهّ مً الاؾدشماع َظا حجم اإلال٨ُت خ١ٓ٣  جمشل ؤؾِم في

ٕٓ جد٤ُ٣ ْؤ مشال( % 50 مً ؤ٦بر        مشال( % 50 بلى % 20 بحن ما اإلال٨ُت الخإزحر الٟٗا٫)وؿبت مً ه

ط الخاالث َظٍ مشل في ٞةن ٍٓم الخ٩لٟت ؤؾاؽ ٖلى ًم٨ً الخْغ ٣ت اؾاؽ ٖلى الاؾدشماعاث ْج٣  خ١ٓ٣  ٍَغ

ا اإلاٗضلت بالخ٩لٟت الاؾدشماعاث اإلال٨ُت خُض جِٓغ  الكغ٦ت ثغؤعباح ْزؿا مً اإلاؿدشمغة الكغ٦ت بىهِب ؾىًٍٓ

ٓػَٗاث ٞيها اإلاؿدشمغة  .الٟترة زال٫ ْالخ

5.3.  ٘  :الثابخت ألاصى

ًظا جمشل الشابخت ألان٫ٓ  ًٖ اإلاداؾبت في ٦شحرة خاالث َىا٥ سُت مبضؤ ًٖ زْغ     ٞمشال الخ٩لٟت الخاٍع

ا اإلاؿتهل٨ت ألان٫ٓ  خالت في     لضاثما الاهسٟاى خالت في ؤْ بهخاظُت مؿخ٣بلُت، ٦ُا٢ت حٗمل ػالذ ال صٞترًً

ٓاهُت ألان٫ٓ  في خالت ؤْ للخ٣اصم هدُجت الشابخت ألان٫ٓ  ٢ُمت في  ًلؼم الخاالث َظٍ مشل في )الخ٩ازغ(، الخُ

َٓغي  حُٛحر ًدضر ما ٦شحًرا ٞةهّ الشابخت، ألان٫ٓ  ج٣ُُم بٖاصة ٫ٓ  َظٍ ٢ُمت في ْصاثم ظ الظي  ألامغ ألان

اصة ؤْ ضاثمال بالى٣و لالٖتراٝ آلزغ ٢ْذ مً الخ٣ُُم بٖاصة ٌؿخضعي  .في ال٣ُمت الضاثمت الٍؼ

 :الىِضًت هحر املباصالث.2.3

٢ُٓت ٌٗاص٫ بما بزباتها ًجب جباص٫ مٓي٘ الى٣ضًت ٚحر ألان٫ٓ  ؤن هي الٗامت ال٣اٖضة  ال٣ُمت الؿ

٢ُٓت ال٣ُمت ؤْ ٖىّ اإلاخىاػ٫  لؤلنل الٗاصلت  ِْغ ْبطا جدضًًضا، ا٦ثر ٖلُّ ؤحهما اإلاخدهل لؤلنل تلالٗاص الؿ

خماص ألانلحن ُٞم٨ً ل٨ال الٗاصلت الخ٣ُ٣ُت ال٣ُمت ج٣ضًغ في حٗظع ت ال٣ُمت ٖلى الٖا  اإلاخىاػ٫  لؤلنل الضٞتًر

تراٝ صْن ْ  الجضًض ألانل إلزباث خُاػة ٦إؾاؽ ) ال٣ضًم (ٖىّ  ٖملُت هدُجت زؿاثغ ؤْ م٩اؾب بإًت الٖا
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ْال٣ُمت  ألنل زمً الكغاء ؤْ البُُٗت ال٣ُمت نافي ؤؾاؽ ٖلى ج٣ضع الى٣ضي ٚحر لؤلنل الٗاصلت الخباص٫، 

ا ممازل ًُ ٣ت اؾخسضام ؤْ خال  خُض مً مدكابهت ٚحر جباص٫ ؤن٫ٓ  خالت في ٦ظل٪ اإلاباقغ. الخ٣ُُم ٍَغ

 َظٍ في ٞةهّ اإلاكابهت، لؤلن٫ٓ  الخباص٫ هدُجت ه٣ضي ٖلى ٞغ١  اإلايكإة خه٫ٓ  خالت في ؤْ ا٢خىائها مً الٛغى

تراٝ ًخم الخالت ا بإعباح الٖا ًُ ْعة ؤن الخالت َظٍ في ؤهّ بط الخباص٫ ْزؿاثغ ظؼث  ألانل مً الغبذ ا٦دؿاب ص

 .ا٦خملذ ال٣ضًم ٢ض

ْمً ؤؾـ الخ٣ُُم التي خُٓذ بال٣ب٫ٓ  سُت مً اإلاباصت الخ٣لُضًت في اإلاداؾبت،  حٗخبر الخ٩لٟت الخاٍع

ْعاث اإلا خماص ٖليها لخسهُو مىاٞ٘ ألانل ٖلى الض ٓص، خُض ًخم الٖا غى ؿخُٟضة مً زضماجّ بٛلٗضة ٣ٖ

َْٗخبر َظا ؤلاظغاء صخُدا في ٞتراث اؾخ٣غاع ألاؾٗاع، ل٨ً م٣ابلت ؤلا  ٠ لخدضًض الضزل،  ًغاصاث باإلاهاٍع

ظغاء ٖغيت لالهخ٣اصاث، مما ؤصٔ ٢خهاصًاث الخضًشت، ظٗلذ َظا ؤلا ْاَغة حٛحر ألاؾٗاع التي ؤنبدذ محزة الا

ْمٗ سُت،  ضًً لالؾخمغاع في اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع ٓع مٍا اعيحن لظل٪ مً زال٫ اؾخسضام ؤؾـ بلى ِْ

 ٔ ُٖٓت بال ؤجها حٗخبر ؤ٢ل  .للخ٣ُُم ؤزغ ٓماث مٓي ٓٞغ مٗل الجساط  مالءمتْم٘ ؤن الخمؿ٪ بهظٍ الخ٩لٟت ً

ْ ال٣غاعاث ألن ٢ُمت ألانل ٢ض جخٛحر مخإزغة بداالث الاه٨ماف  ْٖلُّ جب٣ى َظٍ الخ٩لٟت ٢انغة  ؤ    الخطخم 

   ضاث الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت التي جمخل٪ ؤن٫ٓ مدكابهت جم الخه٫ٓ ٖليها ًٖ بُان خ٣ُ٣ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للٓخ

سُت صْن  ألان٫ٓ في ٞتراث مداؾبُت مسخلٟت. مما ٌؿخدُل مِٗا ٖملُت اإلا٣اعهت في خالت ب٣اء ٢ُم  الخاٍع

سُت ٦إخض َغ١ ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي لِا آزاع ؾلبُت زال٫ ٞترة حٛحر ألاؾٗاع،        حٗضًل، ٞالخ٩لٟت الخاٍع

ٓص لغؤؽ اإلاا٫، ألن الضزل اإلاىخج جدذ الخ٩لٟت  بط جاصي بلى اإلاٛاالة في الضزل، ًدبّٗ جسٌُٟ ٚحر م٣ه

ٓػَ٘ ؤعباح جخج ٓم ؤلاصاعة بخ ْبهظا ج٣ سُت ع٢م مساصٕ  َْىا وٗغط ٖلى حٗل٤ُ ْ االخاٍع ػ الضزل الخ٣ُ٣ي. 

Sterling   ت ٍَٓغ سُت لِؿذ ب٣ُٗضة ظ ْبهما هي مكخ٣ت مً مبضؤ الظي ٫ٓ٣ً "بن الخ٩لٟت الخاٍع ؤنُلت 

ْالخظع". 1الخُُت 
 

َْظا ما ؾيخُغ١ لّ في  سُت  ٓطط ال٣ُمت الٗاصلت ٦بضًل إلابضؤ الخ٩لٟت الخاٍع  الٗىهغ ْٖلُّ ِْغ هم

ٓالي.  اإلا

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٓاص ؾالم  بعي َاصي ٖ  .47، مغظ٘ ؾاب٤، م(2272) الْؼ
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II. وشغوغ الخؼبُّ( ألاهضايالُِمت اللاصلت )املٌهىم و 

سُت ْي٠ٗ الخ٩لٟت هخ٣اصاث اإلآظِت إلابضؤالا جؼاًض  بٗض ٓاثم اإلاالُت  ز٣ت مؿخسضمي الخاٍع         ال٣

ٓماث في خباع الخٛحراث  هدٓ الخٓظّ بضؤ ؤؾاؾّ، ٖلى اإلاٗضة اإلاالُت اإلاٗل        بضًل مداؾبي آزغ ًإزظ في الٖا

ٝ الا٢خهاصًت ٩ٞان البضًل َٓ ْالْٓغ        اثؤلاٞهاخْ اإلا٣اًِـ ٞةن الٗاصلت، لظل٪ ال٣ُمت في ألاؾٗاع 

ٓططى بل حؿدىض التي           متزاًض في ال٨ٟغ اإلاداؾبي  بك٩ل ْالاهدكاع الخٓؾ٘ في ؤزظث الٗاصلت ال٣ُمت هم

ٓص ٢ُْاؽ لخ٣ضًغ ظضًضة ؤؾالُب اؾخسضام زال٫ مً الٗملي، ْفي الخُب٤ُ ٓاثم اإلاالُت، خؿاباث بى     ال٣

ٓم ْاإلاىا٢كت بالخدلُل الٗىهغ َظا ٖنها. لظا ؾيخٗغى في ؤلاٞهاح زم ْمً  ْمبرعاث اصلتالٗ ال٣ُمت إلاِٟ

سُت مبضؤ الخ٩لٟت مً الخد٫ٓ   ْمك٨الث الٗاصلت ال٣ُمت اؾخسضام مً ْالِضٝ الٗاصلت ال٣ُمت بلى الخاٍع

 جُب٣ُِا في الٗىانغ الخالُت:

 

 

 

 

 

 

 هاأهضاًمٌهىم الُِمت اللاصلت و .1

 مٌهىم الُِمت اللاصلت.1.1

ت اإلادا ٓم ال٣ُمت الٗاصلت ٢ض ه٣ل الىٍٓغ ْؤَغ ظضًضة، مما ال ق٪ ُّٞ ؤن مِٟ ؾبُت الخ٣لُضًت بلى آٞا١ 

ت  ٓعاث الخانلت ٖلى الىٍٓغ  للخُ
ً
٧ْان طل٪ هخاظا التها.  ْمضل  في بيُت البُاهاث اإلاالُت 

ً
 قامال

ً
ْؤخضر حُٛحرا

ْلُت لل٣ُمت الٗاصلت ٢بل ؤن ًخم بنضاع مُٗاع تاإلاداؾبُ ْٖلُّ جم الخُغ١ في الٗضًض مً مٗاًحر اإلاداؾبت الض  .

ْلُت  مداؾبي صْلي زام غ اإلاالُت الض ضاص الخ٣اٍع ٓ مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي إٖل َْ ٦ُُْٟت ٢ُاؾِا  بال٣ُمت الٗاصلت 

ٓان ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت في ماي  73ع٢م   . 2277جدذ ٖى

ُاوي ٢بل جبيُّ مً ٢بل ال٨ٟغ الا٢خهاصي   في ال٣ّٟ البًر
ً
ْل٣ض ٧ان إلاهُلر ال٣ُمت الٗاصلت م٩اها

٩ي، بط حٗاملذ مّٗ اإلا ُاهُت بٗض ؤن ؤزاٍع الا٢خهاصًٗاًحر الألامٍغ في ؤ٦ثر مً مىاؾبت ٖىضما حٗل٤ ألامغ  ٓن بًر

ْمضٔ جًلُلِا ل٣اعجي البُاهاث اإلاالُت  سُت للبُاهاث اإلاالُت ٦مبضؤ مً مباصت اإلاداؾبت  بمىا٢كت الخ٩لٟت الخاٍع

سُت للبُاهاث اإلاالُت ال جإزظ با ٝ ؤن الخ٩لٟت الخاٍع خباع الخُٛحراث الِاثلت ؤلاًجابُت في ؤ٦ثر مً ٢ُإ، ٞاإلاْٗغ اٖل

ْؤَضاِٞا؛ ٓم ال٣ُمت الٗاصلت   مِٟ

خي إلاداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت؛ ٓع الخاٍع  الخُ

جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت؛ ٓ  ألاؾباب اإلآظبت للخد٫ٓ هد

ٓطط ال٣ُمت الٗاصلت؛ ٍ جُب٤ُ هم  قْغ

.مؼاًا اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ْالاهخ٣اصاث اإلآظِت لِا 
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ٗاث ل٨شحر مً ص٫ْ الٗالم مً بياٞت  ٢ٓذ الدكَغ ال حؿمذ في هٟـ ال ٓصاث اإلاالُت للميكإة مً هاخُت  للمٓظ

ْاث  ْ ؤص ٔ ؤن٫ٓ طاث ٖال٢ت بٗمغ اإلايكإة مً هاخُت  ؤ (. ؤزغ
ً
  1)الكِغة مشال

ْ ْٖلُّ ًجب ؤن هخُغ١  ْالظي ؤ ٠ ال٣ُمت الٗاصلت     لخّ الٗضًض مً ؤصبُاث اإلاداؾبت ْ اجىال بلى حٍٗغ

 ٦ما ًلي:

ْ ال٣ُمت الٗاصلت هي:" اإلابلٜ الظي ًم٨ً بُ٘ ؤنل ما،  - ْ جد٣ُ٣ّ بّ،  ؤ ٍٓت التزام  ؤ              جدملّ لدؿ

ْاُٞت ًٖ الصخيء مدل الخباص٫" ٓماث  ْلضحهما مٗل بان في طل٪  حن ًٚغ  . 2ما بحن َٞغ

دباَص٫ بّ ؤنل ما بحن مكتر  الظي ًم٨ً ٦ما حٗٝغ ال٣ُمت الٗاصلت بإجها "اإلابلٜ -  ً ٓاٞغ لضٔ  ؤن   ْباج٘ ًخ

ٓاػن ) ؤي بحن ؤَغاٝ ٚحر طْي  ْجخم اله٣ٟت في بَاع مخ بت في بجمام اله٣ٟت  ْالٚغ  ٧ل منهما الضعاًت 

ْ ٖال٢ت  ْجخم بحن مكتر  ؤ ٦ْالَما ٌٗمل للخه٫ٓ ٖلى ؤ٦بر مىٟٗت لىٟؿّ(" جبُٗت  ْ باج٘ عاٚب   3.عاٚب 

٢ُٓت الٗاصلت بإجها اإلابلٜ الظي ًم٨ً اؾخالمّ مً بُ٘ ؤنل ما ٖىضَْٗٝغ البٌٗ ال - ٓص  ٣ُمت الؿ ْظ

٢ْضعة مالُت بحن مكتر  بت  ٝ ٚحر َبُُٗت مشل ا ٚع ٓص ْْغ ْطل٪ في ْل ٖضم ْظ            لخهُٟت ْباج٘ 

 ْ ْ ٞالؽ ؤلا  ؤ ٝ اخخمالُت. ؤ   4ْْغ

ْ ال٣ُمت الٗاصلت هي اإلابلٜ الظي ًم٨ً بّ مباصلت ألانل   - ٍٓ ؤ ْعاٚبت حؿ     ت التزام بحن ؤَغاٝ مُلٗت 

5في مٗاملت ٖلى ؤؾاؽ ججاعي ْفي ؾ١ٓ وكِ.
 

ضة الغؾمُت ع٢م  ٦ما حٗٝغ ال٣ُمت الٗاصلت خؿب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض - ، 79في الجٍغ

25/23/2229  ٫ٓ ْالتي جخمشل في اإلابلٜ الظي ًم٨ً مً ؤظلّ جباص٫ ؤن ْ بال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت،  ٓم  ؤ زه

خُاصًت.مىتهُت ب ٍ اإلاىاٞؿت الٖا ْٖاملت يمً قْغ ٓا٣ٞت  ْم  حن ؤَغاٝ ٖلى صعاًت ٧اُٞت 

٨ُت ْخؿب مُٗاع  - ٣ْٞا للمجلـ الاؾدكاعي إلاٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ       SFAS 157ْحٗٝغ 

ْ  ألان٫ٓ ٖلى ؤجها: "الؿٗغ الظي ًخم جل٣ُّ ظغاء بُ٘ ؤخض  غاٝ  ؤ ٕٓ لى٣ل صًً في مٗاملت بحن ألَا اإلاضٞ

ش ال٣ُاؽاإلاخ ْطل٪ بخاٍع   6باصلت في الؿ١ٓ 
 

                                                           
1
لاث ألاعصهُت طاث اللالُت بمهىت املداؾبت والخضُُّ(، 2226مدمض البكحر )  ع٢ت ٖمل م٣ضمت يمً ْ ، الُِمت اللاصلت والدشَغ

ْمٗاًحر ؤلاباٙل اإلاالي، ٞٗالُاث اإلا ٓهُحن ألاعصهُحن ال٣ُمت الٗاصلت  ، 73،74/29/2226اجمغ الٗلمي اإلانهي الؿاب٘ لجمُٗت اإلاداؾبحن ال٣اه

 .27ٖمان ألاعصن، م
َٓاب ههغ ٖلي2 ِا مللاًحر املداؾبت الضولُت، (2224) ٖبض ال  77الجامُٗت، مهغ ، م ، الضاع 2، طمباصا املداؾبت املالُت ًو
اص 3  م، الضاع الجامُٗت مهغ، : املداؾبت كً الاؾدثماعاث4مىؾىكت ملاًحر املداؾبت الضولُت ج، (2223) َاع١ ٖبض الٗا٫ خم 

627. 
 .77ممغظ٘ ؾاب٤،  ،املداؾبت كً الُِمت اللاصلت(، 2223َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص )4

5
نمدمض َال٫ الججاْي     356م٤، (، مغظ٘ ؾاب2229) ْآزْغ

6
 Mark L. Zyla (2010), Fair Value Measurements: Practical Guidance and Implementation, ED 

WILEY,Canada, P 31 
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٣ّْٞ اإلاباصلت بحن الؿٗغ الظي"هي  - بت ْالاؾخٗضاص للكغاء ًض جخم  ٓٞغ  ْباج٘ اإلاكتري الظي لضًّ الٚغ جخ

بت اإلاُل٣ت  حن. ب٦غاٍ ْيٍٛٓ بُٗضا ًٖ ٧للضًّ ؤًًا الٚغ ت الضحهم ٦ْال الُٞغ ٓلت مً مٗٞغ  م٣ٗ

إل ٢ْضع مً ؤلَا ٢ٓاج٘   ٗضاص للخٗامل يمً الؿ١ٓ اليكِ.ْال٣ضعة ْالاؾخ ال
1  

ْلُت حٗٝغ ال٣ُمت الٗاصلت بإجها "ال٣ُمت التي ًم٨ً مباصلت ألانل  -         ْفي ْل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

 ْ ت بمٓظب ٖملُت جباص٫ خ٣ُ٣ُت. ؤ ْطْي مٗٞغ ٍٓت الالتزام بها بحن ؤَغاٝ عاٚبت  ْعصث  2حؿ         ٢ْض 

 ْ اإلاخٗل٤ باإلامخل٩اث، اإلايكأث  IAS 16لُت مشل اإلاُٗاع اإلاداؾبي في مٗٓم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْاإلاُٗاع اإلاداؾبي الضْلي  ْاإلاُٗاع اإلاداؾبي  IAS 39ْاإلاٗضاث،  ْاث اإلاالُت،  ٢ُْاؽ الاص اإلاخٗل٤ بخد٤٣ 

ا مً اإلاٗاًحر؛ ألان٫ٓ اإلاخٗل٤ باإلاسههاث ْالالتزاماث الُاعثت ْ IAS 37الضْلي  ْٚحَر  الُاعثت 

ْلُت ًالخٔ ٖلُّ ؤهّ: ل٨ً         ٠ الؿاب٤ لل٣ُمت الٗاصلت في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض 3الخٍٗغ
 

  ال ًدضص ما بطا ٧اهذ اإلايكإة حكتري ْ  جبُ٘ ألانل؛ ؤ

  ْ ٓٞاء بااللِـ  ٓص بال غاٝ اضخا اإلاٗجى اإلا٣ه ْبهما ألَا لتزام هٓغا بلى ؤهّ ال ٌكحر بلى الضاثً 

ْالغاٚبت؛  اإلاُلٗت 

 ٓح ما بطا ٧ ْ اهذ اإلاباصلت ال ًظ٦غ بٓي ش ال٣ُاؽ  ؤ ٍٓت جخم في جاٍع ْ الدؿ ش آزغ. ؤ  جاٍع

ْ بخٍٗغ٠ ظضًض مى٣ذ ًخٓلى ؤمغ   IFRS 13لظا ظاء مُٗاع ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت   - ٓع ؤ       ظّ ال٣ه

٠ ال٣ضًم خُض ٖ ٝغ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ؤجها: "الؿٗغ الظي ؾِخم الخه٫ٓ ٖلُّ لبُ٘ ؤنل في الخٍٗغ

 ْ ش ال٣ُاؽ"الظي ؾِخم صّٞٗ لى ؤ .٣ل التزام في مٗاملت مىٓمت بحن اإلاكاع٦حن في الؿ١ٓ في جاٍع
4 

ْعصث في حٍٗغ٠ ال٣ُمت الٗاصلت         :٦ما ًلي٦ما ْضر اإلاُٗاع الضْلي اإلاهُلخاث التي 

 

 

 

 

                                                           
1
 James P. Catty (2012),  The Professional's Guide to Fair Value: The Future of Financial 

Reporting, ED WILEY, Canada,  p14. 
2
 .69، م(، مغظ٘ ؾاب2228٤لجٗاعاث )زالض ظما٫ ا  

3
ْلُت )   غ املالُت، الجؼء ب: الىزابّ املغاًِت(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض ، جغظمت اإلاجم٘ الضْلي امللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

ت، ٖمان، ألاعصن، م: ب ٓهُحن، اإلاُاب٘ اإلاغ٦ٍؼ  .967الٗغبي للمداؾبحن ال٣اه
4
ْلُت )مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت ال  غ املالُت، الجؼء أ: إػاع املٌاهُم واملخؼلباث(، 2273ض ، جغظمت اإلاجم٘ امللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

ت، ٖمان، ألاعصن، م: ؤ  ٓهُحن، اإلاُاب٘ اإلاغ٦ٍؼ ْلي الٗغبي للمداؾبحن ال٣اه  .497الض
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 ٘ م الجضو ٍ الُِمت اللاصلت5 ُع  : مٌهىم املصؼلخاث الىاعصة في حلٍغ

 لنىامل املصؼلح

 الؿلغ

ْ حٗخبر ال٣ُمت الٗاصلت الؿٗغ الظي ؾِخم اؾخالمّ لبُ٘ ألانل  الظي ؾِخم صّٞٗ لى٣ل  ؤ

ْ الالتزام في مٗاملت مىٓمت في الؿ١ٓ ألانلي) ٣ْٞا  ؤ ش ال٣ُاؽ  الؿ١ٓ ألا٦ثر عبدا( في جاٍع

ْٓا  ٝ الؿ١ٓ الخالُت)ؤي ؾٗغ البُ٘( بٌٛ الىٓغ ٖما بطا ٧ان طل٪ الؿٗغ ملخ لْٓغ

ْ غ بك٩ل مباق  م٣ضعا باؾخسضام ؤؾلٓب ج٣ُُم آزغ. ؤ

 لتزامالا أو ألاصل 

خباع زهاثو ألانل  ْ ٖلى اإلايكإة ؤن جإزظ بٗحن الٖا ش ال٣ُاؽ مشال خالت  ؤ الالتزام في جاٍع

ْاؾخس يت ٖلى بُ٘ ألانل  ٓص اإلاْٟغ ٦ْظا ال٣ُ  ،ّٗ٢ٓ ْم       . _بن ْظضث_ ضامّألانل 

ْ ٢ْض ٩ًٓن ألانل  ْ صاة مالُت الالتزام بما مؿخ٣ال )ؤ ؤ ْ ؤنل ٚحر مالي(،  ؤ ٫ٓ  ؤ ٖٓت ؤن مجم

 ْ ٖٓت التزاماث مج ؤ ْ م ْ  ؤ ٖٓت ؤن٫ٓ  ٓلُض ه٣ض المجم ْ تزاماث)ْخضة ج  ماؾؿت ؤٖما٫(. ؤ

 امللاملت

ْاٞترايُت )ؤي لِـ بُٗ ْ  اخ٣ُ٣ُ احٗجي مٗاملت جباص٫ مىٓمت  ت  ؤ ْ مٗاملت ٢ؿٍغ  ابُٗ ؤ

ْه٣ل بؿبب ياث٣ت مالُت( خُض ًٟترى ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ؤ ن مٗاملت بُ٘ ألانل 

ْ الالتزام جخم في الؿ١ٓ ألانلي لؤلنل  ْ الالتزام  ؤ في الؿ١ٓ ألا٦ثر عبدا في خالت ُٚاب  ؤ

 الؿ١ٓ ألانلي.

ىن في  املشآع

 َ  الؿى

ْاإلاكترْن في الؿ١ٓ ألانلي  ْ َْم الباجٗٓن  ْ الؿ١ٓ ألا٦ثر عبدا لؤلنل  ؤ الالتزام  ؤ

ْْاؾعي الا اإلا ْ إل ُٞما ًسو ألانل َؿخ٣لٓن ًٖ بًِٗم البٌٗ  ن  ؤ ٢ْاصْع الالتزام 

ْ ْعاٚبٓن بةبغام مٗاملت لؤلنل   1.الالتزام ؤ

خماص ٖلى ما ظاء في  املصضع:  ifrs13ُٗاع اإلامً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓم الؿاب٤ الٗغى زال٫ مً ْوؿخسلو الؿٗغ الظي  هي الٗاصلت ال٣ُمت الٗاصلت ؤن ال٣ُمت إلاِٟ

٤ْٞ مٗاملت مىٓمت بحن ؤَغاٝ مؿخ٣لحن  ؤْؾِخم اؾخالمّ لبُ٘ ألانل  الظي ؾِخم صّٞٗ لى٣ل الالتزام 

إل ب٩ل ما ًسو ألانل  ْ ْْاؾعي الَا ٢ْاصع  ؤ ْعاٚبٍالالتزام  ٣ْٞا في ن حً  ش ال٣ُاؽ  ببغام َظٍ اإلاٗاملت في جاٍع

ٝ الؿ١ٓ الخالُت.   لْٓغ

ٓم لىا ْالك٩ل الخالي ًٓضر   الٗاصلت: ال٣ُمت مِٟ

 

 

 

 

 

                                                           
1
ْلُت )  غ امل(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض مغظ٘ ؾاب٤، م:  ،الُت، الجؼء ب: الىزابّ املغاًِتامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 .966ب
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خماص ٖلى ما ظاء في اإلاُٗاع  ملصضع:ا  ifrs13مً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓم ٓم ال٣ُمت الٗاصلت ٣ً ٓعًٍ مً الك٩ل ًخطر ؤن مِٟ    باإلاكاع٦حن  ًخٗل٤ ٫ ْ ألا : عثِؿُحن ٖلى مد

ٓا ،في الؿ١ٓ  ٓه إل ٞ خُض ًجب ؤن ٩ً ْْاؾعي الَا ْ ُما ًسو ألانل مؿخ٣لحن ًٖ بًِٗم البٌٗ  الالتزام  ؤ

ْعا٢ٍْاصع  ٝ مخٗل٤ ِٞٓ الشاوي ؤما ،ببغام اإلاٗاملتفي ن حٚبً         ٌكتٍر خُض اإلاٗاملت ٞيها جخم التي بالْٓغ

ٝ ؤن ٝ في مشال جخم التي ٞاله٣ٟاث )ٖاصًت(، َبُُٗت ج٩ٓن َظٍ الْٓغ ال٣ُمت  ال حٗبر ًٖ الخهُٟت ْْغ

٧ْلما ٖلى مجبرا ٩ًٓن  الخالت في َظٍ الباج٘ ألن الٗاصلت، ٢ٓذ ػاص البُ٘،  ٓع  ال  ابخٗاص ػاص ٧لما مكتر  ٖلى للٗش

 .الٗاصلت ال٣ُمت ًٖ الخ٣ضًغ

 الُِمت اللاصلت أهضاي.7.1

ش  - ٓا٢٘ في جاٍع ٓص الخؿاباث اإلاسخلٟت بلى ال٣ُمت ألا٢غب بلى ال ٓم ال٣ُمت الٗاصلت بلى بِْاع بى حهضٝ مِٟ

ٓة الكغاثُت الٗ لخ١ٓ٣ اإلاؿاَمحن  امتبٖضاص اإلاحزاهُت، بدُض ٌٗتٝر بالضزل بما بٗض الخٟاّ ٖلى ال٣

ْ في اإلايكإة  ٓم ال٣ُمت الٗاصلت ٩ًٓن مبيُ ؤ ْؤن مِٟ    ابٗض الخٟاّ ٖلى الُا٢ت الدكُٛلُت للماؾؿت 

ْبالخالي ٞال٣ُمت الٗاصلت ال جمشل اإلابلٜ ؤٖلى ؤؾاؽ  ْص،  ن اإلااؾؿت مؿخمغة في ؤٖمالِا ألظل ٚحر مدض

ْ الظي ؾٝٓ جدؿلمّ  ت  ؤ ت  ؤْجضّٞٗ اإلااؾؿت في ٖملُت اظباٍع ْ جهُٟت ٚحر ازخُاٍع 1مًُغ للبُ٘. ؤ
 

                                                           
1
٣ْٞا للمُٗاع اإلاداؾبي الضْلي ع٢م 2227ْاَغ ال٣صخي )  ْعا١ اإلاالُت  في الكغ٧اث اإلاؿاَمت  39(، الؿُاؾت اإلاخبٗت في جهي٠ُ ألا

ت، ظامٗت الض٫ْ الٗغبُت، ال٣اَغة، ،  اإلاىٓمت الٗغبُت للخىم2، 28ٕ، مجلضاملجلت اللغبُت لإلصاعة، -صعاؾت مُضاهُت–ألاعصهُت  ُت ؤلاصاٍع

 .89م

ىن في  املشآع

 َ  الؿى

 مٌهىم الُِمت اللاصلت

الـغوي التي جخم 

 ًيها امللاملت

 ن ى مؿخِل-

 الاػالق ىاواؾل-

 إبغام امللاملتفي الِضعة والغهبت -

 عادية )طبيعية(الظروف -

م الشٖل  : مٌهىم الُِمت اللاصلت6 ُع
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ْاتها اإلاالُت بال٣ُمت الٗاصل - 1ظل:ؤت لٗضص مً الٗملُاث الضازلُت مً جم٨حن اإلااؾؿت مً ٢ُاؽ ؤص
 

 ت اإلاسخلٟت؛ ْالخجاٍع ت   نى٘ ال٣غاعاث الاؾدشماٍع

 ٢ُْاؽ اإلاساَغ؛  بصاعة 

 ؿّ لخٍُٓ ألا جدضًض ٦مُت عؤؽ اإلاا٫ الظي ًج ٖٓت.ب ج٨َغ  ٖما٫ اإلاخى

ْماقغاث ج جدؿحن - ٓٞحر وؿب  ٓا٢٘ الٟٗلي ألصاء اإلااؾؿتٖملُت الخدلُل اإلاالي بخ ٣.2ِـ ال
 

مًٕ  الخالُت:  ألاهضايإطاًت  للؼالبت ٍو

 ٟٓاعص الاج٣ُُم ٦ ٠ُ اإلا ا؛اءة ؤلاصاعة في جْٓ َٓٞغ ٓماث التي ج  ٢خهاصًت مً زال٫ اإلاٗل

 ٓماث للضاثىحن إلاٗٝغ ٢ضع ج ٓٞاء بالتزاماتهٓٞحر مٗل  ا؛ة اإلااؾؿت ٖلى ال

 ً جدضًض الٓي٘ اإلاالي الخ٣ُ٣ي ٓ م٨ً ال٫ٓ٣ ؤن الِضٝ ألاؾاسخي الؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت َ

ٓمت مً اجساط ال٣غاعاث  ؼ الكٟاُٞت، لخم٨ً مؿخسضمي اإلاٗل ْحٍٗؼ للماؾؿاث الا٢خهاصًت 

٢ٓذ اإلاىاؾب. اإلاالءمت  ْفي ال

خي ملداؾبت الُِمت اللاصلت.7  الخؼىع الخاٍع

ٓم ِْغ - ْ  في مغة ٫ ْ أل  الٗاصلت ال٣ُمت مِٟ ىاث ٢بل اثلؤ        اإلاداؾبُت ؤلالؼامُت اإلاٗاًحر ْي٘ الٗكٍغ

ت الكغ٧اث لضٔ ٧ان (، خُض7932-7929الُٗٓم ) ال٨ؿاص ٢بل ما ٞترة في  ازخُاع في ٦بحرة خٍغ

ال٣ُمت " ؤْ  "ال٣ُمت الخالُت"اؾخسضام  جم ٢ْض .بها الخانت اإلاداؾبُت ْالؿُاؾاث اإلاماعؾاث

ت ٢ُٓت ال٣ُمت" ؤْ  "الخ٣ضًٍغ ا  ْالالتزاماث ألان٫ٓ  ٢ُم لدسجُل  "الؿ  لخل٪ "ٖاصلت ٢ُمت"باٖخباَع

 ٫ٓ .ْالالتزاماث ألان
3 

٨ُت  عا١ْ ألا  ؾ١ٓ  َُئت" جم بوكاء 7934ْفي ٖام  - ٓلت جدضًض اإلاٗاًحر بهضٝ SECألامٍغ  ؤظل مً اإلا٣ب

ٓاثم بٖضاص ٓماث التي اإلاالُت ال٣ ٓٞغ اإلاٗل ً  اإلاالُت ج      .ال٣غاعاث الجساط ْالضاثىحناإلاُٟضة للمؿدشمٍغ

اصة ج٣ُُم  ٢ْض ِْغ َظا مً زال٫ ٖضم حصجُِٗا إٖل  ألان٫ٓ ٢ْض ٧ان اججاَِا ًمُل هدٓ الخدٟٔ 

اصة  ٓاء بالٍؼ ْ ؾ  بالى٣هان. ؤ

ْمىٗذ بك٩ل ٚحر عؾمي ؾلُتها ا SECْفي الخمؿُيُاث ماعؾذ   - ًٖ ال٣ُم اإلاٗاص  ؤلاٞهاحلخىُٟظًت 

اصة، ْفي ٖام   6بك٩ل عؾمي في الغؤي ع٢م  APBمى٘ مجلـ اإلاباصت اإلاداؾبُت  7965ج٣ُُمِا بالٍؼ

                                                           
1
ْػ   ٓسخى الؿٗبري  ْجإزحر اؾخٗمالِا في ماقغاث الا (، ا2272ٍض ٖاثض مغصان )ابغاَُم ٖبض م صاء اإلاالي  في اإلاهاٝع ل٣ُمت الٗاصلت 

ت ت مجلت الوغ ، الخجاٍع ٓٞت، م 25، 8ٕ،  الؿىتي للللىم الاُخصاصًت والاصاٍع  .232، ظامٗت ال٩
2
ٓػع )و  ْٖٟاٝ اسخا١ ؤب  .27(، مغظ٘ ؾاب٤، م2226ُٗم صَمل 

3
ٓعة ، عؾالت ماظؿخحر صوع مداؾبت الُِمت اللاصلت في ألاػمت املالُت اللاملُت(، 2277ٖمْغ خؿً ابغاَُم )  ، ٧لُت الخجاعة ٚحر ميك

ٓان، م ما٫ ٢ؿم اإلاداؾبت، ظامٗت خل  .24ْبصاعة ألٖا
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ْاإلاٗضاث. اصة للممخل٩اث، اإلايكأث  ْالؿبُٗيُاث  اؾخسضام ال٣ُم اإلاٗاص ج٣ُُمِا بالٍؼ  ْفي الؿخِىُاث 

تراٝ 7972ْ-7962مً ال٣غن اإلااضخي ) ت مً الٖا ضي الخ٩لٟت الجاٍع      ؤلاٞهاح(، جد٫ٓ جغ٦حز مٍا

ٓ ال٣ُاؽ. آزظ ْطل٪ با٢تراح هد ٓاجي،  اصة الٗك ٓ بٖاصة الخ٣ُُم بالٍؼ خباع الى٣ض اإلآظّ هد ًً بٗحن الٖا

ْال٣ُمت  ت لؤلن٫ٓ الشابخت، بما في طل٪ ج٩لٟت الاؾدبضا٫،  ٖضص مً م٣اًِـ مسخلٟت للخ٩لٟت الجاٍع

٢ُٓت(exit value)الخاعظت  ْال٣ُمت الؿ   1.، ْنافي ال٣ُمت الخالُت، 

٢ُٓت ال٣ُم اهسٟاى ْم٘ - ٓبغ  ؤػمت زال٫ اإلاالُت عا١ْ ألا  مً لل٨شحر الؿ  -7973الىِٟ )ؤ٦خ

 اإلاُٗاع 7975هدُجت لظل٪ في صٌؿمبر  FASBاإلاالُت  اإلاداؾبت مٗاًحر مجلـ (، ؤنضع7974ماعؽ

ٓان 12 ع٢م ٓ اإلاُٗاع الؿ١ٓ"، في لتْ ااإلاخض اإلاالُت عا١ْ ألا  بٌٗ ًٖ اإلاداؾبت" بٗى  ًخُلب الظي َْ

  الٗاصلت ال٣ُمت ؤْ الؿ١ٓ بالخ٩لٟت في ألاظل( لت )٢هحرةْ ااإلاخض ل٨ُتاإلا خ١ٓ٣  ؤؾِم ًٖ اإلاداؾبت

 .ؤحهما ؤ٢ل

ْ ْفي  - ْم٘ؤ ْبضاًت الشماهِىاث   الخطخم مٗض٫ اعجٟإ بؿبب الٟاثضة ؤؾٗاع اعجٟإ ازغ الؿبُٗىاث 

ٓصاج٘ ٖلى ٞاثضة ؾٗغ لضٞ٘ ْؤلا٢غاى الاصزاع ايُغث الٗضًض مً ماؾؿاث" ٓا مً الظي ؤٖلى ال  ٧اه

ى مً ٖلُّ ٓن ًدهل ً ٢ْغ  ماؾؿاث ؤػمت ؤِْغث ْبالخالي .الشابذ الٟاثضة مٗض٫ طاث ال٣ٗاعي  الَغ

 ْؤلا٢غاى الاصزاع ماؾؿاث ألن٫ٓ  "ال٣ُمت الخالُت" ٞان الخاالث، بٌٗ في هّؤْؤلا٢غاى  الاصزاع

ْبالخالي ٢ُمت مً ٢لؤ ٧اهذ  ظٍَ ٞةن طل٪، ْم٘ ا٢خهاصًا، مٗؿغة اإلااؾؿاث َظٍ ٧اهذ التزاماتها، 

ٓاثمِا جى٨ٗـ لم الخؿاثغ ٓطط اؾخسضام بؿبب اإلاالُت في ٢ سُت، الخ٩لٟت مداؾبت هم  باإلياٞت الخاٍع

2التزاماتها. ؾضاص ٖلى اإلااؾؿاث َظٍ ٢ضعة مضٔ ٨ًخى٠ الظي بلى جإزحر اهسٟاى الكٟاُٞت
 

 الخ٩لٟت ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن ؤػمت ماؾؿاث الاصزاع ْؤلا٢غاى ؾمدذ با٦دكاٝ ؤن مداؾبت

سُ ْعاء حجب تالخاٍع  اإلاخٗؿغة للماؾؿاث اإلاالُت ْؾمدذ ال٩امىت، الا٢خهاصًت الخؿاثغ ٧اهذ 

َْظا ما ؤصٔ بلى مُالبت الٗضًض مً اإلاِخمحن باإلاداؾبت الؾخسضام  ٚحر جهبذ نإب ا٢خهاصًا ت،  ملخْٓ

ً ال٦دكاٝ اإلاكا٧ل لضٔ  ْاإلاؿدشمٍغ ال٣ُمت الٗاصلت هٓغا ألن اؾخسضامِا ٌؿمذ بمؿاٖضة اإلاىٓمحن 

٢ْذ مب٨غ الًجاص خل٫ٓ لِا.َ  ظٍ اإلااؾؿاث في 

ْ ْفي  - ْاث ؤ ٓع ألاص ِ ْم٘ الخٛحراث التي َغؤث ٖلى الٗمل اإلاهغفي ْْ ْبضاًت الدؿُٗىاث  ازغ الشماهِىاث 

َْظا ما ؤصٔ بمجلـ مٗاًحر  اإلاالُت ػاصث الخاظت الؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في الخىُٓم اإلاداؾبي. 

ٖلى ؤؾاؽ  ؤلاٞهاحضًض مً مٗاًحر اإلاداؾبت الخانت بال٣ُاؽ ْالٗ إلنضاع  FASBاإلاداؾبت اإلاالُت 

ْاث اإلاال اإلٞهاحالخام ب 727ال٣ُمت الٗاصلت مشل اإلاُٗاع ع٢م  ْاإلاُٗاع ًٖ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلص ُت، 

ٓان " 775ع٢م  ْ ًٖ بٌٗ الاؾدشماعاث في  ؤلاٞهاحبٗى ْاإلاُٗاع ع٢م ؤ  733عا١ الضًً ْخ١ٓ٣ اإلال٨ُت، 
                                                           

1
ٓػع )وٗ   ْٖٟاٝ اسخ٤ ؤب  .25، ممغظ٘ ؾاب٤(، 2226ُم صَمل 

2
 .27(، مغظ٘ ؾاب٤، م2277ٖمْغ خؿً ابغاَُم )  
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ٓان "اإلاداؾبت ْاإلاُٗاع ع٢م ًٖ ألا  بٗى  ،" ْؤوكُت الخدٍٓ ْاث اإلاالُت اإلاكخ٣ت  الظي اَخم  757ص

ْالظي ٢بل ْعٍ بال٣ُاؽ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت   مخىاؾ٣ت الٗاصلت ٦ُُٟت ٢ُاؽ ال٣ُمت ج٨ً لم نض

 خ٫ٓ  مخباًىت خضْر مماعؾاث بم٩اهُت بلى ؤصي ما َْٓ ْاخض، مداؾبي مُٗاع في ْم٣ىىت ْمدضصة

ْالظي  759نضاع اإلاُٗاع اإلاداؾبي ع٢م بْجم .اإلاسخلٟت اإلاداؾبُت للمٗاًحر ٣ْٞا الٗاصلت ٢ُاؽ ال٣ُمت

 ْجٓؾ٘ في اؾخسضام ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت. 775جم مً زاللّ حٗضًل اإلاُٗاع ع٢م 

ج  - سُت بالخضٍع ْلُت هدٓ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت ٦بضًل للخ٩لٟت الخاٍع ٦ما جٓظِذ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْلُت ٧اإلاُٗاع خُض ؤظغ  الشابخت  األن٫ٓ الخام ب IAS16ٍذ حٗضًالث ٖلى بٌٗ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْمُٗاعي اإلاداؾبي  األن٫ٓ الخام ب IAS 38ْاإلاُٗاع  الخانحن  IAS32 ْIAS39ٚحر اإلالمٓؾت 

ْاإلاُٗاع  ؤلاٞهاحبال٣ُاؽ ْ ْاث اإلاالُت،  ت  IAS40اإلاداؾبي ًٖ ألاص الخام باالؾدشماعاث ال٣ٗاٍع

ْبمٓظب َظٍ اإلاٗاًحر ؤنبذ ال٣ُاؽ اإلاداؾبي مٗخمضا بك٩ل  IAS41ُٗاع ْاإلا الخام بالؼعاٖت، 

 ؤؾاسخي ٖلى ال٣ُمت الٗاصلت.

غ اإلاالُت ع٢م ْ  - ضاص الخ٣اٍع ٓان "٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت"، خُض لم ٨ًً  73جم بنضاع اإلاُٗاع الضْلي إٖل بٗى

ْبهما ٧اهذ بٌٗ اإلاٗاًحر  ْصة، خُض  لل٣ُمت الٗاصلت مُٗاع زام بها  ٓعة مدض ْلُت جخُغ١ لِا به الض

ٓم َظا اإلاُٗاع الضْلي لل٣ُمت الٗاصلت بما ًلي: ٣ً 

 حٍٗغ٠ ال٣ُمت الٗاصلت؛ 

 ْاخض؛  جبُحن بَاع ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت في مُٗاع صْلي 

  ٢ُاؾاث ال٣ُمت الٗاصلت. ؤلاٞهاح٣ًخطخي ًٖ 

 ألاؾباب املىحبت للخد٘ى هدى جؼبُّ الُِمت اللاصلت.4

سُت في ْل ؤوكإث م ضعؾت ال٣ُمت الٗاصلت جصخُدا للخلل في مسغظاث جُب٤ُ مداؾبت الخ٩لٟت الخاٍع

ٝ الخطخم. 1ْْغ
 

ْجٟصخي ْاَغة الخطخم،  ٢ٓذ الغاًَ زانت اعجٟإ ألاؾٗاع   بن الخٛحراث الا٢خهاصًت الخانلت في ال

ْاإلاخمشلت في ال٣ُمت الٗ ٣ت ج٣ُُم ظضًضة  ٓع ٍَغ  اصلت، ل٨ً ال ًم٨ً ال٫ٓ٣ مً بحن ألاؾباب التي ؤصث بلى ِْ

ْاإلابرعاث  ْٖلُّ ؾىٓظؼ ألاؾباب  ٓعَا،  ْجُب٣ُِا ؤالتي ؤجها الؿبب الغثِسخي لِٓ ٓع ال٣ُمت الٗاصلت  صث بلى ِْ

 ُٞما ًلي:

                                                           
1
ٓاؽ  ٓم ؤلا٢خهاصًت الضولُت املالي ملاًحر إلابالن هدى الجضًض الخىحه، (2008)نالح  خ ٓعة، ٧لُت الٗل ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ ، ؤَْغ

ٓم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، م   .772ْٖل
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٢ٓذ الغاًَ   - ٝ ؤن الا٢خهاص الٗالمي في ال ْاإلاْٗغ الىخاثج الؿلبُت اإلاترجبت ٖلى اٞتراى زباث ْخضة الى٣ض 

ْلِظا  ٍٓل اإلاضٔ ًخمشل َٓ ا٢خهاص جطخمي،  ْلُت ٞةن الِضٝ َ      ْخؿب مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

تراٝ ب سُت. األن٫ٓ في الٖا ٓاثم اإلاالُت ب٣ُمتها الٗاصلت بضال مً الخ٩لٟت الخاٍع ٓم في ال٣  1ْالخه

ّٖٓ لخٓت الخباص٫، لِؿذ مٓي٘  - ٢ْ ٢ْذ  ٓا٢٘ الٟٗلي للخضر  سُت التي جمشل ال بن خ٣ُ٣ت الخ٩لٟت الخاٍع

ْ تها ْصختها لخٓت الا٦دؿاب ق٪ في ص٢ ْبهما ًِٓغ الدك٨ُ٪ في ؾالمت اإلابضؤ بٗض الخمل٪  ؤ     الخمل٪، 

 ْ ْ خضْر الخضر، بط جهبذ ال٣ُمت اإلاسجلت قِئا مً اإلااضخي، الظي ًىدٝغ ٢لُال  ؤ ٦شحرا ًٖ ٢ُمخّ  ؤ

ْاؾخٟدالِا في ٧ل الا٢خهاصًاث خُض لم ٌٗض ألام غ ٦ما ٧ان الخالُت زانت بٗض اهدكاع ْاَغة الخطخم 

خماص ٖلى َظا اإلابضؤ ؤنبدذ ج٣ٟض ال٨شحر ؤٖلُّ. زانت  ٓماث اإلاداؾبُت الىاججت ًٖ ال٣ُاؽ بااٖل ن اإلاٗل

٢ْضعتها لئلٞهاح ًٖ الٓيُٗت الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت. 2مً نالخُتها 
 

سُت  عة لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت ألن الخ٩لٟت الخاٍع       ؤي ؤهّ في ْل الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ال جٓظض يْغ

ٓ ال٣ُمت الٗاصلت في خالت ٖضم مؿاًغة  ْبهما جِٓغ الخاظت للخد٫ٓ هد في َظٍ الخالت حٗخبر ٢ُمت ٖاصلت. 

ٓٞح سُت للخٛحراث الا٢خهاصًت، خُض ٞكلذ في ج ٓماث مداؾبُت جلبي خاظاث ألا الخ٩لٟت الخاٍع َغاٝ ر مٗل

 الٗضًضة اإلاؿخسضمت لِا. 

ٖٓت الهاصعة ْلٗل ؤَم ألاؾباب في اجبإ مُٗاع ال٣ُمت ال - َْظا خؿب مجمل ؤلانضاعاث اإلاخى     ٗاصلت 

ْلُت َٓ الىخاثج الؿلبُت اإلاغجبت ًٖ اٞتراى زباث ْخض الى٣ض. بط ٌٗض  3ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

ْْايعي اإلاٗاًحر بهٟخّ ٨ٌٗـ الٓي٘ الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي  مىهج ال٣ُم الٗاصلت ألا٦ثر بٚغاء للمِىُحن 

َْٗض اإلا٣ُاؽ سُت  مالءمتألاًٞل ْألا٦ثر  للكغ٦ت،  الجساط ال٣غاعاث، بِىما حؿدىض مغظُٗت الخ٩لٟت الخاٍع

ع  ٢ُٓت م٘ مْغ ٓز ٢ٓت في البضاًت، ل٨نها جهبذ ؤ٢ل م ٓز غ ًٖ البُاهاث اإلاالُت بلى بُاهاث ج٩ٓن م في الخ٣ٍغ

ٓاٞغ ٞيها زانُت  ال جخ ٢ٓذ  ٕٓ الخضر ألجها ج٨خ اإلاالءمتال ٢ْ       ٟي باإلباٙل الجساط ال٣غاعاث بٗض ٞترة 

ٓما ٓم، صْن ؤن ج٣ضم مٗل ْالخه خي لؤلن٫ٓ           ث خضًشت ًٖ ٢ُمتها الخايغة، ًٖ السجل الخاٍع

غ ًٖ ٧ل الٗملُاث ْؤ٦ما  ْالخايغة باجبإ مىهج  ألاخضارن اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في الخ٣ٍغ اإلاايُت 

ْالشباث في اجبإ  سُت ج٣ُُمي ًدؿً مً زانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت  اليؿ٤، في خحن ؤن الخ٩لٟت الخاٍع

                                                           
1
ٓن خمضان )خ  ْمإم  .67، الضاع الٗلمُت، ٖمان، مؾبت الضولُتاملدا(، 2222ؿحن ال٣اضخي 

2
ٓاثم اإلاالُت الهاصعة ًٖ (، 2273ظمُل خؿً الىجاع )  ٓماث ال٣ ْمالثمت مٗل ٢ُٓت  ٓز ؤزغ جُب٤ُ مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى  م

ً اإلاالُحن، الم ْاإلاضًٍغ ألاعصهُت في إصاعة حلت الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت الٟلؿُُيُت صعاؾت جُب٣ُُت مً ْظِت هٓغ مض٣٢ي الخؿاباث 

ْن نٟدت. مل٠ بل٨ترْوي جم جدمُلّ مً 3، الٗضص9، اإلاجلض ألاكما٘ http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2-، بض

MLA0011371.pdf&pi=7-41654  ش  . 22/26/2277بخاٍع
3
ٓن خمضان )خ  ْمإم  .67م(، مغظ٘ ؾاب٤، 2222ؿحن ال٣اضخي 

http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2-41654-MLA0011371.pdf&pi=7
http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2-41654-MLA0011371.pdf&pi=7
http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2-41654-MLA0011371.pdf&pi=7
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ْالٟغيُ ْاإلاؿلماث اإلاسخلٟت، التي ال حكخمل ٖلى ؾلؿلت مً الخ٣ُُماث  م٨ً اظغاء اإلا٣اعهاث بضعظت ًاث 

ْالش٣ت. 1ٖالُت مً الض٢ت 
 

سُت مً ظِت ْالاًجابُاث  مً زال٫ ما ؾب٤ وؿخيخج  ؤن مبرعاث الخسلي ًٖ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

 ٓ ا هم َٓٞغ ٔ طط ال٣ُمت الٗاصلت مً ظِت التي ً ال٣ُمت هي اإلابرعاث التي ؤصث بلى الخد٫ٓ هدٓ جُب٤ُ  ؤزغ

ُٖٓت الٗاصلت، بال ؤن الؿبب ألا ْاخض ًد٤٣ الخهاثو الى ٓطط مداؾبي  خماص ٖلى هم عة الٖا ٓ يْغ ٦ثر جإزحرا َ

ٓماث اإلاد ٓ للمٗل ٓٞغ مدخ ٓماث اإلاداؾبُت إلاؿخسضمي اإلاٗ اْمُٟض اظُض ابٖالمُ ٔ اؾبُت، بدُض ؤن جُب٣ُّ ً ل

ْٞٗالُت ْبالخالي اجساط ٢غاعاتهم الا٢خهاصًت بض٢ت  ت الٓي٘ اإلاالي الخ٣ُ٣ي للماؾؿت   .ًم٨نهم مً مٗٞغ

 شغوغ جؼبُّ الُِمت اللاصلت.3

ٍ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت ُٞما ًلي: 2جخمشل قْغ
 

ٓٞغ  - ٓا١ج ْالٟاٖلت، ختى جخم٨ً اإلااؾؿاث مً ٢ُاؽ ال٣ُمت ال ألاؾ ٗاصلت ب٨ٟاءة اإلاالُت الجاَؼة 

 ْٞٗالُت؛

لت للخٗامل م٘ ال٣ُم الٗاصلت؛ - ٓاصع اإلاَا ٓٞغ ال٩  ج

ُٗاث التي حؿاَم في يبِ ؤزال٢ُاث بصاعة اإلااؾؿاث اإلاُب٣ت إلاٗاًحر  - ْالدكَغ ٓاهحن  ٓٞغ ال٣ ج

 ال٣ُمت الٗاصلت؛

حن الخالُحن:٦ما   ًم٨ً للباخشت بياٞت الكَغ

 بُت بك٩ل ٌؿمذ بخُب٤ُ ال٣ُم ٓاهحن الًٍغ  ت الٗاصلت؛حٗضًل ال٣

   ٓماث اإلاداؾبُت ْمسخل٠ اإلاؿخسضمحن للمٗل ْعي ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاالي  اصة  ْالٗمل ٖلى ٍػ

ٓم ال٣ُمت الٗاصلت.  بمِٟ

 مؼاًا اؾخسضام الُِمت اللاصلت والاهخِاصاث املىحهت لها.5

 مؼاًا جؼبُّ الُِمت اللاصلت.1.9

ٓص بِْاع بلى الٗاصلت ال٣ُمت تهضٝ ٓا٢٘ بلى ألا٢غب ل٣ُمتبا اإلاسخلٟت الخؿاباث بى ش بٖضاص في ال  جاٍع

ْمً مؼاًاَا الٗضًضة ما ًلي: ٓاثم اإلاالُت   ال٣

 ح٨ٗـ ال٣ُمت الٗاصلت الٓي٘ الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي للماؾؿت؛ -

                                                           
1
غة  ن  ) ٦غاع ؾلُم ٖبض الَؼ ٓطط مًاٖٟت الغبدُت (، 2273ْآزْغ صعاؾت –٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلؾِم الٗاصًت باؾخٗما٫ هم

ت، -جُب٣ُُت ٓٞت، م29، 9ٕ،  الؿىتمجلت الوغي للللىم الاُخصاصًت والاصاٍع  .795، ظامٗت ال٩
2
 Sing Ting Ying and  Meng Soo Choon (2005) , fair  value accounting  relevance, reliability and 

Progress in Malasia, p4. 
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ٓة الكغاثُت لٓخضة الى٣ض ٖلى ٨ٖـ الخ٩لٟت  - خباع الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ال٣ جإزظ بٗحن الٖا

سُت؛  الخاٍع

ْطل٪ بةُٖاء وؿب جبحن لىا حؿاٖض مداؾبت ال٣ُمت الٗا - صلت في جدؿحن ٖملُت الخدلُل اإلاالي، 

ٓا٢٘ الٟٗلي ألصاء اإلااؾؿت؛  ال

ٓٞغ ال٣ُمت الٗاصلت  - ت؛ؤؾاؾا ؤًٞل للخيبا، خُض ؤج  جها ح٨ٗـ الخإزحراث الا٢خهاصًت الجاٍع

ٓاثم اإلاالُت ؤ٦ثر  - غاى ج٣ُُم خ١ٓ٣ اإلا مالءمتؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ًجٗل ال٣ ً أٚل ل٨ُت للمؿدشمٍغ

سُت؛  باإلا٣اعهت بالخ٩لٟت الخاٍع

ٓهضي  - المي  2222جٓنلذ صعاؾت ل ٓماث ال٣ُمت الٗاصلت جاصي بلى الاعج٣اء باإلادخٔٓ ؤلٖا بلى ؤن مٗل

ا ألؾاؽ مداًض لخ٣ُُم  ٓٞحَر ٓماث اإلاداؾبُت، باإلياٞت بلى ج ٓصة اإلاٗل ْػٍاصة ظ ٓاثم اإلاالُت  لل٣

ٓا٫ اإلايكإة. ٦1ٟاءة ؤلاصاعة في بصاعة ؤم
 

َْؿمذ ال٣ - ٓاعصَا بك٩ل ؤًٞل  ُاؽ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ًم٨ً اإلااؾؿاث مً جسهُو م

 لِا باإلاداٞٓت ٖليها؛

جم٨ً ال٣ُمت الٗاصلت مً اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ْخماًخّ مً الخأ٧ل في خالت جُب٤ُ الخ٩لٟت  -

سُت هٓغ   .ألان٫ٓ باالهسٟاى في ٢ُمت  ألازحرةلٗضم اٖتراٝ َظٍ  االخاٍع

ْلُت،  ٞهاحؤلا ال٣ُاؽ ْ -   ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت لم ٌٗض م٣خهغا ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْالىامُت. ْلٗل ؤبغػ مشا٫ في َظٍ الخالت  2بل ؤزظث بّ مٗٓم مٗاًحر اإلاداؾبت في الض٫ْ اإلاخ٣ضمت 

٨ُت خُض ؤنضع مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت الخاب٘ إلاجم٘ اإلاداؾ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ بحن هي ال

٩ي الٗضًض مً اإلاٗاًحر التي تهخم بال٣ُاؽ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت، ٦ما هجض  ٓهُحن ألامٍغ   ال٣اه

٦ْظا مهغ. ْاؾترالُا   في َظا اإلاجا٫ ؤًًا اهجلترا 

 الاهخِاصاث املىحهت للُِمت اللاصلت.7.9

ْٚمٓى، خ مً ٨ًخىِٟا ما بؿبب للجض٫ مشحرة الٗاصلت ال٣ُمت مداؾبت حٗخبر           ُض ح٣ُٗضاث 

 ؤن جُب٣ُِا ٌٗخبر ؤمغا نٗبا لظل٪ ْظِذ لِا اهخ٣اصاث ٖضًضة منها ما ًلي: 

ْٖضم بإلاام الض٫ْ اإلاخ٣ضمت بها بك٩ل ٧امل. - ٓعَا   خضازت ِْ

                                                           
1
مضي خاحت ملاًحر املداؾبت واملغاحلت الؿلىصًت لخبني الُِمت اللاصلت ٓأؾاؽ للُِاؽ ، (2272) مهُٟى عاقض الٗباصي 

ٓص، م، مِوالاًصاح واملغاحلت بالِىابم املالُت ً، ظامٗت ؾٗ ْجدضًاث ال٣غن الٗكٍغ ٓصًت   .36ىت اإلاداؾبت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ
2
 .37، ماإلاغظ٘ الؿاب٤ 
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تراٝ بن - ٍٓان ٢ُمتها ْجدضًض الٗاصلت بال٣ُمت الٖا  جبإاْ  الخ٨م الصخصخي مً ٦بحر ٢ضع ٖلى ًىُ

 اإلاالُت، ْالالتزاماث لؤلن٫ٓ  الٗاصلت ال٣ُمت ج٣ضًغ ؤؾالُبْ  جخٗضص َغ١  خُض .مخباًىت ٢ُاؽ ؤؾـ

ٓص ٖضم ْل في الخ٣ُ٣ت في َٓ مما ج٣لبا ؤ٦ثر اإلاالُت ًجٗل البُاهاث الظي ألامغ  وكِ. ؾ١ٓ  ْظ

الخ٣ضًغ الظاحي  هٓغا للجٓء ؤلاصاعة بلى الٗاصلت ال٣یمت اؾخسضام ٖلى ال٣اثم اإلاداؾبي ال٣یاؽ جدحز -

ٓا١ للٗضًض مً لل٣ُمت الٗاصلت هدُجت  ٓٞغ ؤؾ ٓاٞغ ْٖضم َظا مً هاخُت، ألان٫ٓ ٖضم ج  زباثب صلتؤ ج

ٖٓیت ٔ  هاخیت َظٍ الخ٣ضًغاث مً صخت جا٦ض مٓي ْبالخ ؤزغ ٓاثم الْ  ً مً ال٣ ي جسٓٝ اإلاؿدشمٍغ

٣ْٞا لخل٪ اإلاٗاًحر باٖخباع ؤن ؤلاصاعة ًم٨ً ؤن جخالٖب بها  .اإلاالُت اإلاٗضة 

ْلُت  - ْالتي جخًمً مٗاًحر ال٣ُمت الٗاصلت( في ص٫ْ الٗالم الشالض، لٗضة ٖضم ظضْٔ جُب٤ُ اإلاٗاًحر الض (

 1ؤؾباب مً ؤَمِا:

  حٗض ٦ثر اإلااؾؿاثؤجدمل ج٩ال٠ُ جُب٣ُِا، ْزهٓنا ؤن ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿاث ٖلى               

ْبالخالي ٞخدملِا ج٩ال٠ُ بياُٞت ٢ض ًاصي بلى بزغاظِا  ْاإلاخٓؾُت          مً اإلااؾؿاث الهٛحرة 

ٓا١ت في اإلاىاٞؿ مً ْالخاعظُت ألاؾ  ؛الضازلُت 

  ،ٜٓو ٓوٜ ٧ ٍٓت )َ اؾخسضام مٗاًحر ال٣ُمت الٗاصلت مً ٢بل بٌٗ الكغ٧اث في الض٫ْ قغ١ ألاؾُ

ْجاًالهض( لم ًدضر ؤي حُٛحر ًظ٦غ ٖلى مبضؤ الكٟاُٞت في  ٓعة  ا، ؾىٛاٞ ٓاثم  ؤلاٞهاحمالحًز ًٖ ال٣

 ؛اإلاالُت لضحها

 ٖٓت جىاؾ ْالتي جسخل٠ جماما ؤٚلب اإلاٗاًحر اإلآي ْمهالر الض٫ْ اإلاخ٣ضمت  ْبِئت   ٝ          ب ْْغ

ْبِئت ص٫ْ الٗالم الشالض ْمهالر   ٝ  .ًٖ ْْغ

٢ُٓتها مضٔ في الٗاصلت ال٣ُمت ج٣ضًغاث في ألاؾاؾُت اإلاك٩لت ج٨مً - ٓز ٓص مضٔ ؤي م  بزباث ؤصلت ْظ

 ْجض٣ُ٢ِا. الضٞاجغ في حسجُلِا في ٌؿاٖض بك٩ل

ٓبت ٢ُاؽ ال٣ُمت - ٫ٓ  مً ل٨شحر لتالٗاص نٗ ٍٓلت ْالاؾدشماعاث ألان ٓاٞغ  ٖضم بؿبب ظل،ألا  َ ج

ٔ  هاخُت مً اإلاٗالجاث بٌٗ ْح٣ٗض هاخُت، مً اليكُت الؿ١ٓ   .ؤزغ

ٓص بظ٫ بلى الخاظت -  بلى م٣اًِـ خ٣ُ٣ُت لل٣ُمت للخٓنل بياُٞت ْؤٖباء ج٩ال٠ُ ْجدمل ٚحر ٖاصًت ظِ

ً  الاؾخٗاهت جم ما طاب زانت ،تالٗاصل ْ بمؿدكاٍع           الٗاصلت، راء زاعظُحن لخ٣ضًغ ال٣ُمتزب ؤ

اصة ٢ض مما  .اإلاىٟٗت ًٖ الخ٩لٟت ًاصي بلى ٍػ

                                                           
1
اَغ ال٣صخي )  ْؤزغ طل٪ (،2224خاػم الخُُب ْْ ْالضزل الا٢خهاصي  ٓ ال٣ُم الٗاصلت  مجلت ٖلى الا٢خهاص،  جٓظّ مٗاًحر اإلاداؾبت هد

خىهت للبدىر الللمُت ٓهت ألاعصهُت، ألاعصن.، اإلاجلض الشاالٍؼ خ    وي، الٗضص الشاوي، ظامٗت الٍؼ
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ٓص  - ت، مبضؤ بحن ْاضر حٗاعى ْظ الٗاصلت لؤلن٫ٓ  ال٣ُم ٖلى الخه٫ٓ  لىب الخاظت ْبحن الاؾخمغاٍع

ط ٖلى ْظّ الخهٓم.  ْالالتزاماث باؾخسضام ؾٗغ الخْغ

ٓم ال٣ُمت الٗ - ٌ الخُٛحر خُض ؤن مِٟ ْالخظع ٞع ْؤؾـ مداؾبُت ٧الخُُت  اصلت ًخٗاعى م٘ مباصت 

سُت.   ْالخ٩لٟت الخاٍع

ٓاء اإلاالُت  - ْ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخه٫ٓ ٖلى ال٣ُمت الٗاصلت لالؾدشماعاث ؾ ت بؿبب ٖضم  ؤ ال٣ٗاٍع

ٓصاث،  ٓص ؾٗغ في الؿ١ٓ لِظٍ اإلآظ ْ ْظ  ؤن الؿٗغ في الؿ١ٓ ال ٨ٌٗـ الؿٗغ الٗاص٫؛  ؤ

اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُمت الٗاصلت باإلياٞت بلى ح٣ٗض بًِٗا  الازخالٝ في جٟؿحر بٌٗ -

ٓبت ِٞمِا؛  ْنٗ

ْجُب٤ُ مباصت ال٣ُمت الٗاصلت بك٩ل ؾلُم؛ - لت لِٟم  ت مَا ٓاصع بكٍغ ٓص ٧  ٖضم ْظ

ٓػَ٘ ؤعباح ٚحر مخد٣٣ت  - ْ ٖضم ال٣ضعة ٖلى ج ْازخالٝ  ؤ اصة عؤؽ اإلاا٫ مً زال٫ ؤعباح ٚحر مخد٣٣ت  ٍػ

 ٫ٓ َظا ألامغ؛ْظِاث الىٓغ خ

ٓاعصة في مٗاًحر ال٣ُمت الٗاصلت إلصاع  - 1.ة ألاعباح مً ٢بل بصاعاث الكغ٧اثبؾاءة اؾخسضام اإلاٗالجاث ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ابت الخٕىمُت(، 2226َُشم الؿٗاٞحن)  ْع٢ت ٖمل ، مشأل جؼبُّ ملاًحر مداؾبت الُِمت اللاصلت الضولُت وهـغة هُئاث الُغ

ٓهُحن ألاعصهُحن ال٣ُمتم٣ضمت يمً ٞٗالُاث اإلا ْمٗاًحر ؤلاباٙل اإلاالي،  اجمغ الٗلمي اإلانهي الؿاب٘ لجمُٗت اإلاداؾبحن ال٣اه الٗاصلت 

 .6، ٖمان ألاعصن ، م 73،74/29/2226
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III. ُٕت  الُِمت اللاصلت مً مىـىع امللاًحر املداؾبُت الضولُت وألامٍغ

ٓماث اإلاالُت  ز بالكٟاٞ اإلاالءمتل٣ض صٖذ الخاظت اإلاتزاًضة للمٗل ْالِٟم ْالتي جخمح  ْال٣ابلُت للم٣اعهت  ُت 

ٓعاث الجضًضة  ْالخُ ما٫  ٖاث ألٖا      باليؿبت للمؿخسضمحن، باإلياٞت بلى حؿإع الخدضًض ْالابخ٩اع في مكْغ

ْما اهجغ ٖىّ مً اعجٟإ مؿخمغ  ٦ْظا اعجٟإ ألاؾٗاع  ْاإلاداؾبُت  ٓماث اإلاالُت  ٓػَ٘ ؤلال٨ترْوي للمٗل      في الخ

 ٓ ْلُت بلى اإلاُالبت بالخد٫ٓ في ال٣ُاؽ في مٗضالث الخطخم بلى ج ْاإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ظّ اإلاجام٘ اإلاِىُت 

سُت  بلى ال٣ُم ُْٞما ًلي ٖغى ألَم ؤلا اإلاداؾبي مً الخ٩لٟت الخاٍع ْلُت طاث ت الٗاصلت  نضاعاث اإلاداؾبُت الض

 الهلت بمداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت:

 

 

 
 

ُٕت  الُِمت اللاصلت مً مىـىع امللاًحر املداؾبت.1  ألامٍغ

٨ُت  FASBبن مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت  ٓها بةنضاع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ألامٍغ ٓلت ٢اه ٓ الجِت اإلاس َ

ٌٍٓ مً َُئت ؾ١ٓ ألا  ٩ي إلاٗاًحر اإلاداؾبت  SECعا١ اإلاالُت ْ بخٟ ْمىظ بضاًت الدؿُٗىاث اَخم اإلاجلـ ألامٍغ

 ؤلاٞهاحاؾخٗغاى ألَم مخُلباث ال٣ُاؽ ُْْٞما ًلي  .اإلاالُت بةنضاع اإلاٗاًحر اإلاخٗل٣ت بال٣ُمت الٗاصلت

٣ْٞا لئلنضاعاث اإلاداؾبُت طاث الهلت بال٣ُمت الٗاصلت.  اإلاداؾبي 

  FAS105ملُاع املداؾبت املالُت .1.1

ْاث اإلاالُت َغح  ؤلاٞهاحبهضٝ جدؿحن  ٓماث خ٫ٓ ألاص ْاث  FASBًٖ اإلاٗل ٕ مُٗاع خ٫ٓ ألاص مكْغ

ٍٓل زاعط اإلاحز  ْالخم  .7987اهُت ؾىت اإلاالُت 

ْالخٓنُاث بإن ٢ُٓت ٢ْض اهتهذ الخٗل٣ُاث  ٖٓت ل٩ل الٗاصلت ال٣ُمت الؿ ْالالتزاماث   ألان٫ٓ  مً مجم

ٓاثم اإلاالُت  ؤلاٞهاحاإلاالُت ًجب  ْ ٖنها بما في نلب ال٣ باإلًًاخاث اإلاخممت لِا بطا لم جخم٨ً الٓخضة  ؤ

ْج٣ضًغ َظٍ ال٣ُمت.  1اإلاداؾبُت مً جدضًض 

 

 

                                                           
1
 Amble, Joan Lordi (1989), The FASB's new ED on disclosure: disclosures about off-balance-sheet 

exposures and credit risk concentrations are the FASB's targets, Journal of Accountancy, November 

1989, disponible sur le lien: www.thefreelibrary.com le: 29/09/2012. 

٨ُت للمداؾبت؛ ٓع اإلاٗاًحر الامٍغ  ال٣ُمت الٗاصلت مً مىٓ

 ْلُت ٓع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ال٣ُمت الٗاصلت مً مىٓ

IAS-IFRS. 

 

http://www.thefreelibrary.com/


 ت التحولالقياس احملاسيب املستهد على أساس القينة العادلة ومربرا                                                   انيــالث  الفصل

~ 72 ~ 
 

ْاث اإلاالُت  ؤلاٞهاح" FAS105نضع اإلاُٗاع  7992ت ْفي ماعؽ ؾى ٓماث خ٫ٓ ألاص          ًٖ مٗل

ٍٓل زاعط اإلاحزاهُت م٘ التر٦حز ٖلى مساَ ٍْىو ٖلى مخُلباث م٘ مساَغ الخم  1الخالُت: ؤلاٞهاحغ الاثخمان" 

ْ ال٣ُمت الاؾمُت  -  الخٗا٢ضًت لؤلصاة اإلاالُت؛ ؤ

ٍ ألا  - ْبُان مساَغ َبُٗت ْقْغ ْاث اإلاالُت  ْمساَغ الاثخمان اإلاخٗل٣ت بها؛ ص  الؿ١ٓ 

ْاث اإلاالُت؛ -  الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخٗل٣ت باألص

ٍ ال٣ٗض. -  الخؿاثغ التي ؾٝٓ جخدملِا الكغ٦ت في خالت ٞكل ؤي َٝغ في جىُٟظ قْغ

ٓماث اإلاخٗل٣ت باأل  ؤلاٞهاحّ َظا اإلاُٗاع ألاهٓاع ألَمُت ٢ْض ْظ ٓاء ًٖ اإلاٗل ْاث اإلاالُت ؾ              ص

ٓاثم اإلاالُت ٖنها  ؤلاٞهاحطا ما جم ب ْ في نلب ال٣  ًًاخاث اإلاخممت.في ؤلا  ؤ

  FAS107ملُاع املداؾبت املالُت .7.1

٩ي إلاٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ٓان: " 7997في صٌؿمبر ؾىت  نضع َظا اإلاُٗاع ًٖ اإلاجلـ ألامٍغ  ؤلاٞهاحبٗى

ْاث اإلاالُت".   ًٖ ال٣ُمت الٗاصلت  ؤلاٞهاحلذ ْ اًحر الِامت التي جىاإلاٗا ٢ْض اٖخبر مً 2ًٖ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلص

ٓاثم اإلاالُت  ْ في نلب ال٣ ِا ب٫ مغة إلاْ ًًاخاث، ٦ما جُغ١ أل في ؤلا  ؤ ٓم ال٣ُمت الٗاصلت خُض ٖٞغ جل٪  جها "إِٟ

غاٝ اإلاسخلٟت" ٦ما ًخُلب اإلاُم التي ًخم ٖلى ؤؾاؾِا جباص٫ ألا ال٣ ْاث اإلاالُت بحن ألَا عة ٢ُاؽ ُاٗص ع يْغ

ٓ مٓضر  ؤلاٞهاحمت الٗاصلت ْال٣ُ ٍٓاث: ٦ما َ  ٖنها، خُض ًم٨ً ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ ؤعب٘ مؿخ

ٓالي:  في الك٩ل اإلا

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Financial Accounting Standards Board (FASB) (1990), Statement of Financial Accounting 

Standards No105:  Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance-

Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk, Norwalk, Connecticut. 
2
 Financial Accounting Standards Board (FASB) (1991), Statement of Financial Accounting 

Standards No.107: Disclosures about Fair Value of Financial Instruments, Norwalk, Connecticut. 
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خماص ٖلى:  الُالبتمً بٖضاص املصضع:   بااٖل

Financial Accounting Standards Board (FASB)  (1991), Statement of Financial Accounting 

Standards No.107: Disclosures about Fair Value of Financial Instruments, Norwalk, 

Connecticut. 

ٍٓاث ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت بما ًدىاؾب  FAS107مً الك٩ل ًخطر ؤن اإلاُٗاع       خضص ٖضة مؿخ

م ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت م٘ ٧ل ماؾؿت ٖلى خضٔ ُٞد٤ ألي ماؾؿت ازخُاع اإلاؿخٔٓ الظي ٖلى ؤؾاؾّ ًخ

ْالظي  ْاخض ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت  ٓ جم ْي٘ ؤؾلٓب  ْالظي جغاٍ مىاؾبا لِا، ٚحر ؤهّ ٧ان مً اإلاؿخدؿً ل

ت لُِاؽ الُِمت اللاصلتالِىاكض ألاؾاؾُ الِىاكض ألاؾاؾُت لالًصاح كً الُِمت  

 اللاصلت

أؾلاع الؿَى املللىت هي الُِمت  

 اللاصلت

الُِمت اللاصلت حؿدىض إلى أؾلاع 
 ألاصواث املالُت املشابهت 

ٖاهُت ُُاؽ الُِمت اللاصلت  في خالت ام

للصواث املالُت املخضاولت ًجب 

ابم املالُت الاًصاح كنها في صلب الِى 

 أو في الاًظاخاث املخممت

في خالت صلىبت ُُاؽ الُِمت اللاصلت ًجب 

ت للصواث املالُت  الاًصاح كً الُِمت الضًتًر

املخضاولت في صلب الِىابم املالُت وأًظا 

الاًصاح كً  املللىماث الىصٌُت في 

  الاًظاخاث املخممت 

 في خالت هُاب أؾلاع الؿَى املللىت

املؿخىي 

٘ ألا  و  

املؿخىي 

 الثاوي

املؿخىي 

 الثالث
اؾخسضام أخض هماطج الخُُِم لخدضًض 

 الُِمت اللاصلت

 في خالت هُاب أؾلاع ألاصواث املالُت املشابهت

املؿخىي 

 الغابم
ت هي الُِمت  حلخبر الُِمت الضًتًر

 اللاصلت

ٖالٍُ ٓبحرة  صلىبت جِضًغ الُِمت اللاصلت إال بضًم ج

م الشٖل ّ امللُاع مؿخىٍاث ُُاؽ الُِمت اللاصلت وإلا : هُٖل 7 ُع  FAS 107ًصاح كنها ًو
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ْاث اإلاالُت اإلادكابهت، ٦ما ؤنلؿماح بال٣ابلُت للم٣اعهت بحن ألا مً قإهّ ا ْاخضة  ص ٣ت  اإلاُٗاع لم ًدضص ٍَغ

ْجلئل  ت للماؾؿاث في ازخُاع ٞهاح  ٓاثم اإلاالُت  ؤلاٞهاحغ٥ الخٍغ ٓاء في نلب ال٣ ْ ؾ  ًًاخاث اإلاخممت.في ؤلا  ؤ

 FAS115ملُاع املداؾبت املالُت .4.1

٩ي إلاٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت إلاجلـ ألا نضع َظا اإلاُٗاع مً ا ٓان "اإلاداؾبت  7993ؾىت  FASBمٍغ بٗى

ٓص مُٗىت في الاؾدشماعاث اإلاالُت" ٓان  7975ؾىت  الهاصع  ٢ْFAS12ض خل مدل اإلاُٗاع  1ًٖ بى جدذ ٖى

 "اإلاداؾبت ًٖ الاؾدشماعاث"

غ١ اإلاداؾبت ٖنها، خُض  FAS115ؤخضر اإلاُٗاع  حُٛحراث ٦بحرة ٖلى جهي٠ُ الاؾدشماعاث اإلاالُت َْ

ٍٓب الشىاجي لالؾدشماعاث الظي ظاء بها  َْما الاؾدشماعاث اإلاالُت ٢هحرة ألاظل  FAS12ؤلػى الخب

ٍٓلتْالاؾدشماعاث اإلاالُت  ٓالي:ضْاؾخد ظل،ألا  َ ٓ مبحن في الجض٫ْ اإلا ٍٓب ظضًض لالؾدشماعاث ٦ما َ  ر جب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Financial Accounting Standards Board (FASB) (1993), Statement of Financial Accounting 

Standards No.115: Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities, Norwalk, 

Connecticut. 
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 ٘ م الجضو م 2 ُع ٖي ُع ِا مللُاع املداؾبت الامٍغ  115: أُؿام الاؾدثماعاث املالُت ًو

مجمىكت 

 الاؾدثماعاث

اؾدثماعاث مِخىاة 

بهضي الاخخٌاؾ بها ختى 

ش اؾخدِ  اُهاجاٍع

اؾدثماعاث مِخىاة بهضي 

 املخاحغة
 اؾدثماعاث مخاخت للبُم

 ؤؾِم ْؾىضاث ؤؾِم ْؾىضاث ؾىضاث ٣ِٞ هىق الاؾدثماعاث

 الخصابص

ًخم الكغاء بهضٝ 

ٖٓض  الاخخٟاّ ختى م

 الاؾخد٣ا١

ًخم الكغاء بهضٝ بٖاصة 

بُِٗا في ٞترة ٢هحرة 

 لخد٤ُ٣ ألاعباح

ظمُ٘ الاؾدشماعاث التي ال ج٣٘ 

ٖٓخحن الؿاب٣خحنيمً اإلاج  م

 أؾـ الُِاؽ
الخ٩لٟت اإلاٗضلت باؾتهال٥ 

ْ ة ْ ٖال   زهم انضاع ؤ

 ال٣ُمت الٗاصلت ال٣ُمت الٗاصلت

ٖاؾب  ملالجت امل

والخؿابغ هحر 

 املدِِت

تراٝ بإي  ال ًخم الٖا

ْ م٩اؾب  زؿاثغ ٚحر  ؤ

 مد٣٣ت

جضزل يمً نافي الغبذ 

الخام بالٟترة اإلاداؾبُت 

 التي خضزذ ٞيها

الغبذ الخام ال جضزل يمً 

ْل٨ً جضزل  بالٟترة اإلاداؾبُت 

 يمً خ١ٓ٣ اإلال٨ُت

ألازغ كلى 

 املحزاهُت

٫ٓ جبٓب يمً   ألان

ْ لت ْ ااإلاخض ٍٓلت ألاظل  ؤ َ

ٖٓض  ٖلى خؿب م

 الاؾخد٣ا١

جِٓغ َظٍ الاؾدشماعاث 

٫ٓ يمً   لتْ ااإلاخض ألان

ًٖ اإلا٩اؾب  ؤلاٞهاحًخم 

ْالخؿاثغ ٚحر اإلاد٣٣ت في بىض 

ْج ِٓغ زام بد١ٓ٣ اإلال٨ُت، 

٫ٓ َظٍ الاؾد شماعاث ٦إن

ٍٓلت ألا  ؤْلت ْ امخض  ظلَ

ألازغ كلى ُابمت 

 الضزل

ال جازغ ٖلى ٢اثمت الضزل 

بال في خالت اإلا٩اؾب 

 ْالخؿاثغ اإلاد٣٣ت ٞٗال

ْالخؿاثغ ٚحر  جِٓغ ألاعباح 

اإلاد٣٣ت في ٢ؿم زام 

ْجِٓغ ألاعب اح ب٣اثمت الضزل 

ْالخؿاثغ اإلاد٣٣ت ٞٗال 

تيمً ؤلا   ًغاصاث الجاٍع

جازغ ٖلى ٢اثمت الضزل بال في  ال 

ْالخؿاثغ  خالت اإلا٩اؾب 

 اإلاد٣٣ت ٞٗال

ت لخ٣ُُم الاؾدشماعاث في ألا  ،(7995) ٞااص مدمض اللُثياملصضع:  ٢ُٓت الجاٍع عا١ ْ اؾخسضام مضزل ال٣ُمت الؿ

ٓعٍت مهغ الٗغبُت،  لاإلاالُت للكغ٧اث اإلاؿاَمت في ظمِ  ظامٗت َىُا، ،٫ ْ الٗضص ألا ، املجلت الللمُت للخجاعة والخمٍى

 .29-28مهغ، م

٫ لالؾدشماعاث ًخمشل في الؿىضاث التي حكترحها اإلااؾؿت ْ خُض مً الجض٫ْ هالخٔ ؤن الهى٠ ألا 

ْج٣ُم  ٖٓض اؾخد٣ا٢ِا  ْ ة ْ اإلاٗضلت باؾتهال٥ ٖال  الخ٩لٟتببهضٝ الاخخٟاّ بها لخحن م         نضاع بزهم  ؤ

خمشل في ألاؾِم ضام الخ٩لٟت الؿاب٣ت، ؤما الهى٠ الشاوي ُٖٞنها في ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي باؾخس ؤلاٞهاحٍْخم 

اصة الب اإلاكتراثْالؿىضاث  ٔ ٘ مغة ُلٛغى اإلاخاظغة ؤي إٖل ٢ْ ؤزغ ْج٣ُم بال٣ُمت لخد٤ُ٣ ألاعباح في ؤ٢هغ  ذ 

ٍْخم  ْالخؿاثغ ٚحر ْ ااإلاخض ألان٫ٓ ٖنها في ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي جدذ بىض  ؤلاٞهاحالٗاصلت  لت ْ جِٓغ ألاعباح 

ْجِٓغ ألاعبا ْالخؿاثغ اإلاد٣٣ت ٞٗال يمً ؤلا إلاد٣٣ت في ٢ؿم زام ب٣اثمت الضزل  ت، اح         ًغاصاث الجاٍع
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ٖٓخحن الؿاب٣خح ٣ْٞا للمجم ْلم جهى٠  ْالؿىضاث اإلاخاخت للبُ٘  ن ؤما الهى٠ الشالض ُٞخمشل في ألاؾِم 

ٍْخم  ْالخؿاثغ ٚحر اإلاد٣٣ت  ؤلاٞهاحْج٣ُم بال٣ُمت الٗاصلت        في بىض زام بد١ٓ٣ اإلال٨ُت ًٖ اإلا٩اؾب 

ْلِـ في ٢اثمت الضزل.  في ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي 

ٍع  FAS115ؤن الخهي٠ُ الجضًض لالؾدشماعاث خؿب اإلاُٗاع  Barth et allٍْٔغ  ألهّ ال  الِـ يْغ

َْظا لؤلؾباب الخالُت:الاؾدشماعاث الٟهل بحن ظضْٔ مً   1اإلاخاخت للبُ٘ ْالاؾدشماعاث لٛغى اإلاخاظغة 

ٖٓحن مً الاؾدشماعاث بض٢ت؛ - ٓبت الٟهل بحن َظًً الى  نٗ

ٖٓحن ٣ًلل مً ؤَمُت الٟهل بُنهما؛ -  اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في ٦ال الى

ْ حؿخسضم بٌٗ اإلاكخ٣اث اإلاالُت للخماًت مً اإلاساَغ  - ٍْخم ٢ُاؾِا بال٣ُمت الٗاصلت  ؤ الخدٍٓ 

ْالخؿاثغ ٚحر اإلاد٣٣ت في نافي الضزل،  تراٝ باألعباح  ْعٚم طل٪ ال ًخم جهيُِٟا يمً ْالٖا

 الاؾدشماعاث اإلاالُت لٛغى اإلاخاظغة.

 FAS157ملُاع املداؾبت املالُت .3.1

ٓان" ٢ُاؾاث ال٣ُمت الٗاصلت" 2226نضاٍع في ؾبخمبر بجم  ٦ثر اإلاٗاًحر بزاعة ٢ْض اٖخبر مً ؤ  2جدذ ٖى

 ْ ْعٍ ٧ان ؾاب٣ا لؤلػمت اإلاالُت الٗاإلاُت مباقغة لظاؤللجض٫ زانت  جم جٓظُّ اتهاماث ٦شحرة لّ جدملّ  ن نض

 ْ ت في بِئت الخ٣ٍغؤلُت الدؿبب في خضْر ألاػمت، إلاا مؿا الًاث اإلاخدضة خضزّ مً حُٛحراث ظظٍع غ اإلاالي في ال

٨ُت.ألا   مٍغ

 ألان٫ٓ خُض ٞخذ َظا اإلاُٗاع اإلاجا٫ لخهبذ ال٣ُمت الٗاصلت ؤصاة ؤؾاؾُت في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ل٩ل 

ٓماث اإلاٗضة ٖلى ؤن اؾخسضا ٢ْض ؤ٦ض ْال٣ابلُت للم٣اعهت للمٗل ْالشباث  اصة الاحؿا١  م َظٍ ألاصاة ٌؿاَم في ٍػ

ْص٢ُ ْاخض   ٠ ْاإلاٟصر ٖنها ٣ٞض ظاء اإلاُٗاع بخٍٗغ ؾاؾّ ٢ُاؽ ال٣ُمت ؤ٤ ل٩ي ًخم ٖلى ٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت 

 جها:إٗاصلت، خُض ٖٝغ ال٣ُمت الٗاصلت بال

ْ ل "الؿٗغ الظي ًجب الخه٫ٓ ٖلُّ مً بُ٘ ألان  ْطل٪ مً زال٫ ٖملُت  ؤ ٍٓل الالتزام  الظي ًضٞ٘ لخد

غاٝ اإلاكاع٦ت في  ٓا١جباصلُت مىٓمت بحن ألَا ش ال٣ُاؽ". ألاؾ   3في جاٍع

ٝ ٖاصًت ؤي لِؿذ مٗامالث  ٣ٍْهض بالٗملُت الخباصلُت اإلاىٓمت بإن جخم اإلاباصلت ت مشل البُ٘ بفي ْْغ ظباٍع

ْ الايُغاعي   الخهُٟت. ؤ

                                                           
1
 Barth, M. et al., (1995),  AAA's Financial Accounting Standards Committee response to FASB 

discussion documents: Response to the FASB exposure draft -Disclosure about derivative instruments 

and fair value of financial instruments-, Accounting Horizons, March 1995, PP. 92-95. 
2
 Financial Accounting Standards Board (FASB) (2006), Statement of Financial Accounting 

Standards No.157: Fair Value Measurement, Norwalk, Connecticut, Paragraph :21-30.  
3
Ibid., Paragraph 5. 



 ت التحولالقياس احملاسيب املستهد على أساس القينة العادلة ومربرا                                                   انيــالث  الفصل

~ 77 ~ 
 

ْطل٪  ٢ْFAS157ض خضص اإلاُٗاع     مضازل الخ٣ُُم التي ًم٨ً اؾخسضامِا ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت 

ٓ الخالي: 1ٖلى الىد
 

1.3.1. َ  مضزل الؿى

ٓماث طاث الٗال٢ت الىاقئت  ٧ْل اإلاٗل ٓا١ ًٌٖؿخسضم ألاؾٗاع اإلاٗلىت في الؿ١ٓ،   جسو التي ألاؾ

 الخ٣ُُم. ٕٓمٓي ْالالتزاماث ألان٫ٓ  للم٣اعهت م٘ ٢ابلت ؤْ ممازلت التزاماث ؤْ ؤن٫ٓ 

 مضزل الضزل.7.3.1

ٍٓل  الخ٣ُُم  في ؤؾالُب الضزل مضزل ٌؿخسضم   الخض٣ٞاث ؾبُل اإلاشا٫، اإلاؿخ٣بلُت ٖلى اإلابالٜ جد

ْ الى٣ضًت  ٓم، خُض ؤن ال٣ُاؽ ْاخض مبلٜ الضزل بلي ؤ            ٌكحر  الضزل ؾاؽؤ ىٖل اإلاٗخمض خالي مسه

٢ٓٗاث ىلب ٢ُٓت الخ  .اإلاؿخ٣بلُت اإلابالٜ بكإن الخالُت الؿ

 مضزل الخٖلٌت.4.3.1

ٓم  ٢ٓذ في اإلاُلٓب اإلابلٜ ؤؾاؽ ٖلى اإلاضزل َظا ٣ً           خاللُت،ؤلا  الخ٩لٟت اؾدىاصا بلى الخالي ال

ت الخ٩لٟت جدضًض ٍَغ٤ ًٖ ألانل اؾدبضا٫ ؤي  ٢ُاؽ ًخم خُض بالُا٢ت الخضمُت لؤلنل، ّالؾدبضال الجاٍع

ٓص ألانل ٓص لؤلنل مكابهت بُا٢ت البضًل ألانل ا٢خىاء بخ٩لٟت اإلآظ ش في اإلآظ   .ال٣ُاؽ جاٍع

ت الازخُاع للكغ٧اث جغ٥ همابْ  مٗحن للخ٣ُُم مضزل ًدضص اإلاُٗاع ْلم  الخ٣ُُم  مضازل بحن مً خٍغ

ٝ جىاؾب التي ٓاٞغ ْالتي الؿاثضة الْٓغ       .ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت اؾخسضامِا ٧اُٞت لُخم بُاهاث ٖنها جخ

٨ُت ؤهّ ٗاًحراإلا مجلـ ؤ٦ض ٦ما   ًإزظ ؤن ًجب ٞةهّ الؿاب٣ت اإلاضازل ؤخض جُب٤ُ خالت في اإلاداؾبُت ألامٍغ

خباع في  اإلاسخاع . اإلاضزل جُب٤ُ الشباث في الٖا

ٍٓاث الغثِؿُت لِظٍ اإلاضزالث   ٦FAS157ما خضص اإلاُٗاع ْاإلاؿخ          مضزالث ؤؾالُب الخ٣ُُم  

ٓالي :٦ما هي مٓضخت في الك  ٩ل اإلا

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Financial Accounting Standards Board (FASB) (2006), Op.Cit, Paragraph :18. 
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٘ ال م جضو ّ 2 ُع  FAS 157: مضزالث أؾالُب جُُِم الُِمت اللاصلت ومؿخىٍاتها ًو

مضزالث 

أؾالُب 

 الخُُِم

 مضزالث هحر ُابلت للمالخـت مضزالث ُابلت للمالخـت

 ؾٝٓ التي الاٞتراياث ح٨ٗـ التي اإلاضزالث هي

ٓن   ألانل حؿٗحر في الؿ١ٓ  في ٌؿخسضمِا اإلاكاع٧

ا الؿ١ٓ  ؤْ َٓٞغ ٓماث التي ً ْهي اإلاٗل الالتزام، 

 ْهي اإلاخاخت ٖلىا ًٖ اإلاٗامالث الٟٗلُت.

هي اإلاضزالث التي ح٨ٗـ اٞتراياث الكغ٦ت 

ٓماث اإلاخاخت  ْطل٪ باؾخسضام ؤًٞل اإلاٗل

خ٫ٓ الاٞتراياث التي ٌؿخسضمِا اإلاكاع٧ٓن 

 ْالالتزاماث ألان٫ٓ في الؿ١ٓ ٖىض حؿٗحر 

الدؿلؿل 

الهغمي 

الث ملضز

الُِمت 

 اللاصلت

 املؿخىي الثالث املؿخىي الثاوي ٘ و املؿخىي ألا 

جمشل اإلاضزالث ألاؾٗاع 

ٓا١اإلاٗلىت في   ألاؾ

 اليكُت

هي اإلاضزالث التي ًم٨ً 

ٓاء بك٩ل  مالخٓتها ؾ

ْ مباقغ  ٚحر مباقغ  ؤ

 بسالٝ الؿٗغ اإلاٗلً

مضزالث ٚحر ٢ابلت للمالخٓت لؤلن٫ٓ 

 ْالالتزاماث 

خماص ٖلى:  الُالبتمً بٖضاص  املصضع: بااٖل

Financial Accounting Standards Board (FASB) (2006), Statement of Financial Accounting 

Standards No.157: Fair Value Measurement, Norwalk, Connecticut, Paragraph :21-30 

ٖٓحن َما اإلاضزالث ال٣ابلت مً الجض٫ْ ًخطر ؤن اإلاضزالث التي ًخم ٢ُاؾِا لل٣ُمت الٗاصلت جخمشل ف ي ه

ٕٓ الشاوي هي اإلاضزالث ٚحر ٢ابلت للمالخٓت  ْالى ْالتي ًجب ؤن ًغاعى حُٗٓمِا أل٢صخى ٢ضع مم٨ً  للمالخٓت 

ٓٞغ  ٍٓاث الشالزت لِظٍ اإلاضزالث م٣ؿمت خؿب ج ْالتي ًجب الخ٣لُل منها ألصوى خض مم٨ً، ٦ما ؤن اإلاؿخ

ٓمت خ٫ٓ ألانل  ْ اإلاٗل ٓٞغ ؾٗغ مٗلً لّ في ؾ١ٓ وكِ ٞمٗجى طلالالتزام اإلاغاص ج ؤ              ٪ ٣ُُمّ ٞةطا ج

٫ ؤما بطا حٗظع الٓن٫ٓ لؿٗغ مٗلً ٟٞي َظٍ الخالت ًخم اللجٓء لؤلؾٗاع اإلاٗلىت لؤلن٫ٓ ْ في اإلاؿخٔٓ ألا  ؤهىا

ْ ْالالتزاماث اإلاكابهت  ٔ مضزالث  ؤ ٓٞغ ؤي مً ؤزغ ْالتي ًم٨ً مالخٓتها، ؤما بطا لم جخ َظٍ  بسالٝ ألاؾٗاع 

ْالظي ٌكمل اإلاضزالث ٚحر ٢ابلت للمالخٓت ٓماث ٞةهىا ؤمام اإلاؿخٔٓ الشالض   اإلاٗل

٢ُٓت ىالجمُٗت جغ٦حز اإلاُٗاع ٖل ْاهخ٣ضث ْ  ٦ما الٗاصلت، حٍٗغ٠ ال٣ُمت في ال٣ُمت الؿ           ضخذؤ

 ن٫ٓ ألا  زهٓنا ألان٫ٓ  بٌٗ م٘ ًخ٤ٟ الظي مغألا  البُ٘ ؤؾٗاعى ٖل ًغ٦ؼ الٗاصلت ال٣ُمت حٍٗغ٠ ؤن

٫ٓ  مً ال٨شحر م٘ ًخ٤ٟ ال بِىما اإلاالُت، ٓا١ؤ ٚحر اإلاالُت خُض ال ًٓظض لِا ألان  الكغ٦ت نةٞ ْبالخالي وكُت، ؾ

 ال٣ُمت ج٩ٓن  ْؾٓٝ الصخصخي، للخ٨م جسً٘ اٞتراياث مُٗىت ىٖل الٗاصلت ج٣ضًغ ال٣ُمت في حٗخمض ؾٝٓ

  1جل٪ الاٞتراياث. خؿاؾُت لخُٛحر ؤ٦ثر الٗاصلت

                                                           
1
 Botosan, C. A., H. Ashbaugh, A. L. Beatty, P. Y. Davis-Friday, P. E. Hopkins, K. K. Nelson, K. 

ramesh, R. Uhl, M. Venkatachalam and G. Vrana (2005), American Accounting Association (AAA) 

Financial Accounting Standards Committee: Response to the FASB's exposure draft on fair value 

measurements. Accounting Horizons, 19 (3), PP. 187-196. 
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     ؤن ٩ًٓن ٞيها ال٣لُل ًم٨ً التي في الخاالث ىخت الٗاصلت ال٣ُمت ٌؿمذ ب٣ُاؽ ُاعاإلاٗ نةٞ ْبظل٪

ش ال٣ُاؽ في الالتزام ؤْ ألانل ٫ ْ اجض ؾ١ٓ  في اليكاٍ مً  .جاٍع

 FAS159ملُاع املداؾبت املالُت .9.1

ٓان "ازخُاع ال٣ُمت الٗاصلت ل٣ُاؽ  2228نضاٍع في ُٟٞغي بجم   1الُت"ْالالتزاماث اإلا ألان٫ٓ جدذ ٖى

سُت  ْ ْالظي ٌؿمذ للماؾؿت ازخُاع اٖخماص ؤؾلٓب الخ٩لٟت الخاٍع ْ ال٣ُمت الٗاصلت  ؤ   ؤي ؤؾلٓب آزغ  صْن  ؤ

ْ ؤي الؼام ألي ؤنل  ْ التزام مالي  ؤ ٖٓت مً  ؤ ْ  ألان٫ٓ مجم ٓم ال٣ُمت  ؤ ٢ْض اٖخمض ٖلى هٟـ مِٟ الالتزاماث، 

ٓاعص في اإلاُٗاع الؿاب٤   . FAS157الٗاصلت ال

ت بُٖاء بٗض ْطل٪ اإلاداؾبي ال٣ُاؽ بضاثل بحن للمٟايلت ْاؾٗا مجاال اإلاُٗاع َظا ٞخذ ل٣ض     الخٍغ

ٓن ٖلى البى٥ٓ  اإلاداؾبُت، ؤلاصاعة جغاٍ ما خؿب الكغ٧اث ليكاٍ ألاوؿب ألاؾلٓب في ازخُاع بال ؤن اإلاكٞغ

ٓٞٓن مً  .مىاؾب رٚح بك٩ل اإلاداؾبي ال٣ُاؽ في اإلاُٗاع َظا اؾخسضام بم٩اهُت في لجىت باػ٫ ًخس

اإلاالُت ْالالتزاماث اإلاالُت التي مً ٚحر  ألان٫ٓ جُب٤ اإلااؾؿاث ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى  ؤن اإلام٨ً ٞمً

ْ الٗاصلت مما ٢ض ًازغ ٖلى الغبذ  اإلام٨ً الخد٤٣ مً ٢ُمتها ض نؤهّ مً اإلام٨ً ؤالخؿاعة ٦ما  ؤ  اؾخسضام ًٍؼ

ْبط ؤن مً بضال ألاعباح ج٣لباث مً الٗاصلت ال٣ُمت             الٗاصلت ال٣ُمت ا َب٣ذ اإلااؾؿت ٢ُاؽ٣ًللّ، 

تراٝ طل٪ ًٖ ًىجم ٢ض ٞةهّ اإلاالُت الالتزاماث ٖلى  ٢ضعتها في اإلاغجبُت بالخٛحراث ْالخؿاثغ باألعباح الٖا

  2الاثخماهُت.

ُٕت املخللِت بالُِمت اللاصلت  ؤًٖاء   مٗٓم بإنوؿخيخج مً زال٘ اللغض الؿابّ للملاًحر ألامٍغ

FASB  ْاث مالءمت ٦ثرألا اإلا٣ُاؽ هي الٗاصلت ال٣ُمت ْا ؤنْظض  ال٣ُمت مداؾبت اؾخسضام ْؤن اإلاالُت، لؤلص

ٓصة اإلاٗاًحر في الخ٣ُٗض مً ؾ٣ُلل الٗاصلت ٓصة ال٣ُاؽ مٗٓم مك٨الث ٍْدل اإلآظ  ٖضم ًٖ ْالىاججت اإلآظ

ٓا٤ٞ ٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ جُغ٢ الخ ٍِْٓغ اَخمامّ بال٣ُاؽ  لِا في اإلاٗاًحر الؿاب٣ت الظ٦غ ّ اإلاداؾبي، 

ً بْ   ْاإلاخٗل٣حن ؤؾاؾا بال٣ُمت الٗاصلت. FAS157 ْ FAS159نضاٍع للمُٗاٍع

  IAS IFRSالُِمت اللاصلت مً مىـىع امللاًحر املداؾبُت الضولُت.7

ْمً بُنها: ْلُت لل٣ُمت الٗاصلت في الٗضًض مً اإلاٗاًحر   جُغ٢ذ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

                                                           
1
 Financial Accounting Standards Board (FASB) (2007), Statement of Financial Accounting 

Standards No.159: The Fair Value Option for Financial Assets and Financial Liabilities—

Including an amendment of FASB Statement No. 115, Norwalk, Connecticut. 
2
 Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements (BIS) (2005), 

Supervisory guidance on the use of the fair value option by banks under International Financial 

Reporting Standards, P 14.  
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 IAS16داؾبت الضولي ملُاع امل.1.7

ْاإلاٗضاث(،  األن٫ٓ ٍْخٗل٤ ب ب٣ا لِظا اإلاُٗاع ٞةهّ ًد٤ الشابخت اإلالمٓؾت )اإلامخل٩اث، الخجِحزاث  َْ

ْبٖاص للماؾؿت الازخُاع في ال٣ُاؽ ة الخ٣ُُم )ال٣ُمت الٗاصلت( ٦ؿُاؾت مداؾبُت الالخ٤ بحن ؤؾلٓب الخ٩لٟت 

ٓص ًجب جُب٣ُ  الشابخت. ألان٫ٓ ِا ٖلى ٧ل بى

خا منها الاَخال٥ اإلاجم٘ الالخ٤  ْح٨ٗـ ش بٖاصة الخ٣ُُم مُْغ ٢ُمت بٖاصة الخ٣ُُم ال٣ُمت الٗاصلت بخاٍع

 ْؤًت زؿاعة مجمٗت الخ٣ت هاججت ًٖ الاهسٟاى في ال٣ُم

ْل٩ل  ٓابِ منها ؤن بٖاصة الخ٣ُُم ج٩ٓن ٖلى ٞتراث مىخٓمت  ٖٓت مً الً ْجسً٘ بٖاصة الخ٣ُُم إلاجم

ٓصاث...  اإلآظ

   IAS18اؾبت الضولي ملُاع املد.7.7

ٓص م٘ الٛحر بضاًت مؤلا  IFRS15ًغاصاث خل مدلّ ؤلا  ٣ْٞا لّ ًجب 2278ً ًغاصاث مً ال٣ٗ ، خُض 

 .ًغاصًغاص بال٣ُمت الٗاصلت إلاا ًخم اؾخالمّ مً اٖخباعاث ًم٨ً ْنِٟا باإل ٢ُاؽ ؤلا 

 IAS20ملُاع املداؾبت الضولي .4.7

بما في طل٪ اإلاىذ الى٣ضًت اإلاسجلت بال٣ُمت  األن٫ٓ بخُض ًىو ٖلى ؤهّ ًم٨ً ٖغى اإلاىدت اإلاغجبُت 

 الٗاصلت.

 IAS25ملُاع املداؾبت الضولي .3.7

ْاٖخبر خُض ٞغ١ َظا اإلاُٗاع بحن ال٣ُمت ا ٢ُٓت،  ْال٣ُمت الؿ لت ْ اهّ باليؿبت لالؾدشماعث اإلاخضؤلٗاصلت 

٢ُٓت  ٞةهّ في َظٍ الخالت ثزاللّ جدضًض ٢ُمت جل٪ الاؾدشماعافي ؾ١ٓ وكِ ًم٨ً مً  جمشل ال٣ُمت الؿ

ٓا١ وكُت لِظٍ الاؾدشماعاث ٞةهّ ًجب اؾخسضام  اظُض ام٣ُاؾ ٓٞغ ؤؾ لل٣ُمت الٗاصلت. ْفي خالت ٖضم ج

ٔ ؤؾالُب   لخدضًض ال٣ُمت الٗاصلت. ؤزغ

  IAS26ملُاع املداؾبت الضولي .9.7

ْبطا ؤخُض ًىو ٖلى  لم ٨ًً هّ ًجب حسجُل اؾدشماعاث مىاٞ٘ زُِ الخ٣اٖض بال٣ُمت الٗاصلت، 

ًٖ ؾبب ٖضم  ؤلاٞهاحمىاٞ٘ الخُِ الخ٣اٖضًت ُٞجب  باإلم٩ان ج٣ضًغ ال٣ُمت الٗاصلت لبٌٗ اؾدشماعاث 

 اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت.

 IAS36ملُاع املداؾبت الضولي .5.7

 ًخم اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ٖىض اؾخسضام مضزل الؿ١ٓ لخدضًض ال٣ُمت ال٣ابلت لالؾترصاص.

  IAS38الضولي  ملُاع املداؾبت.2.7

تراٝ بها ٖىض ا٢خىاٚحر اإلالمٓؾت  ألان٫ٓ حٗخبر ج٩لٟت  ها هي ال٣ُمت الٗاصلت التي ًخم ئالتي ًخم الٖا

 ًضَا لِا.ضجد
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ٓبحن ٦ما هو ٖلُّ ؤًجب الازخُاع بحن  وفي الُِاؽ الالخّ للملُت لالُخىاء: َْما ؤؾلٓب  IAS16ؾل

ْؤؾلٓب بٖاصة الخ٣ُُم خُض خؿب َظا ألاز ٚحر اإلالمٓؾت بال٣ُمت اإلاٗاص  ألان٫ٓ حر ًخم حسجُل الخ٩لٟت 

ا )باالؾدىاص بلى ال٣ُمت الٗاصل   (.تج٣ضًَغ

   IAS39ملُاع املداؾبت الضولي .2.7

  ٓ خُض اٖخبر َظا اإلاُٗاع بمشابت ه٣ُت الخد٫ٓ في ال٨ٟغ اإلاداؾبي خُض ؾمذ بالخٓظّ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر هد

ٓم ال٣ُمت الٗاصلت، ٦ما ؾمذ أل  تراٝ باألعباح ٚحر اإلاخد٣٣ت في ٢اثمت الضزل. ٫ مْ جُب٤ُ مِٟ  غة بااٖل

ٓصاث اإلاالُت ْاإلآظ         ٣ٞض جٓؾ٘ َظا اإلاُٗاع في اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في ٢ُاؽ ٧اٞت الالتزاماث 

 بن ؤم٨ً.

 IAS40ملُاع املداؾبت الضولي .4.7

ٓطظحن لل٣ُاؽ الالخ٤ ال٣ُمت الٗاصل ْ ت خُض ًدُذ للماؾؿاث الازخُاع بحن هم الخ٩لٟت م٘ قٍغ جبجي  ؤ

ْاخضة بطا ٧ان الٗغى مىاؾبا ؤ٦ثر. ٓػ الخُٛحر في خالت  ٍْج ٓصاث،  ْاخض ل٩اٞت اإلآظ ٓطط   هم

 IAS41ملُاع املداؾبت الضولي .11.7

ٓلٓظُت ٖىض  ألان٫ٓ ًجب ٢ُاؽ  تراٝالبُ ٓاثم اإلاالُت الالخ٣ت بال٣ُمت ْ ألا  الٖا ش بٖضاص ال٣ ٓاٍع لي ْفي ج

خا منها ٢ُٓت. الٗاصلت مُْغ ٓز  ج٩ال٠ُ ه٣ُت البُ٘ اإلا٣ضعة. بال بطا حٗظع ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت بم

غ املالُت الضولي  .11.7   4IFRSملُاع الخِاٍع

٣ْٞا ألؾلٓب الا٢خىاء ؤظاػ اإلاُٗاع ٢ُاؽ ج٩لٟت الا٢خىاء بال٣ُمت الٗاصلت لؤلن٫ٓ ْالالتزاماث 

ش الا٢خىاء.  ْالالتزاماث اإلادخملت بخاٍع

غ املالُت الضولي  ملُاع الخِ.17.7    9IFRSاٍع

ت ْ اباليؿبت لؤلن٫ٓ ٚحر اإلاخض ْ لت اإلادخٟٔ بها لٛغى البُ٘ ًخم ٢ُاؾِا بال٣ُمت الضٞتًر ال٣ُمت الٗاصلت  ؤ

٠ الالػمت لبُِٗا ؤحهما ؤ٢ل. خا منها اإلاهاٍع  مُْغ

غ املالُت الضولي  .14.7   2IFRSملُاع الخِاٍع

٢ْاثمت الخٛحراث في خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ًٖ  ، ٢اثمتتاإلاخٗل٤ ب٣اثمت اإلاحزاهُ ؤلاٞهاح اإلاالُت  ألان٫ٓ الضزل 

ْ التي ًخم ٢ُاؾِا بال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ الغبذ   الخؿاعة، مٓضخت بك٩ل مىٟهل. ؤ

غ املالُت الضولي  .13.7   4IFRSملُاع الخِاٍع

            ٢ْ27/27/2273ض جإظل جُب٣ُّ مً  IAS39ْالظي ًدل مدل اإلاُٗاع الضْلي للمداؾبت 

ْاث اإلاالُت بلى ٞئخحن َما: خُض ٣ًؿم َظا اإلاُٗاع ٧اٞت ألا  27/27/2278بلى   ص
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ْاث اإلاالُت اإلا٣اؾت بالخ٩لٟت اإلاؿتهل٨ت  - ْ ألاص  ؛اإلاُٟإة ؤ

ْاث ْألا  -  .اإلاالُت اإلا٣اؾت بال٣ُمت الٗاصلتص

ٓ مبحن في الك٩ل الخالي:  ْطل٪ ٦ما َ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source: Aris C. Malantic (2010), New financial instruments accounting: Toward reduced 

complexity?. BusinessWorld Online Edition, Document disponible sur le lien : 

http://www.sgv.ph/%E2%80%9Cnew-financial-instruments-accounting-toward-reduced-

complexity%E2%80%9D-by-aris-c-malantic-august-23-2010/ , Le: 24/08/2015. 

 :مً الك٩ل ًخطر

ٍ ًم٨ً ال٣ُاؽ الالخ٤ أل أصواث الضًىن:  - ْاث الضًٓن بالخ٩لٟت اإلاُٟإة بطا ٧اهذ جلبي قْغ ص

 ً  الازخباٍع

  ٓطط ألا ما٫: بطا ٧ان الِضٝ مً هم ٓطط الٖا ٓ اخخٟاّ اإلااؾؿت بخل٪ ألا ازخباع هم ْاث ٖما٫ َ ص

 اإلاالُت لجم٘ الخض٣ٞاث الى٣ضًت؛

                                                           

ْ زؿاثغ ألانل اإلاالي اإلا٣اؽ بالخ٩لٟت  ًخم ٢ُاؾِا بالخ٩لٟت   تراٝ بإعباح ؤ ٣ت الٟاثضة الٟٗالت ْالٖا ْ الخهم بٍُغ ْة ؤ م٘ بَٟاء الٗال

تراٝ باألن ْالخؿاثغ ٖىض بلٛاء الٖا ْ بٖاصة جهيُّٟ. اإلاُٟإة في خؿاب ألاعباح  ْ اهسٟاى ٢ُمخّ ؤ  ل اإلاالي ؤ

 ؾىضاث الضًىن  املشخِاث املالُت أؾهم خَِى امللُٕت

الاخخٌاؾ بوغض 

 املخاحغة

ازخُاع الُِمت اللاصلت 

مً زال٘ الضزل 

 الشامل

الُِمت اللاصلت مً 

زال٘ ُابمت الضزل 

 الاشامل

الُِمت اللاصلت مً زال٘ 

 ألاعباح والخؿابغ

 ازخباع همىطج الاكما٘

ازخباع زصابص 

 الخضًِاث الىِضًت

 صلتازخُاع الُِمت اللا

 الخٖلٌت املؼٌأة

 نعم

 ولم

 نعم

 ال

 ال

 ال
 ال

 ال

 نعم

 نعم

م الشٖل ِا للملُاع 8 ُع ُاؽ ألاصواث املالُت ًو ِت جصيٍُ ُو  IFRS 9: ملخص لؼٍغ

http://www.sgv.ph/%E2%80%9Cnew-financial-instruments-accounting-toward-reduced-complexity%E2%80%9D-by-aris-c-malantic-august-23-2010/
http://www.sgv.ph/%E2%80%9Cnew-financial-instruments-accounting-toward-reduced-complexity%E2%80%9D-by-aris-c-malantic-august-23-2010/
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  :الخهاثو  بطا ٧اهذازخباع زهاثو الخض٣ٞاث الى٣ضًت ْ ٍ الخٗا٢ضًت لؤل  ؤ ْاث اإلاالُت الكْغ ص

ْالٟاثضة اإلاؿخد٣ت ٖلُّ. ش مدضصة ٦ؿضاص ٣ِٞ ألنل الضًً  ٓاٍع ٓلض جض٣ٞاث ه٣ضًت في ج  ج

ْاث الضًً ألا ؤبسالٝ طل٪ ًجب  ٔ ن ج٣اؽ ظمُ٘ ؤص ْ ال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ ألاعباح ب زغ  الخؿاعة. ؤ

      ْطل٪ بما مً زال٫ الضزل الكامل  خ٤ بال٣ُمت الٗاصلتًخم ال٣ُاؽ الال أصواث خَِى امللُٕت:  -

 ْ ا مدخٟٔ بها لٛغى  ؤ ْاث اإلاالُت باٖخباَع ْالخؿاثغ، ٟٞي خالت جهي٠ُ ألاص مً زال٫ ألاعباح 

ُْٞما ٖضا طل٪ ًخم ازخُاع  ْالخؿاثغ  اإلاخاظغة ًخم ازخُاع ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ ألاعباح 

 ٫ الضزل الكامل٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت مً زال

٣ْٞا لج٣اؽ ظمُ٘ ألا املشخِاث املالُت:  - ْاث اإلاالُت  بال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ ألاعباح ifrs9 ـ: ص

ْٞٗالت  ْ ْالخؿاثغ باؾخصىاء اإلاكخ٣اث اإلاالُت التي جمشل ؤصاة حُُٛت مسههت   ٣ٖض يمان مالي. ؤ

غ املالُت الضولي  .19.7   14IFRSملُاع الخِاٍع

ْالظي ؾيخُغ١ لّ بالخٟهُل  َْٓ اإلاُٗاع الخام    بال٣ُمت الٗاصلت جدذ اؾم ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت 

ٓالي. الٗىهغ في   اإلا

مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت   IASBؤن وؿخيخج مً زال٘ اللغض الؿابّ للملاًحر املداؾبُت الضولُت 

ْلُت ٢ض اجب٘ هٟـ اإلاىهج الظي اجبّٗ  ٩ي مً خُض FASBالض ٓ  مجلـ اإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ الخٓظّ هد

ٓطط ل٣ُاؽ ٧اٞت  َْظا ، ْالالتزاماث ٣ٞض جم الخُغ١ لِا في ظل اإلاٗاًحر ألان٫ٓ اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ٦ىم

ْهٓغا ألَمُت َظا اإلاُٗاع في َظٍ الضعاؾت   IFRS13ن اإلاكتر٥ بحن اإلاجلؿحن إلنضاع اإلاُٗاع ْ اما ؤصٔ بلى الخٗ

ٓالي الٗىهغ ؾيخُغ١ لّ بك٩ل مٟهل في    .اإلا
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IV. م  الُِمت اللاصلت غ املالُت الضولُت ُع ِا للملُاع الضولي إلكضاص الخِاٍع   14IFRSًو

ٓاث ٖضًضة،  ْلُت للمداؾبت ٖلى مضٔ ؾى      جم الخُغ١ لل٣ُمت الٗاصلت في الٗضًض مً اإلاٗاًحر الض

ْصة في ٦ُُٟت ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت في خحن جًمىذ  ٔ مٗاًحر ٢ْض جًمىذ بٌٗ اإلاٗاًحر بعقاصاث مدض  ؤزغ

ٓماث  ٢ْلل مً ٢ابلُت اإلا٣اعهت للمٗل ٓا٤ٞ في اإلاماعؾت  َْظا الازخالٝ ؾاَم في ٖضم ج ْاؾٗت،  بعقاصاث 

غ  ضاص الخ٣اٍع ْلُت بةنضاع اإلاُٗاع الضْلي إٖل ْلخصخُذ َظا الٓي٘ ٢ام مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض اإلاداؾبُت 

َْظا ؾيخُغ١ لّ في َظا IFRS 73اإلاالُت ع٢م   ا للٗىانغ الخالُت:٣ْٞ الجؼء، 

 

 

 

 

 

 

م .1 غ املالُت ُع  IFRS 14وشأة امللُاع الضولي إلكضاص الخِاٍع

ْلُت  ْلخُغ١ الٗضًض مً اإلاٗاًحر لِا ٢ام مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض هٓغا ألَمُت ال٣ُمت الٗاصلت 

ٕ بلى ظض٫ْ ؤٖمالّ لّ   1الخالُت: ألاَضاٝبةياٞت مكْغ

ْاخضة مً اإلاخُلباث ل٣ - ٖٓت  ٓبت ْي٘ مجم ْ ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت اإلاُل ٓح بها مً ٢بل اإلاٗاًحر  ؤ اإلاؿم

ْبالخالي  ٓا٤ٞ في الخُب٤ُ  ؼ مؿخٔٓ الخ ْحٍٗؼ ٓع  غ اإلاالُت للخض مً ح٣ُٗض ألام ضاص الخ٣اٍع ْلُت إٖل الض

ٓاثم اإلاالُت؛ ٓماث اإلابلٜ ٖنها في ال٣ ؼ ٢ابلُت اإلا٣اعهت للمٗل  حٍٗؼ

٠ ال٣ُمت الٗاصلت ْؤلاعقاصاث ط - اث الٗال٢ت لئلباٙل ًٖ َضٝ ال٣ُاؽ بك٩ل ؤ٦ثر جٓيُذ حٍٗغ

 ْيٓخا؛

ؼ  - اث خ٫ٓ ٢ُاؾاث ال٣ُمت الٗاصلت التي ؾدؿاٖض مؿخسضمي البُاهاث اإلاالُت ٖلى ج٣ُُم ٞهاخالا حٍٗؼ

ْاإلاضزالث اإلاؿخسضمت لٓي٘    َظٍ ال٣ُاؾاث؛ؤؾالُب الخ٣ُُم 

ْم - غ اإلاالُت  ضاص الخ٣اٍع ْلُت إٖل اصة اإلا٣اعبت بحن اإلاٗاًحر الض ٓما.ٍػ ٓلت ٖم ٨ُت اإلا٣ب  باصت اإلاداؾبت ألامٍغ

                                                           
1
ْلُت )  غ املالُت، الجؼء ب: الىزابّ املغاًِت(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض : م مغظ٘ ؾاب٤، ،امللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 956ب

 غ اإلاالُت ع٢م ضاص الخ٣اٍع  ؛IFRS 13وكإة اإلاُٗاع الضْلي إٖل

ض غ اإلاالُت ع٢م مجا٫ جُب٤ُ اإلاُٗاع الضْلي إٖل  ؛IFRS 13اص الخ٣اٍع

 ٣ْٞا للمُٗاع  ؛ ٦IFRS13ُُٟت ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت 

ْمضزالتها  .ؤؾالُب الخ٣ُُم 
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ْمٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت بٓي٘ مٗاًحر ٢ُاؽ ال٣ُمت اخُض بضؤ ٧ل مً مجلـ مٗاًحر اإلاد ْلُت  ؾبت الض

َْٗخبر اإلاُٗاع  هدُجت  IFRS 13الٗاصلت الخانت بهم بك٩ل مىٟهل، ل٨ىّ جم الاجٟا١ بُنهما ُٞما بٗض 

ْمغاخل بنضاع  ٓصَما.  ٓالي:مب IFRS 13ظِ  ِىت في الجض٫ْ اإلا

 ٘ م الجضو غ املالُت 4 ُع  IFRS 13: مغاخل إصضاع امللُاع الضولي إلكضاص الخِاٍع

 IASBمجلـ ملاًحر املداؾبت الضولُت  FASBمجلـ ملاًحر املداؾبت املالُت 

ٓان  بضؤ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت  2223في ظ

 ٕ ٢ُاؽ ال٣ُمت اإلاالُت الٗمل ٖلى مكْغ

 الٗاصلت 

ْلُت  2225في ؾبخمبر  ٢ام مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

ٕ ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت في ظض٫ْ ؤٖمالّ  بةياٞت مكْغ

ع ُابُان مٗ FASBؤنضع  2226في ؾبخمبر 

ٕٓ  757اإلاداؾبت اإلاالُت   (822)آلان في اإلآي

ٓٞمبر  ْع٢ت ه٣اف " ٢ُاؾاث ال٣ُمت  2226في ه وكغ 

٦إؾاؽ لٓظِاث الىٓغ  757ؾخسضم اإلاُٗاع الٗاصلت" خُض ا

غ اإلاالُت  ضاص الخ٣اٍع ْلُت إٖل إلخضار ج٣اعب ؤ٦بر بحن اإلاٗاًحر الض

ٓما ٓلت ٖم ٨ُت اإلا٣ب  ْمباصت اإلاداؾبت ألامٍغ

ٓصة  2229في ماي   ْلُت مؿ وكغ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

٠ ال٣ُمت الٗاصلت ْبَاع ل٣ُاؽ  الٗغى التي ج٣ترح حٍٗغ

اث اإلاخٗل٣ت ب٣ُاؾاث ال٣ُمت ٞهاخالا لت ْال٣ُمت الٗاص

 الٗاصلت

ٓبغ  ْمجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ٖلى الٗمل  2229في ؤ٦خ ْلُت  ْا٤ٞ ٧ل مً مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

ْمخُلباث بٞهاح مكتر٦ت  ٍٓت لٓي٘ ٢ُاؽ لل٣ُمت الٗاصلت مكتر٥   ؾ

ْجم بضؤ ا 2272في ظاهٟي  نضاع "٢ُاؾاث بهدُجتها ٧ْان  2272ئها في ماعؽ جهابإلاجلؿان مىا٢كاتهم اإلاكتر٦ت 

ٕٓ ٞهاخالا ال٣ُمت الٗاصلت ْ ٖنها  ؤلاٞهاحمخُلباث ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ْ( حٗضًالث ٖلى 822اث" )اإلآي

الًاث اإلاخدضة.  في ال

ْؤههى اإلاجلؿان مىا٢كتهما 2272في ؾبخمبر  ٓصاث الٗغى   هٓغ اإلاجلؿان مٗا في الخٗل٣ُاث اإلاؿخلمت ٖلى مؿ

 2277في ماعؽ 

غ اإلاالُت ع٢م بجم  2277اي م 72في  ضاص الخ٣اٍع           خُض ًخم جُب٣ُّ ابخضاء 73نضاع اإلاُٗاع الضْلي إٖل

 2273مً ظاهٟي 

٢ٓ٘: الُالبتمً بٖضاص  املصضع: خماص ٖلى اإلا ، splus.com/en/standards/ifrs/ifrs13https://www.ia بااٖل

ش  .23/25/2275: بخاٍع

https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13
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م  مجا٘.7 غ املالُت ُع  IFRS 14جؼبُّ امللُاع الضولي إلكضاص الخِاٍع

غ اإلاالُت ع٢م  ضاص الخ٣اٍع ، في خالت ما بطا هو مُٗاع صْلي آزغ ٖلى الؿماح 73ًُب٤ اإلاُٗاع الضْلي  إٖل

ٝ الخالُت:اٞهاخالا بخُب٤ُ ٢ُاؾاث ال٣ُمت الٗاصلت ْ  1ث اإلاخٗل٣ت بها باؾخصىاء الْٓغ

غ اإلاالُت  ؤلاٞهاحال جىُب٤ مخُلباث ال٣ُاؽ ْ - ضاص الخ٣اٍع ٓاعصة في اإلاُٗاع الضْلي إٖل  ٖلى ما ًلي: 73ال

  غ اإلاالُت ع٢م ضاص الخ٣اٍع  22مٗامالث الضٞ٘ ٖلى ؤؾاؽ ألاؾِم يمً هُا١ اإلاُٗاع الضْلي إٖل

 "الضٞ٘ ٖلى ؤؾاؽ ألاؾِم"؛

 ٓص ؤلا  77ُاع اإلاداؾبت الضْلي الخإظحر يمً هُا١ مٗ مٗامالث  ًجاع"؛"٣ٖ

  ٌٗال٣ُاؾاث التي لِا ب ْ ظّ الدكابّ م٘ ال٣ُمت الٗاصلت بال ؤجها لِؿذ ٢ُمت ٖاصلت مشل نافي ؤ

٣ْٞا إلاُٗاع اإلاداؾبت الضْلي  ٣ْٞا إلاُٗاع  22ال٣ُمت اإلاخد٣٣ت  ٢ُْمت الاؾخسضام  ن"  "اإلاسْؼ

 "ألان٫ٓ ى ٢ُمت "اهسٟا 36اإلاداؾبت الضْلي 

غ اإلاالُت ؤلاٞهاخال حٗخبر  - ضاص الخ٣اٍع ٓبت بمٓظب اإلاُٗاع الضْلي إٖل ٓبت إلاا ًلي: 73اث اإلاُل  مُل

  ٣ْٞا إلاُٗاع اإلاداؾبت الضْلي ع٢م "مىاٞ٘  79ؤن٫ٓ الخُت التي جم ٢ُاؾِا بال٣ُمت الٗاصلت 

ٟحن"؛  اإلآْ

 ٗ٣ْٞا إلاُٗاع اإلاداؾبت الضْلي اؾدشماعاث زُت مىاٞ٘ الخ٣اٖض التي جم ٢ُاؾِا بال٣ُمت ال  26اصلت 

غ ًٖ بغامج مىاٞ٘ الخ٣اٖض"؛ ْالخ٣ٍغ  "اإلاداؾبت 

  خا منها ج٩ال٠ُ الخهٝغ  ألان٫ٓ ٓ ال٣ُمت الٗاصلت مُْغ التي ٩ًٓن اإلابلٜ ال٣ابل لالؾترصاص لِا َ

 .٣ْٞ36ا إلاُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 

غ اإلاالُت ضاص الخ٣اٍع  ًُب٤ في خالت اإلاٗامالث التي جخُلب جُب٤ُ ال  IFRS13  ْٖلُّ ٞاإلاُٗاع الضْلي إٖل

ٚحر  IFRS13 ـ:اث اإلاخٗل٣ت بؤلاٞهاخ، ٦ما ؤن IFRS02؛ IAS36؛ IAS17 ؛ IAS2اإلاٗاًحر الخالُت: 

ٓبت باليؿبت   .IAS19؛  IAS26 ؛  IAS36مُل

ْلُت ٦إؾاؽ         ٦ما ٌكمل ؤًًا هُا١ جُب٣ُّ ظمُ٘ اإلااؾؿاث التي حٗخمض اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ٍُْب٤ ٖلى ظمُ٘ ٖىانغ  ٢ْض ًخم اللجٓء بلى اؾخسضامّ في اإلاغخلت  ألان٫ٓ في اإلاداؾبت اإلاالُت لِا  ٓم  ْالخه

٢ْض ًلجإ ْ ألا  ٓاثم اإلاالُت  ْال٣ ضاص ٖىض ٖملُت  بلُّلُت للخؿاباث  ٓماث اإلاخٗل٣ت  ؤلاٞهاحفي جهاًت ؤلٖا ًٖ اإلاٗل

ْهسو بالظ٦غ اإلاُٗاع   IFRS7  ْ IAS40 .2بال٣ُم الٗاصلت 

                                                           
1
ْلُت )   غ املالُت، الجؼ(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض : م مغظ٘ ؾاب٤، ،ء ب: الىزابّ املغاًِتامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 .959ب
2
 Andrew Watchman(2011), Information financière internationale, Pleins feux sur les IFRS, 

L’IASB publie une nouvelle norme sur l’évaluation à la juste valeur et les informations à fournir 

Bureau mondial des IFRS , Delloite, Mai 2011, p 4. 
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ِا .4  Ifrs13لملُاع لٌُُٓت ُُاؽ الُِمت اللاصلت ًو

ْلُت بلى ألاؾـ ْؤلا  عقاصاث للٓن٫ٓ بلى ال٣ُمت الٗاصلت ل٣ض جُغ٢ذ الٗضًض مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْاَخال٦ِا"، اإلاٗ ألان٫ٓ " 76منها مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي ع٢م  ْاث اإلاالُت:  32ُاع ع٢م الشابخت   ؤلاٞهاح"ألاص

ْبٗض  39ٚحر اإلالمٓؾت"، اإلاُٗاع  ألان٫ٓ " 38"، اإلاُٗاع ع٢م ْالٗغى ْال٣ُاؽ"،... تراٝ  ْاث اإلاالُت: الٖا "ألاص

غ اإلاالُت ع٢م  ضاص الخ٣اٍع ْع اإلاُٗاع الضْلي إٖل ْخُض ًدضص بَاع ًًم ؤؾالُب ٢ُاؽ ال٣ُمت  73نض ٦مُٗاع 

ْاإلاٗاًحر اإلاداؾبُت التي جخُلب  ٍُْب٤ ٖلى ٧اٞت ؤلانضاعاث  ْ الٗاصلت  حؿمذ ب٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ما ٖضا  ؤ

 بٌٗ الاؾخصىاءاث. 

ٓا١ ْل ْفي صها الٗاصلت ال٣ُمت م٣اًِـ ْاإلاخ٣لبت ٞةن اإلاخٛحرة ألاؾ  ْطل٪ الكٟاُٞت مً ب٨شحر جْؼ

سُت، الخ٩لٟت بم٣اًِـ م٣اعهت ٝ ْل في لل٣ُاؽ الٗاصلت ال٣ُمت مالءمتبلى  ْباإلياٞت الخاٍع  الْٓغ

خماصًت ج٩ٓن  ْاإلاخ٣لبت خٛحرةاإلا ْاإلاالُت الا٢خهاصًت   مِمت ٞةن الٖا
ً
ٓماث  ألن اإلاالءمت ٢بل ؤًًا  اإلاالءمتاإلاٗل

خماصًت بٗضم جدؿم ْالتي 1مؿخسضم. ألي ٞاثضة بال جهبذ الٖا
 

غ اإلاالُت  ضاص الخ٣اٍع ؤن ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ًخُلب مً اإلايكإة ؤن جدضص  73ٍْٓضر اإلاُٗاع الضْلي إٖل

 2ما ًلي:

ْ ألانل  -  لتزام الظي ؾِخم ٢ُاؾّ؛الا ؤ

ْما بطا ٧ان ألانل مؿخسضما بلى ظاهب  - باليؿبت لؤلن٫ٓ ٚحر اإلاالُت، ؤًٞل اؾخسضام مم٨ً لؤلنل 

ٔ ؤن٫ٓ  ْ  ؤزغ  ٖلى ؤؾاؽ مؿخ٣ل؛ ؤ

ْ الؿ١ٓ الظي ؾدخم ُّٞ اإلاٗاملت طاث الٗال٢ت باألنل  -  الالتزام؛ ؤ

 الٗاصلت.ؤؾالُب الخ٣ُُم التي ٌٗض اجباِٖا مىاؾبا ٖىض ج٣ُُم ال٣ُمت  -

 ُُاؾه الالتزام الظي ؾِخم أو ألاصل .1.4

ْ ٖىض ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلنل  ٓاء ٧ان مؿخ٣ال  ؤ ْ الالتزام ؾ ٖٓت ؤن٫ٓ  ؤ ْ مجم ٖٓت التزاماث  ؤ مجم

 ْ خباع الخهاثو اإلاغجبُت باألنل  ؤ ْالتزاماث ًخٗحن ٖلى اإلايكإة ؤن جإزظ بٗحن الٖا ٖٓت ؤن٫ٓ  ْ مجم الالتزام  ؤ

 لخهاثو حكخمل: َْظٍ ا .مِما ٧ان

٢ّٓٗ؛  - ْم  خالت ألانل 

يت ٖلى بُ٘ ألانل  - ٓص اإلاْٟغ ْ ال٣ُ  اؾخسضامّ، بن ْظضث. ؤ

                                                           
1
ٓماث اإلاداؾبُت في ْل ، (2229عيا ببغاَُم نالر )  ُٖٓت للمٗل ٓ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى الخهاثو الى ؤزغ جٓظّ مٗاًحر اإلاداؾبت هد

ت، الٗضص الشاويمجلت ٔلُت الخجاعة والبدىر الللمُت"، ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت  .24م، ، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

 
2
ْلُت )مجلـ مٗاًحر   غ املالُت، الجؼء(، 2273اإلاداؾبت الض مغظ٘ ؾاب٤،  ،إػاع املٌاهُم واملخؼلباث: أامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 489ؤ  :م
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 .باليؿبت للص٘ى هحر املالُت7.4

ٔان ألاصل مؿخسضما إلى حاهب أص٘ى  كلى أؾاؽ  أو  أزغي أًظل اؾخسضام ممًٕ للصل وما إطا 

 مؿخِل:

ٓلُض اإلاىاٞ٘ ًإزظ ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلنل ٚحر اإلاالي بٗحن الا  ٖخباع ٢ضعة اإلاكاع٥ في الؿ١ٓ ٖلى ج

ْؤخؿً اؾخسضام لّ  ْ الا٢خهاصًت مً زال٫ اؾخسضام ألانل بإًٞل  بُّٗ إلاكاع٥ آزغ ؾِؿخسضم ألانل  ؤ

ؤخؿً اؾخسضام لّ.  ْ ض  1بإًٞل  ٣ت جٍؼ خُض ًخم اؾخسضام ألانل ٚحر اإلاالي مً ٢بل اإلاكاع٦حن في الؿ١ٓ بٍُغ

ْ مً ٢ُمت ألانل  ٖٓت  ؤ  ْالالتزاماث التي ؾِخم اؾخسضام الانل يمنها. ألان٫ٓ مً مجم

 الالتزام أو طاث اللالُت بالصل  الؿَى الظي ؾدخم ًُه امللاملت.4.4

ٍٓت الالتزام ؤْ ألانل بُ٘ مٗاملت ؤن الٗاصلت ًٟترى ٢ُاؽ ال٣ُمت  ألانلي لؤلنل الؿ١ٓ  في جدضر حؿ

َْٗٝغ ؤْ لؤلنل عبدا ٦ثرألا ؿ١ٓ ال ج٩ٓن  ألانلي، الؿ١ٓ  ُٚاب خالت الالتزام. ْفي ؤْ  الؿ١ٓ  الالتزام . 

ْمؿخٔٓ اليكاٍ ألا  ْ "الؿ١ٓ ط بإهّ ألانلي ْ ٖلى لؤلنل الدجم ألا٦بر   ألا٦ثر الؿ١ٓ  حٗٝغ بِىما الالتزام".  ؤ

ض ال٣ُمت التي ؾِخم الخه٫ٓ ٖليها مً بُ٘ ألانل   "جهاإب عبدا ْ الؿ١ٓ الظي ًٍؼ ٣ًلل مً ال٣ُمت التي ؾِخم  ؤ

ْالى٣ل".صِٞٗا ل خباع ج٩ال٠ُ البُ٘   ى٣ل الالتزام بٗض ألازظ بٗحن الٖا

 مىاؾبا كىض جُُِم الُِمت اللاصلتأؾالُب الخُُِم التي ٌلض اجباكها .3.4

ٓٞغ لِا  مالءمتًخٗحن ٖلى اإلايكإة اؾخسضام ؤؾالُب الخ٣ُُم التي حٗخبر  ْالتي جخ  ٝ في ْل الْٓغ

ٓماث ٧اُٞت ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت، م٘ ٍػ ْالخ٣لُل مٗل ت طاث الهلت  اصة ٢ضع الاؾخٟاصة مً اإلاضزالث اإلالخْٓ

ت.  2مً اؾخسضام اإلاضزالث ٚحر اإلالخْٓ

ٓماث  املضزالث امللخىؿت: - هي اإلاضزالث التي ًخم نُاٚتها باؾخسضام بُاهاث الؿ١ٓ مشل اإلاٗل

ٓما خ٫ٓ  ٓٞغة ٖم ْ  ألاخضاراإلاخ ْالتي ح٨ٗـ الاٞتراياث التي ؾِؿخ ؤ سضمِا اإلاٗامالث الٟٗلُت 

ْ اإلاكاع٧ٓن في الؿ١ٓ ٖىض حؿٗحر ألانل  3الالتزام. ؤ
 

ْالتي جخم نُاٚتها  املضزالث هحر امللخىؿت: - ٓٞغ لِا بُاهاث الؿ١ٓ  ْهي اإلاضزالث التي ال جخ

ٓٞغة بسهٓم الاٞتراياث التي ؾِؿخسضمِا اإلاكاع٧ٓن  ٓماث اإلاخ         باؾخسضام ؤًٞل اإلاٗل

ْ في الؿ١ٓ ٖىض حؿٗحر ألانل   4زام.الالت ؤ

                                                           
1
ْلُت )  غ املالُت، الجؼء(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض  .493مغظ٘ ؾاب٤، م: ؤ  ،: إػاع املٌاهُم واملخؼلباثأامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

2
ْلُت )   غ املالُت، الجؼء(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض  .522مغظ٘ ؾاب٤، م: ؤ  ،: إػاع املٌاهُم واملخؼلباثأامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

3
 .572اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ؤ   

 
4
 .573اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ؤ  
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 لي و الُِمت اللاصلت كىض الاكتراي ألا .9.4

ْ ٩ًٓن ؾٗغ اإلاٗاملت ٖىضما ًخم قغاء ؤنل  ْ جدمل التزام م٣ابل مٗاملت لظل٪ ألانل  ؤ الالتزام مخمشال  ؤ

ٕٓ لكغاء ألانل  ْ بالؿٗغ اإلاضٞ اإلاؿخلم لخدمل الالتزام )ؾٗغ الكغاء(. ْفي اإلا٣ابل، جخمشل ال٣ُمت الٗاصلت  ؤ

ْ لؤلنل  ْ زام بالؿٗغ الظي ؾِخم الخه٫ٓ ٖلُّ لبُ٘ ألانل الالت ؤ الظي ؾِخم صّٞٗ لى٣ل الالتزام )ؾٗغ  ؤ

 :ْٖلُّ هجض خالخحن لل٣ُمت الٗاصلت 1البُ٘(.

ْجدضر َظٍ الخالت بطا جمذ مٗاملت قغاء ألانل  ؛غ اإلاٗاملت ٌٗاص٫ ال٣ُمت الٗاصلتؾٗ لى:و الخالت ألا  -

ش اإلاٗاملت في الؿ١ٓ الظي ؾِخم بُ٘  ألانل ُّٞ؛ في جاٍع

ٓع الخالُت: الخالت الثاهُت: - َْظا بطا خضر ؤي مً ألام  ؾٗغ اإلاٗاملت ال ٌٗبر ًٖ ال٣ُمت الٗاصلت 

 غاٝ طْي ٖال٢ت؛  اإلاٗاملت جمذ بحن ألَا

 إة ؤلا ْ ٦غاٍ، اإلاٗاملت جمذ جدذ َْ ٍع بًاث٣ت  ؤ ٧ان الباج٘ مجبرا ٖلى ج٣بل الؿٗغ هدُجت مْغ

 مالُت مشال؛

  اإلامشلت مً زال٫ ؾٗغ اإلاٗاملت مسخلٟت ًٖ ْخضة الخؿاب لؤلنل بطا ٧اهذ ْخضة الخؿاب   

 ْ  الالتزام اإلا٣اؽ بال٣ُمت الٗاصلت؛ ؤ

 ( اإلاٗاملت جمذ بؿ١ٓ ًسخل٠ ًٖ الؿ١ٓ ألانلي ْ  الؿ١ٓ ألا٦ثر عبدا(. ؤ

 أؾالُب الخُُِم ومضزالتها.3

 أؾالُب الخُُِم.1.3

٢ْض خضص اإلاُٗاع بن الِضٝ مً اؾخسضام ؤؾالُب الخ٣ُُم َٓ ج٣ضًغ الؿٗغ  الظي ؾدخم بّ اإلاٗاملت 

غ اإلاالُت  ضاص الخ٣اٍع ْهي مىهج الؿ١ٓ، مىهج الخ٩لٟت  IFRS13الضْلي إٖل زالزت ؤؾالُب ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت 

ْهي مٟهلت ٧اآلحي:  ْمىهج الضزل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ْلُت )   غ املالُت، الجؼءامللاًحر الضولُت إلكضا(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض  .522ؤ  :م ،مغظ٘ ؾاب٤ ،: إػاع املٌاهُم واملخؼلباثأص الخِاٍع
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 مً بٖضاص الُالبت املصضع:                       

1.1.3. :  مىهج الؿَى

ٓماث ألا  ج٣ُُم ؤؾلٓب ْاإلاٗل ٔ ٌؿخسضم ألاؾٗاع           طاث الهلت الىاججت ًٖ مٗامالث الؿ١ٓ  زغ

ال ْ  التي جخًمً ؤن ْ التزاماث  ؤ ْالتزاماث مخُاب٣ت  ؤ ٖٓت ؤن٫ٓ  ْ مجم ٢ابلت للم٣اعهت )مخمازلت( مشل  ؤ

ما٫. 1ماؾؿت ألٖا
 

ٓماث ا مًْٚحَر امكاَضته اإلام٨ً ألاؾٗاع ج٣ُُم ٖىض الؿ١ٓ  مضزل ٌؿخسضم            اإلاالءمت اإلاٗل

ا التي َٓٞغ ٫ٓ  طل٪ في بما الؿ١ٓ، ٖملُاث ج  2.اإلاخمازلت ألان

ٓماث  ْمٗل ٔ ألاؾٗاع اإلاالخٓت  ْ مىبش٣ت مً الٗملُاث الخ٣ُ٣ُت ألنل مُاب٤، مكابّ  ؤزغ ٢ابل  ؤ

َْىا٥ ج٣ىِخان ألا  ٓٞت للْ للم٣اعهت.  ْالشاهُت مهٟ دؿٗحر: ج٣ىُت لى ؾ١ٓ مخٗضص : مكخ٣ت لؿلؿت م٣اعهت، 

ْالتي ال جإزظ ؾٗغ  ايُت حؿخٗمل ؤؾاؾا باليؿبت للؿىضاث )الالتزاماث(  ْل٨ً حؿخٗمل  امدضص اٍع لؿىض 

benchmark .3مً الؿىضاث اإلاؿٗغة 

                                                           
1
ْلُت )  غ املالُت، الجؼء(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض مغظ٘ ؾاب٤،  ،إػاع املٌاهُم واملخؼلباث: أامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 .572ؤ  :م
2
 .25(، مغظ٘ ؾاب٤، م2229عيا ببغاَُم نالر ) 

3
ٓام ظمٗ   غ املالي(، 2227ت )َ جي خ٫ٓ اإلااؾؿت يمً ٞٗالُاث اإلاْع٢ت ٖمل م٣ضمت ، مضي مالءمت الُِمت اللاصلت للخٍِغ لخ٣ى الَٓ

ْلُت  الث اإلاداؾبُت الض  .28، ظامٗت ٖىابت، مٖلى يٓء الخد

مىهج 

مىهج  الضزل

 الخٖلٌت

مىهج 

 َ  الؿى

 أؾالُب الخُُِم

م الشٖل  : أؾالُب الخُُِم للُِمت اللاصلت9 ُع
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 مىهج الخٖلٌت: .7.1.3

 ٓ ٓبت خالُا الؾدبضا٫ ؾٗت الخضمت لؤلنل )ٌكاع  بؤؾل              الخ٣ُُم الظي ٨ٌٗـ ال٣ُمت اإلاُل

1الٗاصة بخ٩لٟت الاؾدبضا٫ الخالُت(.ا في بليه
 

ٌٍٓ ٢ضعة ؤلاهخاط  َْٓ عي لخٗ ْ ٖباعة ًٖ اإلابلٜ الًْغ الخضمت ألنل. خُض جازظ الخ٩لٟت لكغاء  ؤ

ٓع ) ؤلاَ ٓ ؤقمل مً الخضوي خؤنل بضًل الؾخسضام م٣اعن مٗضلت بالخضَ َْ ٓع الا٢خهاصي  ال٥، الخضوي، الخضَ

2اإلاداؾبي(.
 

 مىهج الضزل: .4.1.3

ْ )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الخض٣ٞاث الى٣ضًت  اإلاؿخ٣بلُتالخ٣ُُم التي جد٫ٓ اإلابالٜ ؤؾالُب  الضزل  ؤ

ٍْخم جدضًض ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت ْ اْاإلاهاٍع٠( بلى مبلٜ مخض ْاخض،  ٓم(  ٫ )ؤي مسه

٢ٓٗاث الؿ١ٓ الخالُت خ٫ٓ جل٪ اإلابالٜ اإلاؿخ٣بلُت.بليهاإلاكاع  3ا في ج
 

ٓطط  ْخؿب َظا اإلاىهج ًخم ، Black-Scholies-Mertonاؾخٗما٫ ج٣ىُاث الخ٣ُُم) الخدُحن، هم

ٓطط    ْهم ٓطط زىاجي الخض  ٍٓل ال٣ُم  ألان٫ٓ لبٌٗ  Multiperiod excess Earningsهم ٍٓت (لخد اإلاٗى

ىت ، ألاعباح ( بلى مبلٜ ْخُض مدحن.  4اإلاؿخ٣بلُت ) جض٤ٞ الخٍؼ

 مضزالث أؾالُب الخُُِم.7.3

ض مضزالث  ؤؾالُب الخ٣ُُم اإلاؿخسضمت ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت مً اؾخسضام اإلاضزالث ًجب ؤن جٍؼ

ت. ْج٣لل مً اؾخسضام اإلاضزالث ٚحر اإلالخْٓ ت طاث الهلت   اإلالخْٓ

مضزالث ؤؾالُب الخ٣ُُم اإلاؿخسضمت ل٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت يمً  IFRS13ٍْهى٠ اإلاُٗاع الضْلي 

ٍٓاث مدؿلؿلت بك٩ل َغمي خؿب  ْ زالزت مؿخ ٍٓت ٧ل ؤ  نى٠ مً َظٍ اإلاضزالث ٦ما ًلي:ل

 

 

 

 

                                                           
1
ْلُت )  غ املالُت، الجؼء(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض مغظ٘ ؾاب٤،  ،إػاع املٌاهُم واملخؼلباث: أامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 .577ؤ  :م
2
ٓام ظمٗت )  غ املالي (،2227َ  .28مغظ٘ ؾاب٤، م، مضي مالءمت الُِمت اللاصلت للخٍِغ

3
ْلُت )  غ املالُت، الجؼء(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض مغظ٘ ؾاب٤،  ،إػاع املٌاهُم واملخؼلباث: أامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 .577ؤ  :م
4
ٓام ظمٗت )  غ املالي ،(2227َ  .28مغظ٘ ؾاب٤، م، مضي مالءمت الُِمت اللاصلت للخٍِغ
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 مً بٖضاص الُالبت املصضع:   

 ٘: و مضزالث املؿخىي ألا  .1.7.3

ْ ٖباعة ًٖ ؤؾٗاع مٗلىت )ٚحر مٗضلت( في الؿ١ٓ اليكِ لؤلن٫ٓ  الالتزاماث اإلاُاب٣ت التي حؿخُُ٘  ؤ

ٍْخم التر٦حز في اإلاؿخٔٓ ألا بليهاإلايكإة الٓن٫ٓ  ش ال٣ُاؽ  ٫1 ٖلى جدضًض ٧ل مما ًلي:ْ ا في جاٍع
 

ْ الؿ١ٓ ألانلي لؤلنل  - ْ الالتزام  ؤ ْ الؿ١ٓ ألا٦ثر عبدا لؤلنل  ؤ  الالتزام ٖىض ُٚاب الؿ١ٓ ألانلي؛  ؤ

ْ ما بطا ٧ان بةم٩ان اإلايكإة ؤن جبرم مٗاملت لؤلنل  - ش  ؤ الالتزام بالؿٗغ اإلاٗخمض في طل٪ الؿ١ٓ في جاٍع

 ال٣ُاؽ.

٢ُٓت لل٣ُمت الٗاصلت.ٌٗخبر الؿٗغ اإلاٗلً في الؿ١ٓ اليك ٓز  ِ الضلُل ألا٦ثر م

٣ْٞا للمُٗاع  ْ بإهّ الؿ١ٓ الظي جخم بّ مٗامالث ألانل  IFRS13َْٗٝغ الؿ١ٓ اليكِ  الالتزام  ؤ

ٓماث الدؿٗحر ٖلى ؤؾاؽ مؿخمغ. ٦ما حٗٝغ الؿ١ٓ اليكُت بإجها "الؿ١ٓ  بخ٨غاع ْحجم ٧اُٞحن لخ٣ضًم مٗل

ٍ الخالُت: ٓٞغ ٞيها ظمُ٘ الكْغ  2التي جخ

 ظمُ٘ ألانىاٝ التي ًخم الخٗامل ٞيها مخجاوؿت؛ -

٢ْذ؛ - ْالباجٗٓن الغاٚبٓن في الخٗامل ٖاصة في ؤي  ٓاظض اإلاكترْن   ًخ

ٓع. -  ج٩ٓن ألاؾٗاع مخاخت للجمِ

                                                           
1
ْلُت )  غ املالُت، الجؼء(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض مغظ٘ ؾاب٤،  ،إػاع املٌاهُم واملخؼلباث: أامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 .523ؤ  :م
2
 .75، مغظ٘ ؾاب٤، مداؾبت كً الُِمت اللاصلتامل(، 2223َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص )  

 أسعار معمنة في السوق النشط

مدخالت ممحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر 
 بشرط أنها ال تعتبر أسعار معمن عنها

 مدخالت غير ممحوظة

 مدخالت أساليب التقييم

 ٘  مضزالث املؿخىي ألاو

ضزالث املؿخىي الثاويم  

ملؿخىي الثالثمضزالث ا  

مدخالت 

قابلة 

 للمالحظة

 مدخالت

قابلة  غير

 للمالحظة

م الشٖل  : مضزالث أؾالُب جُُِم الُِمت اللاصلت10 ُع
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 مضزالث املؿخىي الثاوي:.7.7.3

ْالتي ًخم جًمُنها         جخمشل مضزالث اإلاؿخٔٓ الشاوي ب٩اٞت اإلاضزالث التي ال حٗخبر ؤؾٗاع مٗلً ٖنها 

ت لؤلنل ْ في اإلاؿخٔٓ ألا  ْج٩ٓن َظٍ اإلاضزالث ملخْٓ  ،٫ ْ ْ الالتزام بما بك٩ل مباقغ  ؤ 1ٚحر مباقغ. ؤ
 

 2ْجخًمً مضزالث اإلاؿخٔٓ الشاوي ما ًلي: 

ْ ألاؾٗاع اإلاٗلىت لؤلن٫ٓ  - ٓا١الالتزاماث اإلامازلت في  ؤ  اليكُت؛ ألاؾ

ْ ألاؾٗاع اإلاٗلىت لؤلن٫ٓ  - ْ الالتزاماث اإلاُاب٣ت  ؤ ٓا١ازلت في اإلام ؤ  ٚحر اليكُت؛ ألاؾ

ت لؤلنل  - ْ اإلاضزالث اإلالخْٓ  الالتزام باؾخصىاء ألاؾٗاع اإلاٗلىت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: ؤ

 ت لٟتراث مٗلىت قاجٗت؛ ٓاثض اإلالخْٓ ْمىدىُاث الٗ  ؤؾٗاع الٟاثضة 

 الخظبظباث الًمىُت؛ 

 ٢اث الاثخماهُت؛  الْٟغ

 اإلاضزالث اإلاشبخت في الؿ١ٓ. -

 لثالث:مضزالث املؿخىي ا.4.7.3

ت لؤلنل  ْ حٗخبر مضزالث اإلاؿخٔٓ الشالض مضزالث ٚحر ملخْٓ خُض حؿخسضم َظٍ اإلاضزالث  3الالتزام. ؤ

ت. ٓٞغ اإلاضزالث اإلالخْٓ  في خالت ٖضم ج

غ اإلاالُت ع٢م  ضاص الخ٣اٍع     في الخاالث ختي ٌؿمذ ب٣ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت 73ؤي ؤن اإلاُٗاع الضْلي إٖل

ش ال٣ُاؽ. في الالتزام ؤْ ألانل ٫ ٞيهاْ االتي ًخض ؿ١ٓ ال في اليكاٍ مً ٩ًٓن ٞيها ٢لُل نؤ ًم٨ً التي  جاٍع

      الٗاصلت  ل٣ُاؽ ال٣ُمت اإلاؿخسضمت ؤؾالُب الخ٣ُُم اؾخسضام م٘ الٗلم ؤهّ ًجب ؤن ًغاعى ٖىض

  مم٨ً  خض ىألصو ج٣لل ْؤن ،"للمالخٓت ال٣ابلت اإلاضزالث" مً مم٨ً ٢ضع اؾخسضام ؤ٢صخى مً حٗٓم ؤن

 ."للمالخٓت ال٣ابلت اإلاضزالث ٚحر" ؾخسضاما مً

ٍٓت ال٣هٔٓ إلاضزالث اإلاؿخٔٓ ألا ْ ْحُٗى ألا  ٓا٫١ اإلاخمشلت في ألاؾٗاع اإلاٗلىت في ْ ل اليكُت  ألاؾ

ْ لؤلن٫ٓ  ٓجها مضزالث ٚحر ْ ألا  ىُٗحالالتزاماث اإلاُاب٣ت بِىما  ؤ ٍٓت الضهُا إلاضزالث اإلاؿخٔٓ الشالض ل٩ ل

ت.  ملخْٓ

 

 

                                                           
1
ْلُت )  غ املالُت، الجؼء(، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض مغظ٘ ؾاب٤،  ،إػاع املٌاهُم واملخؼلباث: أامللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

 .524ؤ  :م
2
 اإلاهضع هٟؿّ. 

3
 .525اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ؤ  
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                   خالصة انفصم

سُت م مً الاهخ٣اصاث التي ْظِذ ألؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ٦بضًل مداؾبي للخ٩لٟت الخاٍع      ٖلى الٚغ

ا زانت في ْل الا٢خهاصًاث التي حٗاوي مً اعجٟإ  ألان٫ٓ بال ؤن  اؾخسضامّ ل٣ُاؽ  ٍع ْالالتزاماث ؤنبذ يْغ

ْٖلُّ ٞةن مؿخمغ في مٗضالث الخطخ ٢ٓذ الغاًَ،  ْاخض زام بال٣ُمت الٗاصلت  نضاع بم في ال مُٗاع مداؾبي 

 ٓ َْIFRS13  ل مً ٢ابلُت
 
٢ْل ٓا٤ٞ في اإلاماعؾت اإلاداؾبُت  ؾاَم في ج٣لُو الازخالٝ الظي ؤصٔ بلى ٖضم ج

٢ْض جٓنلىا مً زال٫ الٗغى الؿاب٤ بلى الاؾخيخاظاث الخالُت: ٓماث اإلاداؾبُت.   اإلا٣اعهت للمٗل

 ؾلُم ٦إؾاؽ الٗاصلت ال٣ُمت بزباث إلاداؾبُت بلىا ُتالٗاإلا ْالُِئاث اإلاجالـ مسخل٠ حؿعى  -

م َْظا اإلاداؾبي لل٣ُاؽ َْظا ًِٓغ ظلُا ٚع      الاهخ٣اصاث التي ْظِذ لّ بٗض ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت 

ْلُت اإلاداؾبُت في اإلاٗاًحر ٨ُت الض ْلُت التي ْمٗاًحر ْألامٍغ غ اإلاالُت الض  ال٣ُمت ْحٗخمض ٖلى تهخم الخ٣اٍع

 اإلاداؾبي؛ لل٣ُاؽ إؾاؽ٦ الٗاصلت

غ اإلاالُت الضْلي ع٢م  - ٓان "٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت" ْي٘ بٗ IFRS 73مُٗاع بٖضاص الخ٣اٍع َاعا بى

ْج٣ضًم بعقاصاث ٍٖغًت لخُبُ ٓم ال٣ُمت الٗاصلت  ْجىُٓم مؿإلت ا٤ لخٓخُض مِٟ ل٣ُمت الٗاصلت 

ٓاثم اإلاالُت، بضال مً الخًاعب الخانل في ٖضص  ؤلاٞهاح ْجُب٤ُ ٖنها في ال٣ مً اإلاٗاًحر بكإن حٍٗغ٠ 

 ال٣ُمت الٗاصلت؛

م مً بم٩اهُت الخد٤٣ مً ج٣ضًغاجّ ْ اإلاؿخٔٓ ألا  - ْٖلى الٚغ ٍٓاث ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت  ٫ مً مؿخ

ٓهّ الؿٗغ اإلاٗلً ٖىّ في الؿ١ٓ اليكِ، بال ؤهّ ًشحر مس ٓلت ل٩ ٝ ٦بحرة بؿبب بم٩اهُت زٌٟ ْ ابؿِ

 ْ ٘ ألاؾٗاع بك٩ل ؤ٢ل  ؤ ْ ٞع َْظا بؿبب الخٟائ٫ ؤ٦ثر ب٨شح ؤ ر مما ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤهّ ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت، 

 ْ  الدكائم الؼاثض اإلاغجبِ بالؿل٥ٓ البكغي؛ ؤ

ٍٓاث ال٣ُمت الٗاصلت صخُذ ؤهّ ًم٨ً مً ج٣ضًغ ال٣ُمت الٗاصلت في الخاالث  - اإلاؿخٔٓ الشالض مً مؿخ

ٓٞغ ٞيها الؿٗغ اإلاٗلً ٖىّ في الؿ١ٓ اليكِ، بال ؤهّ ًدُذ بم    ٩اهُت الخالٖب في ج٣ضًغاجّ التي ال ًخ

ٓاثم اإلاالُت؛  مً َٝغ مٗضي ال٣

ٓص بظ٫ بلى الخاظت -  بلى م٣اًِـ خ٣ُ٣ُت للخٓنل بياُٞت ْؤٖباء ج٩ال٠ُ ْجدمل ٖاصًت ٚحر ظِ

ً الاؾخٗاهت ذجم ما طاب زانت الٗاصلت، لل٣ُمت ْ  بمؿدكاٍع  الٗاصلت، ال٣ُمت لخ٣ضًغ زاعظُحن زبراء ؤ

اصة الي ًاصي ٢ض مما  .اإلاىٟٗت ًٖ خ٩لٟتال ٍػ
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 : أثر انتكهفة انتارخيية وانقيمة انعادنة عهً احملتىي اإلعالمي نهمعهىمات احملاسبيةانثانثانفصم 

 يذهمتَ

ٓماث، ٞةن إلهخاط باٖخباع اإلاداؾبت هٓاما ٓمت بهخاط َٓ لِا النهاجي الِضٝ اإلاٗل ْهاٞٗت  مُٟضة مٗل

ْجغجبِ ٓماث مىٟٗت لٗملُت اجساط ال٣غاع.  ٝ ْل في مُٗىت خاظاث بةقبإ اإلاٗل ْٖلُّ ْْغ جخدضص  مُٗىت، 

ٓماث َبُٗت ٓطط التي اإلاٗل ٓٞاء بها اإلاداؾبي ٖلى الىم غاٝ اإلاؿخٗمل مسخل٠ اخخُاظاث ٖلى لئلظابت ال  تـــألَا

ٓماث، ٢ْضعة صعظت خؿب للمٗل غاٝ َظٍ ؤَمُت  ٓماث ٖلى الخه٫ٓ  ٖلى ألَا ْمؿخٔٓ  اإلاٗل اإلاداؾبُت 

 .ِٞمِم لِا

ٓماث مً ْظِت هٓغ  ٍّٓ َظٍ اإلاٗل ٓماث اإلاالُت ٢ُمت ما جدخ ت( للمٗل المُت )ؤلازباٍع ْجمشل ال٣ُمت ؤلٖا

ٓماث في َظا اإلاجا٫ بلى بم٩اهُت ال٣ُاؽ اإلاالي للمىٟٗت اإلاخد٣٣ت هدُجت  َْكحر مهُلر ٢ُمت اإلاٗل مؿخسضميها، 

ٓماث في مجاالث اجساط ال٣غاع، ؤي ؤن ج٣اؽ َظٍ ال٣ُمت بم٣اعهت الؿل٥ٓ الىاجج اؾخسضام َظٍ           اإلاٗل

ٓماث. مً مخسظحها ٢بل  ْبٗض الخه٫ٓ ٖلى َظٍ اإلاٗل

ٓانل لخد٤ُ٣ ْ ٍض مؿخسضمي  ؤَضاٝفي بَاع ؾٗيها اإلاخ اإلاداؾبت اإلاالُت، اإلاخمشلت بك٩ل عثِسخي في جْؼ

ٓماث مُٟضة حؿاٖضَم في اجساط ٢غاعاث ا٢خهاصًت عقُضة، ٣ٞض جٓظِذ مٗٓم الُِئاث  البُاهاث اإلاالُت بمٗل

ٓم ال٣ُمت  ٓ مِٟ ْلُت هد ْمنها مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض ت للمٗاًحر اإلاداؾبُت في مٗٓم الض٫ْ  اإلاِىُت اإلاكٖغ

ٓص اإلاالُت خُشما ؤم٨ً طل٪، في مد سُت، لت إلاٗالجت ُٖٓب ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاْ االٗاصلت ٦إؾاؽ ل٣ُاؽ البى ٍع

 
ً
ٓعٍا  مد

ً
ٓم، ٦ما اٖخبٍر البٌٗ حٛحرا ْاإلاٗاعيت لِظا اإلاِٟ ضة     ٢ْض ؤخضر َظا الخٓظّ الٗضًض مً آلاعاء اإلاٍا

ْٖلُّ ؾيخُغ١ في َظا الٟهل ألزغ ٧ل مً البضًلحن ٖلى مسغظاث اإلاداؾبت َْظا بٗض   في ال٨ٟغ اإلاداؾبي، 

 لٗىانغ الخالُت:الخُغ١ ل

 

 

 

 

 

 

I.؛املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت 

II. ًسُت والُِمت اللاصلت كلى املدخىي إلاكالمي مِاعهت بحن أزغ ٔل م الخٖلٌت الخاٍع

 ؛للمللىماث املداؾبُت

III.مت املؤؾؿاث وك الُتها مؿاهمت الُِمت اللاصلت في جدُِّ مخؼلباث خٓى

بي  .باملداؾبت الابضاكُت والتهغب الظٍغ
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I. مللىماث املداؾبُتاملدخىي إلاكالمي لل 

ٓماث مً ْظِت هٓغ  ٍّٓ َظٍ اإلاٗل ٓماث اإلاالُت ٢ُمت ما جدخ ت( للمٗل المُت )ؤلازباٍع جمشل ال٣ُمت ؤلٖا

ٓماث في َظا اإلاجا٫ بلى بم٩اهُت ال٣ُاؽ اإلاالي للمىٟٗت اإلاخد٣٣ت هدُجت  َْكحر مهُلر ٢ُمت اإلاٗل مؿخسضميها، 

ٓماث في مجاالث اجساط ال٣غاع          ، ؤي ؤن ج٣اؽ َظٍ ال٣ُمت بم٣اعهت الؿل٥ٓ الىاجج اؾخسضام َظٍ اإلاٗل

ٓماث ْبٗض الخه٫ٓ ٖلى َظٍ اإلاٗل ْٖلُّ ؾيخُغ١ في َظا الهضص مً مخسظحها ٢بل   :بلى، 

 

 

 

 

 مٌاهُم أؾاؾُت خ٘ى املللىماث.1

ت.1.1 ٍ البُاهاث، املللىماث و امللًغ  حلٍغ

ٍ البُاهاث .1.1.1  حلٍغ

ْعَا مً لٟٔ "بُان"، ؤي ما ًدبحن بّ الصخيء البُاهاث لٟٔ مكخ٤ مً ٧لمت "  ن" ْ اإلاكخ٣ت بض    "بح 

ْ ٣ًهض بّ جل٪ الخ٣اث٤  ا  ْٚحَر ْ مً الضاللت  ْ الغؾاثل  ؤ ْٚحر  ؤ ْٚحر اإلاىٓمت  ٓمت  ؤلاقاعاث ٚحر اإلا٣

ْ اإلاٟؿغة مشل ألاع٢ام  ٓػ  ؤ ْ الغم 1ؤلاخهاءاث الخام". ؤ
 

ٓػ التي ْ ٌَٗغٝ مدمض ٖبض الغػا١ البُاهاث ٖلى ؤجها: "ٖباع   ضاص ْ ألاخٝغ ألابجضًت ْ الغم ة ًٖ ألٖا

 
َ
ْاإلاٟاَُم بك٩ل مالثم ًم٨ ٓم بخمشُل الخ٣اث٤  ً مً اًهالِا ْ جغظمتها ْ مٗالجتها مً ٢بل ج٣

ْ الاوؿان  2ألاظِؼة لخخد٫ٓ بلى هخاثج". ؤ
 

ِا ٦ما٫ الضًً مهُٟى الضَغ   ْ ي بإجها: "خ٣اث٤ ْ ا٦ما ٖٞغ ْ بطا ما ظمٗذ مٗا ٞةجهؤ ْ ؤع٢ام  ا جمشل لُت 

ٓماث". 3اإلاضزالث لىٓام اإلاٗل
 

ٓماث.   ْ مٗالجتها مً زال٫ هٓام مٗل نها  ْ جسٍؼ ْ حسجُلِا  ِا بإجها "خ٣اث٤ ًخم ظمِٗا  ْ َىا٥ مً ٖٞغ

ْ ْجمشل البُاهاث ٖاصة مكاَضاث ج٣ُُم  ْالتي ج٩ٓن طاث ؤَمُت  ؤ ٢ُاؾاث ألوكُت الكغ٦ت، 

ٓماث" 4.إلاؿخسضمي هٓام اإلاٗل
 

                                                           
ت، مهغ، م:ُا املللىماثإصاعة جٕىىلىح(، 2229مدمض الهحرفي )  1  .727، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
ٓػَ٘،جدلُل و جصمُم هـم املللىماث املداؾبُت(، 2226) ٖبض الغػا١ مدمض ٢اؾم 2 ْ الخ  .73، م:ًٖمان، ألاعصن ، صاع الش٣اٞت لليكغ 
ٓػَ٘، ْالخ يكغ ْال ُب٘للع الجامُٗت ، الضاملاصغ في هـم املللىماث املداؾبُتمضزل (، ٦7998ما٫ الضًً مهُٟى الضَغاْي ) 3

ت  .75، م: الاؾ٨ىضٍع
4
مجي )    ْ ماعقا٫ ْع ش لليكغ، هـم املللىماث املداؾبُت،  (2229ب٫ٓ.ط. ؾخِىباعث  ،  جغظمت: ٢اؾم ابغاَُم الخؿُجي،  صاع اإلاٍغ

ٓصًت،  اى، الؿٗ  .  25م: الٍغ

ٓماث؛  مٟاَُم ؤؾاؾُت خ٫ٓ اإلاٗل

ٓماث اإلاداؾبُت؛ المي للمٗل ٓم اإلادخٔٓ ؤلٖا  مِٟ

.ٓماث اإلاداؾبُت ُٖٓت للمٗل  .جدضًض ْقغح الخهاثو الى
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٤ ال٣غاءة، ًٖ ْزاعظُت صازلُت مهاصع مً ججمُِٗا ًخم التي الخام اإلااصة بلى البُاهاث حكحر ٦ما  ٍَغ

     الاؾخسضام باإلياٞت ؾِلت الضازلُت البُاهاث ْحٗخبر .حسجُلِا زم ْمً ،...الخؿاب ال٣ُاؽ، اإلاالخٓت،

1ْْاضخت. مدضصة ؤجها بلى
 

 ْ ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن البُاهاث حٗبر ًٖ خ٣اث٤  ٢ٗذ ٞٗال ْ هي جمشل اإلااصة مً زال٫ الخٗاٍع

ٓمت ًخم الخه٫ٓ ٖليها مً مهاصع مسخلٟت ْ ب٨مُاثْ ألا        جها لٓ جغ٦ذ ٖلى خالِا ؤ٦بحرة، ٦ما  لُت للمٗل

ت مؿخسضميها، ٦ما  ال جازغ في عص ٞٗل  ْ ٞلً ج٠ًُ ؤي شخيء بلى مٗٞغ    ؾل٥ٓ مؿخ٣بليها ْ بالخالي ال ٩ًٓن  ؤ

 لِا ؤي ؤزغ ٖلى اجساط ال٣غاعاث. 

ٍ املللىماث .7.1.1  حلٍغ

ٓ ٧لمت ألاصل اللوىي:  -ؤ  ٓماث ؤنلِا في اللٛت الالجُيُت َ التي حٗجي قغح   ٧Informationلمت مٗل

 ْ ْحؿخسضم في الٟغوؿُت بهُٛت اإلاٟغص   ؤ ٓمت.Information  جٓيُذ شخيء ما،      للضاللت ٖلى مٗل

بغث  ٓمت هي :" زبر   LE ROBERTْخؿب ٢امٓؽ ْع ْ ٞاإلاٗل ببالّٚ بلى شخو خضر ًخم  ؤ

 ْ ٓع" ؤ  2ظمِ

ْاخض مً اإلاباصت ْ ااإلاد : حٗضصثامللنى الاصؼالحي -ب  ٓماث بال ؤجها ال جسغط ًٖ بَاع  الث لخٍٗغ٠ اإلاٗل

 ْ ٖٓت مً َظٍ الخٗاٍع٠: ألاَضاْٝالخهاثو   ْ ُٞما ًلي ٖغى إلاجم

ٓص".  ْ مُٟض بلى الصخو اإلا٣ه ٓاؾ٘ هي اؾخسباع لّ مٗجى  ٓماث باإلاٗجى ال 3" اإلاٗل
 

ٝ بإجها: "ٖباعة ًٖ البُاهاث التي جمذ مٗالجتها بك٩ل مالثم لخُٗي مٗجى ٧امال باليؿبت ْ حٗغ  

ْ اإلاؿخ٣بلُت الجساط ال٣غاعاث". إلاؿخسضم ما، ت  4مما ًم٨ىّ مً اؾخسضامِا في الٗملُاث الجاٍع
 

ت   ْهي اإلاٗٞغ ْطل٪ بدكُٛلِا  ٓماث  ٍٓلِا بلى مٗل ٓماث بإجها: "بُاهاث جم جد     ٦ما حٗٝغ اإلاٗل

ْ مُٟضة في جد٤ُ٣  5"ألاَضاٝالتي لِا مٗجى 
 

ٓمت بإجها: "بٖالم الٟغص الخي ) GILLES BRESSYَْٗٝغ   ْ اإلاٗل اوؿان آلي( ب٩ل  ؤ

ْ ؤلاصعا٧اث التي جهى٘ ؤزغ  ْ الغؾاثل     6في ؾل٥ٓ ْيُٗتها اإلادهلت". اؤلاقاعاث 

                                                           
1
Terry LUCEY (2005) ,  Managment information systems , High Holboen, London, Ninth edition,  

p16. 
2
 Dictionnaire LE PETIT ROBERT , Paris, 1990. 

3
ْ ٖامغ الجىابي ) ابغاَُم    ٓػَ٘، (، 2229الجؼعاْي  ْالخ ٓماث اإلاداؾبُت الخانت، صاع الجامٗت  الجضًضة لليكغ  ؤؾاؾُاث هٓم اإلاٗل

ان، ألاعصن،   .25م: ٖم 
4
 .  73(، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2226ٖبض الغػا١ مدمض ٢اؾم )   

5
ت، هـم املللىماث املداؾبُت،(،  2223) زىاء ٖلي ال٣باوي     .29م:  مهغ، الضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

6
 Gilles Bressy et  Christian Konkayt (2004),  Economie d’Entreprise, Dalloz Paris, 7

ème 
edition, 

p.111. 
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ْ الخيؿ٤ُ  تَىا٥ ؤعبٗ  ٓماث هي ْؾاثل الضٖم  ٓمت : اإلاٗل ٓاَغ اإلاك٩لت؛ اؾخٗماالث للمٗل للٓ

ْؤًًا ْؾُلت  ْهي ْؾُلت صٖم للمٗاٝع الٟغصًت ؛  ٦ما حٗخبر ْؾاثل الاجها٫ في الخىُٓم ؛ 

1 للغبِ م٘ اإلادُِ.
 

ٓمت  ٓٞغ ٦ما مُٗىت، ٨ٞغة جصدر ؤْ جا٦ض خ٣اث٤ ًٖ حٗبر اإلاٗل ت ج  ًم٨ً ال التي اإلاٗٞغ

.للمخل٣ي مًاٞت ٢ُمت جخًمً ٞهي ًمخل٨ِا، ؤن للمخل٣ي
2 

ٓماث هي ؤصاة جًمً الاجها٫،ًم٨ً اؾخيخ     ًم٨ً ؤن جإزظ ق٩ل ٦مي بدُض حؿخٗمل  اط ؤن اإلاٗل

ْ الخؿاب  ْ في ال٣ُاؽ  ٓعي، ؤ ٓماث في ج٣ضًم الخل٫ٓ للٗضًض مً اإلاكا٧ل مً زال٫  ق٩ل ه ٦ما حؿخٗمل اإلاٗل

ْ اجساط ال٣غاعاث.   اإلاؿاٖضة في ج٣ُُم ألاصاء 

ٓمت هي بُاهاث ْ ألا مً زال٫ ما ؾب٤ اجطر ؤن البُاهاث هي اإلااصة  ْمىّ ٞاإلاٗل ٓمت            لُت للمٗل

٣ت مُٗىت جمىذ لِا مٗجى مما ًجٗلِا مُٟضة إلاؿخسضميها. مشال: ع٢م ٌٗبر          جمذ مٗالجتها ْ حكُٛلِا بٍُغ

ٓعن )حكُٛل ًٖ ؤلا  ْل٨ً بطا ما ٢ ًغاص مً اإلابُٗاث زال٫ َظٍ الؿىت ٌٗخبر بُان ال ًُٟض مخسظ ال٣غاع، 

ٓمت مُٟضة إلاخسظ ال٣غاع البُاهاث ( بغ٢م آزغ ًض٫ ٖلى الاًغاص مً اإلابُٗاث للٟترة الؿاب٣ت ٞةهّ ًخد٫ٓ بلى مٗل

اصة  ْ ألجها حكحر بلى اججاٍ اإلابُٗاث بالٍؼ      الى٣و. ؤ

ت.4.1.1  مٌهىم امللًغ

ٕٓ مٗحن  - ٓماث بكإن مٓي ْهي زالنت ججمُ٘ ْ جغجِب اإلاٗل ٓماث جمذ مٗالجتها  ت هي: " مٗل   اإلاٗٞغ

ْ بها ًخم اجساط ال٣غاع".ف ْ ٞاثضة،  ْهي ؤ٦ثر ٢ُمت     3ي مغخلت مُٗىت، 

ت جمشل خهُلت   - ْ ٦ما ًٔغ البٌٗ ؤن اإلاٗٞغ ٍٓلت ًمل٨ِا شخو  ؤ ْ صعاؾت َ ٓماث  ْ مٗل عنُض زبرة 

ت ْ ج٣لُل صعظت ٖضم  اصة مؿخٔٓ اإلاٗٞغ ٓماث َٓ ٍػ ٢ْذ مٗحن، ٞالٛغى ألاؾاسخي مً اإلاٗل ما في 

    4الش٣ت للمؿخُٟض.

تٞ - ٓمت ًٖ حٗبر اإلاٗٞغ ٓز١ٓ  خ٣ُ٣ُت مٗل ٓمت، مىٓمت، ج٩ٓن  الخ٣ُ٣ي، الٗالم مً هخجذ ٞيها م  مِٟ

.ؤق٩ا٫ ٖضة ٤ْٞ ْمٗضة مٗالجت
5 

ٓماث   REIXْ خؿب  - ت جٓظّ ؾل٥ٓ الٟغص ٖىض ا٦دؿابّ للمٗل   .ٞاإلاٗٞغ

                                                           
1
 Martine Pretet et Chantal Burrenault (2006),  Economie et getion  de  l’Entreprise, Vuiber, Paris, 

4
éme

 édition, p.132.  
2
 Chaker HAOUET (2008),  Information décisionnelle et management de la performance , Cahier 

de Recherche, Laboratoire Orléanais de Gestion I.A.E.d’Orléans, France,  p 5. 
3
ٛان   ْ زالض َع ت و هـم املللىماث (،2229) ؤخمض الخُُب   .26، ٖالم ال٨خاب الخضًض، ٖمان، م: إصاعة امللًغ

4
ت (،2228عبخي مهُٟى ٖلُان )   ٓػَ٘، ٍ،  إصاعة امللًغ ْ الخ  .67،ٖمان، ألاعصن، م: 7صاع نٟاء لليكغ 

5
 Alexandru TUGUI (2005), comptabilité basée sur la connaissance,  publier dans : comptabilité et 

connaissances le 30/03/2011, France, verssion1,  p 3. 
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ٓع، ألاق٩ا٫  ٖٓت اله ت جخمشل في مجم ْ ْ مىّ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن اإلاٗٞغ ِا الٟغص اإلاسُُاث التي ًمل٨ ؤ

ْ مٗالجتها. ٓماث  ٓ ا٦دؿاب اإلاٗل ٓصاجّ هد  ْحؿخٗمل لخٓظّ مجِ

ت الًمىُت، ٞاأل  ت الٓاَغة ْ اإلاٗٞغ ت: اإلاٗٞغ ٖٓان مً اإلاٗٞغ ت التي ًم٨ً ه٣لِا ْ ْ َىا٥ ه  لى هي اإلاٗٞغ

 ْ ٤ الخجغبت  ت الخانت ب٩ل ٞغص ج٨دؿب ًٖ ٍَغ ٥ الاخخ٩ا بحن ألاشخام بُغ١ مسخلٟت ؤما الشاهُت ٞهي اإلاٗٞغ

ْالك٩ل الخالي ًبحن الٗال٢ت  بضإ في شخيء ما،...٧اإلاِاعة في الٗمل، ؤلا  ٞهي ال ًخم الخٗبحر ٖنها بإي ق٩ل ٧ان. 

ْ التي ؾىدى ت   ْ اإلاٗٞغ ٓماث  ٓالي: الٗىهغ لِا بالكغح في ْ االتي جغبِ َظٍ اإلاٟاَُم الشالزت ؤي البُاهاث، اإلاٗل  اإلا

  

 
Source: REIX R (2002), Système d’information et management des organisations, Vuibert, 

collection ‘Gestion’, Paris, 4ème édition, p.22. 

ت  ٓػ...خُض ًخم اؾخسضام  اإلاٗٞغ ٓا٢٘ في ق٩ل عم خُض مً الك٩ل هٔغ ؤن البُاهاث ماهي بال جمشُل لل

ت ٖىض جغظمت البُاهاثالؿاب٣ت حؿخسضم ٦مهٟاة للبُاهاث التي جم مالخٓتها ْ ظمِٗا، ٦ما حؿخسض   م اإلاٗٞغ

ت الؿاب٣ت  ٓمت هلجإ بلى اإلاٗٞغ ْ ل٩ي هخم٨ً مً اؾخسضام اإلاٗل ت  ض مً اإلاٗٞغ ٓمت الجضًضة جٍؼ ْاإلاٗل ٓمت،  بلى مٗل

ت  ٓع مً اإلاٗٞغ ٓمت هخٓنل بلى هدُجت جُ صها ببرامج ْ مباصت اؾخٗمالِا، ٖىض اؾخٗما٫ َظٍ اإلاٗل التي جْؼ

 الخالُت.

العالم 
الحقيقي

مالحظة 
بيانات، تمثيل

وز رجمةرم ستعمالامعمومةت

ائج
نت

التعمم

دئ
 مبا

رامج
ب

تعمم

نموذج 
رجمة ت

رفة المع

تصفية 
اختيار

 

م الشٖل ت11 ُع  : اللالُت بحن البُاهاث، املللىماث وامللًغ
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ت باملللىماثكالُت البُاهاث .7.1  وامللًغ

 كالُت البُاهاث باملللىماث .1.7.1

ٓمت حؿخسضم  ُضة بُنهما، خُض ؤن اإلاٗل ٓص ٖال٢ت َْ ٓماث ًخطر ْظ ْاإلاٗل مً حٍٗغ٠ ٧ل مً البُاهاث 

َْضٝ،  ٤ ؤؾلٓب جٟؿحري ٌُٗي لِا مٗجى  ْمٗالجتها ًٖ ٍَغ ٍٓلِا          للضاللت ٖلى البُاهاث التي جم جد

م مً َظا ب ٓماث( ٌؿخسضمان بُغ١ مسخلٟت في الخضًض ْٖلى الٚغ ْاإلاٗل ال ؤن َظًً اإلاهُلخحن )البُاهاث 

ٓماث ٦مهُلخحن متراصٞحن لٓن٠ مٗجى  ْاإلاٗل الٗاصي الظي هاصعا ما ًمحز بُنهما ٞٛالبا ما حؿخسضم البُاهاث 

ْمٗجى ٧ل منهما ٓم   َٓغي في مِٟ م الازخالٝ الج ُْٞما ًلي جٓيُذ لِظا الازخالْٝاخض ٚع ًم٨ً  ُض، خ، 

ْاإلاٗل  ٓماث مً زال٫ اإلاٗاًحر الخالُت: الخمُحز بحن البُاهاث 

 ٘ م الجضو  : الٌَغ بحن البُاهاث واملللىماث11 ُع

 الٌـــَغ بحن البُـاهـاث وامللـلـىمـاث مللـُـاعا

 ملُاع اللوت
ْؤما اإلا حن بّ الصخيء ؤي اجطر  ْهي ما ب  ْهي اؾم البُاهاث ظم٘ بُان  ٓمت  ٓماث ٞهي ظم٘ مٗل ٗل

٫ٓ ماهض ل٩لمت "ٖلم"  ٞإنلِا مً الٗلم.   مٟٗ

ملُاع 

 املؿخىي إلاصاعي 

ٓماث إلاؿخٔٓ  ٢ٓذ حٗخبر مٗل ًم٨ً ؤن حٗخبر البُاهاث بُاهاث إلاؿخٔٓ بصاعي مٗحن ْفي هٟـ ال

ٓماث.   بصاعي آزغ، هٟـ الصخيء باليؿبت للمٗل

 ملُاع الؼمً
ٓماث إلاؿخسضم آزغ في هٟـ الٟترة الؼمىُت اإلاٟغصاث التي حٗض بُاها ث إلاؿخسضم مٗحن ٢ض حٗض مٗل

٢ٓذ.  ٓماث إلاؿخُٟض مٗحن ٢ض ٌٗض بُاهاث إلاؿخُٟض آزغ في هٟـ ال  ْما ٌٗض مٗل

ملُاع 

 الٌابضة أو الُِمت 

ٓن بلى صعظت ؤن البٌٗ ٌٗخبر الٟغ١ بحن  َظا اإلاُٗاع ٌٗض مً ؤَم اإلاٗاًحر التي ًغ٦ؼ ٖليها الباخش

ٓن مُٟضة بال بطا ؾاَمذ في البُاه ٓماث مُٟضة؛ ؤما البُاهاث ال ج٩ ٓن اإلاٗل ٓماث في ٧ ْاإلاٗل اث 

ٓماث طاث ٞاثضة بطا خ٣٣ذ: ٓن اإلاٗل ْج٩  ج٣لُو خالت ٖضم الخإ٦ض ٖىض الازخُاع مً بحن البضاثل. 

 ٓماث ًدىاؾب م٘ خاظت اإلاؿخُٟض؛  اإلاىٟٗت الك٩لُت : ٧لما ٧ان ق٩ل اإلاٗل

  ٓ ٓماث ؛اإلاىٟٗت اإلا٩اهُت: ؾِ ٫ٓ بلى اإلاٗل  لت الٓن

  ٢ْذ الخاظت لِا؛ ٓمت   اإلاىٟٗت الؼماهُت: ٖىضما جخاح اإلاٗل

 .ٓماث في ٢ُمتها مً زال٫ الخد٨م بها ت: ًازغ الخاثؼ ٖلى اإلاٗل  اإلاىٟٗت الخُاٍػ

 ملُاع

 الهضي

ْمىّ البُاهاث هي  ت حؿِل مِمت نى٘ ال٣غاع  ٍع ٓماث يْغ ٓٞحر مٗل ٓماث َٓ ج َضٝ هٓام اإلاٗل

ٗخمض ْ ألا اإلااصة 
 
ٗخمض ٦مضزالث حؿمى بُاهاث ؤما ٧ل مٟغصة ح

 
ٓماث، ٩ٞل مٟغصة ح لُت لىٓام اإلاٗل

ٓماث.  ٦مسغظاث جإزظ نٟت اإلاٗل

ملُاع 

 امللالجت

ٓن مم٨ً  ٓ الظي جىٟظ ٖلُّ ٖملُت اإلاٗالجت، ٞٗىضما ٩ً ٓمت هي هاجج اإلاٗالجت ؤما البُان ِٞ اإلاٗل

ٓا٢٘ )ا ٫ لىٟـ الصخو ؤن ًدـ بالغمؼ الخام بال ٓمت صْن مٗالجت ًْؼ ٍْترظمّ بلى مٗل لبُان( 

ٓمت. ْاإلاٗل  الٟغ١ بحن البُان 

ت،  ،(2005)مدمض ٖبض الخؿحن آ٫ ٞغط الُاجي  املصضع: ْاثل لليكغ، ٍاملضزل إلى هـم املللىماث إلاصاٍع ، 7صاع 

 . 737-729م
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  1ٍْم٨ً اؾخيخاط ما ًلي:

                           

ت ب.7.7.1  املللىماث كالُت امللًغ

ت  ْمٗٞغ ٣ت ٞٗالت.  ت الٟغص التي حؿمذ بخٟؿحر البُاهاث بٍُغ ٓمت بمٗٞغ ع مً البُان بلى اإلاٗل ًغجبِ اإلاْغ

ٖٓ ٓماث بما ًسو مٓي ٓماث. امُٗى االٟغص ما هي بال ججمُ٘ للمٗل ْاإلاؿخسغظت مً اإلاٗل ْهي اإلااصة اإلاهىٗت   ،

ْا ْالخبراث  ٓماث  خّ جبٗا للمٗل ٓع مٗٞغ ْمً َىا وؿخسلو خُض ؤن الٟغص ًُ لخجاعب التي ًخل٣اَا مً مدُُّ 

ت في الجض٫ْ الخالي:  ْاإلاٗٞغ ٓمت   الٗال٢ت بحن اإلاٗل

 ٘ م الجضو ت11 ُع  : اللالُت بحن املللىمت وامللًغ

ـــت  املـلـلىمـت املـلًغ

ٓمت ؤي ؤجها  ٍٓل اإلاٗل ت هي هدُجت جد اإلاٗٞغ

ٓمت  .هاججت مً مٗالجت اإلاٗل

ٖٓت م٩ُِلت مً البُاهاث  ٓمت هي مجم اإلاٗل

 جى٣ل مٗجى مٗحن.

ٓع  ت جخُ ت اإلاٗٞغ ٓع اإلاٗٞغ ُ ٓمت ج٨دؿب لخ   اإلاٗل

ٓماث الجضًضة  ت ال٣ضًمت مهٟاة للمٗل اإلاٗٞغ

ت ظضًضة.  ْعاٞٗت إلهخاط مٗٞغ

ت  ت للمٗٞغ ٍع ٓمت مضزالث يْغ  اإلاٗل

ت لضٔ اصة اإلاٗٞغ ٓماث في ٍػ ُٟت ألاؾاؾُت للمٗل ْبالخالي جسٌٟ صعظت ٖضم  جخمشل الْٓ اإلاؿخسضمحن، 

ٓماث، بالك٩ل الظي ٌؿاٖضَم ٖلى اجساط جهٝغ  ٢ْذ اؾخالمِم للمٗل ٓصة لضٔ اإلاؿخسضمحن     الخإ٦ض اإلآظ

 ْ اث ؤ  2جاصي بلى جد٤ُ٣ َضٝ مٗحن. جهٞغ

ت مً خُض ال٣ُمت ْ اإلاٗجى  ْاإلاٗٞغ ٓماث  ْالك٩ل الخالي ًٓضر الٗال٢ت بحن ٧ل مً البُاهاث اإلاٗل

ٓمت ْ َظٍ ٞاإلا ت ؤ٦بر ٢ُمت مً اإلاٗل ؤ٦بر ٢ُمت مً البُاهاث. هٟـ الصخيء باليؿبت للمٗجى ٩ٞلما  ألازحرةٗٞغ

ت ٞاإلاٗجى  ًغجٟ٘. ٓمت زم اإلاٗٞغ  اهخ٣لىا مً البُان بلى اإلاٗل

 

                                                           
ٓن َال٫ص 1 خت كلى اجساط الِغاع في املؤؾؿت الاُخصاصًت املداؾبت الخدلُلُت: هـام مللىماث للدؿُحر ومؿاكض، (2225) عخم ، ؤَْغ

ٓم الا٢خهاصًت ،ظ ٓعة في الٗل ٓعاٍ ٚحر ميك  . 56: م ،امٗت ًٓؾ٠ بً زضة، الجؼاثغص٦خ
2
أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت ٓأؾاؽ للُِاؽ والاًصاح واملغاحلت كلى جدُِّ حىصة  (،2016ابغاَُم ٣ٌٗٓب اؾماُٖل ٖشمان ) 

ٔاث املضعحت في ؾَى الخغػىم للوعاَ املالُت -املللىماث املداؾبُت خ ،صعاؾت جؼبُُِت ومُضاهُت كلى كُىت مً الشغ ٓعاٍ ؤَْغ ت ص٦خ

ٓلٓظُا، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، م ْالخ٨ى ٓم  ٓصان للٗل ٍٓل، ظامٗت الؿ ْالخم ٓعة في اإلاداؾبت   .156الٟلؿٟت ٚحر ميك

 املللىمت = امللؼى )البُان(+ همىطج جغحمت
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م الشٖل ت مً خُث الُِمت وامللنى12 ُع  : كالُت البُاهاث املللىماث وامللًغ

 

ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن،   (،2227ٞاًؼ ظمٗت نالر الىجاع ): ملصضعا ْالخ ت، صاع خامض لليكغ  ٓماث ؤلاصاٍع هٓم اإلاٗل

 .79م:  ،2ٍ

 أهمُت املللىماث .4.1

ٍض ؤلاوؿان بما ًدخاط  ْع الظي جمشلّ في جْؼ ْا٢٘ الض ٓماث ؤَمُتها مً  مً مٗاٝع  بلُّج٨دؿب اإلاٗل

ٓم في ْل ٖاإلاىا اإلاٗانغ ؤزظث  ْا٦دؿبذ بٟٗل ٢ضعا ١ًٟٓ ٦شحرا ْالُ ٓلُت  ْعا ؤ٦ثر ٖم٣ا ْقم ٓماث ص     اإلاٗل

عتها باليؿبت لهاو٘ ال٣غاع جتزاًض  ٓماث ْيْغ ْالخاظت بلى اإلاٗل           ما ٧اهذ جمشلّ مً ؤَمُت ُٞما مطخى 

ْٚاًاث ال٣غاع ٨ٞما َٓ الخا٫ باليؿبت لخض٤ٞ الضم في ظؿم ؤلاوؿان ال ْح٣ٗضث مجاالث  ظي ٧لما احؿٗذ 

ْالب٣اء ْالاؾخمغاع باليؿبت للمىٓماث. ِٞظٍ  ٓ الؿبُل للخُاة  ٓماث َ عة للخُاة ٞخض٤ٞ اإلاٗل  ألازحرةٌٗخبر يْغ

ٓماث  ٓاعص هي اإلاٗل ْؤخض َظٍ اإلا ٣ت التي جم٨نها مً ا٦دؿاب مؼاًا جىاٞؿُت  ٓاعص بالٍُغ حؿعى صاثما الؾخسضام اإلا

ٓاء ٧اهذ صازلُت  ْ ؾ ٓ ْالا  ؤ ػصَاع ُٞجب ٖليها الخ١ٟٓ ٖلى مشُالتها ُٞما ًسو َظا زاعظُت ٞةطا ؤعاصث الىم

ْل٣ض ؤصٔ َظا  ض ٢ُمتها ٧لما ػاصث ؤَمُتها.  ٓمت ؤنبدذ ؾلٗت جسً٘ للخ٣ُُم الى٣ضي خُض جٍؼ ٓعص ٞاإلاٗل اإلا

ْاع الخالُت: ٓٞحر اخخُاظاث اإلااؾؿت لِكمل ألاص ٓماث مً مجغص ج ْع اإلاٗل  1بلى احؿإ ص

                                                           
1
ٓعة -صعاؾت خالت مجمم صُضا٘-صوع املللىماث في جىحُه اؾتراجُجُت املؤؾؿت  (،2222)اللٓف ٚىُت     ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

ٓم الا٢خهاصًت، ظامٗت  .25-24: مالجؼاثغ،  في الٗل

 البيانـــــــــــــات

 المعمومـــــات

 المعرفة

 مرتفع

 القيمــة

 

 منخفض

 

 منخفض

 مرتفع
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 الضوع الخِني.1.4.1

اع الخ٣ج ٓمت التي حؿمذ لّ بةي مغجبِ بالٗمل ؤلاصاعي، ٞالدؿُحر في ؤي ماؾؿت ٌٗخؤلَا اط جسمض ٖلى اإلاٗل

ٓمت هي:  ْمىّ ٞاإلاٗل ْاإلاىاؾب   ال٣غاع الالػم 

 ْؾُلت لخسٌُٟ ٖضم الخإ٦ض في اجساط ال٣غاعاث؛  -

ٍٓاث   - َْظا ما ًًمً الخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ اإلاؿخ ٓاء ناٖض، هاػ٫، ؤ٣ٞي،  جًمً الاجها٫ ؾ

 ث في اإلااؾؿت؛ْالٓخضا

ٓع الضازلُت للماؾؿت ٣ِٞ بل حٗخبر ؤًًا ْؾُلت للخ٠ُ٨   - ٓماث في ألام ال ج٣خهغ ٞاثضة اإلاٗل

 ْالاجها٫ م٘ اإلادُِ.

 .الضوع الخدٌحزي 7.4.1 

 ٓ ٓاعص ْ بالخالي جُ ت ًجب ؤن حؿخٛل بك٩ل ؤًٞل ٌؿمذ بترابِ َظٍ اإلا ٓاعص البكٍغ ع ز٣اٞت اإلا

ْ طل٪ مً زال٫  ٓمت حؿمذ بخدٟحز قغا٦ِم باإلااؾؿت،  ٓمت، ٞاإلاٗل ٓػَ٘ الٗاص٫ للمٗل في اجساط ال٣غاعاث م٘ الخ

ض مً ؤلابضإ صازل اإلااؾؿت. ٓامل التي جٍؼ ْبخضٔ الٗ ْحٗخبر ؤصاة للخإزحر ٖليهم   الٗما٫ 

 .الضوع الاحخماعي4.4.1

ْالخاعجي للماؾؿت مً زال٫ الجاهب الخدا ْع الاجها٫ الضازلي  ٓمت جلٗب ص ْلحن عي بحن اإلاؿا ْ اإلاٗل

ْاإلابُٗاث الخاعظُت ألا  ْبحن اإلااؾؿت  ٔ ْالٗما٫   .زغ

ذ الجمُٗت ٓمت ٦إصاة اجها٫ ٖٞغ ٨ُت اإلاداؾبت ْبسهٓم ؤَمُت اإلاٗل  1966 ؾىت " AAA " ألامٍغ

ٓماث ا٢خهاصًت ْجٓنُل ٢ُْاؽ جدضًض ٖملُت" بإجها اإلاداؾبت ٓماث مؿخسضمي جم٨ً بدُض مٗل       اإلاٗل

 1غاعاث.ال٣ ْاجساط الخ٣ُُماث بظغاء مً

لحن  ٓماث ٖلى اإلاؿخٔٓ الضازلي ٣ِٞ للخيؿ٤ُ بحن اإلاؿْا ٦ْسالنت إلاا ؾب٤ ال ج٣خهغ ؤَمُت اإلاٗل

ْ ْالٗما٫  ْجخمشل  ؤ ْالٓخضاث صازل اإلااؾؿت، بل جخٗضٔ ؤَمُتها للمؿخٔٓ الخاعجي  ٍٓاث  بحن مسخل٠ اإلاؿخ

ْاجساط ٢غاعاث  ٓماث للمؿخسضمحن للخ٠ُ٨ ْالاجها٫ باإلادُِ   ٓٞحر مٗل  عقُضة.في ج

 ىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُتمٌهىم املدخ.7

ٓماث اإلاداؾبُت ٩ًٓن مُٟض  ابن الِضٝ ألاؾاسخي للمداؾبت ًخمشل في ج٣ضًم مدخٔٓ بٖالمي للمٗل

ٓٞغ للمؿخسضمحن ألظل اجساط ال٣غاعاث الا٢خهاصًت،  المي الجُض ًم٨ً ٢ُاؾّ بمضٔ ج ْ اإلادخٔٓ ؤلٖا

ٓماث اإلاد ُٖٓت للمٗل ْٖلُّ الخهاثو الى ٓصتها  ٓماث اإلادخ ؾىٗٝغاؾبُت التي جبحن لىا ظ المي للمٗل ٔٓ ؤلٖا

ْ اإلاداؾبُت  ْؤَمُت الخهال زم هخُغ١ إلاؤ ٓم  ٓماث اإلاداؾبُتِٟ ُٖٓت للمٗل  .اثو الى

                                                           
1
 AAA (1966), Statement of Basic Accounting Theory, AAA, p 01. 
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1.7.ٍ  املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت حلٍغ

ٓماث اإلاداؾبُت ؾىض المي للمٗل عط الخٗاٍع٠ الخالُت إلػالت الٛمٓى ًٖ مٗجى مهُلر اإلادخٔٓ ؤلٖا

 لخّ:ْ االتي جى

ْطل٪ مً ْظِت " - ٓماث ا٢خهاصًت  ٍّٓ مً مٗل غ اإلاالي ٢ُمت ما ًد المي للخ٣ٍغ ٣ًهض باإلادخٔٓ ؤلٖا

ٕ غ في اجساط ٢غاعاث ا٢خهاصًت طاث ٖال٢ت باإلاكْغ 1".هٓغ مؿخسضمي َظا الخ٣ٍغ
 

ْعَا في الخ٣لُل مً خالت ٖضم الخإ٦ض ٖىض  - ٓماث في ص ْبالخالي ْجخمشل ٢ُمت اإلاٗل اإلاؿخُٟضًً منها، 

اصة  ْؤ٦ثر هٟٗا، ؤي ؤجها ؾٝٓ جاصي بلى ٍػ م بال٣ضعة ٖلى اجساط ٢غاعاث ؤ٢ل يغعا  ًٟترى ؤجها حكَٗغ

ْالخ٣لُل مً الخؿاثغ الىاظمت ًٖ ٖملُت اجساط ال٣غاع. 2ألاعباح 
 

٢ٓذ الخالي  - ٓماث بمضٔ بم٩اهُت اؾخٗمالِا في ال ْ ٦ما جخدضص ٢ُمت اإلاٗل ٢ٓ٘ اؾخٗمال ؤ            ِا ج

ْبالخالي ال٣ُمت اإلاًاٞت  ٓماث،  ْٞٗالُت ال٣غاعاث اإلاخسظة بىاء ٖلى جل٪ اإلاٗل ٦ْٟاءة    في اإلاؿخ٣بل 

ٓماث  ْٖلُّ ًخم التر٦حز ٖلى ال٣ُمت الخٟايلُت للمٗل التي جدضثها ٖلى مؿخٔٓ ٧ل مغا٦ؼ ال٣غاع، 

ْاإلاىٟٗت". 3ٍْضزل في جدلُل طل٪ ٖامل الخ٩لٟت 
 

الم - غ ج٣ضمّ الظي يٞاإلادخٔٓ ؤلٖا ٓماث مً اإلاًمٓن  طل٪ َٓ للمؿخسضمحن اإلاالُت الخ٣اٍع  اإلاٗل

ٝ في الهاثبت الا٢خهاصًت ال٣غاعاث اجساط ٖلى الظي ٌؿاٖض اإلاالءمت اإلاالُت ٓاظض التي الْٓغ    جخ

ٔ  ٌٗض حُٗٓم ْ اإلاداؾبت؛ مدل اإلايكإة ٞيها المي، اإلادخٓ ٓماث مً ألا٢صخى الخض بمشابت ؤلٖا  اإلاٗل

ًمىت اإلاالءمت
 
غ في اإلا ْاإلآظِت الخ٣اٍع  ظل ؤْ ؤٚلب اخخُاظاث مً ألا٢صخى الخض لخلبُت اإلاالُت 

غ اإلاؿخسضمت الٟئاث  4اإلاالُت. للخ٣اٍع

ٍّٓ َظٍ  ٓماث اإلاداؾبُت ًخمشل في ٢ُمت ما جدخ المي )ؤلازباعي( للمٗل ْٖلُّ وؿخيخج ؤن اإلادخٔٓ ؤلٖا

َْكحر مهُلر ٢ُم ٓماث مً ْظِت هٓغ مؿخسضميها  ٓماث في َظا اإلاجا٫ بلى اإلاىٟٗت اإلاخد٣٣ت اإلاٗل ت اإلاٗل

ٓماث بم٣اعهت الؿل٥ٓ  ٓماث في مجاالث اجساط ال٣غاع، ؤي ؤهّ ًخم جدضًض ٢ُمت اإلاٗل هدُجت اؾخسضام َظٍ اإلاٗل

ْبٗض الخه٫ٓ ٖليها.  الىاجج مً مخسظحها ٢بل 

                                                           
1
 .777(، مغظ٘ ؾاب٤، م 2227ْلُض هاجي الخُالي )  

2
 .28، م (، مغظ٘ ؾاب2226٤ٖبض الغػا١ مدمض ال٣اؾم )  

3
ٓسخ  ا )ماَغ م ْجامغ بؿام ألٚا ام  ي املؿدىض إلى الُِمت اللاصلت وحلـُم الخصابص اللالُت بحن أهمُت الُِاؽ املداؾب(، 2273ى صٚع

ٓمي الىىكُت للمللىماث املداؾبُت ْع٢ت ٖمل م٣ضمت في اإلااجمغ الٗلمي الضْلي الخاؾ٘: الٓي٘ الا٢خهاصي ْزُاعاث اإلاؿخ٣بل اإلاى٣ٗض ً  ، 

 . بجامٗت الؼع٢اء، ألاعصن 25/24/2273ْ 24
4
ِا مللاًحر املداؾبت الضولُت كلى ُىاكض وأؾالُب الُِاؽ جأزحر اججاهاث وؿٌُت إلاكال ، ( 2275زالض ظٟا٫ )   م املداؾبي ًو

ٓم الدؿُحر، ifrsو  scfصعاؾت مِاعهت بحن –املداؾبي  للبُاهاث املالُت  ْٖل ٓم الا٢خهاصًت  ٓعة، ٧لُت الٗل ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ ، ؤَْغ

 .777، الجؼاثغ، م 27ظامٗت ؾ٠ُُ ع٢م 
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ٓماث اإلا المي للمٗل ٓم ٖلى مبضؤًً ْال٣اٖضة ألاؾاؾُت الٗامت التي جد٨م ٢ُاؽ اإلادخٔٓ ؤلٖا داؾبُت ج٣

 1َما:

ض ٧لما ػاصث ٢ُمت  - ٓماث، جٍؼ ٍّٓ مً مٗل غ اإلاالي بما ًد ؤن الٟاثضة اإلاخد٣٣ت إلاؿخسضم الخ٣ٍغ

ٓاة  ُّٞ.  ٓماث اإلادخ ْ اإلاٗل المي. ؤ ٓاٍ ؤلٖا  بمٗجى آزغ ٧لما ػاصث ٢ُمت مدخ

ٓماث ا٢خه - ٍّٓ مً مٗل غ اإلاالي ممشال ب٣ُمت ما ًد المي للخ٣ٍغ ض ٧لما ػاص ؤن اإلادخٔٓ ؤلٖا اصًت، جٍؼ

ْطل٪ ٖلى مضاع الٟترة الؼمىُت التي ٌُٛيها َظا  غ،  ٓهت لِظا الخ٣ٍغ ٓص اإلا٩ مٗض٫ الخٛحر في ٢ُمت البى

غ.  الخ٣ٍغ

ْمُٟض ًجب ؤن جخمخ٘ ببٌٗ الؿماث  ٓماث اإلاداؾبُت طاث مدخٔٓ بٖالمي ظُض  ْل٩ي ج٩ٓن اإلاٗل

ٓالي: ا في الٗىهغ اإلا ْالتي ؾىظ٦َغ ُٖٓت   ْالخهاثو الى

 الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُتمٌهىم وأهمُت . ..7

 ٝ ٓ مْٗغ عة ؤن ٩ًٓن لِا جهاًت مغثُت، ٨ٞما َ ٓم الخُب٣ُُت ًٔغ البٌٗ يْغ ٧ٓن اإلاداؾبت مً الٗل

ْؤما النهاًت اإلاغثُت للمداْ اْمخض ْالنهاًت اإلاغثُت لل٣اهٓن هي الٗضالت  ؾبت ٫ ٞةن النهاًت اإلاغثُت للُب هي الصخت 

ٓماث الجُضةٞهي اإلا  2.ٗل

ٓماث اإلاداؾبُت بمشابت حجغ ألاؾاؽ في ؤي ماؾؿت ا٢خهاصًت. ٞهي حٗض ٖىهغ عبِ  ْحٗخبر اإلاٗل

ْاإلاؿخُٟضًً  اث ٖمل اإلااؾؿت  ْحٗض بمشابت ْؾُلت اجها٫ بحن مجٍغ ٕ اإلااؾؿت،  ْْٞغ ْجيؿ٤ُ بحن جىُٓماث 

ٓصة ٓصة ؤي ٢غاع ٌٗخمض ؤنال ٖلى ظ ْمً ظِت  مً ٖملُت اجساط ال٣غاعاث. بط ؤن ظ ٓماث اإلا٣ضمت،  ٔ اإلاٗل  ؤزغ

ْاإلاؿخُٟض الخاعجي. ٓماث اإلاداؾبُت هي خل٣ت الٓنل بحن اإلااؾؿت   ٞةن اإلاٗل

 مٌهىم الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت.1.7.7

ٓماث اإلاداؾبُت  ؤَضاٝبن جدضًض  - غ اإلاالُت، َٓ ه٣ُت البضاًت في جُب٤ُ مىهج ٞاثضة اإلاٗل      الخ٣اٍع

ٓماث جل٪ الخهاثو التي ًجب ؤن جدؿم في جغقُض ٢غا ٓصة اإلاٗل ٣ٍْهض بمٟاَُم ظ عاث اإلاؿخُٟضًً...

لحن ًٖ ْي٘  ٓماث اإلاداؾبُت اإلاُٟضة. َظٍ الخهاثو ج٩ٓن طاث ٞاثضة ٦بحرة ل٩ل مً اإلاؿْا بها اإلاٗل

ٓماث التي جيخج ٖ ُٖٓت اإلاٗل غ اإلاالُت في ج٣ُُم ه لحن ًٖ بٖضاص الخ٣اٍع ْاإلاؿْا ً جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاىاؾبت 

3اإلاداؾبُت البضًلت. ألاؾالُبالُغ١ ْ
 

                                                           
1
 .777ؾاب٤، م (، مغظ٘ 2227ْلُض هاجي الخُالي ) 

2
ٓان ٧اْم الكمغي )   ْع٢ت ٖمل م٣ضمت في صوع املللىماث املداؾبُت في صىم ُغاعاث حؿلحر كِىص املضاوالث (،2229خُضع ٖل  ،

ل  75-74نى٘ ال٣غاع في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ،ظامٗت اإلاؿُلت،  اإلالخ٣ى الضْلي خ٫ٓ   .783، م: 2229ؤٍٞغ
3
 .795-794ب٤، م (، مغظ٘ ؾا7992ٖباؽ مِضي الكحراػي )  
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يت في البُاهاث اإلاالُت مُٟضة  للمؿخسضمحن. - ٓماث اإلاْٗغ ُٖٓت نٟاث ججٗل اإلاٗل  1حٗض الخهاثو الى

ٓماث التي ج٩ٓن ألا٦ثر ٞاثضة  - ٓماث الجُضة هي جل٪ اإلاٗل ْ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن اإلاٗل مىٟٗت في مجا٫ نى٘  ؤ

ْؤن الٛغى مً جدضًض مجم ٓ اؾخسضامِا ال٣غاعاث  ٓماث اإلاداؾبُت َ ُٖٓت للمٗل ٖٓت الخهاثو الى

ْ ٦إؾاؽ  ٓصتها. ؤ  2مُٗاع للخ٨م ٖلى مؿخٔٓ ظ

ٓم  ٓماث ْٖلى الٗم ٓماث اإلاداؾبُت الهٟاث التي جدؿم بها اإلاٗل ُٖٓت للمٗل ٣ًهض بالخهاثو الى

ٓاثم اإلاالُت ختى جهبذ ماإلاداؾبُت  ٓماث اإلا٣ضمت في ال٣ ا في اإلاٗل ٓاَٞغ ُٟضة للمؿخسضمحن ٖىض ْالتي ًجب ج

ٓماث الىاججت ًٖ جُب٤ُ  اجساط ٢غاعاتهم ْج٣ُُم اإلاٗل ٓاثم اإلاالُت  ْعَا حؿاٖض اإلاداؾبحن ٖلى بٖضاص ال٣ ْبض

ْؤؾالُب مداؾبُت بضًلت. ٞهي المُت ال٣ُمت ججٗل التي ْاإلامحزاث الخهاثو َغ١  ٓماث لِظٍ ؤلٖا  ٦بحرة اإلاٗل

 مؿخسضميها. هٓغ ْظِت مً

 الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت أهمُت جدضًض.7.7.7

ُٖٓت  ؤلاظابتؾيخُغ١ لِظا الٗىهغ مً زال٫  ٖلى الؿاا٫ الخالي: إلااطا جدضًض الخهاثو الى

ٓماث اإلاداؾبُت؟  للمٗل

ْؤؾالُب ال٣ُاؽ ْ اإلاداؾبي ًخُلب مُٗاعا لخ٣ُُم جل٪ البضاثل اإلاخٗضصة  ؤلاٞهاحبن حٗضص َغ١ 

سُت ْازخُاع ألاًٞل بُنها. ٞمشال: ٖ غها اإلاالُت َل ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع    لى ماطا ؾىٗخمض في بٖضاص ج٣اٍع

ٓماث اإلاداؾبُت ؾٝٓ ج٩ٓن طاث ٞاثضة ٦بحرة  ُٖٓت للمٗل َْىا الخهاثو الى ؤم ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت؟ 

 ٖلى مشل َظٍ الدؿائالث. ؤلاظابتفي 

ٓ بٖضاص بَاع مً ا ٓص َظٍ الخهاثو َ إلاٗاًحر ًخه٠ بالكم٫ٓ، ْظٗل ٖملُت ٞالٟاثضة ألاؾاؾُت لٓظ

ٓماث اإلاداؾبُت. غاٝ اإلاٗىُت باإلاٗل َىا ؤهّ ٖىض  ؤلاقاعةْججضع  ازخُاع البضاثل اإلاداؾبُت مُٟضة لجمُ٘ ألَا

ٓماث مداؾبُت ؤ٦ثر ٞاثضة  اإلاٟايلت بحن بضًلحن مداؾبُحن ٞةهىا ؾىسخاع البضًل اإلاداؾبي الظي ٌُٗي مٗل

ٓماث للمؿخسضمحن، بمٗجى ؤن ٢ُمت ا ض ًٖ ٢ُمت اإلاٗل ٓماث اإلاىخجت مً البضًل اإلاداؾبي اإلاسخاع جٍؼ إلاٗل

 اإلاىخجت مً البضًل آلازغ.

ٓص الخهاثو  ُٖٓت ْبظل٪ ًد٤٣ ْظ  3الخالُت: ألاَضاٝالى

حؿخسضم الخهاثو ٦مغقض عثِسخي ٖىض اإلاٟايلت بحن الُغ١ اإلاسخلٟت ْزانت ٖىض مٗالجت  -

ٓا٠٢ لم حكملِا اإلاباصت اإلاداؾبُت التي  نضعث ٞٗال؛ م

                                                           
1
ت املداؾبت املالُت (، 2272ؤخمض خلمي ظمٗت )   ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن،7ٍ ،الىمىطج الضولي الجضًض–هـٍغ ْالخ  ، صاع نٟاء لليكغ 

 .42م
2
 .784، م: (، مغظ٘ ؾاب7992٤ٖباؽ مِضي الكحراػي )   

3
ت املداؾبت املضزل امللاصغ(، 2223ٞااص مدمض اللُثي )   ٓع ؾُٗض، مهغ، م2الٗغبُت، ٍ، صاع النهًت هـٍغ  .783-782، ب
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ٓماث اإلاداؾبُت  - ٓاثم اإلاالُت للمٗل ض مً جِٟم مؿخسضمي ال٣ ُٖٓت ًٍؼ ٓص الخهاثو الى       ْظ

ْص اؾخسضامِا؛ ٓاثضَا ْخض  مً خُض ٞ

ٓماث  - ْجدؿحن مؿخٔٓ الاجها٫ بحن ألاٞغاص للمٗل اصة  ٓص َظٍ الخهاثو ٖلى ٍػ ٌٗمل ْظ

 اإلاداؾبُت؛

لت ًٖ ْي٘ اإلاٗاًحر )مشل ن َظٍ الخهاثو ؾخ٩ٓن طاث ٞاثضة ٦بحرة ؤؤ٦ما  - ًًا للجِاث اإلاؿْا

FASBْالجِا ْمض٤٢ الخؿاباث(،  ث(،  غ اإلاالُت )مشل اإلاداؾب  لت ًٖ بٖضاص الخ٣اٍع اإلاؿْا

ٓماث التي جيخج مً الُغاث٤ ْ ُٖٓت اإلاٗل 1اإلاداؾبُت البضًلت. ألاؾالُبْطل٪ في مجا٫ ج٣ُُم ه
 

 ابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُتجدضًض وشغح الخص.4

ٓماث اإلاداؾبُت ختى ج٩ٓن ْ ا٢ام الباخشٓن بمد ْصعاؾاث ٖضًضة لخدضًض زهاثو اإلاٗل  مالءمتالث 

ُٖٓت التي خضصَا ٧ل مً مجلـ مٗاًحر ْطاث ٞاثضة إلاسخل٠ مؿخسضميه ْٖلُّ ؾيخُغ١ للخهاثو الى ا 

ْمجلـ مٗاًحر  ْلُت   ْهي ٦ما ًلي اإلاداؾبت اإلاالُتاإلاداؾبت الض

 1421ؾىت  FASBماث املداؾبُت خؿب الخصابص الىىكُت للمللى .1.4

ٓماث اإلاداؾبُت أل  ُٖٓت للمٗل        الهاصع  ٫22 مغة في البُان ع٢م ْ خُض جم جدضًض الخهاثو الى

٩ي  ُٖٓت  7982ؾىت  FASBًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ ٓان "الخهاثو الى جدذ ٖى

٢ْض اٖخمض في جدضً ٓماث اإلاداؾبُت"  ٨ُت  لِظٍ الخهاثو ضٍللمٗل ٖلى صعاؾت الجمُٗت ألامٍغ

ْالبُان  ع٢م   AAAللمداؾبت ت ألاؾاؾُت للمداؾبت"،  ٓان "بُان خ٫ٓ الىٍٓغ         الهاصع  24جدذ ٖى

ٓهُحن  ٩ي للمداؾبحن ال٣اه ٓان: "اإلاٟاَُم ألا   AICPAًٖ اإلاِٗض ألامٍغ ْاإلاباصت اإلاداؾبُت جدذ ٖى ؾاؾُت 

ٓاثم اإلاالُت إلااؾؿاث ما٫" ، ٦ما اٖخمضث ؤًًا ٖلى صعاؾت لجىت  التي جد٨م بٖضاص ال٣ ألٖا

TRUEBLOOD " ٓان ٓماث  ؤَضاٝجدذ ٖى ُٖٓت للمٗل ُْٞما ًلي َغم الخهاثو الى ٓاثم اإلاالُت"،  ال٣

 :22في البُان ع٢م  FASBاإلاداؾبُت ٦ما ٢ضمِا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٓة خىان )  ٓان خل ت املداؾبُت (، 2225عي ْاثل لليكغ، م7ٍ ، الخُب٣ُاث الٗلمُت"،إلاػاع الٌٕغي  –مضزل الىـٍغ  . 67، صاع 
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Source: FASB(1980), Statement of financial accounting concepts N°2, Qualitative 

characteristics of accounting Information, P13. 

ٓماث اإلاداؾبُت مشل  ،ًخطر مً الك٩ل الؿاب٤ ؤن َىا٥ زهاثو مغجبُت باإلاؿخسضمحن للمٗل

ٓماث اإلاداؾبُت طاث ٞاثضة إلاخسظي ال٣غاعاث، ٞدتى لٓ اقخملذ  عي لخ٩ٓن اإلاٗل صعظت الِٟم، ِٞظا يْغ

ٓماث ٖلى ٧ل زه ٓبت، لً ج٩ٓن مُٟضة في اجساط ال٣غاع بطا لم ًخم ِٞمِا.اإلاٗل ٓصة اإلاُل  1اثو الج

 

 

                                                           
1
ْع٢ت ٖمل م٣ضمتصوع املللىماث املداؾبُت في اجساط ُغاع الاؾدثماع املالي (،2229ؾلُمت وكيل )   إلالخ٣ى الضْلي ا يمً ٞٗالُاث ، 

ل  75-74نى٘ ال٣غاع في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، ظامٗت اإلاؿُلت، خ٫ٓ:   .545، م: 2229ؤٍٞغ

ْالشباث  ٢ابلُت اإلا٣اعهت 

 ليؿبُتألاَمُت ا

 زهاثو
 مؿخسضمي
ٓماث   اإلاٗل
 اإلاداؾبُت

 
 

 مخسظو الِغاعاث وزصابصهم

 ال٣ضعة ٖلى الِٟم-

ال٣ضعة ٖلى -
 الاؾخسضام

ت اإلاؿب٣ت-  اإلاٗٞغ

ال٣ُض 
 الغثِسخي

 
 الخهاثو الغثِؿُت 
ٓماث  إلاؿخسضمي اإلاٗل

 

ال٣اٖضة 
 الٗامت

 

 الخ٩لٟت <اإلاىٟٗت 

ٓماث للِٟم  ٢ابلُت اإلاٗل

ْ اإلاىٟ ٗت مً اجساط الٟاثضة ؤ
 ال٣غاع

الخهاثو 
 الغثِؿُت

 

 املىزىُُت املالءمت

٢ُٓذ  الخ

 اإلاىاؾب
 ال٣ضعة ٖلى

 الخيبا 
اإلا٣ضعة ٖلى 

الخ٣ُُم 
 الاعجضاصي 

٢ابلُت 
 الخد٤٣

الهض١ في 
 الٗغى

 الخُاص

و 
هاث

لخ
ا

ُت
ٟٖغ

ال
 

 

ٍٓت  الخهاثو الشاه
 

ٖخبت 
تراٝ  الٖا

 

م الشٖل  : الدؿلؿل الهغمي لخصابص املللىماث املداؾبُت13 ُع
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ٓماث اإلاداؾبُت َما:  ان( ًدضصان بم٩اهُت ال٣ُام بةهخاط اإلاٗل  ٦ما ًالخٔ ؤن َىا٥ ٢ُضان )قَغ

 منها اللالُت بحن جٖلٌت املللىمت واملىٌلت املخىُلت -أ 

ٓماث في ج٩ال٠ُ ججمُ٘ البُاه  ا ٞخخمشل ج٩ال٠ُ اإلاٗل ٦ْظل٪ ج٩ال٠ُ وكَغ ْمغاظٗتها،  اث 

ْلظل٪ ًجب جدلُل  ٓماث ٖلى جدؿحن ٖملُت اجساط ال٣غاع  ْجدلُلِا، ؤما مىٟٗتها ٞخخمشل في ٢ضعة اإلاٗل

٢ٓٗت منها. ْاإلاىٟٗت اإلاخ ٓماث  ض مً اإلاٗل 1الٗال٢ت بحن ج٩لٟت اإلاٍؼ
 

 : ألاهمُت اليؿبُت للمللىمت -ب 

ْص٤ُ٢ لؤلَمُت ٓبت بُٖاء حٍٗغ٠ مدضص  خماصَا ٖلى الخ٨م  مً الهٗ ْطل٪ اٖل اليؿبُت، 

ْ الصخصخي للمداؾب، خُض ٌٗخبر بىضا مُٗىا َام وؿبُا بطا ٧ان بصعاظّ  خظّٞ مازغا في اجساط ال٣غاع  ؤ

  بدُض ٌٛحر اججاَّ لضٔ اإلاؿخسضمحن اإلاؿتهضٞحن، في خحن ٩ًٓن البىض ٚحر َام وؿبُا بطا ٧ان بصعاظّ 

 ْ  خظّٞ لً ًازغ ٖلى مخسظ ال٣غاع. ؤ

ٓماث التي ًٟترى ؤن ج٩ٓن طاث ؤَمُت ْٖل ُّ ٞاألَمُت اليؿبُت جم٨ً اإلاداؾب مً بِْاع اإلاٗل

ٓهّ. خماص ٖليها في جٓظُّ اَخمام اإلاؿخسضمحن بلى ما ًدخاظ  وؿبُت بدُض ًم٨ً الٖا

ٓماث ْ   مالءمتظمُ٘ الخهاثو ًجب ؤن ج٩ٓن زايٗت إلابضؤ ألاَمُت اليؿبُت، ٣ٞض ج٩ٓن اإلاٗل

ٓائ م مً اخخ ا  2ها ٖلى ؤزُاء ٚحر ظؿُمت.ٖلى الٚغ ٞاإلاداؾبٓن ال حهخمٓن بالٗىانغ التي ٩ًٓن جإزحَر

 يئُال ٖلى هخاثج الٗملُاث.

 تزصابص مغجبؼت بمؿخسضمي املللىماث املداؾبُ.1.1.4

ٓماث ج٩ٓن  ؤن ًيبػيالِابلُت للٌهم: : جخمثل في  ٓاعصة اإلاٗل غ في ال ٓمت اإلاالُت الخ٣اٍع  الظًً لئ٪ْ أل  مِٟ

٫ٓ مٗ ِٞم لِم ما٫ خ٫ٓ  ٣  3.الا٢خهاصًت ْألاوكُت ألٖا

ٓماث ٢ابلُت ٢ُاؽ ًخم خماص للِٟم اإلاٗل 4:ؤؾاؾُت ٧الخالي ٖىانغ زمؿت ٖلى بااٖل
 

ٓماث جىُٓم مضٔ - ٓاعصة اإلاٗل غ في ال ٣ت الؿىٓي  الخ٣ٍغ ٍغ  جهيُِٟا؛ َْ

ٓح صعظت - ٓماث؛ ٖغى في ؤلاٞهاحْ ْالبؿاَت الٓي  اإلاٗل

ٓص ؤَمُت  -  ؤلاًجاػ؛ ْيمان الٗال٢اث ْجٓيُذ ِٟمال لخدؿحن ٫ ْ اْظض ؤق٩ا٫ ْظ

غ مٗض ٧ان بطا ما - ٣ت الٗال٢ت طاث ْالجمل ال٩لماث بحن ًجم٘ الؿىٓي  الخ٣ٍغ  ؾِلت بٍُغ

ٓمت؛  ْمِٟ

                                                           
1
 .545(، مغظ٘ ؾاب٤، م2229ؾلُمت وكيل )  

2
 .786(، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2223ٞااص مدمض اللُثي )  

3
 Financial Accounting Standard Board (1980), Statement of financial accounting concepts N°2, 

Qualitative characteristics of accounting Information, P 22. 
4
 Ferday VAN BEEST et autres (2009),  Quality of financial Reporting: measuring qualitative 

characteristics, Nijmegen centre for Economics (NiCE), Nice working paper 09-108,  p14. 
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-  ٔ ٓعي مؿخٓ ٓماث جل٪ مؿخسضمي لضٔ ْالِٟم ٥عاْؤلاص ال  .اإلاٗل

ٓماث اإلا الخصابص الغبِؿُت٦ما ًالخٔ مً الك٩ل الؿاب٤ ؤن    داؾبُت التي ًجب ؤن حكملِا اإلاٗل

 لثِت.او  املالءمتهي 

ٖاهُت املِاعهت والثباثؤما  ا مً  إم تفي ؤؾالُب ج٣ضًمِا ُٞم٨ً اٖخباَع             الخصابص الثاهٍى

ْطل٪ باليؿبت إلاؿخٗمل جل٪  اصة الٟاثضة،  التي جخضازل م٘ الخهاثو الغثِؿُت لدؿاَم ظمُِٗا في ٍػ

ٓماث.  الي:ْؾيخُغ١ بالخٟهُل لِظٍ الخهاثو ٧الخ اإلاٗل

  زصابص مغجبؼت باجساط الِغاع:.7.1.4

 الخصابص الغبِؿُت للمللىماث املداؾبُت: -أ 

ٓماث  ُٖٓت للمٗل ا ال٣اٖضة الٗامت في َغم الخهاثو الى ًخُلب جد٤ُ٣ الٟاثضة في اجساط ال٣غاع باٖخباَع

ٓماث اإلاُٟضة ْألا٢ل مىٟٗت  ٓاٞغ زانِخحن مً زاللِما ًم٨ً الخٟغ٢ت بحن اإلاٗل  َْما:اإلاداؾبُت، ج

 املالءمتلى: و الخاصُت الغبِؿُت ألا  -

 ٪ٓماث جل  ألاخضار ج٣ُُم في الا٢خهاصي باإلاؿاٖضةغاع ال٣ مخسظي ؾل٥ٓ في جازغ التي اإلاٗل

1ْبإَمُتها اليؿبُت. بُبُٗتها اإلاالءمت ْجغجبِ ْاإلاؿخ٣بلُت، ْالخايغة اإلاايُت
 

  ٕٓ ْبحن ال٣غاع مٓي ٓماث  ٓص اعجباٍ مى٣ُي بحن اإلاٗل ٓماث  ٣ًهض بها ْظ الضعاؾت، ٞاإلاٗل

ٓماث ال٣اصعة ٖلى بخضار حُٛحر في اججاٍ ال٣غاع. اإلاالءمت 2هي جل٪ اإلاٗل
 

  ٓماث ْججٗلّ ٌُٗي ٢غاعا ًسخل٠  اإلاالءمتاإلاٗل     هي جل٪ التي جازغ ٖلى ؾل٥ٓ مخسظ ال٣غاع 

ٓماث.   3ًٖ طل٪ ال٣غاع الظي ٧ان ًم٨ً اجساطٍ في خالت ُٚاب َظٍ اإلاٗل

ٓماث ا بطا ٧ان اإلاُلٓب  مالءمتلتي حؿاٖض في اجساط ٢غاع قغاء ؾُاعة لً ج٩ٓن ٞمشال اإلاٗل

ْؤن  ْظضث مً ؤظلّ  ٓماث م٘ الٛغى الظي  جىاؾب حجم قغاء قاخىت. بمٗجى ؤن جخالثم اإلاٗل

بُٗت الاؾخسضام  اصة َْ ْ صْن ٍػ ْ ه٣و  ؤ ٕٓ.  ؤ ط ًٖ اإلآي  زْغ

  ٓماث مُٟضة ًجب ؤن ج٩ٓن ْجمخل٪ لخاظاث مخسظي ال مالءمتلخ٩ٓن اإلاٗل ٣غاعاث، 

ٓماث زانُت  ٖىضما جازغ ٖلى ال٣غاعاث الا٢خهاصًت للمؿخسضمحن  اإلاالءمتاإلاٗل

 بمؿاٖضتهم في آلاحي:

  ْاإلاؿخ٣بلُت؛ ألاخضارج٣ُُم ْالخايغة   اإلاايُت 

                                                           
1
 Ali TAZDAIT(2009), Maitrisé du system comptable financier , ACG, Alger, 1ere édition,  p 23. 

2
 .799(، مغظ٘ ؾاب٤، م 7992ٖباؽ مِضي الكحراػي ) 

3
ت، ، الضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍعهـم املللىماث املداؾبُت: إلاػاع الٌٕغي والىـم الخؼبُُِت(، 2224ؤخمض خؿحن ٖلي خؿحن ) 

 .26م
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  ْ ْ جإ٦ُض  ؤ  1جصخُذ ج٣ُُماتهم اإلاايُت. ؤ

ٓماث  ْجج اإلاالءمتْبهٟت ٖامت ٞاإلاٗل ٗلّ ٌُٗي ٢غاعا هي التي جازغ ٖلى ؾل٥ٓ مخسظ ال٣غاع 

عي  ْلِـ مً الًْغ ٓماث.      ًسخل٠ ًٖ طل٪ ال٣غاع الظي ًم٨ً اجساطٍ في خالت ُٚاب َظٍ اإلاٗل

ٓماث  ْبهما ًم٨ً  اإلاالءمتؤن جاصي اإلاٗل         جاصي بلى حُٛحر اججاٍ ال٣غاع  ؤنبلى حُٛحر طاث ال٣غاع 

اصة صعظت الخإ٦ض، ْبالخالي ٍػ ٢ٓٗاث  ْبالخالي جخٛحر  ؤي ؤجها: ًم٨ً ؤن حٗؼػ الخ ٢ٓٗاث  ٍْم٨ً ؤن حٛحر الخ

 صعظت الخإ٦ض.

ٓماث اإلاداؾبُت  زالزت  FASBخضصث َُئت مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت  متثمال ْل٩ي ج٩ٓن اإلاٗل

ْهي مٓضخت ٦ما ًلي: ُت لِا   زهاثو ٖٞغ

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى: املصضع                           مً بٖضاص الُالبت باإٖل

FASB (1980), Statement of financial accounting concepts N°2, Qualitative characteristics 

of accounting Information, P13. 

  ُذ الؼمني املىاؾب:زاصُت  الخُى

 

ٓماث ج٣ٟض ؤَمُتها  ٓعٍت طل٪ ؤن ٦شحرا مً اإلاٗل ْٞ ت  ٓماث خاظت ظاٍع حٗخبر الخاظت بلى اإلاٗل

ت قضًضة ، ٦ما ؤن ٖملُ  ت اجساط ال٣غاعاث م٣ُضة صاثما بٟترة ػمىُت مدضصة.٢ُْمتها بؿٖغ

 
 
ت ؤي ؤن ج ْبالؿٖغ ْاإلاىاؾب  ٢ُٓذ الؿلُم  ْجهل بلى الجِت التي َلبتها في الخ ٓماث  ٓٞغ اإلاٗل

  2اإلام٨ىت.

                                                           
1
 .47مغظ٘ ؾاب٤، م ،(2272ؤخمض خلمي ظمٗت ) 
بي ْ  بًمان ٞايل الؿامغاجي 2 ٓػٍَ٘تهـم املللىماث إلاصاع  (،2224) َُشم مدمض الٚؼ ْالخ  .27: م، 7ٍ، ، صاع نٟاء لليكغ 

القدرة على 

 التنبؤ

الخصائص الفرعية لخاصية 
 المالءمة

م الشٖل  : الخصابص الٌغكُت لخاصُت املالبمت14 ُع
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ٓماث اإلاالُت ما ًلؼمِم بٍْٔغ  ٓٞغ إلاؿخسضمي اإلاٗل عي ؤن ًخ ٨ؿٓن ؤهّ: "مً الًْغ لضْن َىضٍع

ٓماث  ْبهما ًجب باإلياٞت لخيباا متثاإلاال مً اإلاٗل ال ٨ًٟي َظا  ٢ْغاعاتهم،  ؤن ج٩ٓن  بلُّتهم 

ٓماث خضًشت في َبُٗتها ؤ٦ثر مً اعجباَِا بالٟتراث الؿاب٣ت ٣ِٞ، ؤي ؤهّ ًجب ؤن ج٩ٓن  اإلاٗل

ْاجساط ال٣غاعاث،  ْالضاثىٓن خضًشت في بٖضاص الخيبااث  ن        البُاهاث التي ٌؿخسضمِا اإلاؿدشمْغ

ٓم ٓا٢٘ ٞةن مِٟ ْم٘ طل٪ ًجب التر٦حز  اإلاالءمت ْفي ال ٢ُٓذ             ًىُٓي يمىا ٖلى ٖامل الخ

ْجلخُو  ٍْجب ؤن ٩ًٓن ججمُ٘  ٓاثم اإلاالُت،  ٢ُٓذ ًمشل ٢ُضا َاما ٖلى وكغ ال٣ ٖلى ؤن الخ

ٓماث  ٓماث خضًشت إلاؿخسضمي اإلاٗل ٗا ب٣ضع ؤلام٩ان لًمان بجاخت مٗل ا ؾَغ ْوكَغ ٓماث اإلاالُت  اإلاٗل

  1اإلاالُت".

٢ٓذ  ْٖلُّ ٓماث مخاخت في ال ٢ُٓذ اإلاىاؾب وٗجي بها بازخهاع ؤن ج٩ٓن اإلاٗل ٞسانُت الخ

بط بن ٖىهغ الؼمً ؤنبذ مً ؤ٦بر الاَخماماث التي حكٛل با٫ مخسظي  الظي ًخم ُّٞ ال٣غاع.

ا مً الؿماث جهبذ صْن  ْٚحَر ْالض٢ت  ٓصة  ٓٞغث ٞيها الج ٓماث مِما ج ْطل٪ ألن اإلاٗل    ال٣غاعاث 

٢ُٓذ اإلاىاؾب ألجها ؤنبدذ مخ٣اصمت ٖىض اؾخالمِا. ؤْؤًت ٞاثضة   ٢ُمت بطا لم ًخم ج٣ضًمِا في الخ

  الخيبؤالِضعة كلى زاصُت: 

ٓاؾُت جدؿحن ٢ضعة مخسظ ال٣غاع  ٓماث اإلاداؾبُت ًم٨ً ؤن جازغ بال٣غاع ب         ؤي ؤن اإلاٗل

ٓماث ْحؿاٖض مؿخسضمي اإلاٗل ْالخايغ ٖلى  في الخيبا،  ٢ٓٗاث ًٖ اإلااضخي   2ْاإلاؿخ٣بل.ٖمل ج

ٓماث  ٓماث جإزحر ٖلى ٖملُت اجساط ال٣غاع ًجب ؤن جاصي َظٍ اإلاٗل           ٞل٩ي ٩ًٓن للمٗل

٢ٓٗت في اإلاؿخ٣بل.  3بلى جدؿحن ٢ضعة مخسظ ال٣غاع ٖلى الخيبا بالىخاثج اإلاخ

 ئْٖلُّ ٞال٣ضعة الخىب  
 
ٓماث جم٨ ٓمت مً اؾدكغاٝ ُت للمٗل ْ ً مؿخسضم اإلاٗل ج٣ضًغ مؿخ٣بل  ؤ

ًٍٓ ٢ٓٗاث ًٖ هخاثج ؾٝٓ جترجب ٖلى ؤخضار مايُت ْخايغة. بخ٩  ج

 :املِضعة كلى الخُُِم الاعجضاصي 

ْحؿمى َظٍ الخانُت ئج٣ل ؤَمُت ًٖ زانُت ال٣ضعة الخىبْهي زانُت ال  ٓماث،  ُت للمٗل

ْ ؤًًا بالخٛظًت ال٨ٗؿُت  ٓماث التي ًيخجِا الىٓام اإلاداؾبي  ؤ ٣ٍْهض بها ؤن اإلاٗل الاؾترظاُٖت، 

ٔ غجض مغة ًجب ؤن ج ْبظغاء اإلا٣اعهاث بحن الخىُٟظ الٟٗلي  ؤزغ للىٓام للخإ٦ض مً صخت الخيبااث 

ٓمت.  ْالخُِ اإلاغؾ

٢ٓٗاتهم  ٓماث حؿاٖض مؿخسضميها في ج٣ُُم مضٔ صخت ج ْٖلُّ ٞالخٛظًت الاؾترظاُٖت للمٗل

٢ٓٗاث. ْبالخالي ج٣ُُم هخاثج ال٣غاعاث التي بىِذ ٖلى َظٍ الخ  الؿاب٣ت 

                                                           
1
٨ؿً )  ْن ؽ َىضٍع  .729م مغظ٘ ؾاب٤، ،(2228بلض

2
ن ) مدمض َال٫ الججاْي    .64، ممغحم ؾابّ(، 2229ْآزْغ

3
 222 (، مغظ٘ ؾاب٤، م7992ٖباؽ مِضي الكحراػي ) 
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ُت لل ت٤ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن ؤًْبىاء ٖلى ما ؾب ٢ض ال جد٤٣ بمٟغصَا  مالءمتزانُت ٖٞغ

ْؤن  اإلاالءمت ْج٩املِا م٘ بًِٗا بك٩ل مخىاؾ٤     اإلاالءمتبك٩ل ٧امل بال بخٟاٖل َظٍ الخهاثو 

ٓماث اإلاداؾبُت ٖلى الخإزحر في ال٣غاعاث الخالُت )ال٣ُمت  ٓماث(،  الخىبئُتهي ٢ضعة اإلاٗل         للمٗل

 ْ ْ غاعاث الؿاب٣ت جصخُذ ال٣ ؤ ٓماث( ٖلى ؤن ج٩ٓن َظٍ  ؤ ٢غاعاث مؿخ٣بلُت )ال٣ُمت الاعجضاصًت للمٗل

ٓماث مخاخت إلاخسظي ال٣غاعاث ٢بل ؤن ج٣ٟض ٢ضعتها ٖلى الخإزحر في ٢غاعاتهم.   اإلاٗل

ُت )الثِت واملىطىكُت(الخاصُت الغبِؿُت الثاهُت:  -  املىزُى

ٓماث جدؿم ٢ُٓت اإلاداؾبُت اإلاٗل ٓز بةم٩ان  ٧ْان ْالخدحز الِامت ألازُاء مً زالُت ٧اهذ بطا باإلا

خماص اإلاؿخسضمحن ٓماث ٖليها الٖا ٢ٓ٘ مً ؤْ ٖىّ حٗبر ؤن ٣ًهض ٖما بهض١ حٗبر ٦مٗل  حٗبر ؤن اإلاخ

 1ٖىّ.

ٓعة ناص٢ت،  ْٖغيِا به ْالخدحز  َٓا مً الخُإ  ٢ُٓت ب٣ضع زل ٓز ٓماث اإلاداؾبُت باإلا جدؿم اإلاٗل

ت لِاالء ألاٞغاص  ٍع ٢ٓذ ْجمشل زانُت يْغ ٓاٞغ لضحهم ال ْ الظًً ال ًخ الخبرة الالػمت لخ٣ُُم اإلادخٔٓ  ؤ

ٓماث.  2الٟٗلي للمٗل

ٓماث ٢ُٓت ؤن ج٩ٓن اإلاٗل ٓز           ن جمشلّ بُٗضة ؤص٣ُ٢ت ممشلت بهض١ إلاا ًجضع بها  ْحٗجي اإلا

ْل٩ي ال جخإزغ باألخ٩ام الصخهُت لل٣اثمحن ٖلى بٖضاصَا،  ٓ  ًٖ ؤي جدحز  ٓز ٓماث باإلا ٢ُت ًجب جدؿم اإلاٗل

ُت هي:ؤ ٓٞغ بها زالر زهاثو ٖٞغ  ن جخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى :املصضع                     :مً بٖضاص الُالبت بااٖل

FASB (1980), Statement of financial accounting concepts N°2, Qualitative characteristics 

of accounting Information, P13. 

                                                           
1
 Barry ELLIOT, Jamie ELLIOT(2007), financial accounting and reporting, pearson education, 

London, 11th edition ,  p 106. 
2
ْهالض ٦ِؿ   ٍْجاهذ )ص اى،  ، صاع 7، 7ٍ، جغظمت ؤخمض خامض حجاط، ظؼءاملداؾبت املخىؾؼت(، 2229ٓ ْظحري  ش لليكغ، الٍغ اإلاٍغ

ٓصًت، م  .72الؿٗ

 الحياد 

خصائص الفرعية لخاصية ال
 الموثوقية

م الشٖل ُت15 ُع  : الخصابص الٌغكُت لخاصُت املىزُى
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  :ِّاصُابلُت الخد ٓماث ْهي ٍػ ة الخإ٦ُض بإن ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ًمشل ما ٌٗغيّ ٞٗال، ٞاإلاٗل

ا بطا جمذ مً ٢بل شخو  ااإلاداؾبُت ال٣ابلت للخد٤٣ هي التي حُٗي هخاثج ٍَٓغ          مخُاب٣ت ظ

 ْ َْؿخسضمٓن هٟـ َغ١ ال٣ُاؽ. ؤ ٓمٓن بال٣ُاؽ  1ؤشخام ٣ً
 

  :ٖملُاث ال٣ُاؽ اإلاداؾبيالخُاص ٓ ن ج٩ٓن ؤْالخ٣ضًغ الصخصخي، ؤي  مً الخدحز  ْالظي ٣ًطخي بسل

ٓماث اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ٚحر مخدحزة إلاؿخٗمل صْن آزغ.  اإلاٗل

ْٖغى  ٓص مً َٝغ ال٣اثم بٗملُت بٖضاص  ٓماث اإلاداؾبُت مً الخدحز اإلا٣ه ؤي زلٓ اإلاٗل

ٓماث اإلاداؾبُت لٟئت ٖلى خؿاب ٞئت  ٔ اإلاٗل ْبالخالي  مً مؿخسضمي ؤزغ ٓماث اإلاداؾبُت     اإلاٗل

ٓماث. ةٞ ٓعة جل٣اثُت خُض َظٍ اإلاٗل ٓماث مً الخدحز ًد٤٣ به ٓ اإلاٗل  ن زل

  :ٓص مُاب٣ت الصضَ في اللغض عة ْظ ٓم يْغ ْ ٌٗجي َظا اإلاِٟ ناٝ ْ اجٟا١ بحن ألاع٢ام ْألا  ؤ

ٓاعص ْ ْاإلا ٔ ناٝ لٗغيِا مً هاخُت ْ التي جخجّ َظٍ ألاع٢ام ْألا  ألاخضاراإلاداؾبُت مً هاخُت   2.ؤزغ

         ْاله٣ٟاث التي ج٣ٓم  ألاخضارٓماث اإلاالُت مٗبرة بهض١ ًٖ مسخل٠ بمٗجى ؤن ج٩ٓن اإلاٗل

 بها اإلااؾؿت.

ُت: املالءمتاللالُت بحن زاصُتي  -  واملىزُى

ٓماث اإلاداؾبُت  ْطل٪ بدؿُِلِا  متثاإلاال اإلاٗل دضر حُٛحرا في اججاٍ ال٣غاع، 
 
ٓماث التي ج هي اإلاٗل

ْاؾدُٗاب اإلااضخي مً ؤظل الخ ُٖٓت.للخد٨م في الخايغ  ٓماث  3يبا باإلاؿخ٣بل بمٓي ْ ل٩ي ج٩ٓن اإلاٗل

٢ٓذ اإلاىاؾب. ٦ما ًجب ؤن ٩ًٓن لِا ٢ضعة جىبئُت متثمال  ، ًجب ؤن ًخم بٖضاصَا بدُض جهل في ال

ْ التي ًم٨ً ؤن جيخج ًٖ ؾٓء الاؾخسضام  ألازُاء٢ْضعة ٖلى الخٛظًت ال٨ٗؿُت لخصخُذ  ٖضم  ؤ

 ال٨ٟاءة...

 ٓ ْاإلآي ٓٞغ ٖىهغا الش٣ت  ُٖت، ًلؼم ؤن ٩ًٓن َىا٥ صعظت ٖالُت مً الش٣ت في ٖغى ْختى ًخ

ْمبضؤ الخد٤٣.  ٓماث اإلاداؾبُت، ٦ما ًجب مغاٖاة مبضؤ الخُاص   اإلاٗل

ٓماث  اإلاالءمتخُض حٗخبر زانِخا  ُٖٓت اإلاٗل ُٖٓت( ؤؾاؾِخان في ج٣ُُم ه ٢ُٓت )اإلآي ٓز ْاإلا

غ اإلاالُت بٛغى اؾخٗمالِا في ا ٓٞغ َ جساط ال٣غاعاثاإلا٣ضمت في الخ٣اٍع حن الخانِخحن مٗا اجْألانل ؤن جخ

ْالؿبب  ٓاٞغ َظٍ الخالت بك٩لِا اإلاشالي،  ْل٨ً في الخُاة الٗملُت هاصعا ما جخ ْبضعظت ٖالُت مً الخإ٦ض، 

ُٖٓت ٦ما َٓ الخا٫ ٖىض  ؤن َىا٥ ال٨شحر مً البضاثل اإلاداؾبُت حؿخضعي الخطخُت بم٣ضاع مً اإلآي

                                                           
1
ن )   ْآزْغ  .63(، مغظ٘ ؾاب٤، م2229مدمض َال٫ الججاْي 

2
ٍْجاهذ )  ٓ ْظحري  ْهالض ٦ِؿ  .72(، مغظ٘ ؾاب٤، م2229ص

3
ؼ الى٣ُب )   ت املداؾبت(، ٦2224ما٫ ٖبض الٍٗؼ ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍمِضمت في هـٍغ ْ الخ ْاثل لليكغ   .293م:  ،7، صاع 
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 ْ سُت  مالءمتالظي ٌٗخبر ا٦ثر اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في ال٣ُاؽ  الجساط ال٣غاع في م٣ابل الخ٩لٟت الخاٍع

ُٖٓت  اإلاالءمتالتي جخمخ٘ بضعظت مىسًٟت مً   ْالش٣ت.ٚحر ؤجها جخمخ٘ بضعظت ٖالُت مً اإلآي

ُٖٓت  اإلاالءمتْهدُجت لِظا الخٗاعى بحن زانُتي  ُٖٓت ُٞم٨ً ؤن هًخي بم٣ضاع مً اإلآي ْاإلآي

ض مً  ْججضع  اإلاالءمتْال٨ٗـ ُٞم٨ً الخطخُت ب ءمتاإلاالفي م٣ابل اإلاٍؼ ُٖٓت،   ؤلاقاعةفي م٣ابل اإلآي

ْ  اإلاالءمتَظا الخٗاعى ال ٌؿمذ لىا بالخسلي ٧لُت ًٖ زانُت ما بن ٧اهذ  ؤن َىا بلى ُٖٓت  ؤ    اإلآي

ْالك٩ل الخالي ًٓضر َظٍ الٗال٢ت: ٓٞغ ٖلى ٧ليهما  ٓماث اإلاداؾبُت ًجب ؤن جخ  ألن اإلاٗل

 

  

 

 

 

 

خت مؿاهمت كلمُت لخدؿحن املسؼؽ الىػني املداؾبي ،(2225) مهُٟى ٣ٖاعي  :ضعاملص ، ؤَْغ

ٓم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الجؼاثغ،  ْٖل ٓم الا٢خهاصًت  ٓعة، ٧لُت الٗل ٓعاٍ ٚحر ميك ص٦خ

 .728م

 الخصابص الثاهىٍت للمللىماث املداؾبُت:   -ب 

ٓماث اإلاداؾبُت الخانت بٓخضة ا٢خهاصً اعهتها ت مُٗىت ؤ٦ثر بٞاصة بطا ؤم٨ً م٣ج٩ٓن اإلاٗل

ٓماث ممازلت ًٖ ْخضة  ٔ بمٗل ْبمٗ ؤزغ ٓماث ممازلت ًٖ هٟـ الٓخضة في ٞتراث ل)ال٣ابلُت للم٣اعهت(، 

 ٔ  )الشباث(. ؤزغ

ت ألا  -  لِابلُت للمِاعهتلى: او الخاصُت الثاهٍى

ٓماث ْخضة ا٢خهاصًت مما ٓماث ْخضة ا٢خهاصًت ما بمٗل ْ زلت حٗجي بم٩اهُت م٣اعهت مٗل م٣اعهت  ؤ

ٓماث لٟتراث مسخلٟت لىٟـ الٓخضة الا٢خهاصًت.  اإلاٗل

 المالئمة

 الموضوعية

م الشٖل  : الخلاعض بحن زاصُتي املالبمت واملىطىكُت16 ُع



 أثر التكلفة التارخيية والقينة العادلة على احملتوى اإلعالمي للنعلومات احملاسبية                                     الثالث  الفصل

~ 117 ~ 
 

ٓماث ٞاثضة جؼصاص ختى ٓماث  بىٟـ م٣اعهتها ًم٨ً ؤن ًجب ماؾؿت، بإي اإلاخٗل٣ت اإلاٗل مٗل

ٔ ألا  اإلااؾؿاث ا ج٣ُُم ؤظل مً زغ ٓماث ؤصائها ٦ْظا ْحٛحراتها اإلاالي مغ٦َؼ      اإلااؾؿت هٟـ ْمٗل

 1ألاصاء. ْفي اإلاالي اإلاغ٦ؼ في ججاَاثالا ًضجدض ؤظل مً ٞترة ؾاب٣ت ًٖ

ع الؼمً  ٕ ٖلى مْغ ْمىّ ًجب ؤن ًخم٨ً اإلاؿخسضمٓن مً بظغاء م٣اعهت للبُاهاث اإلاالُت للمكْغ

في مغ٦ٍؼ اإلاالي ْفي ألاصاء، ٦ما ًجب ؤن ٩ًٓن بةم٩اجهم م٣اعهت البُاهاث  ججاَاثالامً ؤظل جدضًض 

٘ اإلاسخلٟت مً ؤظل بظغ  ا اإلاالُت، ْألاصاء.اإلاالُت للمكاَع   2اء الخ٣ُُم اليؿبي إلاغا٦َؼ

ٓماث اإلاداؾبُت ٢ابلت للم٣اعهت َْكتٍر َىا ل٩ي ج٩ٓن اإلاٗ       ن ج٩ٓن الُغ١ اإلاؿخسضمت ؤل

سُت في ال٣ُاؽ بحن الٓخضاث الا٢خهاصًت مخمازلت. ٞمشال بطا ٢امذ قغ٦ت "ؤ" باؾخسض ام الخ٩لٟت الخاٍع

ال٣ُمت الٗاصلت ٟٞي َظٍ الخالت ٩ًٓن مً الهٗب ظضا  قغ٦ت "ب" ٞاؾخسضمذ امؤفي ال٣ُاؽ 

 اإلا٣اعهت بحن الكغ٦خحن لخ٣ُُم ٧ل منهما.

ت الثاهُت  -  الثبـــــاث: الخاصُت الثاهٍى

ْالُغ١ ح ى  ْالْٟغ ٍْخًمً جُب٤ُ هٟـ اإلاباصت  ٗخبر زانُت َامت لخد٤ُ٣ بم٩اهُت اإلا٣اعهت، 

ْعة مالُت بلى  ٔ ْالاظغاءاث اإلاداؾبُت مً ص عة. ألاخضار ٖلى ؤزغ ا بال ٖىض الًْغ ْٖضم حُٛحَر  اإلامازلت 

٣ت مداؾبُت مُٗىت أل  ٔ ال ٌٗجي طل٪ ؤن الكغ٧اث ال ًم٨نها الخد٫ٓ مً ٍَغ ، خُض ًم٨ً زغ

٣ت  ْطل٪ في الخاالث التي جشبذ ٞيها ؤن الٍُغ للكغ٧اث حُٛحر الُغ١ اإلاداؾبُت التي حؿخسضمِا 

 3الجضًضة حٗض ؤًٞل مً ال٣ضًمت.

ْلُت ٢ْض ؤنضعث اإلا ٗاث في الض٫ْ -ٗاًحر اإلاداؾبُت الض مُٗاعا بهظا  -ٖلى ٚغاع الٗضًض مً الدكَغ

َْٓ اإلاُٗاع  " ألازُاء"الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، الخٛحراث في الخ٣ضًغاث اإلاداؾبُت ْ IAS 8الكإن 

٠ُ٦ْ ًخم جُب٣ُِا ْ ٖنها ْألازغ الظي  ؤلاٞهاحْالظي ْضر ُّٞ متى ًم٨ً حُٛحر ؾُاؾت مداؾبُت ما 

 زّ جُب٣ُِا. ًدض

ٓم الشباث، خُض ًيبػي ن ال جخضؤٞالخاظت لل٣ابلُت للم٣اعهت ًجب  ن ال جهبذ ؤازل م٘ مِٟ

ٖاث٣ا لخُٛحر الؿُاؾاث اإلاداؾبُت خُض ؤهّ مً ٚحر اإلاىاؾب الاؾخمغاع في جُب٤ُ هٟـ الؿُاؾت 

٢ُٓت. اإلاالءمتجخٗاعى م٘ زانُتي  ألازحرةاإلاداؾبُت، بطا ٧اهذ َظٍ  ٓز  ْاإلا

                                                           
1
 Barry ELLIOT et Jamie ELLIOT(2007), Op.Cit., P 105. 

2
 .46،مغظ٘ ؾاب٤، م (2272ؤخمض خلمي ظمٗت ) 

3
ٍْجاهذ )  ٓ ْظحري  ْهالض ٦ِؿ  .72(، مغظ٘ ؾاب٤، م 2229ص
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 1424ؾىت   IASBخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت خؿب ال.7.4

ْلُت في ٖام  ْٖغى البُاهاث اإلاالُت مً ٢بل مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض  7989جم اٖخماص بَاع بٖضاص 

 ْ ٓماث اإلاداؾبُت الخالُت: ال٣ابلُت للِٟم  ُٖٓت للمٗل اع الخهاثو الى ٢ُٓت  اإلاالءمت٢ْض جًمً َظا ؤلَا ٓز ْاإلا

 ًٓضر طل٪:ْالك٩ل الخالي  1للم٣اعهت.ْال٣ابلُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى: : املصضع  مً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓهُحن ) غ املالُت املخِضمت: بمىحب املنهاج الضولي الظي أُغه (، 2227اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اه مباصا الخِاٍع

ٖاصو مؤجمغ ألامم املخدضة للخجاعة والخىمُت ألا   .65-62ألاعصن، م ، ٖمان،هخ

                                                           

1
 Philip E Dunn (2005) , The IASB conceptual framework - an introduction, document disponible 

sur le lien : https://www.accountingweb.co.uk/business/financial-reporting/the-iasb-conceptual-

framework-an-introduction, 13/08/2016. 

 

 ألاَمُت اليؿبُت
 الخمثُل الصاصَ

 الخُاص

 الخظع

 الآخما٘

 الجىهغ ًَى الشٖل

الخصابص 

 الغبِؿُت

 الِابلُت للٌهم املالبمت املىزىُُت الِابلُت للمِاعهت

املدضصاث 

 ألاؾاؾُت

التمثيل العادل أو 

 الصورة الصحيحة

الموازنة بين 

الخصائص 

 النوعية

المناسب التوقيت التكلفة <المنفعة    

م الشٖل   IASB: الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت خؿب إلاػاع الخصىعي لـ: 17 ُع

 1989ؾىت 

https://www.accountingweb.co.uk/business/financial-reporting/the-iasb-conceptual-framework-an-introduction
https://www.accountingweb.co.uk/business/financial-reporting/the-iasb-conceptual-framework-an-introduction
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عي  ْلُت ٢ض ازخهغ الخهاثو الغثِؿُت الًْغ مً الك٩ل ًخطر ؤن مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

ٓٞغ  ٓماث اإلاداؾبُت مُٟضة في ؤعب٘ زهاثو هي ال٣ابلُت للِٟم خُض ٌكتٍر ؤن جخ ا لخهبذ اإلاٗل َٓٞغ        ج

 ْ ٓح  ْالٓي ٓماث اإلاداؾبُت البؿاَت  ًٖ بٌٗ  ٞهاحؤلا َما٫ ال ٌٗجي ب ال٣ابلُت للِٟم ل٨ً َظافي اإلاٗل

ٓماث  ٓماث خ٫ٓ اإلاؿاثل اإلا٣ٗضة ما صامذ َظٍ اإلاٗل الخخُاظاث مخسظي ال٣غاعاث. ألهّ ٌكتٍر  متمالثاإلاٗل

ٓٞغ  ت بكإ٦ظل٪ ٖلى اإلاؿخسضمحن ؤًًا ؤن ًخ ْاللجٓء لضحهم مؿخٔٓ م٫ٓ٣ٗ مً اإلاٗٞغ ن اإلاؿاثل الا٢خهاصًت 

ٓماث اإلا٣ٗضةالؾدك  .اعاث في خالت اإلاٗل

ٓماث اإلاداؾبُت ٖلى ال٣غاعاث اإلاخسظة،  اإلاالءمتبٗض طل٪ جإحي زانُت  ْالتي جخد٤٣ ٖىضما جازغ  اإلاٗل

ْالخايغ  ٍْخضزل مبضؤٞهي حؿاٖض اإلاؿخسضمحن في ج٣ُُم ٢غاعاتهم اإلاايُت  ْالخيبا باإلاؿخ٣بل،  ألاَمُت  ة 

ٓماث مِمت وؿبُا بطا  ْ خظِٞا جم اليؿبُت َىا خُض حٗخبر اإلاٗل ِٟ ؤ         ا ًم٨ً ؤن ًازغ ٖلى ال٣غاعاث جدٍغ

٢ُٓت خُض ج٨دؿب  IASBالخانُت الشالشت التي اٖخمضَا  االتي ًخسظَا اإلاؿخسضمٓن؛ ؤم ٓز هي زانُت اإلا

ٓماث نٟت  ٢ُٓت  بطا ٧اهذ زالُت مً اإلاٗل ٓز ْالخدحز، خُض جخد٤٣ َظٍ الخانُت بخد٤٣  ألازُاءاإلا

ُت الخالُت:  عي ، الخمثُل الصاصَالخهاثو الٟٖغ ٓماث جمشُال ناص٢ا مً الًْغ        ْل٩ي ًخم جمشُل اإلاٗل

٢ْضمذ َب٣ا     ، لشٖلها الِاهىويْلِـ  لجىهغها وخُِِتها الاُخصاصًتؤن ج٩ٓن ٢ض جمذ اإلاداؾبت ٖنها 

ٓماث  ٢ُٓت ًجب  مداًضة٦ما ًجب ؤن ج٩ٓن اإلاٗل ٓز ٓماث باإلا ْل٩ي جخمحز اإلاٗل        ًًا ؤْزالُت مً الخدحز، 

ٓماث ؤن ًخسظ  ت إل ْالاختراؽ في اجساط الاخ٩ام الًغ  الخظعمٗضْ اإلاٗل ٓبت جدذ ظغاء الخ٣ضًغ ٍْع اث اإلاُل

ٝ ٖضم الخإ٦ض.   ْْغ

٢ُٓت ْؤ ٓز ٓماث اإلاداؾبُت ًجب ؤزحرا لًمان م ْص ألاَمُت اليؿبُت اإلاٗل ن جخه٠ باال٦خما٫  يمً خض

ْمًللت  ٓماث ًم٨ً ؤن ًجٗلِا زاَئت  ٢ُٓت. َْظا ما ٣ًٟضَا نٟت اإلاْالخ٩لٟت، ألن ؤي خظٝ في اإلاٗل     ٓز

ظغاء اإلا٣اعهاث الالػمت ؤي ؤن اإلاؿخسضمحن ًم٨نهم ب ِابلُت للمِاعهتالٞخخمشل في  ألازحرةؤما الخانُت الغابٗت ْ

ٓاثم اإلاالُت للماؾؿت ٖبر الؼمً  ْ لل٣ ٓاثم مالُت إلااؾؿاث  ؤ ٔ م٘ ٢ ْاجساط ال٣غاعاث. ٦ما بحن  ؤزغ للخ٣ُُم 

ٓعي الظي اع الخه ٖلى ٖضة مدضصاث بلى ظاهب الخهاثو ألاعبٗت الؿاب٣ت  7989ؾىت  IASBاٖخمضٍ  ؤلَا

َْظٍ اإلادضصاث هي  ُذ املىاؾبالظ٦غ  ٓماث ٢ُمتها،  الخُى املىاػهت بحن الخٖلٌت خُض ؤن الخإزحر ٢ض ٣ًٟض اإلاٗل

 املىاػهت بحن الخصابص الىىكُت، الصىعة الصخُدت واللاصلت، واملىٌلت

٤ الازخالٝ في مىهجُت ال٨ٟغ اإلاداؾبي بحن مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت وؿخيخج مً الٗغى الؿاب

٩ي  ُٖٓت IASBْمجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضْلي    FASBألامٍغ ، خُض ِْغ َظا الازخالٝ في الخهاثو الى

ْٖ هما ٫ اإلاجلؿحن جٓخُض اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بُنْ اَظا ألاؾاؽ ٣ٞض خ لىالتي اٖخمض ٖليها ٧ل مً اإلاجلؿحن، 

ٓعي مٓخض ؾىت  ٓص بةَاع جه ْٞٗال زغظذ َظٍ الجِ ْاخض ًُب٤ ٖلى ٧ل منهما  ٓعي   2272ْْي٘ بَاع جه

ٓالي.  َْظا ما ؾىٗغيّ في الٗىهغ اإلا
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 FASB ػاع الخصىعي املشتْر بحن  مللىماث املداؾبُت املدضصة في إلا الخصابص الىىكُت لل.4.4

  7111ؾىت   IASBو

ٓماث في ؾىت  بةٖاصة ٢FASB   ْIASBام ٧ل مً  ُٖٓت للمٗل  2272جهي٠ُ الخهاثو الى

ٓمت اإلاالُت  ُٖٓت للمٗل ٓعي ل٩ل منهما ْزانت مً خُض الخهاثو الى اع الخه      إلخضار الخ٣اعب بحن ؤلَا

 ْهي ٦ما ًٓضخّ الك٩ل الخالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

خماص ٖلى: : املصضع  مً بٖضاص الُالبت بااٖل

- Financial Accounting Standards Board (2010), Statement of Financial Accounting 

Concepts No. 8: Conceptual Framework for Financial Reporting, Norwalk, CT: 

FASB. 

- Conceptual Framework for Financial Reporting (2010), document disponible sur  

le lien: https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework, le: 15/08/2015 

الخصابص 

الىىكُت 

للمللىماث 

املداؾبُت 

 خؿب

IASB 

FASB  

2010 

الخصابص 

 الغبِؿُت

 الخلى مً ألازؼاء

 الخُاص

 الآخما٘

ــــــــــاصَالخمثُل الص ـــ  ـــ

 

َٓغ ١ٓٞ الك٩ل  الج

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالبم

 

 الُِمت الخأُٓضًت

ت   الُِمت الخيبٍؤ

 ألاَمُت اليؿبُت

الخصابص 

 املضكمت

 الِابلُت للمِاعهت

 الِابلُت للخدِّ

خُت  الُى

 الِابلُت للٌهم

ٓماث ا ْ م٘ إلااؾؿت م٘ مٗل هٟؿِا ٖبر الؼمً ؤ

 .  ماؾؿاث ؤزٔغ

ُٖٓت يمان ْاإلآي اإلاهضا٢ُت   

ْاضخت ْزالُت مً الخ٣ُٗض  بؿُُت 

٢ٓذ اإلاىاؾب ٢بل ٣ٞضان ٢ُمتها ا في ال َٓٞغ  ج

 

ــــٟت ـــ ـــ  ٢ُض الخ٩لــ

م الشٖل  2010ؾىت  IASBو   FASB: الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت خؿب 18 ُع

https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework
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ٓعي اإلآخض الجضًض ٢ض اخخٟٔ ببٌٗ الخهاثو ْٖلُّ مً الك٩ل ًخطر ؤن ؤلا            َاع الخه

ْٚحر جهي٠ُ البٌٗ  ْٚحر مهُلر البٌٗ مً الخهاثو  ْم٩اهتها طاتها،  ٓعتها  التي جم الخُغ١ لِا ؾاب٣ا به

اع َبٗا: ْعص في ؤلَا  آلازغ  ْؾىٓضر طل٪ مً زال٫ الكغح الخالي خؿب ما 

 متاملالء.1.4.4

 ً ْالتي ًخ٤ٟ ٖليها ؤٚلب اإلا٨ٍٟغ ٓمت اإلاداؾبُت  ٓٞغ في اإلاٗل        ْهي الغ٦حزة الغثِؿُت التي ًجب ؤن جخ

ْحٗجي خؿب ال٣ٟغة  ٓعي ؾىت  QC6في اإلاداؾبت  اع اله ٓمت اإلاداؾبُت  بإجها 2272مً ؤلَا   " ٢ضعة اإلاٗل

ٓهاث ٦ما ؤ  1خضار ٞغ١ في ال٣غاعاث اإلاخسظة مً ٢بل اإلاؿخسضمحن".ٖلى ب ٓعي طاجّ بلى اإلا٩ اع الخه قاع ؤلَا

ٓهحن َما :مالءمتألاؾاؾُت لل  ، ْخضصَا في م٩

ٓماث لِا ٢ُمت جىبئخُض ا   QC8جُغ٢ذ لِا اإلااصة  ُت :الُِمت الخىبئ -أ  ُت بطا ٧ان ًم٨ً ٖخبرث ؤن اإلاٗل

َٓا للخيبا بالىخاثج اإلاؿخ٣بلُت ٓم بها مؿخسضم  .اؾخسضامِا ٦مضزالث في الٗملُاث التي ٣ً

ٓماث اإلاداؾبُ  QC9ا اإلااصة بليهؤقاعث لُِمت الخأُٓضًت: ا -ب  ٓٞغ  تإ٦ُضًجلِا ٢ُم  تخُض ؤن اإلاٗل  ثبطا ج

ْ الخٛظًت ال٨ٗؿُت )جإ٦ُض   حُٛحر( خ٫ٓ الخ٣ُُماث الؿاب٣ت. ؤ

ٓمت  ت الجساط ال٣غاع. اإلاالءمتٞاإلاٗل ٍع ْع جيباي ٢ُمت اؾترظاُٖت ْيْغ  ٩ً2ٓن لِا ص

غ اإلاالُت ًجب ؤزظَا  22بُان ع٢م جُغ١ لِا ال  ألاهمُت اليؿبُت: خُض ْنِٟا بإجها ٢ُض ٖلى الخ٣اٍع

ْباألزو زانُتي  ٓماث اإلاداؾبُت  ُٖٓت للمٗل خباع ظىبا بلى ظىب م٘ الخهاثو الى  اإلاالءمتبٗحن الٖا

٢ُٓت، مً ظِت  ٓز ٔ ْاإلا ٓعي ؾىت  ؤزغ اع الخه ٓاهب  7989ْنِٟا ؤلَا ْلم ٌكغ  اإلاالءمتبإجها ظاهب مً ظ

ْعَا في ال ٔ خهاثو الىُٖٓت ألا لض ٓعي اإلاٗض٫ ؾىت  زغ اع الخه ا ؤلَا ْباإلاشل ٣ٞض اٖخبَر ٓصة،     2272للج

ٓاهب  ٓماث ٚحر اإلاِمت وؿبُا ال جازغ في ٢غاعاث اإلاؿخسضمحن. اإلاالءمتبإجها ظاهب مً ظ  ألن اإلاٗل

 الصاصَ.الخمثُل 7.4.4

ٓماث اإلاداؾبُت بٗض ؤن  ٢ُٓت في اإلاٗل ٓز ٧ان مً الخهاثو الغثِؿُت َْٓ البضًل الظي خل مدل اإلا

َْظا ما هه ٢ُٓت ٢بل الخٗضًل  ٓز ٓهت للم ٓعي ل QC12ٖلُّ ال٣ٟغة  ذاإلا٩ اع الخه   ـIASBـمً الَا

ٓماث اإلاداؾبُت ؤن جمشل بهض١  ى ؤن جمشلِا، ْختى ٩ًٓن  ألاخضارًجب ٖلى اإلاٗل التي مً اإلاْٟغ

ٓٞغ ُّٞ زالر زهاثو ه ٓ مً ألازُاءي الا٦خماالخمشُل ناص١ بك٩ل جام ًجب ؤن جخ ْالخل ْالخُاص   ٫.3 

                                                           
1
 Financial Accounting Standards Board (2010), Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: 

Conceptual Framework for Financial Reporting, Norwalk, CT: FASB. 
2 
Ana LALEVIC FILIPOVIC(2012), Revised qualitative characteristics of financial statements as 

precondition for streghtening information power on capital market, economics and organization 

Vol.9, N°1, p p. 87-88. 
3
 Conceptual Framework for Financial Reporting (2010), document disponible sur  le lien: 

https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework, le: 15/08/2015. 

https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework
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ٓعي لـ   BC3.19بلى هٟـ اإلاهُلر في ال٣ٟغة  ٢ْض جمذ ؤلاقاعة اع الخه في الخٗضًل   FASBمً الَا

  2272.1اإلاكتر٥ بُنهما ؾىت 

٢ُٓت بالخمشُل الهاص١  ٓز ْايعي اإلاٗاًحر في اإلاجلؿحن ؾٗذ الؾدبضا٫ اإلا ٓص اإلاكتر٦ت بحن  خُض ؤن الجِ

ٓهت لّ ٚحر ؤجها جضع٥ ؤن ا ْبهما َضٞذ لخُٗٓم الخهاثو اإلا٩     لخمام في الخمشل الهاص١ ؤمغ هاصع الخضْر 

 ٓ ٓصة اإلاٗل ٓاَا ؤلا بلى ؤ٢صخى خض مم٨ً لخدؿحن ظ ْجضُٖم مدخ  ٖالمي.ماث اإلاداؾبُت 

٢ْض جُغ٢ذ لّ ال٣ٟغة الآخما٘ -ؤ   :QC13  ٓماث التي ههذ ٖلى ؤن الٗغى ال٩امل ًخًمً ظمُ٘ اإلاٗل

ْالخٓيُداث الالػمت.ْ لِٟم الٓاَغة التي ٖغيذ، بما في طل٪ ظمُ٘ ألا الالػمت للمؿخسضم  2ناٝ 
 

ٓ   QC14في ال٣ٟغة  بلُّ ؤلاقاعة ْجمذالخُاص:    -ب  ْ الٗغى الخالي مً الخدحز في ازخُاع بإهّ َ ٖغى  ؤ

َْٓ ؤًًا ٖضم الخدٍغ٠  ٓماث اإلاالُت؛  ْ اإلاٗل ْ الترظُذ  ؤ ْ الخإ٦ُض،  ؤ ٕٓ مً الخ ؤ اصة ال ؤي ه ٖب لٍؼ

٣ت بًجابُت اخخم ٓماث اإلاالُت بٍُغ ْ ا٫ ؤن ًخم جل٣ي اإلاٗل 3.ؾلبُت مً َٝغ اإلاؿخسضمحن ؤ
 

ٓص :   QC15في ال٣ٟغة  بلُّ ؤلاقاعةْجمذ  :ألازؼاءالخلى مً  -ط  ؤن الخلٓ مً الخُإ ٌٗجي ٖضم ْظ

ْ ؤزُاء  ْمُب٣ت صْن ؤزُاء في بهخاط  ؤ ْج٩ٓن الٗملُت اإلاؿخسضمت مسخاعة  ؾِٓ في ْن٠ الٓاَغة، 

ٓم يتاإلاٗل  4.ت اإلاْٗغ

٢ْض جمذ الجىهغ ًَى الشٖل:  ٓوي،  َٓغ الا٢خهاصي ٖلى الجاهب ال٣اه          ؤلاقاعةؤي حٛلُب الج

ٓعي ؾىت  بلُّ اع الخه اث الكغ٧اث الٗاإلاُت ٖلى ٚغاع  2272في ؤلَا  Enron زانت بٗض ًٞاثذ ٦بًر

ْWorld Comْ Xeroxْ Associates Computerا ٓ  ْٚحَر عي ج َٓغ خُض ؤنبذ مً الًْغ يُذ الج

ٓوي.اإلاِمت  ألاخضارالا٢خهاصي للٗملُاث ْ  في اإلااؾؿت ٖلى خؿاب الجاهب ال٣اه

   خُض جم اٖخباٍع م٩ٓن للخمشُل الهاص١ بدُض ٌٗجي الخمشُل الهاص١  بلُّ ٢ْBC3.26ض ؤقاعث ال٣ٟغة 

ٓوي ل َٓغ ْاَغة ا٢خهاصًت بضال مً مجغص جمشُل الك٩ل ال٣اه ٓماث اإلاالُت جمشل ظ ْؤن الخمشُل ؤن اإلاٗل ِا، 

َٓغ الا٢خهاصي للٓاَغة الا٢خهاصًت ال ًم٨ً ؤن ًاصي بلى الخمشُل  ٓوي الظي ًسخل٠ ًٖ الج بالك٩ل ال٣اه

  5 .الهاص١

 

 

                                                           
1
FASB (2010), Op.Cit.,P 15. 

2
FASB (2010), Op. Cit., P18. 

3
Idem.  

4
Idem. 

5
Ibid., P27 
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 الِابلُت للمِاعهت.4.4.4

ْماؾؿاث  ٓماث اإلااؾؿت هٟؿِا  ٓماث للم٣اعهت م٘ مٗل ٔ ؤي ٢ابلُت اإلاٗل   1.ؤزغ

ِْٞم بإجها الخانُت ال  QC21 ؤقاعث لِا ال٣ٟغة ُٖٓت التي حؿمذ للمؿخسضمحن مً جدضًض  ْ ى ظّ ؤ

ٓص. ٦ما ْضخذ ال٣ٟغة  الٟغ١ بحن مهُلر اإلا٣اعهت ْالاحؿا١ ِٞما لِؿا   QC22الدكابّ ْالازخالٝ بحن البى

ٓص بما مً ٞترة أل  ألاؾالُبالصخيء هٟؿّ ٞاالحؿا١ َٓ اؾخسضام هٟـ  ٔ لىٟـ البى يمً اإلااؾؿت  زغ

غ  ٓاخضة اإلا٣ضمت للخ٣اٍع ْاخضة ٖبر ٖضة ماؾؿاث ؤْال  .في ٞترة 

ٓعي ؤهّ مً اإلاغجر ؤن ًخم جد٤ُ٣ صعظت مُٗىت مً ال٣ابلُت للم٣اعهت مً زال٫  اع الخه َْكحر هٟـ ؤلَا

 ْ ٓماث الخمشُل الهاص١  ُٖٓت ألاؾاؾُت للمٗل  .اإلاالءمتجلبُت الخهاثو الى

 الِابلُت للخدِّ.3.4.4

ٓعي في ال٣ٟغة ع٢م  اع الخه الخمشُل الهاص١  جإ٦ُضجها حؿاٖض اإلاؿخسضمحن في ؤ في QC26جُغ١ لِا ؤلَا

ٓاَغ الا٢خهاصًت ال ْالٓ ْحٗجي ٢ابلُت الخد٤٣ ؤلؤلخضار  ْاإلاؿخ٣لحن تي جمشلِا،  ن مسخل٠ اإلاغا٢بحن اإلاُلٗحن 

ْب ٓا٤ٞ في آلاعاء،  عة اجٟا٢ا ٧امال.ًم٨نهم الخٓنل بلى ج  ن لم ٨ًً بالًْغ

٣خحن ًخم بهما الخد٤٣ ف اع ٍَغ ْالتي جخمشل  QC27ي ال٣ٟغة ٢ْض خضص ؤلَا ٣ت اإلاباقغة       َْما الٍُغ

ٓطط مٗحن  ٣ت ٚحر اإلاباقغة مً زال٫ الخد٤٣ مً مضزالث هم ْالٍُغ ْ في اإلاالخٓت  ْ نُٛت  ؤ ٔ ج٣ىُت  ؤ  ؤزغ

 ْبٖاصة اؾخسضام اإلاسغظاث باؾخسضام هٟـ اإلاىهجُت.

 لىُخُتا.9.4.4

٢ُٓذ اإلاىاؾب اٖخبٍر البُان ع٢م  ٓا 22الخ ٓهت للظاهب مً الج َاع ٖخبٍر ؤلا ٦ما ا مالءمتهب اإلا٩

ٓعي ؾىت  ٓماث نٟت بإ 7989الخه  ، اإلاالءمتهّ ٢ُض ٢ض ٌؿلب اإلاٗل

٢ُٓذ اإلاىاؾب مغجبِ ببال ؤ ٓعي لم ٌٗخبر الخ اع الخه ٓخضٍ  اإلاالءمتن ؤلَا ْبهما ظٗلّ زانُت مىٟغصة ل

ّ في ال٣ٟغة ع٢م   ٦ما ًلي:  QC29ْٖٞغ

٢ُٓذ اإلاىاؾب ٌٗجي  ٓمالخ ٓص مٗل ٓ ْظ ٢ٓذ اإلاىاؾب لخ٩         ن ٢اصعة اث مخاخت لهاوعي ال٣غاع في ال

 .ٖلى الخإزحر في ٢غاعاتهم

 لِابلُت للٌهما.5.4.4

ْص٢ت ٖلى ال٣ابلُت للِٟم ٖلى ؤ QC30 ةٖبرث ال٣ٟغ  ٓح  ْج٣ضًمِا بٓي ٓماث  ْجٓن٠ُ اإلاٗل جها جهي٠ُ 

ٓمت.  ًجٗلِا مِٟ

                                                           
1
 Ana LALEVIC FILIPOVIC(2012) , Op.Cit., P89. 
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غ اإلاالُتزظ بٗحن الا ل٨ً ًجب ألا  ٓ ًخم ب ٖخباع ؤن الخ٣اٍع ٫ ٖضاصَا للمؿخسضمحن الظًً لضحهم ِٞم م٣ٗ

ت ْالا٢خهاصًت  عة ًخم اللجٓء لؤلوكُت الخجاٍع ٓماث بجض، ْفي خالت الًْغ ٓمٓن بمغاظٗت اإلاٗل ْالظًً ٣ً

ٓاَغ ْ  .الا٢خهاصًت اإلا٣ٗضة ألاخضارلُلب الاؾدكاعة لِٟم بٌٗ الٓ

ٓعي  ُُض الخٖلٌت: اع الخه ُٖٓت مً زهاثو ب 2272الخ٩لٟت ٦ما ؤقاع لِا ؤلَا إجها لِؿذ زانُت ه

ٓماث. ٓٞحر اإلاٗل ْبهما هي ؾمت مً ؾماث الٗملُت التي حؿخسضم لخ ٓماث اإلاداؾبُت   اإلاٗل

ْا  ٓاثم اإلاالُت ًجب ؤن ًإزظ ْمؿخسضمي ال٣ ْايعي اإلاٗاًحر، ٞمٗضي  ٞالخ٩لٟت هي ال٣ُض اإلاىدكغ بحن 

خباع  ٓاثض اإلاترجبت ٖىض ب بٗحن الٖا ْالٟ ٓ الخ٩لٟت  ْ ماث ظضًضة ٖضاص مٗل ٓ  ؤ  ٖليها. ٫ ٖىض الخه

ْمِما ٨ًً   ٓماث،  ٓٞحر َظٍ اإلاٗل ٓماث ًجب ؤن ج١ٟٓ الخ٩ال٠ُ اإلاخ٨بضة في ج اإلاىاٞ٘ اإلاكخ٣ت مً اإلاٗل

١ْٓٞ طل٪  ْالخ٩ال٠ُ هي ٖملُت اظتهاصًت حٗخمض بك٩ل عثِسخي ٖلى ٖملُت اجساط ألاخ٩ام  ٞةن ج٣ُُم اإلاىاٞ٘ 

ْ ٞةن الخ٩ال٠ُ ٢ض ال ج٣٘ ٖلى         ن اإلاىاٞ٘ ٢ض ٌؿخُٟض ؤًًا ظًً ٌؿخُٟضْن مً اإلاىاٞ٘، ٦ما ؤاللئ٪ ؤ

ٓماث. ن ٚحر الظًً ؤٖضث مً ؤظلِم اإلاٗل  1منها آزْغ

َْظا ألجها ألاؾاؽ في جدضًض ْ هي الخانُت الغثِؿُت ألا  اإلاالءمتوؿخسلو مما ؾب٤ ؤن زانُت   لى 

ٓماث ٓماث  اججاٍ ال٣غاعاث زم جإحي بٗضَا زانُت الخمشُل الهاص١ للمٗل ْالتي حٗخبر ؤؾاؾُت ٦ظل٪ ألن اإلاٗل

             ْبُٗضة ًٖ الخدحز الصخصخي  ألازُاءالتي جبجى ٖلى ؤؾاؾِا ال٣غاعاث ًجب ؤن ج٩ٓن زالُت مً 

ٓٞغ َظٍ الخانُت، باإلياٞت لِخحن  ْبال ٞال٣غاعاث اإلاخسظة ًم٨ً ؤن ج٩ٓن ٚحر ناثبت في خالت ٖضم ج

ٔ ً زهاثو الخانِخحن ٞال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖ ْهي ال٣ابلُت للم٣اعهت، ال٣ابلُت  ؤزغ ْمٗؼػة  مضٖمت 

٢ٓخُت، ال٣ابلُت للِٟم.  للخد٤٣، ال

 الىىكُت للمللىماث املداؾبُت خؿب الىـام املداؾبي املالي الجؼابغي الخصابص .3.4

ْ التي ٌٗخمض ٖليها مخسظ ٓاثم اإلاالُت،  ٣ت بال٣ ٓماث اإلاٞغ ٓصة اإلاٗل ي ال٣غاع هي ٖباعة ًٖ مٗاًحر ل٣ُاؽ ظ

2في جغقُض ٢غاعاتهم. خُض خضصَا الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في:
 

 ؛اإلاالءمت -

 اإلاهضا٢ُت؛ -

 ٢ابلُت اإلا٣اعهت؛ -

ْ ؾِلت الِٟم. - ْاضخت  ٓماث   مٗل

                                                           
1
ت ألاعصهُت في طىء أزغ جؼبُّ مىهج ا(، 2277ؾل ِٞض ٖبض الخمُض ٢كالن )با   لُِمت اللاصلت كلى البُاهاث املالُت للبىىْ الخجاٍع

ما٫، ظامٗت الكغ١ ألاْؾِ، م ، عؾاألاػمت املالُت اللاملُت ٓعة، ٢ؿم اإلاداؾبت ٧لُت ألٖا  .75-74لت ماظؿخحر ٚحر ميك
2 le décret Exécutif №08-156 du 20 joumada el oula 1429, correspondant au 26 mai 2008, portant 

application des dispositions de la loi №07-11portant système comptable financier, Journal officiel 

de la république Algérienne démocratique et populaire №27. 
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 1ْ ُٞما ًلي قغح إلاٗجى َظٍ الخهاثو:

 املالءمت.1.3.4

ْ هي نٟت   ٓمت جاإلازانُت في  ؤ حؿمذ لِم بخ٣ُُم ؤخضار  زغ ٖلى ال٣غاعاث الا٢خهاصًت إلاؿخٗمليها، بدُضا ٗل

ْ مؿخ٣بلُت.امايُت، خ  لُت 

 املصضاُُت.7.3.4

ٓمت ناص٢ت بطا ٧اهذ زالُت مً  ٓز١ٓ بها مً َٝغ اإلاؿخسضمحن. ألازُاءج٩ٓن اإلاٗل  بياٞت بلى بم٩اهُت ال

 .ُابلُت املِاعهت4.3.4

  ْ ْعٍت حؿمذ للمؿخٗملحن بم٣اعهاث ػمىُت  يت بهٟت ص ْ مْٗغ ٓمت مٗضة   م٩اهُت بحن الٓخضاث.ؤن ج٩ٓن اإلاٗل

 ؾهلت الٌهممللىمت واضخت و .3.3.4

ٓمت للمؿخٗملحن الظًً: ْ مِٟ ْاضخت  ٓمت   ؤي ؤن ج٩ٓن اإلاٗل

ٓاثم اإلاالُت؛ - ٣ت بال٣ ٓماث اإلاٞغ ْ صعاؾت اإلاٗل بت في ِٞم  ٓٞغ لضحهم ٚع  جخ

ْ الا٢خهاص.ٗاٝع ؤؾاؾُت في الدؿُحر، اإلاداؾبلضحهم م -  ت 

جي اإلاداؾبي ٓاظب  م٣اعهت م٘ اإلاسُِ الَٓ ُٖٓت في اإلاباصت ال الظي ؤقاع ٣ِٞ بلى زانُت اإلآي

ٓاثم اإلاداؾبُت، ٞةن  الىٓام ٔ اإلاالي ٢ض جٓؾ٘ في ط٦غ الخهاثو الشالر ألا  اإلاداؾبي اخترامِا في بٖضاص ال٣  زغ

ً بالضعظت ألا أل  هٓغا مً ال٣غاع  23ا في اإلالخ٤ ع٢م بليهلى. ل٨ىّ ا٢خهغ ٖلى الخُغ١ ْ هّ ٌؿتهضٝ اإلاؿدشمٍغ

 الخام بخٍٗغ٠ اإلاهُلخاث. 2229ماعؽ  25في  اعر اإلا

 مؿخسضمي املللىماث املداؾبُت.3

ْاإلاىٓماث التي جخٗامل  ْالكغ٧اث  ْالُِئاث  ٓماث اإلاداؾبُت ٧اٞت ألاشخام  ٣ٍْهض بمؿخسضمي اإلاٗل

 م٘ اإلااؾؿت .

ٓعصًً،  ْمً َاالء مً لِم مهلخت مباقغة في اإلااؾؿت ٧اإلاال٥، اإلا٣غيحن، الضاثىحن، الٗاملحن، اإلا

َْىا٥ ؤًًا الٟئاث التي لِا مهلخت ٚحر مباقغة  ْاإلاؿتهل٨حن،   ً ْ اإلاضًٍغ مكخ٣ت مً مهالر َاالء الظًً  ؤ

ٓعناث ألا  ْه٣اباث الٗما٫، ب ْالخبراء  ْمً ؤمشلتهم اإلادللحن اإلاالُحن   2عا١ اإلاالُت...ْ لِم مهلخت مباقغة، 

                                                           
1
 Arrêté du 23 rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, fixant les règles  d’évaluation et de 

comptabilisation ; le contenu et la présentation des états financier ainsi que la nomenclature et les 

règles de fonctionnement des compte, , Journal officiel de la république Algérienne démocratique et 

populaire №19, Annexe N° 3. 
2
 .37-36م:  مغظ٘ ؾاب٤، ،(2227ؤخمض لُٟي ) ؤمحن الؿُض  
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غ اإلاداؾبُت ْ  ٕٓ ٞئاث مؿخسضمي الخ٣اٍع  ثالُِئاْجخٗضص لضعظت ٖضم اجٟا١ مٗٓم بهٟت ٖامت جدى

ُٖٓت َاالء اإلاؿخسضمحن. ْه ْال٨خاب ٖلى ٖضص    1الٗلمُت 

ْاإلاالُت خؿب الجِت اإلاؿخسضمت لِا صازلُت ٧اهذ  ٓماث اإلاداؾبُت    ٍْسخل٠ جدلُل ْ اؾخسضام اإلاٗل

 ْ ٓماث اإلاداؾبُت :زاعظُت،  ؤ  ْالجض٫ْ الخالي ًبحن ٞئاث مؿخسضمي اإلاٗل

 ٘ م الجضو  : ًئاث مؿخسضمي املللىماث املداؾبُت17 ُع

 مؿخسضمىن زاعحُىن  ىن صازلُىن ممؿخسض

 لهم مصالح مالُت هحر مباشغة لهم مصالح مالُت مباشغة لهم مصالح مالُت مباشغة

٤ ؤلاصاعي في اإلايكإة ب٩اٞت  الٍٟغ

ٍٓاجّ:  مؿخ

ْؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ؛ -  عثِـ 

-ٍٓ  ؛مالي،...(  هخاط،ب٤،مضعاء )حؿ

ٓ ؤلاهخاط ؛ -  مكٞغ

ْٖاملٓن. - ٟٓن   مْٓ

ْمغج٣بٓن؛ - ن خالُٓن            مؿدشمْغ

ْ مغج٣بٓن؛  -           م٣غيٓن خالُٓن 

ْمغج٣بٓن؛    -             ٖاملٓن خالُٓن 

                 الى٣اباث الٗمالُت.          -

                                                                                     

ٓمُت؛ – ْاثغ خ٩  ص

 ؾلُاث ٢ًاثُت ؛  –

ٓعنت ألا   -  عا١ اإلاالُتْ ب

 مدللٓن مالُٓن؛  -

 ْْؾُاء  مالُٓن؛

 مسُُٓن ا٢خهاصًٓن. -

ْ مؿتهل٩ٓن  -  ٖمالء؛ ؤ

 اإلاداؾبت اإلاٗخمضة :

ْمداؾبت  ت  مداؾبت بصاٍع

الخ٩ال٠ُ لالؾخسضام الضازلي، 

 اؾبت اإلاالُت .ْاإلاد

 اإلاداؾبت اإلاٗخمضة :

ٓماث اإلاخٗل٣ت باإلايكإة  ْجٓنُل اإلاٗل مداؾبت مالُت جسخو ب٣ُاؽ 

 لالؾخسضام الخاعجي .

ٓة خىان : املصضع ٓان خل ت املداؾبُت: ، (2225) عي صاع   ،الخؼبُِاث الللمُتإلاػاع الٌٕغي و  مضزل الىـٍغ

 .35م:  ، ٖمان،7ْاثل لليكغ، ٍ

 الضازلُىن  املؿخسضمىن .1.3

ْحؿُحر اإلااؾؿتـ حؿخٗمل اإلاؿخسضمٓن الضازلُٓن َم ال ظًً ٣ًٗٓن صازل اإلااؾؿت ٞهي زالًا بصاعة 

ٓماث خؿب جٓظيهاث ؤلاصاعة.  2ألاصاة اإلاداؾبُت في ؤلامضاص باإلاٗل

                                                           
1
ٓماث لخضمت مخسظي ال٣غاعاث" (،2224ؤخمض نالح ُُٖت )   ت، ممباصت اإلاداؾبت اإلاالُت: هٓام مٗل  .24، الضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

2
 Djeloul Saci (1991), Comptabilité de l’entreprise et système économique experience algérienne, 

opv, Alger, p 72. 
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ْالتي حٗخبر اإلااؾؿت الجِت التي جسضم  ٕ )اإلااؾؿت (  ٣ٍْهض بهم الجِاث الٗاملت في ؤصاء وكاٍ اإلاكْغ

ْعٍت. ٞمشال الٗما٫ مها ٓعة ص غ مداؾبُت به اثِٟم ٞهي )الجِاث ( جدخاط بلى ج٣اٍع ْجداٞٔ ٖلى ْْ لخِم 

اثِٟم ِٞم بداظت بلى مخابٗت ؤٖما٫ اإلااؾؿت. ت مضٔ اؾخ٣غاع ْْ  1إلاٗٞغ

ً ٖلى:و ٓماث اإلاداؾبُت اإلاؿحًر  2 حؿاٖض اإلاٗل

ٓماث الضازلُت ٦إصاة للخدلُل  -  ؤَضاْٝ ال٣ُاصة خؿب ٢ُاؽ الٟٗالُت: ًخم اؾخٛال٫ اإلاٗل

 ، مً زال٫:الدؿُحر

  مغا٢بت ٖملُت لٓخضاث ؤلاهخاط ْ مغا٦ؼ الغبذ بهضٝ ٢ُاؽ مؿاَماث ٖملُاث ؤلاهخاط

 اإلاسخلٟت.

 ج٣ُُم ٦ٟاءة بصاعة اإلا ْ  لحن ًٖ الٗملُاث.ؿا

  ما٫ ْال٣ُام باأٖل ٓاػهاث بهضٝ ْي٘ الخ٣ضًغاث، جدلُل الاهدغاٞاث  خماص ٖلى اإلا الٖا

 الخصخُدُت.

ما٫  ؤصاة - ٓماث إلصاعة ألٖا ْ مؿاٖضة ٖلى اجساط ال٣غاع: حؿخسضم في بَاع هٓام اإلاٗل ضاص لٓخاث  ؤ إٖل

ٓماث بسهاثو مسخلٟت خؿب صعظت ال٣غاع )حكُٛلي  ْجخمحز َظٍ اإلاٗل ْ ال٣ُاصة  اؾتراجُجي( الظي  ؤ

 جخسظ بكإهّ.

 املؿخسضمىن الخاعحُىن .7.3

ً الظًً  اإلاؿخسضمحن الخاعظُحن ًم٨ً جهيُِٟم بلى مؿخسضمحن لِم مهالر مالُت مباقغة ٧اإلاؿدشمٍغ

ت هدُجت ؤٖمالِم مً عبذ  ْمٗٞغ ت مضٔ ج٣ضم الكغ٦ت  ْ حهمِم مٗٞغ       زؿاعة، ؤما الهى٠ الشاوي ُٞخمشل  ؤ

ٓماث  ٓمُت ٞهي جدخاط للمٗل ْالؿلُاث الخ٩ ْاثغ  في اإلاؿخسضمحن الظًً لِـ لِم مهالر مالُت مباقغة ٧الض

بت اإلاؿخد٣ت ٖلى اإلااؾؿت.اإلاداؾبُت مشال: بصاعة ال غاى جدضًض الًٍغ  ًغاثب، الؾخسضامِا أٚل

 ْٖاصة ما ًدخاط اإلاؿخسضمحن الخاعظُحن بلى مسغظاث هٓام اإلاداؾبت اإلاالُت.

ٓاٖض جىُٓمُت طاث َبُٗت مداؾبُت ْظباثُت و ٓماث اإلآظِت لالؾخسضام الخاعجي بلى ٢ جسً٘ اإلاٗل

 3 ْجٓظّ بلى:

ْال: حهخم َاالء بخنحاملؿاهم - ٓع  ْبالخُلٗاث الا٢خهاصًت اإلاخٗل٣ت بالخُ ٟٗالُت ٣ُُم الىخاثج اإلادهلت 

 ً، الظًً حهخمٓن بالٗاثض اإلاد٤٣ مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ في اإلااؾؿت.ٍْٖلى ْظّ الخهٓم اإلاؿدشمغ 

                                                           
1
، صاع الثِاًت لليشغ و الخىػَم"، مباصا املداؾبت املالُت (،2226َاصي عيا الهٟاع)    .32-37، ٖمان، ألاعصن، م: الجؼء ألا٘و

2 Eric Tort (2003), Organisation et Management des systèmes comptables, Dunod Edition, paris, 
P30. 
3 Eric Tort (2003), Op.Cit., P32.  
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بي للىدُجت التي خ٣٣تها إلاصاعة الجبابُت - ٖٓاء الًٍغ ٓماث اإلاداؾبُت ٧ٓؾُلت لخدضًض ال : حٗخبر اإلاٗل

بت اإلاغجبُت بّ. ا  إلااؾؿت ْخؿاب الًٍغ

ْالٟٗالت في جدضًض ألا  ٓماث اإلاداؾبي ألاصاة الصخُدت  بُت ْ َْٗخبر هٓام اإلاٗل ُٖت الًٍغ

ُٖٓت. ٣ت ؤ٦ثر مٓي ْمىّ خؿاب الًغاثب الخايٗت لِا بٍُغ  1للماؾؿاث، 

ْ املِغطىن البىْى و  - ت الٓيُٗت الا٢خهاصًت  ٓماث اإلاداؾبُت مِمت إلاٗٞغ اإلاالُت للماؾؿت : حٗخبر اإلاٗل

ى ظضًضة. ٓجها الخالُت ْالاؾخٟاصة مً ٢ْغ  ٢ْضعتها ٖلى حؿضًض صً

حن - ٔاء الخجاٍع ٓهُت بزباث ٖلى الٗملُاث التي ٢امذ بها اإلااؾؿت، الشغ ٓماث ال٣اه         : حك٩ل اإلاٗل

ٓجها. ْ ٢ضعتها ٖلى حؿضًض صً ْ صعظت اثخماجها   بلى ظاهب ْيُٗتها 

غ  ْجها:ْالجض٫ْ الخالي ًبحن ألَا ْال٣غاعاث التي ًخسظ  اٝ الخاعظُت الغثِؿُت 

 ٘ م الجضو  : املؿخسضمىن الخاعحُىن والِغاعاث التي ًخسظونها14 ُع

غ املالُت  الِغاع املدخمل اجساطه املؿخسضم للخِاٍع

ْاإلاغج٣بٓن  ن الخالُٓن   ٢غاعاث الاؾدشماع  اإلاؿدشمْغ

ْاإلا  ٢غاعاث ؤلا٢غاى  غج٣بٓن اإلا٣غيٓن الخالُٓن 

ٓعصْن   عؾم بُاهاث الاثخمان الخجاعي  اإلا

 ج٣ُُم ال٣ضعاث الخىاٞؿُت للٓخضة لغؾم الاؾتراججُاث  اإلاىاٞؿٓن 

ًٍٓاث اإلاىخهجت  الى٣اباث الٗمالُت  ْج٣ُُم ؾُاؾت الخٗ  ِٞم 

ْجُب٤ُ ؤلا  الجِاث اإلاىٓمت للمماعؾت اإلاداؾبُت  عقاصاث ج٣ُُم مضٔ الالتزام بدىُٟظ 

ٗاث   ْالدكَغ

ٓاهحن اإلاداؾبُت  اإلاغاظٗٓن  ْال٣ ٓاٖض  ج٣ُُم مضٔ جُب٤ُ ال٣

 اإلاٗخمضة 

ْالضعاؾاث  ألا٧اصًمُٓن   ال٣ُام باألبدار 

ٓع  الصخاٞت  الم الجمِ  ٦خابت اإلا٣االث الصخُٟت إٖل

ن الٓخضة  ن لِم اَخماماث بكْا ٓاهب الخانت طاث الهلت باَخمام مٗحن. آزْغ  ج٣ُُم الج

ٓعاٍ ٚحر مؿاهمت كلمُت لخدؿحن املسؼؽ الىػني املداؾبي ،(2225مهُٟى ٣ٖاعي ) :املصضع     خت ص٦خ ، ؤَْغ

ٓم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الجؼاثغ، م  ْٖل ٓم الا٢خهاصًت  ٓعة، ٧لُت الٗل  .79ميك

ٕٓ ال٣غاع  ْه ٓماث ٧ل خؿب اخخُاظّ  اإلاغاص  مً الجض٫ْ هالخٔ حٗضص اإلاؿخسضمحن الخاعظُحن للمٗل

ٓاَا  غ اإلاالُت الجساط ٢غاع الاؾدشماع في ماؾؿت مُٗىت صْن ؾ ن ٌٗخمضْن ٖلى الخ٣اٍع اجساطٍ ٞمشال اإلاؿدشمْغ

                                                           
1
 Djeloul Saci (1991), op. cit, P 151. 



 أثر التكلفة التارخيية والقينة العادلة على احملتوى اإلعالمي للنعلومات احملاسبية                                     الثالث  الفصل

~ 129 ~ 
 

غ اإلاالُت للماؾؿت  إل ٖلى الخ٣اٍع ْباإلاشل اإلا٣غيٓن حهمِم الَا غ،  ٓاعصة في جل٪ الخ٣اٍع ٓماث ال بىاء ٖلى اإلاٗل

ً مً بُنهمؿخسضمحن آبلى  باإلياٞت٢غاى مً ٖضمّ، الجساط ٢غاعاث ؤلا صاعة م اإلاغاظٗٓن لخ٣ُُم ٦ٟاءة ؤلا زٍغ

م مً اإلاؿخسضمحن الظًً لِم َض ْٚحَر ٓاٖض بالك٩ل اإلاُلٓب،  ْال٣ ٓاهحن  ْعاء اؾخسضام ْجُب٣ُِا لل٣ ٝ مً 

غ ٖلى ب  ًخم اجساط ال٣غاعاث. ازَغالخ٣اٍع

ٓماث اإلاداؾبُت            :ْالك٩ل الخالي ًلخو مسخل٠ اإلاؿخسضمحن للمٗل

م لشٖلا  : جلخُص لهم مؿخسضمي املللىماث املداؾبُت19 ُع

Source : CERRADA K et al. (2006), Comptabilité et Analyse des états financiers : 

Principes et Applications, éd de  boeck université, Bruxelles, Belgique,1er édition, p.27.  

ٓماث ْٖ ٖٓٓن خؿب َبُٗت اإلاٗل ٓماث اإلاداؾبُت ًدى لُّ مً الك٩ل الؿاب٤ ًخطر ؤن مؿخسضمي اإلاٗل

ْاإلاض٣٢ٓن، بصاعة ٖامت،  غ صازلُت َىا اإلاؿخسضمحن لِا َم مجلـ ؤلاصاعة اإلاؿحرْن  ٞةن ٧اهذ ٖباعة ًٖ ج٣اٍع

٦ْظ ْمجلـ ؤلاصاعة  ٞهي حؿاٖضَم في اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت  ا مغا٢بت ٖملِا، ؤما بن ٧اهذ بَاعاث 

ٓماث ٖباعة ًٖ  غ اإلاالُت الاإلاٗل ٍٓت ٧اإلاحزاهُت مشال ٞاإلاؿخسضمالخ٣اٍع ٓماث في َظٍ الخالت َم:ٓ ؿى  ن لِظٍ اإلاٗل

م مً اإلاِخمحن بيخاثج اإلااؾؿت اإلاؼباثً، ال٣غيٓن، اإلاؿاَمٓن، مجلـ ؤلاصاعة، اإلا ْٚحَر ْلت... ىاٞؿٓن، الض

 الجساط ال٣غاعاث الالػمت.

ٓن  ٓن مالُ  الُِئاث الاظخماُٖت الى٣اباث مدلل
ْ ٚحر  ْلت، ع.١.م، يغاثب مباقغة  الض

 مباقغة

ٓن  ٓعصْن  مىاٞؿ  ػباثً م

ْ الكغ٧اء ٓن ؤ  اإلاؿاَم
ٓن  مجلـ الاصاعة  اإلا٣غي

 املللىماث املالُت

ت(  ) الخؿاباث الؿىٍى

هـام املللىماث 

 املداؾبي

غ صازلُت مؿاٖضة ٖلى  جِاٍع

 اجساط ال٣غاعاث

 مغا٢بت 

 اإلااؾؿت

ٓن  اإلاض٣٢

 ْ ٓن  الضازلُ

ٓن   الخاعظُ

 اإلاؿحرْن
مجلـ 

 اإلااؾؿت

مجلـ 

صاعةالا   

اعاث  الَا

 بصاعة ٖامت
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II.  سُت والُِمت اللاصلت كلى املدخىي إلاكالمئل مً أزغ املِاعهت بحن  الخٖلٌت الخاٍع

 للمللىماث املداؾبُت

ْمُٟض ًجب ؤن جخمخ٘ ببٌٗ الؿماث  ٓماث اإلاداؾبُت طاث مدخٔٓ بٖالمي ظُض  ختى ج٩ٓن اإلاٗل

ْال٣ُمت  سُت  ت ؤزغ ٧ل مً الخ٩لٟت الخاٍع إلاٗٞغ ٓعة ؾاب٣ا،  ُٖٓت اإلاظ٧ الٗاصلت ٖلى اإلادخٔٓ ْالخهاثو الى

ٓماث اإلاداؾبُت  ُٖٓت للمٗل ٓماث ؾيخُغ١ ُٞما ًلي ألزغ ٧ل مً البضًلحن ٖلى الخهاثو الى المي للمٗل  ؤلٖا

ما ٖلى اإلادخ ٓماث اإلاداؾبُتزم ؾىسلو في ألازحر ألزَغ  مً زال٫ الٗىانغ الخالُت: ٔٓ ؤلاٖالمي للمٗل

 

 

 

 
 

سُت كلى املدخىي إلاكال .1  مي للمللىماث املداؾبُتأزغ الخٖلٌت الخاٍع

سُت كلى .1.1  املللىماث املداؾبُت مالءمتأزغ الخٖلٌت الخاٍع

سُت بلى ٞغى زباث ْخضة ال٣ُاؽ الى٣ضي، ل٨ً في خالت الخٛحراث ال٨بحرة  - ٌؿدىض ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

ْالٟتراث اإلاالُت  في ألاؾٗاع           جهبذ ْخضة ال٣ُاؽ اإلاؿخسضمت ٚحر مخجاوؿت باليؿبت للٗملُاث 

ت، ألامغ الظي ًدؿبب  ٓهت ل٣اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي جهبذ بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ ٢ُمِا الجاٍع ٞةن الٗىانغ اإلا٩

ٓاثم اإلاالُت، خُض جهبذ ٖاظؼة ًٖ ٍٓغ الخ٣اث٤ في ٖضم مهضا٢ُت ال٣  م٣ابلت ًْٖ الا٢خهاصًت جه

٢ٓٗت الى٣ضًت ج٣ضًغ الخض٣ٞاث في ْزانت ال٣غاعاث مخسظي اخخُاظاث ٓٞحر هٓغة  اإلاخ ْبالخالي ٖلى ج

  مؿخ٣بلُت إلاؿاع الٓخضة اإلاداؾبُت.

سُت ج٩ٓن ٚحر  - ٓصاث بالخ٩لٟت الخاٍع ٓماث الىاججت ًٖ ج٣ُُم بٌٗ اإلآظ بؿبب الخٛحر  متثمال اإلاٗل

ٓاثم اإلاالُت ال جمشل اإلاغ٦ؼ اإلاالي  ْبالخالي ٞال٣ ْا٢ُٗت  سُت جهبذ ٚحر  اإلاؿخمغ في ألاؾٗاع، ٞال٣ُم الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت ٚحر مالثم للمؿخسضمحن لِا.الخ٣ُ٣ي ل المي للمٗل ْبالخالي ٩ًٓن اإلادخٔٓ ؤلٖا   لكغ٧اث، 

سُت ٢ُاؽ ٚحر ؾلُم للغبذ، ألن ألاعباح - ٓاثم اإلاالُت في الٓاَغة ًيخج ًٖ الخ٩لٟت الخاٍع  الخ٣لُضًت ال٣

ت، باألؾٗاع الخ٩لٟت ٢ُاؽ خالت ًٖ ٦بحر بمٗض٫ جىسٌٟ   ٩ًٓن  عباحألا  ظؼء مً ؤن بمٗجى الجاٍع
ً
 عبدا

 
ً
  َْمُا

ً
ت باألؾٗاع م٣اؾت بًغاصاث م٣ابلت مً هاججا سُت، بالخ٩لٟت اإلا٣اؾت ببٌٗ الخ٩ال٠ُ الجاٍع  الخاٍع

َْظا ما ًاصي بلى  الغبذ ع٢م ًهبذ ْبالخالي  
ً
ٓػَ٘ ظؼء مً عؤؽ اإلاا٫ ٖلى ق٩ل ؤعباح  م٩اهُتبمًلال ج

 ٚحر مخد٣٣ت ٞٗال.

ٓماث اإلاداؾبُت المي للمٗل سُت ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا  ؛ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت المي للمٗل  ؛ؤزغ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا

ْال٣ُمت الٗااإلا سُت   صلت.٣اعهت بحن الخ٩لٟت الخاٍع
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ْصًت ص (2225)الهُذ، ْجٓنل - ٓاعصة في البُاهاث اإلاالُت بلى مدض ٓماث اإلاداؾبُت ال   عظت مالءمت اإلاٗل

سُت، ما٦ضا ٖلى ٖضم نالخُت مبضؤ الخ٩لٟت  ٣ْٞا للخ٩لٟت الخاٍع في ْل الخطخم بطا ٧اهذ مٗضة 

عة الخٓظّ هدٓ اؾخسضام َغ١ جخًمً  سُت في بٖضاص البُاهاث اإلاالُت في ْل الخطخم ْيْغ الخاٍع

 ْ 1لخٛحر في اإلاؿخٔٓ الٗام لؤلؾٗاع.جإزظ في الخؿبان احٗضًال ٨ٌٗـ آزاع الخطخم 
 

 كلى مىزىُُت املللىماث املداؾبُتسُت ٍأزغ الخٖلٌت الخاع .7.1

٢ُٓت ٞهي مً هاخُت  - ٓز ٓهاث زانُت اإلا ٓما بسلُِ ٚحر مخجاوـ مً م٩ سُت ٖم ٓماث الخاٍع جدؿم اإلاٗل

ضة ت٢ابلُت الخد٤٣ ٢ابل ْجخم مٗالجتها  للخد٤٣ بضعظت ٖالُت مً الخإ٦ض، ألجها مٍا ْمؿدىضاث  ٓجُاث  بصب

ْل٨ً مً هاخُت  ٔ ٤ْٞ اإلاباصت اإلاداؾبُت،  ٍٓت  ؤزغ سُت الخانُت الشاه ٚالبا ال جد٤٣ الخ٩ال٠ُ الخاٍع

ْ مؿدىضاث ج٩ٓن ٢ابلت للخد٤٣ بمٗجى زالُت  ٓاجحر  ْهي الهض١ في الخٗبحر، ٞاؾدىاصا بلى الٟ ٢ُٓت  ٓز للم

٢ْْاجٗخحن ؤجها جمشل ؤخضي مً الخدحز الصخصخي ف ٓا٢٘ الخالي  اازا  ْاه٣ًذ بُٗضة ًٖ ال       مًذ 

ٓاَغ اإلاالُت ْالا٢خهاصًت الخالُت. 2ؤي ؤجها ال جمشل بهض١ الٓ
 

سُت ٞ ْٖلُّ ٓٞغ لىا صعظت ؤ٦بر جخمحز الخ٩لٟت الخاٍع      بةم٩اهُت الخد٤٣ مً بُاهاتها ألامغ الظي ً

ٞت بال٩امل  ْمْٗغ ُٖٓت، طل٪ ؤن ألاؾٗاع مدضصة  ْ ٖىض خضْر اله٣ٟت مً اإلآي ت،  ؤ اإلاٗاملت الخجاٍع

ْ ْهي ٚحر ٢ابلت للجض٫  ْبالخالي  ؤ ٓزاث٤،  ْال ضة باإلاؿدىضاث  ْلِؿذ اٞترايُت مٍا ْا٢ُٗت  الخُٛحر ٦ما ؤجها 

ٓماث اإلاداؾبُت خماص ٖلى اإلاٗل ْالخدحز  بم٩اهُت الٖا ٢ُٓت البُٗضة ًٖ الظاجُت  ٓز ال٦دؿابها صعظت اإلا

 الصخصخي.

سُت كلى زاصُت الِابلُت للمِاعهتأزغ الخٖلٌت الخ.4.1  اٍع

ْال٣ُاؽ في ْل خالت مً الشباث ْالاؾخ٣غاع  - سُت بال٣ابلُت للم٣اعهت  ٓطط الخ٩لٟت الخاٍع ًخمحز هم

 الا٢خهاصي. 

ٓبت اإلا٣اعهت بحن اإلاغا٦ؼ  - سُت في خالت ٖضم اؾخ٣غاع ألاؾٗاع نٗ ل٨ً ٌٗاب ٖلى اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

 ؾبُت مخخالُت.اإلاالُت زال٫ ٖضة ٞتراث مدا

سُت كلى زاصُت الثباث.3.1  أزغ الخٖلٌت الخاٍع

ٓم الشباث خُض ٣ًطخي بإن  - سُت م٘ مِٟ ٓمت  ألان٫ٓ ًدؿ٤ ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع ٓم جٓل م٣ ْالخه

ٔ بالخ٩لٟت مً ٞترة بلى   بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤي حٛحراث في ألاؾٗاع. ؤزغ

                                                           
1
ٓاعصة في البُاهاث اإلاالُت: صعاؾت مُضاهُت (، 2225) ٖبض الخمُض ماو٘ الهُذ  ٓماث اإلاداؾبُت ال ٢ُٓت اإلاٗل ٓز ْم ؤزغ الخطخم ٖلى مالءمت 

ً، ممل٨ت الاملجلت اللغبُت للمداؾبتٖلى الكغ٧اث الهىاُٖت الُمىُت،  ً، اإلاجلض الشامً، الٗضص ألا٫ْ، م. م، ظامٗت البدٍغ -49بدٍغ

77. 
2
   ٓ ٓان خل ْاثل لليكغ، ألاعصن، م الىمىطج املداؾبي امللاصغ مً املباصا إلى امللاًحر(، 2226ة خىان )عي -27، الُبٗت الشاهُت، صاع 

228. 
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سُت كلى زاصُت الِابلُت للٌهم.9.1  أزغ الخٖلٌت الخاٍع

ٞت بال٩امل ٖىض خضْر  حٗخبر  - ْمْٗغ ْٚحر م٣ٗضة ألن ألاؾٗاع مدضصة  سُت ؾِلت الِٟم  الخ٩لٟت الخاٍع

ْ اله٣ٟت  ْهي ٚحر ٢ابلت للجض٫  ؤ ت  ْ اإلاٗاملت الخجاٍع الخُٛحر لظل٪ اؾخمغ جُب٤ُ َظا اإلابضؤ لٟترة  ؤ

ن ؤهّ ألاؾا ضًّ الظًً ًْغ ٢ٓذ الخايغ هجض الٗضًض مً مٍا ٢ٓذ بل ختى في ال ٍٓلت مً ال ؽ الؿلُم َ

 في ال٣ُاؽ.

سُت ال جمشل اإلاغ٦ؼ اإلاالي الخ٣ُ٣ي  ٦ما ؤن الٗضًض مً الضعاؾاث ؤ٦ضث ٖلى ؤن بُاهاث الخ٩لٟت الخاٍع

ْطل٪ في ْل بٌٗ ألا  ٓ ًظ٦غخُض يإ الخانت ْ للماؾؿت  ْ ب (2223ي، ْ ا)الِ ٓطة إ ٓع اإلاإز     ظّ ال٣ه

سُت مً خُ ٣ْٞا للخ٩لٟت الخاٍع ٓاثم اإلاالُت اإلاٗضة  ض ٖضالت الخمشُل للمغ٦ؼ اإلاالي الخ٣ُ٣ي الظي ح٨ٗؿّ ٖلى ال٣

ٓماث  ٓٞغ مٗل ٢ٓذ بلى ٖضم بم٩اهُت اجساط ؤي ٢غاع اؾدشماعي بضْن ج ٓاثم اإلاالُت، مكحرا في هٟـ ال ال٣

1.مداؾبُت مىاؾبت الجساط ٢غاع الاؾدشماع الغقُض
 

ٓماث اإلاداؾب ُٖٓت للمٗل سُت ٖلى الخهاثو الى هلخهِا في الك٩ل  ت٦ُْسالنت ألزغ الخ٩لٟت الخاٍع

 الخالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٓاْي ؾـــلمان بـــً هانـــغ  ٔاث املؿـــاهمت الؿـــلىصًت املخضاو  (،2223 ) الِـــ ، الســـجل لـــت: الىاُـــم والخدـــضًاثمؿـــخىي إلاًصـــاح فـــي الشـــغ

ٓصًت،  ْاإلاؿـاءلت فـي الكـغ٧اث الؿـٗ ْعَمـا فـي صٖـم الغ٢ابـت  ْص ْالكـٟاُٞت  ٍٓغ اإلاداؾـبت: ؤلاٞهـاح اإلاداؾـبي  ْة الٗاقغة لؿبل جُـ الٗلمي للىض

ٓصًت، م. م: ٓص، ٕٞغ ال٣هُم، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  762-٢97ؿم اإلاداؾبت، ٧لُت الا٢خهاص ْؤلاصاعة، ظامٗت اإلال٪ ؾٗ
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خماص ٖلى ما ظاء في البدض املصضع:  مً بٖضاص الُالبت بااٖل

ْٖضم الخٛحر  سُت في خالت الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي         ٍْخطر لىا مً الك٩ل الؿاب٤ ؤن الخ٩لٟت الخاٍع

ْل٨ً بالىٓغ للٓي٘ في ألاؾٗاع ج٩ٓن اإلا٣ُاؽ ألامشل خُض جد٤٣ ٧ل الخه ٓمت اإلاداؾبُت  ُٖٓت للمٗل اثو الى

ْاجساط  ٓا٦بت َظا الاعجٟإ  سُت ٖاظؼة ٖلى م اَغة اعجٟإ ألاؾٗاع جهبذ الخ٩لٟت الخاٍع الغاًَ لال٢خهاص ْْ

ٓمت، ٞهي ٢ض جد٤٣ بلى صعظت ما زانُت  المي الجُض للمٗل الاظغاءاث اإلاىاؾبت للخٟاّ ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا

 زاصُت املالبمت

املىزىُُتزاصُت   

 الِابلُت للمِاعهت

الثباثزاصُت   

ًجابيإأزغ   

ؾلبيأزغ   

ؾلبي أزغ   

 الِابلُت للٌهم

ًجابيإأزغ   ؾلبي  

اعٗبؿبب الخٛحر اإلاؿخمغ في ألاؾ  

ٓبت اإلا٣اعهت ب حن اإلاغا٦ؼ اإلاالُت نٗ

زال٫ ٖضة ٞتراث مداؾبُت مخخالُت 

   ألاؾٗاع  في خالت ٖضم اؾخ٣غاع

ٓمت ألا  ٓم جٓل م٣ ْالخه ن٫ٓ 

بالخ٩لٟت مً ٞترة بلى ؤزٔغ بٌٛ 

 الىٓغ ًٖ ؤي حٛحراث في ألاؾٗاع.

 

ْْاضخت ألن  تعتبر  ؾِلت الِٟم 

ٞت ٖىض  ْمْٗغ ألاؾٗاع  مدضصة 

 خضْر اله٣ٟت

باث حؿدىض ٖلى ؤصلت از

ٓٞغ زانُ تي ٞهي ج

ْال٣ابلُت  الخُاص
  للخد٤٣

ال تحقق 

خاصية 

الصدق 

في 

 التعبير

ًجابيإأزغ   

في خالت الاؾخِغاع الاُخصاصي  في خالت كضم الاؾخِغاع الاُخصاصي والخوحر املؿخمغ في ألاؾلاع

 وزباث ألاؾلاع

 

 ًجابيإأزغ 

كلى ٔل 

الخصابص 

 الىىكُت

اؾخسضام 

الخٖلٌت 

سُت  الخاٍع

م الشٖل سُت كلى الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت: أزغ الُِا20 ُع ّ الخٖلٌت الخاٍع  ؽ املداؾبي ًو

 أثر
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٢ُٓت ؤي اإلا ٓز ٓماث اإلا ٓٞغ مٗل ُٖٓت ل٨ً ال ج ٓمت  متمالثٓي ْهي الخانُت ألاؾاؾُت للمٗل الجساط ال٣غاعاث 

ٓٞغ  ٍْالتي اج٤ٟ ٖليها ؤٚلب اإلا٨ٟغ  ْج ً اإلاداؾبُحن في الٗالم، بال ؤجها جب٣ى جخمحز بال٣ابلُت للِٟم لبؿاَتها، 

ٓماث ٚحر ٢ابلت للم٣اعهت في خالت ٖض  ألان٫ٓ م اؾخ٣غاع ألاؾٗاع ، ألن ٦ظل٪ زانُت الشباث  ٚحر ؤجها جيخج مٗل

ٓماث اإلاداؾبُت  ْٖلُّ ٞاإلادخٔٓ ؤلاٖالمي للمٗل م حٛحر ألاؾٗاع.  سُت ٚع ٓم جٓل م٣ُمت بالخ٩لٟت الخاٍع ْالخه

ٓصة ٖالُت ٖىض الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ٚحر ؤه سُت في ال٣ُاؽ ًخمحز بج ٣ًل  ّالىاجج ًٖ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

 ؾٗاع ٦بحرا.٢ُمت ٧لما ٧ان الخٛحر في ألا 

 ىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُتأزغ الُِمت اللاصلت كلى املدخ.7

ٓماث  المي للمٗل بن جبجي ال٣ُمت الٗاصلت ٦إؾاؽ في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ًى٨ٗـ ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا

ٓماث اإلاداؾبُت اإلاٗضة، ٞمتى ٧ان ُٖٓت في اإلاٗل ٓاٞغ الخهاثو الى ٍْخدضص َظا ألازحر بضعظت ج  اإلاداؾبُت، 

ٓماث  المي لِظٍ اإلاٗل ٓصة اإلادخٔٓ ؤلٖا ٓاٞغ بال٣ضع ال٩افي لِظٍ الخهاثو ٧لما ٧ان الخ٨م ٖلى ظ َىا٥ ج

 ٍْى٨ٗـ طل٪ ٖلى اجساط ال٣غاعاث الغقُضة؛

ٓصتها، ٣ٞض ههذ ال٣ٟغة  ٓماث اإلاداؾبُت ْظ ْخ٫ٓ ؤزغ اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى زهاثو اإلاٗل

ٓماث 32)( مً اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضْلي ع٢م 78) ْلُت ٖلى ؤن: "مٗل ( الهاصع ًٖ لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الض

ٕ ْفي اجساط  ت لخدضًض الٓي٘ اإلاالي الٗام للمكْغ غاى الخجاٍع ْاؾٗت الاؾخسضام في ألٚا ال٣ُمت الٗاصلت 

ْاث مالُت مىٟغصة، ٦ما ؤجها مُٟضة للٗضًض مً ال٣غاعاث اإلاخسظة مً ٢بل مؿخسضمي البُاهاث  ٢غاعاث خ٫ٓ ؤص

ٓا١الُت خُض ؤجها، في ٦شحر مً ألاخُان، ح٨ٗـ ج٣ضًغ اإلا اإلاالُت لل٣ُمت الخالُت للخض٣ٞاث الى٣ضًت  ألاؾ

ْاث مالُت لِا ٚالبا هٟـ  ٓماث ال٣ُمت الٗاصلت مً بظغاء م٣اعهاث بحن ؤص ْجم٨ً مٗل ْاث.  ٢ٓٗت لؤلص اإلاخ

ا  ْمتى جم بنضاَع ْ الخهاثو الا٢خهاصًت بٌٛ الىٓغ ًٖ الِضٝ منها  ا ؤ ٓٞغ  قغاَئ ْج ْمً ٢ام بظل٪. 

٤ جٓيُذ جإزحراث ٢غاعاتها بالكغاء  ٓا٫ ًٖ ٍَغ ال٣ُمت الٗاصلت ؤؾاؾا مداًضا لخ٣ُُم ٦ٟاءة ؤلاصاعة في بصاعة ألام

 ْ ْ البُ٘  ؤ ْج٨بض الالتزاماث اإلاالُت  ؤ ْ الاخخٟاّ بإن٫ٓ مالُت  ْ الاخخٟاّ بها  ؤ ْٖىضما ال ًِٓغ  ؤ ؾضاصَا. 

ٕ ألانل اإلاالي  ْ اإلاكْغ ٓماث ال٣ُمت الالتز  ؤ ٓٞحر مٗل ٓم بخ ٓمُت ٞةهّ ٣ً ام اإلاالي بال٣ُمت الٗاصلت في اإلاحزاهُت الٗم

  1الٗاصلت مً زال٫ بٞهاح بيافي".

ٓماث اإلاٗضة ٖلى  المي للمٗل ُمت الٗاصلت ؾيخُغ١ ألزغ َظٍ ؾاؽ ال٣ؤْٖلُّ للخ٨م ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا

ٓماث اإلاداؾبُت ٦ما ًل ألازحرة  ي:ٖلى الخهاثو الىُٖٓت للمٗل

                                                           
1
ا نُام )  اث جؼبُِها  ،(2226ْلُض ػ٦ٍغ صعاؾت مُضاهُت كلى البىىْ -أزغ الُِمت اللاصلت كلى مالءمت املللىماث املداؾبُت وملُى

ت ألاعصهُت ْع٢ت ٖمل م٣ضمت الخجاٍع ٓمي  يمً ٞٗالُاث ،  اإلااجمغ الٗلمي اإلانهي الضْلي الؿاب٘ ) ال٣ُمت الٗاصلت ْؤلاباٙل اإلاالي ( اإلاى٣ٗض ً

ٓهُحن ألاعصهُحن، ٖمان ، ألاعصن، م 2226/  9/  74ـ  73  .5،  ظمُٗت اإلاداؾبحن ال٣اه
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 املالءمتأزغ الُِمت اللاصلت كلى زاصُت .1.7

ْا  ً ْ اػصاصث خاظت اإلاؿدشمٍغ ٓماث اإلاُٟضة  لى اإلاالءمت لدؿاٖضَم في اجساط ال٣غاعاث بإلا٣غيحن بلى اإلاٗل

ع  ْؤَمُتها بمْغ ٓمت ج٣ٟض مً ٢ُمتها  ٓمت بالؼمً، خُض ؤن اإلاٗل ْم٘ اعجباٍ ٞاثضة اإلاٗل الا٢خهاصًت الغقُضة، 

٢ُٓتها،  الؼمً، ٣ٞض ؤنبذ ٓز ا اإلاداؾبت ؤ٦ثر مىّ بلى مضٔ م َٓٞغ ٓماث التي ج الخٓظّ ؤ٦ثر بلى مضٔ مالءمت اإلاٗل

سُت، ٞمجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت   مً الخ٩لٟت الخاٍع
ً
٢ُٓت الٗاصلت، بضال ْالخٓظّ بلى ما ٌؿمى بال٣ُمت الؿ

٩ي ْب  (FASB)ألامٍغ سُت حٗخبر ؤ٦ثر اٖخماصًت  ٢ٓذ الظي ال ج٩ٓن ًٟترى ؤن الخ٩ال٠ُ الخاٍع ْاضر في ال ك٩ل 

٩ي  متثمال ُّٞ َظٍ الخ٩ال٠ُ  ٢ْض ط٦غ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ  (FASB)٦ما في ال٣ُمت الٗاصلت. 

تراٝ بجمُ٘  2222ٖام  ٍٓل ألاظل َٓ الٖا ٓاثم اإلاغ٦ؼ اإلاالي  ألان٫ٓ بإن َضّٞ َ     ْالالتزاماث اإلاالُت في ٢

سُت.ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت   مً اإلابالٜ اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع
ً
 1بضال

ٓماث مداؾبُت جخمحز ب  ٞاٖخماص ٓٞغ مٗل ٓٞغ مً زال٫ ؤ الءمتـــاإلاال٣ُمت الٗاصلت في ال٣ُاؽ ً جها ج

َْظا ما ٌؿمذ بالخيبا  ٢ٓذ اإلاىاؾب،  ٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت حٗخبر آهُت في ال ٓمت اإلاٗضة  ٢ٓخُت ٞاإلاٗل زانُت ال

ٓٞغ الخانُت الشاهُت لل باإلاؿخ٣بل ٓماث  مالءمتؤي ج ت، باإلياٞت ل٣ضعتها ٖلى جصخُذ اإلاٗل ْهي ال٣ضعة الخيبٍا

َْظا ما ًد٤٣ الخانُت الشالشت لل ْهي الخٛظًت  مالءمتالؿاب٣ت، مشل جصخُذ ٢ُمت الى٣ض هدُجت الؼمً، 

 ال٨ٗؿُت.

 أزغ الُِمت اللاصلت كلى زاصُت املىزىُُت.7.7

ٓٞغ  - ْمُٟضة في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث، بطا ٧اهذ  ال٣ُمت الٗاصلت ج ٓز١ٓ بها،  ٓماث م ٓا١مٗل جخه٠  ألاؾ

ْالكٟاُٞت لجمُ٘  ٓلت  ْبؿبب ؤن َىا٥ ال٨شحر مً  ألان٫ٓ بالؿُ ْل٨ً  ْالالتزاماث  ألان٫ٓ ْالالتزاماث. 

ْالُغ١ اإلاخٗل٣ت بخ٣ضًغ ٢ُمتها الٗاصلت ؤ٦ثر  لِـ لِا ؾ١ٓ وكِ، ألامغ الظي جهبذ مّٗ اإلاضزالث 

٢ُٓت. ٓز ْبالخالي، ج٩ٓن الخ٣ُُماث ؤ٢ل م  اظتهاصًت )ؤي حٗخمض ٖلى الخ٨م الصخصخي بك٩ل ؤ٦بر(، 

٢ُٓتها مضٔ في الٗاصلت ال٣ُمت ج٣ضًغاث في ألاؾاؾُت اإلاك٩لت ْج٨مً - ٓز ٓص  مضٔ ؤي م  بزباث صلتؤْظ

        ر٦بح ٢ضع ال٣ُمت الٗاصلت ج٣ضًغ ٨ًخى٠ خُض ْجض٣ُ٢ِا، الضٞاجغ في حسجُلِا في ٌؿاٖض بك٩ل

 ال٣ُمت ج٣ضًغ ْؤؾالُب جخٗضص َغ١  خُض مخباًىت، ٢ُاؽ ؤؾـ ْبجبإ الصخصخي ْالخ٨م الاظتهاص مً

  الخ٣ُ٣ت في َٓ مما ج٣لبا ؤ٦ثر اإلاالُت ًجٗل البُاهاث الظي ألامغ اإلاالُت، ْالالتزاماث لؤلن٫ٓ  الٗاصلت

ٓص ٖضم ْل في  . وكِ ؾ١ٓ  ْظ

                                                           
1
ٓ ػع ) وُٗم   .8م  مغظ٘ ؾاب٤، ،(2226صَمل ٖٟاٝ اسخا١ ؤب
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ٖىّ الدؿائ٫ خ٫ٓ مضٔ  ترجبمغ الظي ًي ٖملُت الخ٣ُُم، ألا حؿخسضم ؤلاصاعة اظتهاصاث شخهُت ٦بحرة ف -

 ،
ً
ٓصا ٓاء ٧ان م٣ه ٓماث. ٞخدحز ؤلاصاعة ؾ ٢ُٓت اإلاٗل ٓز ْ م ٓص، ًم٨ً ؤن ًيخج ٖىّ م٣اًِـ ٚحر  ؤ ٚحر م٣ه

ْٖغى ٚحر صخُذ للم٨دؿباث )الضزل(، ْخ١ٓ٣ اإلال٨ُت.   1مىاؾبت لل٣ُمت الٗاصلت، 

 ابلُت للٌهمأزغ الُِمت اللاصلت كلى زاصُت الِ.4.7

ْطل٪ لؤلؾباب الخالُت: ٓبت الِٟم  ٣ْٞا ألؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت بهٗ ٓماث اإلاٗضة   جخمحز اإلاٗل

ٓبت ِٞمِا.  -  ح٣ٗض بٌٗ اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُمت الٗاصلت ْنٗ

ٓاعصة فــــــي اإلاٗــــــاًحر  - ْجُبُــــــ٤ اإلاٟــــــاَُم الــــــ لــــــت لِٟــــــم  ت اإلاَا ٓاصع البكــــــٍغ الًــــــ٠ٗ اليؿــــــبي فــــــي ال٩ــــــ

ْلاإلاداؾبُت ال  ت بك٩ل ؾلُم . ُض

 الازخالٝ في جٟؿحر بٌٗ اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُمت الٗاصلت  .  -

ُٖٓت ( ٢ْ2229ض لخو ؾُض ٖبض الٟخاح نالر خؿحن ) ؤزغ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى الخهاثو الى

ٓماث اإلاداؾبُت  :الجض٫ْ الخالي في للمٗل

                                                           
1
ٓ ػع )  ْٖٟاٝ اسخا١ ؤب  .77(، مغظ٘ ؾاب٤، م 2226وُٗم صَمل 
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 ٘ م الجضو  ُِمت اللاصلت كلى الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت: أزغ ال13 ُع

ُت املالءمت الخصابص  الِابلُت للمِاعهت الثباث  املىزُى

همىطج الُِمت 

 اللاصلت

 

٢ُٓذ  مالءمت٣ًهض بها  .7 ٓماث للخ اإلاٗل

ْ اإلاىاؾب  ْ الخيبا باإلاؿخ٣بل  ؤ الخ٣ُُم  ؤ

٢ٓٗاث؛ ْبم٩اهُت الخد٤٣ مً الخ  الاعجضاصي 

ٓماث ال .2 ْ ٣ُمت الٗاصلت بك٩ل جُب٤ مٗل ؾ٘ ؤ

في اليكاٍ الخجاعي لخدضًض الٓي٘ اإلاالي 

ْاث  ٫ٓ ؤص ٕ ْفي اجساط ٢غاعاث خ للمكْغ

للٗضًض مً  مالءمتمالُت مىٟغصة، ٦ما ؤجها 

ال٣غاعاث اإلاخسظة مً ٢بل مؿخسضمي 

ٓماث اإلاالُت ٞهي ح٨ٗـ ج٣ضًغ  ٓا١اإلاٗل  ألاؾ

اإلاالُت لل٣ُمت الخالُت للخض٣ٞاث الى٣ضًت 

ٗ٢ٓ ْاث؛اإلاخ  ت لِظٍ ألاص

ٓاعصة في  مالءمتٖضم  .3 ٓماث اإلاداؾبُت ال اإلاٗل

ٓاثم اإلاالُت في ْل الخطخم بطا ٧اهذ  ال٣

َْٗض  سُت،  ٣ْٞا ألؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع مٗضة 

ْلظل٪ ًخم الخٓظّ  َظا ألاؾاؽ ٚحر نالر 

بلى ال٣ُمت الٗاصلت خُض ًخم الاؾخٗاهت بُغ١ 

ْجإزظ   ٨ٌٗـ آزاع الخطخم 
ً
جخًمً حٗضًال

لخؿبان الخٛحر في اإلاؿخٓٔ الٗام في ا

 لؤلؾٗاع.

ٓماث  .7 ُٖٓت اإلاٗل ٣ًهض بها ه

ٓاٞغ  ْالتي ًجب ؤن جخ اإلاداؾبُت 

ٞيها زالزت ؾماث هي ال٣ابلُت 

ْالخُاص؛ ْالهض١   لخد٤٣ 

٢ُٓت ٖلى  .2 ٓز ْبمُاب٣ت زهاثو اإلا

ا  َٓٞغ ٓماث اإلاداؾبُت التي ج اإلاٗل

ال٣ُمت الٗاصلت ًالخٔ ؤجها جخد٤٣ 

ٓماث  ٓاٞغ م٣ ٓا١بكٍغ ج  ألاؾ

اليكُت ل٩اٞت الٗىانغ 

 اإلاداؾبُت؛

3.  ٫ٓ ْٖلى الجاهب آلازغ ًم٨ً ال٣

ؤن َىا٥ ال٨شحر مً ٖىانغ 

ْالالتزاماث لِـ لِا  ألان٫ٓ 

ؾ١ٓ وكُت ألامغ الظي ًجٗل 

ج٣ضًغاث ال٣ُمت الٗاصلت طاجُت 

غ اإلاالُت  ض ٖضم ص٢ت الخ٣اٍع مما ًٍؼ

٢ُٓت  ٓز ْج٣ٟض مِٗا اإلا ٓصتها  ْظ

ٖخماصَا ٖلى بإع٧اجها  الشالزت ال 

 الخ٣ضًغ الصخصخي.

٣ًهض بها جُب٤ُ اإلااؾؿت هٟـ  .7

اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت ٖلى هٟـ 

ٔ الخضر مً ٞترة أل  ال ًمى٘ مً  زغ

حُٛحر الُغ١ اإلاداؾبُت التي حؿخسضم 

ٔ مً ٞترة أل  بطا زبذ ؤًٞلِا  زغ

ًٖ َبُٗت  ؤلاٞهاحْمالءمتها بكٍغ 

ْؤزٍغ ٖلى  ْمبرعاث َظا الخُٛحر 

ٓاثم اإلاالُت  ؛ال٣

ْبالخُب٤ُ ٖلى مداؾبت ال٣ُمت  .2

ْ الٗاصلت ًالخٔ حٗضص هماطط  مضازل  ؤ

 ٫ٓ ج٣ضًغ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلن

ْالالتزاماث ٞمً ج٩لٟت ؤلاخال٫ بلى 

نافي ال٣ُمت الخالُت ْنافي الخض٣ٞاث 

الى٣ضًت  اإلاؿخ٣بلُت بلى ٚحر طل٪ 

ٖٓت ٦ما ؤن  ًجٗل َغ١ ال٣ُاؽ مخى

ٓطط اإلاسخلِ ال ًاصي بلى  جُب٤ُ الىم

 جد٤ُ٣  زانُت الشباث.

I. ٓماث اإلاداؾبُت  ٣ًهض بها ٢ابلُت اإلاٗل

الخانت باإلااؾؿت مُٗىت للم٣اعهت 

ٓماث ممازلت ًٖ ماؾؿت  ٔ بمٗل  ؤزغ

ْ ممازلت في هٟـ الٟترة اإلاالُت  ٖلى  ؤ

مؿخٔٓ هٟـ اإلااؾؿت لٗضص مً 

 الٟتراث اإلاالُت.

II. ْال٣ابلُت للم٣اعهت  جغجبِ زانُت الشباث 

ْاخ ْبما ؤن ِٞما ْظِان لٗملت  ضة 

ٓماث اإلاداؾبُت ًٖ ال٣ُمت الٗاصلت  اإلاٗل

جٟخ٣ض للشباث ٞهي بظل٪ جٟخ٣ض ال٣ابلُت 

ْطل٪ بؿبب حٗضص هماطط  للم٣اعهت 

ج٣ضًغاث ال٣ُمت الٗاصلت  لٗىانغ 

ن٫ٓ ْالالتزاماث اإلاالُت. هدُجت حٗضص ألا 

ٓامل اإلاازغة  في ال٣ُمت الٗاصلت لؤلصاة   الٗ

ُب اإلاالُت ْزانت ٖىض حٗضص ؤؾال

 الخ٣ُُم اإلاؿخسضمت.

غ اإلاالُت، (2229) ؾُض ٖبض الٟخاح نالر خؿحن املصضع: ٓصة الخ٣اٍع ا ٖلى ظ ْؤزَغ ت  ْمماعؾاث اإلاداؾبت الابخ٩اٍع مجلت الٌٕغ  ،جدلُل الٗال٢ت بحن مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت 

 .577ظامٗت ٖحن قمـ، مهغ، م الٗضص الشاوي، ، املداؾبي
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ٓٞغ ؾ١ٓ وكِ جخدض ُّٞ ألاؾٗاع مً الجض٫ْ الؿاب٤ ًالخٔ ؤن  جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت في خالت ج

٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت  اإلاغظُٗت التي ج٣ِـ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلن٫ٓ ْالالتزاماث، ٟٞي َظٍ الخالت ٩ًٓن ال٣ُاؽ 

ٓٞغ َظٍ  ْالشباث بضعظت ٖاإلاالءمت٦ال مً زانُت  ألازحرةألامشل، خُض ج ْال٣ابلُت للم٣اعهت  ٢ُٓت  ٓز  .الُت، اإلا

ح َٓ ُٚاب   ٓا١ل٨ً اإلاك٩ل اإلاُْغ ْ اليكُت  ألاؾ ٓٞغ ؤؾٗاع بٌٗ  ؤ ْالالتزاماث َىا  ألان٫ٓ ٖضم ج

ْٖلُّ في َظٍ الخالت جد٤٣ ال٣ُمت الٗاصلت زانُت  ْؤؾالُب،  هلجإ لخدضًض ال٣ُمت الٗاصلت لٗضة هماطط 

٢ُٓت ٞخب٣ى وؿبُت ألن ج٣ضًغاث ال٣ُمت الٗا اإلاالءمت ٓز صلت جهبذ طاجُت مغجبُت بالخ٣ضًغ ٣ِٞ، ؤما زانُت اإلا

ٓبتؤالصخصخي، ٦ما  ْما ًيخج ٖىّ مً نٗ  ن حٗضص الىماطط لخ٣ضًغ ال٣ُمت الٗاصلت ٣ًٟضَا زانُت الشباث 

 ال٣ابلُت للم٣اعهت.

ٓماث  ُٖٓت للمٗل ْٖلُّ وؿخيخج مً الٗغى الؿاب٤ ؤن ؤزغ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى الخهاثو الى

ٝ اإلاخٗل٣ت ب ْصعظت وكاَِا ْؾىداإلاداؾبُت جد٨مّ الْٓغ ْهلخهّ في الك٩ل ٫ ؤْ االؿ١ٓ  ن هبحن َظا ألازغ 

ٓالي:  اإلا
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خماص ٖلى ما ظاء في البدض املصضع:  مً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓاال٣ُاؽ اإلاداؾب نطر لىا ؤخمً الك٩ل الؿاب٤ ً ٓٞغ مدخ ٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت ً        اظُض ابٖالمُ ي 

ٓٞغ  ٓا١في خالت ج ٓماث اإلاداؾبُت  ألاؾ ُٖٓت للمٗل اليكُت لؤلن٫ٓ ْالالتزاماث، خُض ؤن ظل الخهاثو الى

ا ال٣ُمت الٗاصلت بضعظت ٖالُت في َظٍ الخالت َٓٞغ المي ج  .التي جبحن لىا ٢ُمت اإلادخٔٓ ؤلٖا

ٓا١ل٨ً في خالت   ْ ٚحر اليكُت  ألاؾ ٓا١ لبٌٗ  ؤ ٓٞغ ؤؾ اث ٞةن اإلاك٩ل ْالالتزام ألان٫ٓ ٖضم ج

ٓبت جدضًض ال٣ُمت الٗاصلت ُٞخم اللجٓء لٗضة هماطط ل٣ُاؾِا مما ًلػي زانُت الشباث  ح َٓ نٗ       اإلاُْغ

  

 زاصُت املالبمت

املىزىُُتزاصُت   

 الِابلُت للمِاعهت

الثباثزاصُت   

ؾلبيأزغ   

إًجابي  أزغ   

 الِابلُت للٌهم

ًجابيإأزغ     

في الخؿبان  اع ٗالخٛحر في ألاؾها جإزظ ألج  

جدؿً ال٣ابلُت للم٣اعهت بكٍغ الشباث 

ْاخض لخ٣ضًغ ال٣ُمت  ٓطط  في اجبإ هم

    الٗاصلت

بؿبب حٗضص هماطط ٢ُاؽ ال٣ُمت 

 الٗاصلت

 

حٗخبر ال٣ُمت الٗاصة 

نٗبت الِٟم لخ٣ٗض 

هماطط ال٣ُاؽ الخانت 

بّ، َظا ما٢خا  ٣ِٞ 

 هٓغا لخضازت ألاؾلٓب

األثر هنا نسبي ألنها ف

تخضع للتقدير الشخصي 

وغير مستندة على أدلة 

اثبات فال تتوفر القابلية 

 للتحقق والحياد 

غ ؾَى وشؽ للص٘ى والالتزاماث وحلظع الىص٘ى للؿلغ املللًفي خالت كضم  جًى في خالت الؿَى اليشؽ  

غ ألاؾلاع املللىت  وجًى

 

ًجابي إأزغ 

كلى ٔل 

الخصابص 

 الىىكُت

 ؾخسضاما

الُِمت 

 اللاصلت

ٓٞغ  ج

زانُت 

الٗغى 

 الهاص١

٢ٓذ  م٘ ال

ًخطر 

ألاؾلٓب 

ُٞسخٟي 

ألازغ 

 الؿلبي

ًجابيإأزغ   

إًجابي  أزغ   

م الشٖل ّ الُِمت اللاصلت كلى الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت21 ُع  : أزغ الُِاؽ املداؾبي ًو

أزغ 

 ؾلبي

 

أزغ 

 ؾلبي
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ُٖٓت َىا وؿبُت ٦ظل٪ بال ؤجها جب٣ى  ا الخدحز الصخصخي لظا ٞسانُت اإلآي  مالءمت٦ما ؤهّ ًضزل في ج٣ضًَغ

 ر ألاؾٗاع ال٨بحر.بضعظت ٖالُت ألجها ح٨ٗـ الٓي٘ الخالي زانت في ْل حٛح

سُت والُِمت اللاصلتامل.4  ِاعهت بحن الخٖلٌت الخاٍع

خيبن الجض٫  غ اإلاالُت  الخاٍع ْال٣ُمت الٗاصلت في بٖضاص الخ٣اٍع سُت           خ٫ٓ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

م مً ؤن الٗضًض مً الباخشحن ٢ض ظا ألان٫ٓ في ألانل ًسو ج٣ُُم  ْبالٚغ ٘ مً مبالِٛا.  ٓا باليؿبت للٞغ صل

سُت ٢ض ٞكلذ في ج٣ضًم   بإن الخ٩لٟت الخاٍع
ً
ا ظمُٗا ُٞما بُنهم خ٫ٓ اإلاؼاًا اليؿبُت لِظٍ اإلا٣اًِـ، ٣ٞض قْٗغ

ٓص بلى جًلُل  ْؤن مشل َظا الٟكل ٢ض ٣ً ٓماث جخه٠ باإلاالءمت بسهٓم الخٛحراث في ألاؾٗاع،  مٗل

٢ْابلُتها للصخت  لل٣ُمت الٗاصلت بذجج ن ٓ اإلاٗاعيظاء  ٦مامؿخسضمي البُاهاث اإلاالُت،  ُٖٓتها  جخٗل٤ بمٓي

 1 ْالخد٤٣.

ٓماث  ْما بطا ٧ان َظا ؾ٣ُضم مٗل غ اإلاالُت،   خ٫ٓ الِضٝ مً بٖضاص الخ٣اٍع
ً
٢ْض ؤنبذ َظا الجض٫ ظضال

ٓماث للمداؾبت(،  مالءمت َٓغ الا٢خهاصي للميكإة )َضٝ اإلاٗل ْ خ٫ٓ الج بحن ؤلاصاعة  لخ٣ضًم اإلاؿاءلت ؤ

  2مداؾبت(.ْمؿاَميها )َضٝ اإلاؿاءلت لل

ٓالي:ؤْلخٓيُذ  ٓبحن اإلاداؾبُحن وؿخٗغى الجض٫ْ اإلا ١ بحن ألاؾل  َم الْٟغ
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 ٘ م الجضو سُت والُِمت اللاصلت19 ُع  : املِاعهت بحن أؾلىب الخٖلٌت الخاٍع

سُت الُِمت اللاصلت البُان  الخٖلٌت الخاٍع

املؿاءلت 

إلاصاعة 

والخدِّ مً 

 كما٘ألا 

ؤلاصاعة حؿخسضم اظتهاصاث شخهُت ٦بحرة في 

ٖملُت الخ٣ُُم، ألامغ الظي ًدؿبب ٖىّ 

ٓماث.  ٢ُٓت اإلاٗل ٓز ٫ٓ مضٔ م الدؿائ٫ خ

ٓبت مؿاءلت ؤلاصاعة ألن ؤلاصاعة  باإلياٞت بلى نٗ

ت ـــا٫ ج٣ضًٍغ  .جبجي ؤٖمــــالِــــا ٖلى ؤٖمـ

 ٤ ت ًٖ ٍَغ ْالغ٢ابت ؤلاصاٍع ٓلت اإلاؿــــاءلت  ؾِ

 ٓ سُت الغظ ْاإلاؿـــدىضاث الخاٍع ٕ بلى ٧ل البُاهاث 

ٓز٣ت  .اإلا

ْا٢ُٗت  الىاُلُت جها حٗبر ًٖ ؤخضار جىبئُت لم ألؤ٢ل 

 .ج٣٘

٢ْٗــذ ٞٗال ْا٢ُٗــت ألجهــا حٗبر ًٖ ؤخــضار   .ؤ٦ثر 

مىطىكُت 

 الُِاؽ

تراٝ بال٣ُمت الٗاصلت  ْجدضًض ٢ُمتها الٖا

ٍٓان ٖلى ٢ضع ٦بحر مً الخ٨م الصخصخي  ًىُ

 .ؤؾـ ٢ُاؽ جىبئُت ْاجبإ

ْجدضًض ٢ُمتها  سُت  تراٝ ب٣ُمت الخ٩لٟت الخاٍع الٖا

ْا٢ُٗت خضزذ ٞٗال.  ٢ْغاثً  ٍٓان ٖلى صالثل   ًىُ

ْطاث َغ١  صعحت الخلِض مداؾـبت ال٣ُمت الٗاصلت م٣ٗضة 

 .٢ُاؾــــُت مسخلٟت

 بؿُُت

الِىة 

 الشغابُت

ٓة الكــــغاثُت للى٣ض، خُض  مٗالجت الخٛحر في ال٣

ْحٗ ْالخؿــــاثغ الىاججت ًٖ جشبذ  الج اإلا٩اؾــــب 

ت ٖىض خضْر طل٪  .الخٛحراث الؿٍٗغ

ال  ٓة الكــغاثُت،  ججاَل الخٛحر الخانــل في ال٣

ـت بال في خـالـت بٖاصة  ـــــٍٗغ ــ جصبـذ ٢ُمـذ الخٛحراث الؿـ

ــــــذ الخضر الظي  ْبٖاصة الخ٣ضًغ لِؿــ الخ٣ضًغ، 

ْ حؿبب في ألاعباح   .الخؿاثغ ؤ

ٓمــاث ص٣ُ٢ــت ٖىــض اإلا٣ــاعهــت ًٖ  ِاعهتامل حُٗي مٗل

٢ٓٗت مً  ٓاثض اإلاخ ٓماث ًٖ الٗ ٓٞحر مٗل ٤ ج ٍَغ

 ٫ٓ ٓاؾـــــُت   ألان يـــــت ب باء اإلاْٟغ ْألٖا

 ٝ  الا٢خهاصًتالالتزاماث في ْل الْٓغ

 .الؿاثضة

ْطلـ٪  ال  ٓمـاث ص٣ُ٢ـت ٖىـض اإلا٣ـاعهـت  حُٗي مٗل

ٓماث ًٖ  ٓٞحر مٗل ٢ٓٗت مً بؿــــــــبب ج ٓاثض اإلاخ الٗ

 ٫ٓ ٓاؾـــــُت ألان يـــــت ب باء اإلاْٟغ  الالتزاماث  ْألٖا

 ٝ  .اإلاايُت ٢خهاصًتالافي ْــل الْٓغ

املساػغ 

 املدخملت

ٓمـــاث ًٖ اإلاســـاَغ اإلادخملتا .جخـــإ٢لم م٘ ؤٖمــا٫ بصاعة اإلاســاَغ    .لعجؼ ًٖ ج٣ـــضًم مٗل

مِابلت 

إلاًغاصاث 

 بالىٌِاث

ٓا٤ٞ م٘  مبضؤ م٣ابلت الاًغاصاث بالى٣ٟاث، ج

٤ م٣ابلت الى٣ٟاث الخالُت م٘ ؤلاعاصاث  ًٖ ٍَغ

نل بال بٗض لخالُت ؤي ال ًخم حسجُل ج٩لٟت ألا ا

 .جد٤٣ ؤلاًغاص

ؤلازال٫ بمبـضؤ م٣ـابلـت ؤلاًغاصاث بـالى٣ٟـاث، ًٖ 

ش مايــــــُت م٘  ٓاٍع ٓص لخ ٤ م٣ابلت ه٣ٟاث حٗ ٍَغ

 .بًغاصاث خالُت

 -املجمىكتاملداؾبي في  إلاًصاحأزغ جؼبُّ الُِمت اللاصلت كلى الُِاؽ و ،(2276ُٖل ؾبتي )اؾما :املصضع

 ٘ ٓعة، ظامٗت مدمض بٓيُاٝ باإلاؿُلت، م-صعاؾت مِاعهت بحن مجمىكت مً الضو ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ  .778، ؤَْغ

ٓماث التي حؿمذ ٓٞغث ٞيها اإلا٣ سُت ٢ض ج     لِا بالخمحز  مً الجض٫ْ الؿاب٤ هالخٔ ؤن الخ٩لٟت الخاٍع

ٓاًَ الازخالٝ ألاعبٗت ألا  ْالخ٣ٗض، ْ ٖلى ال٣ُمت الٗاصلت في م ُٖٓت  ٓا٢ُٗت، اإلآي ْهي اإلاؿاءلت، ال           لى 
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ٓاًَ الازخالٝ  ْم٣ابلت ؤلاًغاصاث باإلاهاٍع٠ ٣ٞض ؤًضث ألازحرةؤما م ٓة الكغاثُت، اإلا٣اعهت، اإلاساَغ،  : ال٣

سُتاؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى خؿاب ال  .خ٩لٟت الخاٍع

ٓبحن بك٩ل ْللم٣اعهت بحن ألا  ْٞٗالُت ُٞجب اإلاٟايلت بحن ألا ٦ثر صؤؾل ٓبحن بىاء ٖلى ٢ُمت اإلادخٓٔ ٢ت  ؾل

ْٖلُّ ٞمٗاًحر اإلا٣اعهت في َظٍ الخالت هي الخهاثو  ٓماث اإلاداؾبُت الظي ٣ًضمّ ٧ل منهما  المي للمٗل ؤلٖا

ٓطط ألاًٞ َْٗض الىم ٓمت اإلاداؾبُت،  ُٖٓت للمٗل  ل َٓ الظي ٣ًضم مدخٔٓ بٖالمي ظُض ًد٤٣ َظٍالى

ٓالي:زغ. الخهاثو بضعظت ٖالُت ؤ٦بر مً آلا   َْظا ما ؾيؿخٗغيّ مً زال٫ الجض٫ْ اإلا

 ٘ م الجضو سُت والُِمت اللاصلت مً خُث الخصابص الىىكُت للمللىماث15 ُع  : مِاعهت بحن الخٖلٌت الخاٍع

سُت اصلتالُِمت الل البُان  الخٖلٌت الخاٍع

٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت ألجها  املالءمت ت لل٣ُاؽ  ٍَٓغ هي اإلاحزة الج

جإزظ الخٛحر في ألاؾٗاع في الخؿبان ٞهي بظل٪ جد٤٣ 

٦ْظل٪ الخ٣ُُم  ْاإلا٣ضعة ٖلى الخيبا،  ٢ٓذ اإلاىاؾب  ال

 الاعجضاصي 

سُت في ْل الخطخم  ٖضم نالخُت ؤؾلٓب الخ٩لٟت الخاٍع

ٓما خُض ال جخمخ٘ بسانُت  مالءمتث ٚحر ٞهي ج٣ضم مٗل

ْصة في  ٢ُٓذ الؼمجي اإلاىاؾب، ٦ما ؤجها طاث ٢ضعة مدض الخ

ْالخ٣ُُم الاعجضاصي  .مجا٫ الخيبا 

الؿٗغ الؿٓقي في الؿ١ٓ اج٣ٟذ ظل اإلاٗاًحر ٖلى ؤن  املىزىُُت

ٓ ؤ ٢ُٓت. ل٨ً اإلاك٩ل اليكِ َ ٓز ْؤ٦ثر م ًٞل م٣ُاؽ 

ْٞٗالُت بٌٗ ؤؾالُب ٢ُا ؽ ال٣ُمت في ٖضم ٦ٟاءة 

٢ُٓت في خالت حٗظع  ٓز الٗاصلت ٖلى جد٤ُ٣ زانُت اإلا

 الٓن٫ٓ للؿٗغ الؿٓقي.

٤ْٞ الخ ت التي ًخمحز بها ال٣ُاؽ  ٍَٓغ ٩لٟت ْهي اإلاحزة الج

سُت ألجها حؿدىض ٖلى ؤ ْلِؿذ الخاٍع ْا٢ُٗت  خضار 

ٕٓ الخضر اإلاالي.  ٢ْ اٞترايُت، مً زال٫ مؿدىضاث جشبذ 

ْن الخالٖب في ٢ُ ٓصاث جدذ ُٚاء َْظا ما ًد٫ٓ ص م اإلآظ

ْالخ٣ضًغ الصخصخي. ٚحر  ؤجها ٚالبا الجد٤٣ الهٟت  الاظتهاص 

ْهي الهض١ في الخٗبحر ٢ُٓت  ٓز ٍٓت في اإلا  .الشاه

الِابلُت 

 للمِاعهت 

٤ ظٗل ألا جدؿً  قُاء بم٩اهُت اإلا٣اعهت ًٖ ٍَغ

ْ مدكابهت ْألا اإلادكابهت ج  قُاء ٚحر اإلادكابهت مسخلٟتبض

٤ ظٗل ألاقُاء اإلادكابهت ج٠ًٗ ٢ابلُت اإلا٣اعهت  ًٖ ٍَغ

ْال٨ٗـ ْ مسخلٟت   .جبض

ٍ  الِابلُت للٌهم ٓٞغ قْغ ٍْجب ج ال٣ُمت الٗاصلت نٗبت ال٣ُاؽ 

ٓم خضًض اليكإة ال ًم٨ً ِٞمّ  ْهي مِٟ لخدضًضَا، 

 مً ٢بل ظمُ٘ اإلاؿخسضمحن.

ٓماث اإلاب ٓلت اإلاٗل سُت جمخاػ بؿِ ٣ْٞا للخ٩لٟت الخاٍع يُت 

ْالِٟم لضٔ مؿخسضم ٓماث اإلاداؾبُت الخُب٤ُ  ي اإلاٗل

ٓح  .ْبالخالي ٞهي ٢ابلت للخٟؿحر بٓي

خماص ٖلى ما ظاء في البدض الُالبتمً بٖضاص  :املصضع  بااٖل

ْط ٖلى ٦ِال  مً الجض٫ْ ًم٨ىىا ؤن وؿخيخج ؤهّ مً خماص اإلاؼص سُت  ألاًٞل الٖا ٓبحن الخ٩لٟت الخاٍع ألاؾل

َْظا ما هالخّٓ ؤًًا مً زال٫ بْال٣ُمت الٗاصل م نضات،  ْلُت ٞٗلى الٚغ    عاث مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

ْ ُٖائها مجاال ٓ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ بهد خٓظّالمً  ٓص ٢اثمت الؤ ضزل ؾ٘ في الٗضًض مً بى

سُت في الٗضًض مً اإلاٗاًحر . ْاإلاحزاهُت بال ؤهّ لم ٌؿخًٛ  ًٖ الخ٩لٟت الخاٍع

سُت بالُِم  1ت اللاصلت:مثا٘ جىطُحي ملِاعهت الخٖلٌت الخاٍع

                                                           
1
 Introduction Of Fair Value Accounting (2004), Commonwealth of Australia, document disponible sur 

le lien:  http://archive.aofm.gov.au/content/publications/reports/AnnualReports/2004-
2005/html/review.asp , le: 15/09/2016. 

http://archive.aofm.gov.au/content/publications/reports/AnnualReports/2004-2005/html/review.asp
http://archive.aofm.gov.au/content/publications/reports/AnnualReports/2004-2005/html/review.asp
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AOFM ٓمُت قغ٦ت َٓ اإلاالُت لئلصاعة ألاؾترالي اإلا٨خب لت مخسههت ؤؾترالُت خ٩  بصاعة ًٖ مؿْا

ٓمُت الضًٓن  ٓمت ؤعنضة ضًغج ٦ما. ألاؾترالُت الخ٩ ، خُض ٢امذ مىظ  اإلاالُت ألان٫ٓ  في ؿدشمغْح الى٣ضًت الخ٩

ْالتزامابخُب٤ُ مىه اوكائها ٓلِا  سُت ٖلى ؤن ٍْخم طل٪ اإلاكخ٣ا اإلاالُت، بما في تهاجُت الخ٩لٟت الخاٍع ث اإلاالُت، 

ش اؾخد٣ا٢ِا، ؤي زباث الٗاثض بٌٛ الىٓغ ًٖ خغ٧اث الٗاثض اؾخسضام ٖاثض ؤلا  نضاع لؤلصاة اإلاالُت ختى جاٍع

  في الؿ١ٓ.

الع مً الؿىضاث، بمٗض٫ ٞاثضة  522ؤنضعث َظٍ الكغ٦ت  ش  %7.5ملُٓن ص  27/27/2224بخاٍع

الع ؤي بمٗض٫ ٞاثضة 552الؿ١ٓ ٖلى اؾخٗضاص لضٞ٘  ،75/29/2229ٌؿخد٤ في  ، %5.65ملُٓن ص

ٓاثض اإلاؿخد٣ت ُٞما ًخٗل٤ بال٣ؿُمت الخالُت اإلاؿخد٣ت ٖلى الؿىض  77َْكمل َظا مبلٜ  الع مً الٟ ملُٓن ص

الع في  78.75بمبلٜ   (.75/29/2224)ملُٓن ص

م الشٖل سُت: املحزاهُت اللمى 22 ُع  مُت كلى أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع

 
Source: Introduction Of Fair Value Accounting (2004), Commonwealth of Australia, 

document disponible sur le lien:  

http://archive.aofm.gov.au/content/publications/reports/AnnualReports/2004-

2005/html/review.asp, le: 15/09/2016. 

م مً ؤمً الغؾم البُاوي الؿاب٤ ًدبحن  ن ٢ُمتها جبضؤ ؤالٗاثض اإلاُب٤ للؿىضاث زابذ بال ن ؤهّ ٖلى الٚغ

الع بلى ٢ُمتها الاؾمُت  552  في الخضوي مً ٓن ص َْظا عاظ522٘ملُ ش اؾخد٣ا٢ِا ،  الع ٖىض جاٍع      ملُٓن ص

ع  الؼمً . مشال زال٫ الٟترة مً  الع 7اَخل٨ذ ٢ُمت الؿىضاث ب  2225بلى  2224بلى ٖامل مْغ   ملُٓن ص

 م.545م بلى 552ؤي مً 



 على احملتوى اإلعالمي للنعلومات احملاسبيةأثر التكلفة التارخيية والقينة العادلة                                      الثالث  الفصل

~ 144 ~ 
 

م الشٖل ٖال23ٍُ ُع  : جٖلٌت زضمت الضًً في إػاع مداؾبت الخ

 

Source: Introduction Of Fair Value Accounting (2004), Commonwealth of Australia, 

document disponible sur le lien:  

http://archive.aofm.gov.au/content/publications/reports/AnnualReports/2004-

2005/html/review.asp, le: 15/09/2016. 

٢ٓٗت  سُت، خُض جيخج ٞاثضة مخ ًبحن الغؾم الؿاب٤ ج٩لٟت زضمت الضًً في بَاع مداؾبت الخ٩ال٠ُ الخاٍع

ٓالي  ْعي خ الع( في ٧ل 32 ؤْ% )5.65بك٩ل ص سُت ، ؾىت مالُت ملُٓن ص      َظا ُٞما ًسو الخ٩لٟت الخاٍع

ْباٞتراى ؤن ٖاثض الؿ١ٓ اإلاٗلً  ٢ٓٗت،  ْٚحر مخ     ؤم ال٣ُمت الٗاصلت ٞلِا ال٣ضعة ٖلى اخضار هخاثج مخٛحرة 

َْٓ في جهاًت ٧ل ؾىت مالُت ٦ما ًلي:           9.5، %32/26/2225% في 7.5ًٖ الؿىضاث ًخٛحر باؾخمغاع 

ْباٞتراى 32/26/2229% في 6، 32/26/2228% في 8، 32/26/2227% في 9 ،32/26/2226في   ،

ٔ في مٗض٫ الٟاثضة مً ؾىت أل ن الخٛحر ؤ ٓ مً   زغ ْا٢ُٗت. ه٣ُت ؤؾ 222بلى  52َ ٓ ما ًمشل ؤخضازا  َْ اؽ، 

ا ججاٍ الخٛحراث في ؤؾٗاع الٟاثضة آ ٓ مدضص عثِسخي لخؿاؾُت ؤؾٗاَع ضة، ٩ٞلما ػاصث اإلا -ظا٫ ألاصاة اإلاالُت َ

ا. با ٖىض بنضاَع ٓاث ج٣ٍغ ْمضة الؿىضاث اإلاسخاعة في مشالىا هي مضة زمـ ؾى  ػاصث خؿاؾُت الؿٗغ. 

م الشٖل  : املحزاهُت اللمىمُت كلى اؾاؽ الُِمت اللاصلت73 ُع

 

Source: Introduction Of Fair Value Accounting (2004), Commonwealth of Australia, 

document disponible sur le lien:  

http://archive.aofm.gov.au/content/publications/reports/AnnualReports/2004-

2005/html/review.asp, le: 15/09/2016. 
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٢ْذ بمً الغؾم البُاوي ال ا ؿاب٤ هالخٔ ؤن ٢ُمت الؿىضاث  الع في خحن  552نضاَع ملُٓن ص

ش  َْظا ما جم مالخٓخّ ٖىض جُب٤ُ الخ٩لٟت  522الاؾخد٣ا١ بلى اهسًٟذ ٢ُمتها ٖىض جاٍع الع.  ملُٓن ص

ٓص زال٫ الٟتراث اإلاخضازلت ٢ُمت الؿىض جخدغ٥ م٘ ٢ٔٓ الؿ١ٓ، ٞمشال  سُت ؤًًا. ل٨ً الازخالٝ اإلآظ الخاٍع

َْظا عاظ٘ لؿببحن َما: ٢47مت الؿىض اهسًٟذ بـ  2225ْ 2224زال٫ الٟترة  الع   ملُٓن ص

الع بؿبب ٖامل الؼمً؛ 7هسٟاى ٢ضٍع الاَخال٥، ا -  ملُٓن ص

اصة ٖاثض الؿ١ٓ. 34بٖاصة ج٣ُُم الٗاثض، اهسٟاى ٢ضٍع  - الع بؿبب ٍػ  ملُٓن ص

سُت ٦إؾاؽ ال٣ُاؽ ٌٗتٝر ٣ِٞ بالخضوي ٖىض جدضًض ٢ُمت الؿىض،  بن اؾخسضام مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

ً  .في خحن ؤن الخ٣ُُم ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت ٌٗتٝر بالٗىهٍغ

 

Source: Introduction Of Fair Value Accounting (2004), Commonwealth of Australia, 

document disponible sur le lien:  

http://archive.aofm.gov.au/content/publications/reports/AnnualReports/2004-

2005/html/review.asp, le: 15/09/2016. 

٢ٓٗت ٚحر الٗاصلت ال٣ُمت مداؾبت بمٓظب الضًً زضمت ج٩ال٠ُ  ج٣ضم اإلاشا٫، ؾبُل ٞٗلى. ْمخٛحرة مخ

الع، مالًحن 4 ٢ضٍع ٖاثضا 2225-2224 الٟترة في الؿىضاث ا ج٩لٟت ج٨بضث بِىما ص الع ملُٓن  52 ٢ضَع   ص

 .2227-2226 الٟترة في

 ؤؾٗاع بِئت طاث في  ختالشاب الٟاثضة طاث خُاػة صًٓن  ٖاثض ؤْ الخ٩لٟت ًمشل  الٗاثض ج٣ُُم بٖاصة ٖىهغ

اصة بؿبب الؿىضاث ٖلى الٗاثض خهل ،2225-2224مخٛحرة. مشال في الٟترة  ٞاثضة  الٟاثضة ؤؾٗاع في ٍػ

 بؿبب الاخخٟاّ ٞترة ج٩لٟت ج٨بضث ،2227-2226 الٟترة ْفي(. ْالؿٗغ الٗاثض بحن ٨ٖؿُت ٖال٢ت َىا٥)

 .الٟاثضة ؤؾٗاع اهسٟاى

 

م  : جٖلٌت زضمت الضًً في إػاع مداؾبت الُِمت اللاصلت25 الشٖل ُع
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م الشٖل سُت الُِمت اللاصلت باليؿبت لخٖلٌت زضمت الض26ًً ُع  : مِاعهت بحن الخٖلٌت الخاٍع

 

Source: Introduction Of Fair Value Accounting (2004), Commonwealth of Australia, 

document disponible sur le lien:  

http://archive.aofm.gov.au/content/publications/reports/AnnualReports/2004-

2005/html/review.asp, le: 15/09/2016. 

ْ بن ج٩لٟت زضمت الضًً ال٩املت  ٣خحن ْ االٗاثض ألصاة مالُت ؾٝٓ ج٩ٓن صاثما مؿ ؤ ٍت ل٩ل مً الٍُغ

ٔ اإلاداؾبِخحن. ٚحر ؤن الىخاثج اإلاداؾبُت اإلاسخلٟت ؾخيكإ ٖاصة مً ٞترة اإلاداؾبُت بلى  في اؾتراجُجُت . ؤزغ

ْامخ ش الاؾخد٣ا١ ٞةن جإزحر بٖاصة الخ٣ُُم ؾٝٓ ًهل بلى الهٟغ ٖلى مضٔ ٖمغ ألاصاة بنضاع  ال٥ ختى جاٍع

ش  ٝ التي ًخم ٞيها ب٢ٟا٫ ؤصاة مالُت ٢بل جاٍع ْاضخا في الْٓغ ْل٨ً جإزحر بٖاصة الخ٣ُُم ؾ٩ُٓن  اإلاالُت. 

غاى بٖاصة ٩َُلت ٓم بٗملُت اؾترصاص ألاصاة أٚل ٓػ للميكإة ؤن ج٣ ٍْج ْ الضًٓن  الاؾخد٣ا١.       جد٤ُ٣ الغبذ  ؤ

 ْ ٝ الؿ١ٓ... ؤ ٢ٓ٘ الخٛحراث اإلاؿخ٣بلُت في ْْغ  ج

ْبىاء ٖلُّ، ٞةن اإلا٣ُاؽ اإلاىاؾب لخ٩ال٠ُ زضمت الضًً لخ٣ُُم ألاصاء ٌٗخمض ٖلى َضٝ اإلااؾؿت.  

ٓ ألا٦ثر  ٣ْٞا إلاىهجُت ال٣ُمت الٗاصلت َ ْ ْ اللمىٓماث التي جغ٦ؼ ٖلى الخض مالءمتال٣ُاؽ  هخاثج ٫ ٢هحر ألاظل 

ل آزاع  ْجٍؼ ْز٤ُ م٘ مٗضالث الؿ١ٓ الخالُت          ألاخضارألاعباح. خُض جغبِ َظٍ اإلاىهجُت الىخاثج بك٩ل 

سُت  ٣ْٞا إلاىهجُت الخ٩لٟت الخاٍع ٢ُْاؽ ألاصاء  ٓاث الؿاب٣ت مً هدُجت الؿىت الخالُت.     التي جدضر في الؿى

ٓم باإلنضاع ْالاخخ ٓ ألا٦ثر مالءمت للمىٓماث التي ج٣ ْاث اإلاالُتٟاّ بَ  ٫ وكِ.ْ اختى الاؾخد٣ا١ صْن جض األص

سُت هي اإلا٣ُاؽ ألاؤن  AOFM حٗخبر قغ٦ت  ْْْاث٠ ؤلاصاعة، الخ٩لٟت الخاٍع  وؿب إلنضاع الضًٓن 

ٓماث ال٣ُمت الٗاصلت  .اإلايكإة ؤَضاٝ ًٖ الىٓغ بهٝغ اإلاالُت البُاهاث إلاؿخسضمي مُٟضة ْم٘ طل٪ ٞةن مٗل

 ْمساَغ الٟاثضة ؤؾٗاع خؿاؾُت مشل)  اإلاالُت للمساَغ الخٗغى ُُمج٣ حؿِل الٗاصلت ٞال٣ُمت

ْالخٛحراث(الاثخمان ٢ُْمت للمساَغ الخٗغى في ، ٓا٢ب اإلاٗامالث اإلاالُت،  ْالٗ  الا٢خهاصًت اإلاضاعة 

 (اإلادٟٓت جهُٟت ؤْ اإلادٟٓت ٩َُلت بٖاصة مشل)  البضًلت لالؾتراجُجُاث

 



 على احملتوى اإلعالمي للنعلومات احملاسبيةأثر التكلفة التارخيية والقينة العادلة                                      الثالث  الفصل

~ 147 ~ 
 

III. مت ث في جدُِّ مخؼلباالُِمت اللاصلت  مؿاهمت املداؾبت كالُتها بو  املؤؾؿاثخٓى

بي الابضاكُت  والتهغب الظٍغ

ْالتي ألازحرةهت ْ ِْغث في آلا  ْالخالٖب  ٧ان ؤبغػَا ْاَغة الٟؿاص اإلاالي الٗضًض مً ال٣ًاًا اإلاداؾبُت 

ْم٘  ْٖضماإلااؾؿاث في الٗالماجهُاع الٗضًض مً في الخؿاباث،  ٓٞاء بالتزاماتها، ،   ٣تْٖضم ز ٢ضعتها ٖلى ال

ا َظٍ اإلااؾؿاث؛ اإلاؿد ٓاثم اإلاالُت التي جيكَغ ن اإلاغج٣بٓن في ال٣ لجإث ال٨شحر مً بصاعاث َظٍ اإلااؾؿاث شمْغ

 ٘ ٓعة الضزل باؾخسضام ما ٌؿمى بإؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت للٞغ   لخدؿحن الٓي٘ اإلاالي لِا بلى ججمُل ن

ْ مً اإلاغ٦ؼ اإلاالي لِا  ْمً َىا ػاص الا  ؤ بي،  ٦ٓمت الكغ٧اث للخض مً آزاع الخالٖب للتهغب الًٍغ         َخمام بد

ْمً ظِت  ٔ في الخؿاباث. َظا مً ظِت  جؼاًض الاَخمام بخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت مً ٢بل الُِئاث  ؤزغ

ْاإلاٟاَُم الؿاب٣ت  ٓ ال٣ُمت الٗاصلت  َْ ٖٓىا  ْلُت، لظا ؾيخُغ١ في َظا الٗىهغ للغبِ بحن مٓي اإلاداؾبُت الض

 مً زال٫:

 

 

 

 

 

مت ؿم.1  املؤؾؿاثاهمت الُِمت اللاصلت في جدُِّ مخؼلباث جؼبُّ خٓى

٦ٓم ٓص هٓم جد٨م الٗال٢اث بحن ألا حٗجي الخ َغاٝ ألاؾاؾُت في اإلااؾؿت، بهضٝ جد٤ُ٣ الٗضالت ت ْظ

ْالخإ٦ض مً ؤن الكغ٦ت  ْمىذ خ٤ مؿاءلت بصاعة اإلااؾؿت لخماًت اإلاؿاَمحن،  ْم٩اٞدت الٟؿاص  ْالكٟاُٞت 

ٍٓلت ألامض. ضاٝؤَحٗمل ٖلى جد٤ُ٣   1ْاؾتراجُجُاث َ

ٕٓ اإلا٩ُاهحزماث اإلاىٓماجُت٦ما حٗٝغ ٖلى ؤ ْص التي ٌؿخٗملِا  "جها "مجم ٓة الخإزحر ٖلى الخض التي جمل٪ ٢

ت لِم. ْطل٪ للخض مً الؿلُت الخ٣ضًٍغ  2اإلاؿحرْن ٖىض اجساط ال٣غاعاث في اإلااؾؿت 

ٓاٖض ْز٣ُا اعجباَا اإلاداؾبت جغجبِ ٦ٓمت، ب٣ جإزغا  ْاإلاِىُت الٗلمُت اإلاجاالث ؤ٦ثر مً رحٗخب خُض الخ

٦ٓمت، ْاظغاءاث بمباصت ٦ٓمت ْاظغاءاث مباصت ؤن ٦ما الخ ٔ ألا  هي الخ ْ  جلٗب زغ ٍٓغ في ٦بحرا عاص  مجا٫ جُ

ٗاث بنضاع زال٫ مً ْاإلاغاظٗت اإلاداؾبت مِىت ٓاهحن الدكَغ ْالغ٢ابت. لظل٪ ٖملُت جد٨م التي ْال٣  ؤلاقغاٝ 

                                                           
1
٦ٓمت )   ٓ ْبي للخ مت : مصؼلخاث ومٌاهُمأؾ(، 2275مغ٦ؼ ؤب ٦ٓمت،، اؾُاث الخٓى ٓ ْبي للخ  ؾلؿلت اليكغاث الخش٣ُُٟت إلاغ٦ؼ ؤب

 .25م
2
 Eustche Ebondo Wa. Mandzila (2005), la gouvernance de l'entreprise une approche par l'audit et 

contrôle interne, harmattan, Paris, p 14. 

٦ٓمت لت في جد٣مؿاَمت ال٣ُمت الٗاص ٤ُ مخُلباث خ

 ؛ؿاثاإلااؾ

ٖال٢ت ال٣ُمت الٗاصلت باإلاداؾبت الابضاُٖت؛ 

بي؛ ٖال٢ت  ال٣ُمت الٗاصلت بالتهغب الًٍغ

ْالٛحر الؿلُم  .ال٣ُمت الٗاصلت بحن الخُب٤ُ الؿلُم 
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٦ٓمت ػاص الاَخمام غ اإلاخٗل٣ت ْاإلاالُت اإلاداؾبُت الىاخُت مً ْزانت اؾؿاثاإلا بد ٓاثم بةٖضاص الخ٣اٍع  ْال٣

ٓصة بحن بًجابُت ٖال٢ت َىا٥ ؤن ْظض Chang et sun, 2009 ) ) صعاؾت زال٫ ْمً .ٖنها اإلاٟصر اإلاالُت  ظ

ٓصة اإلاداؾبُت الىخاثج ٦ٓمت، ْظ ٓعي ؤلاباٙل ؤن ؤي الخ ٦ٓمت مماعؾاث ًٖ الُ  وكغ بلى ًاصي اإلااؾؿاث خ

.ؤًٞل مداؾبُت هخاثج
1 

2:ؤن  Carole et Benoit بحن٢ْض 
٦ٓمت ٢ًُت  ٓاٞؼ ٖلى ٣ِٞ ج٣خهغ ال الخ  ْالغ٢ابت آلُاث الخ

ٓماث هٓام جهمُم ٖلى ؤًًا ْل٨ً ٦ٓمت ٌٗٝغ ما بَاع في اإلاٗل ٓماث، هٓم بد  جٓخُض ٖملُت بط ؤن اإلاٗل

ٓماث ْمٗالجت ْظم٘ ٦ٓ جدؿحن في ٌؿِم اإلاداؾبُت اإلاٗل خباع جإزظ ؤن ًجب ٦ما مت،الخ  مٗاًحر بٗحن الٖا

غ ْلُت اإلاالُت الخ٣اٍع ٓماث مً الاخخُاظاث ظمُ٘ الض  .اإلاهلخت بإصخاب الخانت اإلاٗل

ْال٣ُمت الٗاصلت ْظضها ؤهّ جغبُِما ٖال٢ت جٟاٖلُت ٚحر  ٦ٓمت  مً زال٫ البدض في الٗال٢ت بحن الخ

ْطل٪ ألهّ مً ؤَم  ٓٞحر ٢ُاؽ  ؤَضاٝمباقغة  ٦ٓمت ج ٓٞحر الخ ْالخالٖب لخ مداؾبي ٖاص٫ ْزالي مً الٛل 

ٓصة الٗالُت ْ ُٖٓت جد٤٣ الج ٓماث مداؾبُت جخمحز بالخهاثو الى ْالكٟاٝ،  ؤلاٞهاحمٗل اإلاداؾبي ال٩امل 

ٓصة  ٓمت مداؾبُت طاث ظ ٓ الٓن٫ٓ إلاٗل ٦ما ؤن الِضٝ مً اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي َ

ٖٓ ٓٞحر الخهاثو الى ٓمت بإ٦بر ٢ضع مم٨ً مما ٌؿمذ لِا بالخٗبحر بهض١ ًٖ الٓي٘ اإلاالي ٖالُت ؤي ج ُت للمٗل

ٍْم٨ً جٓيُذ َظٍ الٗال٢ت في الك٩ل الخالي:   الخ٣ُ٣ي للماؾؿت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً بٖضاص الُالبت: املصضع

                                                           
1
 Denis CORNIER et autre (2010) ,  Le reporting de gouvernance, les attributs du conseil et la 

qualité des résultats comptables : incidence sur les marchés boursiers, association francophone 

de comptabilité,  2010/2, Tome 16, France,  p 74. 
2
 Carole BEAU et Benoit PIGE(2007) ,  La normalisation de l’information comptable dans le 

processus de gouvernance, association francophone de comptabilité, 2007/3, Tome1, France,  P71. 

الخصابص 

كُت الىى 

للمللىمت 

 املداؾبُت

ت  خٓى

 املؤؾؿاث

الُِمت 

 اللاصلت

 كالُت جٌاكلُت

م الشٖل مت املؤؾؿاث27 ُع  : اللالُت بحن الُِمت اللاصلت وخٓى
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٦ٓمت اإلا اؾؿاث هي ٖال٢ت ٚحر مباقغة خُض    مً الك٩ل ًخطر ؤن الٗال٢ت بحن ال٣ُمت الٗاصلت ْخ

ْالتي جم ْنِٟا بالٗال٢ت الخٟاٖلُت ؤي  ؤهّ ٧لما ٧ان ن اؤ ٓمت اإلاداؾبُت   ٓصة اإلاٗل لٓؾُِ ًخمشل في ظ

ْبالخالي ؤالخُب٤ُ الؿلُم لل٣ُمت الٗاصلت ٧ل ما  ٓمت اإلاداؾبُت  ُٖٓت للمٗل زغ طل٪ في جد٤ُ٣ الخهاثو الى

ٓٞحر مبضؤ  ْج ٦ٓمت اإلااؾؿاث  ْالكٟاُٞت،  ؤلاٞهاحالخُب٤ُ الٟٗا٫ لخ ؤهّ في بٌٗ  ؤلاقاعة٦ما ججضع الخام 

ٓصة ٖالُت بل ًجب الاؾخٗاهت بخُان ال ٨ًٟي الخُب٤ُ الؿلُم لل٣ُمت الٗاصلت في ألا  ٓماث طاث ظ هخاط مٗل

ْججىب  ْالٛل  ٦ٓمت للخض مً الٟؿاص  ْالخالٖباث التي ًم٨ً ؤن ًغج٨بها  ألازُاءبالخُب٤ُ الجُض إلاباصت الخ

ٓصة ٖالُتاإلاداؾبي  ؤلاٞهاحاإلاداؾب في ال٣ُاؽ ْ ٓمت مداؾبُت طاث ظ  ْٖلُّ ِٞظا الخٟاٖل للٓن٫ٓ إلاٗل

 الابضاكُتكالُت الُِمت اللاصلت باملداؾبت .7

 ماهُت املداؾبت إلابضاكُت.1.7

ٓماث التي حؿاٖض في اجساط ال٣غاعاث الغقُضة  ٓما َٓ ج٣ضًم اإلاٗل ْحٗخمض ٌٗخبر َضٝ اإلاداؾبت ٖم  ،    

هت في بًِٗا خُض جدُذ الٗضًض مً البضاثل لالزخُاع في طل٪ ٖلى مباصت ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤجها        جخه٠ باإلاْغ

ن  ٓع ؤؾالُب مبخضٖت اؾخٛلِا اإلاضًْغ ٦ما حؿمذ بالخ٣ضًغ الصخصخي في بٌٗ الخاالث، َظا ما ؤصٔ بلى ِْ

 لخُٗٓم مىاِٞٗم خُض ؤَل٤ ٖليها مهُلر "اإلاداؾبت الابضاُٖت"

 مٌهىم املداؾبت إلابضاكُت.1.1.7

ْلُت مجاال لالزخُاع بحن بضاثل مداؾبُت جدُذ اإلاباص ْمٗاًحر اإلاداؾبت الض ت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها 

ْالٗىانغ التي جازغ  ٓص  ٣ت مداؾبُت ٖلى ٖاج٤ ؤلاصاعة  البُاهاث يفل٨شحر مً البى ْج٣٘ مِمت ازخُاع ٍَغ اإلاالُت، 

ٓماث اإلاُٟضة إلاؿخسضميها، ٖلى اٖخباع ؤجها ٓٞغ اإلاٗل ؤ٦ثر ٞاثضة إلاؿاٖضتهم في اجساط ال٣غاعاث  التي مً قإجها ؤن ج

ْؤؾلٓب  ْالؿُاؾاث اإلاداؾبُت    ؤلاٞهاحالغقُضة، بال ؤهّ في ٦شحر مً ألاخُان ٩ًٓن ازخُاع ؤلاصاعة للُغ١ 

ٓعة. األَضاٖٝنها مخإزغ ب ٓماث اإلايك ُٖٓت اإلاٗل  1الخانت باإلصاعة، مما ًيخج ٖىّ آزاع ؾلبُت ٖلى ه

ٍٓل ت حٗٝغ ٖلؤلابضاُٖ اإلاداؾبت ٓعتها الخ٣ُ٣ُت  ٢ُمى ؤجها: " ٖملُت جد       اإلاداؾبت اإلاالُت مً ن

ٓبت خؿب مٗضلِا، ٓعة مٚغ جابُت للماؾؿت بدُض حُٗي ال٣ُم الجضًضة محزة اً ٖلى ما هي ٖلُّ ٞٗال بلى ن

ٓاٖض اإلاداؾبُت. ْال٣  2صْن اإلاؿاؽ بإي مً اإلاباصت 

                                                           
1
ٟي ؤخمض )  ٓعة ظما٫، قٍغ املداؾبي واملالي في كملُت الاًصاح كً املللىماث املداؾبُت واملالُت، صوع وأهمُت الابضاق (، 2277ٖم

ْالخُٛحر الخىُٓمي في اإلاىٓماث الخضًشت  ٓم –اإلالخ٣ى الضْلي خ٫ٓ: ؤلابضإ  ْلُت اإلاى٣ٗض بُلُت الٗل ْص ىُت  ْجدلُل ججاعب َْ صعاؾت 

ٓمي  ٓم الدؿُحر، ظامٗت البلُضة، ً ْٖل   .72، م79/25/2277ْ 78الا٢خهاصًت 
2
 Oriol Amat. John Blake and Jack Dowds(1999), THE ETHICS OF CREATIVE ACCOUNTING, 

Economics Working Paper,  https://core.ac.uk/download/pdf/6475312.pdf le: 20/07/2016.  

https://core.ac.uk/download/pdf/6475312.pdf
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ٓ  هي الىمٓ الٓاَغي في ألاعباح الظي ًدضر هدُجت لخٟت ْلِـ هدُجت للىم ًض البراٖت اإلاداؾبُت 

 1الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي.

ٓم ؾلبي ٞاإلاخٗاٝع ٖلُّ ٦ُض ٖلى ؤن اإلاداؾبت الابضاُٖت ًجب الخإْل٨ً  عة مِٟ          لِؿذ بالًْغ

ْٖلُّ ٞاإلاداؾبت الابضاُٖت لِا ق٤ اًجابي في خالت ما بطا اؾخسضم  ؤن مهُلر الابضإ شخيء اًجابي، 

ال  ْحؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاعاث، ٞهي حٗمل اإلاداؾب خل    ْاظغاءاث مداؾبُت ظضًضة ٚحر مخبٗت مً ٢بل 

ٍٓغ الُغ١ ْ ْجُ ٍٓغ مِىت اإلاداؾبت مً زال٫ ججضًض  ٓماث  ألاؾالُبٖلى جُ ٓٞغ مٗل اإلاخبٗت، بالك٩ل الظي ً

ْؤؾ ٓصة ٖالُت؛ ٚحر ؤن للمداؾبت ؤلابضاُٖت ق٤ ؾلبي ًخمشل في اجبإ اإلاداؾب الخُل  الُب الخٛلُِ طاث ظ

ْؤَغاٝ مُٗىت  ْ ْالخالٖب باألع٢ام مً اظل بِْاع ْيُٗت مُٗىت جسضم مهالر   ازٟاء خ٣اث٤ مُٗىت. ؤ

 اللىامل التي ؾاكضث كلى ؿهىع املداؾبت إلابضاكُت.7.1.7

ت الخِضًغاث املداؾبُت:  - ًخًمً بٖضاص بٌٗ الٗملُاث اإلاداؾبُت صعظت ٦بحرة مً الخ٣ضًغ خٍغ

ْالخ َْظا ًدُذ لئلصاعة الخالٖب في َظٍ الخ٣ضًغاث بٛغى الٓن٫ٓ ْالخ٨م الصخصخي   ،٘٢ٓ           

لؤلن٫ٓ بٛغى اخدؿاب  اإلادضصة مؿب٣ا، ٟٞي بٌٗ الخاالث مشل: ج٣ضًغ الٗمغ الاهخاجي ألاَضاٝبلى 

َْظا ما ًدُذ الٟغنت للمداؾب اإلابضٕ  الاَخال٧اث ٖاصة ما جخم َظٍ الخ٣ضًغاث صازل الكغ٦ت 

غ  بالخالٖب بك٩ل ٤ نُاٚت الخ٣ٍغ ٍْخم طل٪ ًٖ ٍَغ ْمً الهٗب ا٦دكاّٞ،                   ٚحر مٗلً 

 ْ ْ الخدحز في بٖضاص جل٪ الخ٣ضًغاث بك٩ل مخٟاثل  ؤ ْعٚبتها  ؤ         مخدٟٔ خؿب اخخُاظاث ؤلاصاعة 

ٓاثم اإلاالُت مً خُض الخ٣لُل  ٓص ال٣ ْ في الخإزحر ٖلى بى ْ الخطخُم  ؤ 2الخ٣لُل مً ٢ُمتها. ؤ
 

ْالؿت الازخُاع للمبضاا املداؾبُت: خٍغ - ٓاٖض  ن جسخاع ُاؾاث اإلاداؾبُت للماؾؿت ؤخُاها ؤحؿمذ ال٣

َْظا ًترجب ٖلُّ ازخُاع الكغ٦ت للُغ١ اإلاداؾبُت التي جخالثم  مً بحن البضاثل اإلاداؾبُت اإلاسخلٟت، 

ٓعة ألصاء الكغ٦تؤَضاٞم٘  ْالتي جد٤٣ ؤًٞل ن ْعٚباتها  3.ِا 
 

ُذ جىٌُظ اللملُاث - ٢ُٓذ جىُٟظ ْخضْر بٌٗ الٗملُاث  ًم٨ً ؤن ًاصيالخُُِِت:  جُى الخد٨م في ج

ٓاثم اإلاالُت للكغ٦ت، ٞةطا جغ٥ لئلصاعة  ْال٣ ٓب ُّٞ ًٖ الخؿاباث  الخ٣ُ٣ُت بلى جد٤ُ٣ الاهُبإ اإلاٚغ

٢ٓذ الظي جغاٍ مىاؾبا ٣ٞض جاظل جىُٟظ َظٍ الٗملُاث  ت في جىُٟظ بٌٗ الٗملُاث في ال        الخٍغ

 ْ ْطل٪ لخد٤ُ٣  حعجل ؤ ٓ ؤن قغ٦ت لضحها اؾدشماع مٗحن  ؤَضاٝمً جىُٟظَا،  ْم٩اؾب مُٗىت، ٞمشال ل

ْطل٪ بال٣ُمت  الع   ٍْم٨ً بُّٗ آلان بمبلٜ زالزت مالًحن ص سُت  َْظا بالخ٩لٟت الخاٍع الع   ب٣ُمت ملُٓن ص

                                                           
1
 Smith. C.A (1992), Perspective on accounting based covenant violation, the accounting review, 

vol 68,N° 2 april, p45. 
2
ٓعة الضزل، 2272بالغقي جُجاوي )  مجلت الللىم الللىم الاُخصاصًت (، اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت :اإلاٟاَُم ْألاؾالُب اإلابخ٨غة لخجمُل ن

ٓم ؤلا٢خهاصًت الخجوكلىم الدؿُحر ٓم الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ،  ٧لُت الٗل ْٖل ت   . 36م ،72الٗضص ،27اٍع
3
Oriol Amat. John Blake and Jack Dowds(1999), Op.Cit. 
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ت في ازخُاع  الؿى بٓن الخالُت، ٟٞي َظٍ الخالت ٩ًٓن ؤخُاها ؤمام مضعاء الكغ٧اث الخٍغ  ت التي ًٚغ

اصة  َْظا بالخإ٦ُض ؾِى٨ٗـ ٖلى ٍػ ْ ٞيها ببُ٘ َظا الاؾدشماع  1ج٣لُل الغبذ في الخؿاباث الخخامُت. ؤ
 

 صواًم إلاصاعة مً اؾخسضام املداؾبت إلابضاكُت.4.1.7

ْاٞ٘ ؤلاصاعة مً اؾخسضام اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت بالى٣اٍ الخالُت:  جىدهغ ص

بي:  - ْاٞ٘ ؤلاصاعة ٌٗض التهغب الًغ التهغب الظٍغ الغثِؿُت الؾخسضام اإلاداؾبت الابضاُٖت ٍبي مً ص

ْبالخٗ  ن م٘ مض٣٢ي الخؿاباث الخاعظُحن.ْ ابمباع٦ت اإلاال٨حن الغثِؿُحن 

بي  ْػٍاصة اإلاهاٍع٠ بهضٝ جسٌُٟ الِامل الًٍغ ٤ جسٌُٟ ألاعباح ْالاًغاصاث  ْطل٪ ًٖ ٍَغ

2اإلاترجب ٖليها.
 

ٖاؾب شخصُت - ؾب الصخهُت ؤَم صاٞ٘ الؾخسضام اإلاداؾبت الابضاُٖت ٌٗخبر جد٤ُ٣ اإلا٩ا: جدُِّ م

ً، خُض ٢ض ًخٗ ٓاًاَم الؿِئت ْ امً َٝغ اإلاؿحًر      هٓن م٘ مض٤٢ الخؿاباث الخاعجي لخد٤ُ٣ ه

 ٖلى خؿاب ٧اٞت الٟئاث التي لِا مهالر في اإلااؾؿت.

اء باملخؼلباث الالػمت: - ْبصاعاتها بالٗضًض مً اإلاخُلباث ال٣ الًى ْالخٗا٢ضًت، جخ٣ُض الكغ٧اث  ٓهُت  اه

ٔ ْؤخُاها  ٢ُٓت، لظل٪  ؤزغ ْاإلاداٞٓت ٖلى الخهت الؿ باإلاخُلباث الخىاٞؿُت الالػمت لالؾخمغاع 

ِٞا  ٓٞاء باإلاخُلباث الالػمت ٖىضما ال حؿمذ ْْغ حؿخسضم الكغ٧اث ؤؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت لل

ت بخد٤ُ٣ جل٪ اإلاخُلباث؛  3الدكُٛلُت ْالاؾدشماٍع

ٍٓل  املداًـت كلُه: أو ل الخص٘ى كلى الخمٍى - ٚالبا ما حؿعى بصاعاث الكغ٧اث بلى الخه٫ٓ ٖلى الخم

َْىا  ٓلت الالػمت الؾخمغاع ٖملُاتها  الالػم بإق٩الّ اإلاسخلٟت ٖىضما حٗاوي الكغ٧اث مً مكا٧ل في الؿُ

ْؤخُاها جلجإ ؤجلجإ بلى  ٠٢ٓ اإلااإلاؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت،  ْاإلا الي اؾؿاث لخدؿحن هدُجت اليكاٍ 

يت مً اإلااؾؿاث اإلاالُت، ؤي بِْاع الٓي٘ اإلاالي للكغ٦ت  ٍٓل اإلاْٟغ ٍ الخم مداؾبُا لخد٤ُ٣ قْغ

ْلِـ خ٣ُ٣ُا. ٓا٢٘  ٓ ٖلُّ في ؤعى ال  4بك٩ل ؤًٞل مما َ

                                                           
1
 Oriol Amat. John Blake and Jack Dowds(1999), Op.Cit.  

2
ْؤؾامت ٖبض اإلاىٗم )  ْع اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت في وكٓء ألاػمت اإلاالُت الٗا2010َاع١ خماص اإلابًُحن  ٢ُٓت في البُاهاث (، ص ٓز ٣ْٞضان اإلا إلاُت 

ت، ، -مً ْظِت هٓغ مض٣٢ي الخؿاباث ْألاؾاجظة الجامُٗحن–اإلاالُت  ت مجلت أبدار إُخصاصًت وإصاٍع ْالخجاٍع ٓم ؤلا٢خهاصًت  ٧لُت الٗل

ٓم الدؿُحر، ظامٗت   .98، مبؿ٨غة، الٗضص الشامًْٖل
ا نُام ) 3 ْلئلظغاءاث اإلاىاؾبت لل٨ك٠ ٖنهامضٔ بصعا٥ مدللي الاثخمان إلاساَ(،2008ْلُض ػ٦ٍغ البى٥ٓ  في غ بظغاءاث اإلاداؾبت الخال٢ت 

ت ألاعصهُت،  ت ،املجلت ألاعصهُت في إصاعة ألاكما٘الخجاٍع ٓم ؤلاصاٍع ْالٗل اإلاجلض الخامـ،  ،الجامٗت الِاقمُت الؼع٢اء، ألاعصن، ٧لُت الا٢خهاص 

 .46الٗضص الشاوي، م
4
 .اإلاهضع هٟؿّ 
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 ْ غاٝ طْي اإلاهلخت مً زال٫  Balaciu Dianaضخذ ؤ الٗال٢ت بحن مماعؾاث اإلاداؾبت الابضاُٖت ْألَا

ٓالي:  الك٩ل اإلا

م الشٖل  : اللالُت بحن مماعؾاث املداؾبت إلابضاكُت وألاػغاي طوي املصلخت72 ُع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Balaciu Diana (2008), Is creative accounting a form of manipulation, university of 

oradea, faculty of economics, departement of finance, Journal accredited CNCSIS, Catgory 

B+ Tom xv11, volume111, p 936. 

ؤي     لهالر الكغ٦ت  ً للكغ٧اث ٌؿخسضمٓن ؤؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاُٖتٍمً الك٩ل هالخٔ ؤن اإلاضًغ 

٦ْخسٌُٟ ب٩ل ٦خسٌُٟ ج٩ال٠ُ عؤؽ اإلاا٫ ٖىض بما ًسضم مهالر الكغ٦ت ٦ ٓص الضًً  ٣ْٖ نضاع ألاؾِم 

ٓهُت  ن ؤؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت لخد٤ُ٣ مهالخِم . زانت الًغاثبللخ٩ال٠ُ ال٣اه ٦ما ٌؿخسضم اإلاضًْغ

َْظا الخالٖب ال ًهب في مهلخت الكغ٦ت. ًٍٓاث ؤلاصاعة مشل اإلا٩اٞأث ْزُاعاث ألاؾِم   ْالاؾخٟاصة مً حٗ

 

 

 

 

 

ت  الشٓغ

 املضًغون املمىلىن  املجخمم

ٓهُت  جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ال٣اه

٘  ج٩لٟت الدكَغ

 البِئت الخىاٞؿُت 

الًغاثب 

 

 عؤؽ اإلاا٫جسٌُٟ ج٩ال٠ُ 

بنضاع ألاؾِم 

ًًٓص الض ٣ٖ 

 

ًٍٓاث ؤلاصاعة  حُٗٓم حٗ

ثزُت اإلا٩اٞأ 

زُاعاث ألاؾِم 

 

ت ً لصالح الشٓغ ت ًجالكب املضًٍغ جالكب املضًٍغ طض الشٓغ  
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 املداؾبت إلابضاكُت بمماعؾاث الُِمت اللاصلت كالُت .7.7

ٍٓاث ال٣ُمت الٗاصلت صْن ْي٘ مٗاًحر جد٨م ٖملُت ازخُاع  مؿخٔٓ اإلاخٗل٣ت بمبن حٗضص ألابٗاص  ؿخ

ْبصاعة ألاعباح  ْاٞتراياجّ ًٟخذ الباب ؤمام بصاعة الٓخضاث الا٢خهاصًت للخالٖب  ؤؾالُب  ْاؾخسضامال٣ُاؽ 

ت في ٢ُاؾاث  صاعة ن بْمىاٞ٘ ؤلاصاعة الظاجُت. ٦ما ؤ ؤَضاْٝالالتزاماث بما ًد٤٣  ألان٫ٓ اإلاداؾبت الابخ٩اٍع

غاٝ ْ االكغ٧اث جد ٣ت التي جد٤٣ لِا مىاٞ٘ إلاؿاَميها ْألَا ت بالٍُغ ٫ اجبإ جُب٤ُ ؤؾالُب اإلاداؾبت الابخ٩اٍع

ٔ ألا  ْآصاب  زغ ٓاٖض  ٓعة في يٓء ٢ ٓماث اإلاالُت اإلايك ْاإلاٗل طْي الٗال٢ت بكٍغ جد٤ُ٣ الض٢ت في البُاهاث 

٦ُٓاث اإلاِىت.  1ْؾل

ٓٞغ ؾ١ٓ وكِ ال حؿِم في جُب٤ُ مماعؾاث اإلاداؾبت  صلت فيبلى ؤن ال٣ُمت الٗا ؤلاقاعةججضع  خالت ج

ْ ؤلابضاُٖت، ل٨ً في خالت ُٚاب الؿ١ٓ اليكِ  ٓصٍ ما ًخُلب جضزل اإلاداؾب مً زال٫ ؾُاؾت الخ٣ضًغ   ؤ ع٧

َىا ًم٨ً للمداؾب الخالٖب في الخ٣ضًغاث، ٟٞي َظٍ الخالت ٢ض ًلجإ ألؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت لخد٤ُ٣ 

ٔ هب في نالر ٞئاث مُٗىت ٖلى خؿاب مهالر ٞئاث مُٗىت ج ؤَضاٝ    ًجابي ، ٦ما ٢ض ًبضٕ بك٩ل ب ؤزغ

في ج٣ضًغ ال٣ُمت الٗاصلت، ٞىدً ال هجؼم بإن ال٣ُمت الٗاصلت جاصي مباقغة للمداؾبت الابضاُٖت في ق٣ِا 

ٓاًاٍ. ْبهما في َظٍ الخالت ًخضزل الجاهب ألازالقي للمداؾب ْخؿب ه  الؿلبي، 

ٓصة لؤلػ  لب البٌٗ مت اإلاالُت الٗاإلاُت التي ْيٗذ ال٣ُمت الٗاصلت في ٢ٟو الاتهامٞبالٗ َْ  ٠ُ٢ٓ ج

٩ي  الٛحر مبرع ل٣ُم ال٣ٗاع، ٚحر ؤن البٌٗ  بد٨م ؤهّ الؿبب في الخطخُم  FAS157الٗمل باإلاُٗاع ألامٍغ

ْبٗض ٧ل َظا الٖلى ؤؾاؽ ؤٖاعى طل٪  ْلم ج٨ً ؾببا ٞيها؛       جض٫ ن ال٣ُمت الٗاصلت ٦كٟذ ًٖ ألاػمت 

عي  ْالظي او٨ٗـ بك٩ل بًجابي ٖلى ظِاث الدكَغ ْمٗاعى لالؾخمغاع في جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت  ض  بحن مٍا

ْالظًً ؤ٦ضا ٖلى ؤَمُت ال٣ُمت الٗاصلت  FASB  ْIASBن بحن ٧ل مً اإلاجلؿحن ْ ااإلاداؾبي خُض ِْغ الخٗ

ْهخج ًٖ طل٪ بنضاع  َْٓ في بيٟاء الكٟاُٞت ٖلى ٖملُت ؤلاباٙل اإلاالي،   . IFRS13مُٗاع صْلي زام بها 

ح في خالت ُٚاب ْ امد غ١ الٗمل بها، ٚحر ؤهّ ال ًؼا٫ اإلاك٩ل مُْغ ٍٓاتها َْ ْمؿخ ٓمِا  لت منهم لًبِ مِٟ

ْاللجٓء للخ٣ضًغ الصخصخي، ما ٌؿِم في بم٩اهُت الخالٖب في الخؿاباث.  ؾ١ٓ وكِ 

بي4  .كالُت الُِمت اللاصلت بالتهغب الظٍغ

ٓص اإلابظ ٓاص بالىٓغ للجِ  ْلت في بَاع الخ٠ُُ٨ الجباجي م٘ مدخٔٓ الىٓام الجضًض، ًالخٔ ؤن ؤٚلب اإلا

 ٕٓ ٠ ألا بليهجم الغظ ٠ ال٣ابلت للخهم، اإلاهاٍع ْحٗضًلِا زانت ما حٗل٤ بإعباح الكغ٧اث، اإلاهاٍع لُت، ْ ا 

ٓاٖض الج ٓاثٌ ال٣ُمت الىاججت ًٖ بٖاصة الخ٣ُُم،...؛ بال ؤهّ جب٣ى َىا٥ بٌٗ ال٣ اهاث، ٞ ْاظبت ؤلٖا باثُت 

                                                           
1
  ٦ْ مجلت ، -صعاؾت مُضاهُت–(، ؤزغ مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت 2276ٟاح نالح ابغاَُم )٦ما٫ ؤخمض ًٓؾ٠ 

ٓصان، اإلاجلضالضعاؾاث الللُا،   .38، م22، الٗضص5ظامٗت الىُلحن، الؿ
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ْالخٓيُذ ؤ٦ثر،  ْ الخٗضًل  ْمنها ٢اٖضة الخ٣ُُم ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت  ؤ ٓاٖض ظضًضة باألؾاؽ،  َغح ٢

ال٣ُمت الٗاصلت، بال ؤهّ لخض  بدُض ًٟترى مً الىاخُت الٗملُت بنضاع هو ظباجي ٌؿمذ بالخ٣ُُم ٖلى ؤؾاؽ

ْعبما ًغظ٘ َظا ألامغ خؿب عؤحهم ن َىا٥ بٌٗ الخدٟٔ مً َٝغ اإلاكٕغ الجباجي خ٫ٓ َظا الآلا  ٗىهغ  

٣ت خؿاب الاَخال٧اث بٛحر  ْٖلُّ ٞهي ال حٗتٝر بٍُغ بُت بك٩ل ٦بحر،  ٓجها تهضص بخ٣لُو الاًغاصاث الًٍغ ٧

٣ت اإلا٣غعة لضحها، زانت ُٞما ًخٗل٤ ب  1اإلاالُت. األن٫ٓ الٍُغ

ْعاء جٞالؿبب    ٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت دٟٔ اإلاكٕغ الجباجي ٖلى بنضاع هو ظباجي ٌؿمذ بخُبالخ٤ُ٣ 

ّٓٞ مً التهغب الًٍغ ْاإلاداؾبُت التي حؿمذ َٓ جس ٓماث الا٢خهاصًت  ْلٗل طل٪ ًغظ٘ لُٛاب اإلا٣ بي، 

ٓٞغ ؾٗغ ؾٓقي ٖاص٫  ٓص الؿ١ٓ اإلاالي الجؼاثغي ما ًد٫ٓ صْن ج ْباألزو ع٧ بالخُب٤ُ الؿلُم لل٣ُمت الٗاصلت 

لب  غ الصخصخي للٓن٫ٓ لل٣ُمت الٗاصلت ما ًٟخذ اإلاجا٫ لخ٣ضًلْمىّ ًلجإ اإلاداؾب  ْالالتزاماث، ألان٫ٓ أٚل

بي.   للخالٖب اإلاداؾبي لٛاًاث التهغب الًٍغ

ٖٓت اإلاى بي بإهّ مجم بي، ْ اَْٗٝغ التهغب الًٍغ عاث التي ًدبِٗا اإلا٩ل٠ بهضٝ الخسلو مً الٗبء الًٍغ

ُٗت. َْظا باؾخسضام الشٛغاث الدكَغ ٓوي،  ٕٓ في زغ١ ؤي خ٨م ٢اه ٢ٓ َظٍ ٌؿخٛل اإلاداؾب  ْفي خالخىا 2صْن ال

بي في بَاع  ٕ، ؤي التهغب الًٍغ بي اإلاكْغ هت في اؾخسضام ج٣ضًغاث ال٣ُمت الٗاصلت إلاا ٌؿمى بالتهغب الًٍغ اإلاْغ

ْؤن َظا مهُلر ال٣ُمت الٗاصلت  ٓوي. زانت  ْ ٢اه ٦ما انُلر ٖليها اإلاكٕغ الجؼاثغي ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت،  ؤ

ْمم ٓم ظضًض ٖلى اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٖامت،   اعسخي اإلاِىت زانت.مِٟ

 الُِمت اللاصلت بحن الخؼبُّ الؿلُم والوحر الؿلُم .3

ْاإلاداؾبت مً زال٫ ما ج٣ضم ًم٨ىىا الغبِ بحن ال٣ًاًا اإلاداؾبُت ال ٦ٓمت الكغ٧اث  خضًشت ٦د

ْال٣ُمت الٗاصلت مً ظِت  ْالتهغب الًغبي مً ظِت  ٔ ؤلابضاُٖت  َْظا ألن ٧ل ٢ًُت مداؾبُت لِا ظاهب ؤزغ  ،

ٔ ٘ ال٣ًُت ألا حكتر٥ ُّٞ م ٓالي: زغ  ٢ْض ازخهغها طل٪ في الك٩ل اإلا

 

 

 

                                                           
1
ٓن  مدمض  ٓع  ػع٢ بُت املشٕالث، (2274) بُٗلِل الضًً ْه ت ؾبُتاملدا البِئت في اللاصلت الُِمت لخؼبُِاث الظٍغ  وكلى الجؼابٍغ

ْاإلانهي الخامـ: م٣ضمت يمً ٞٗالُاث ا ٖملْع٢ت  ،الضولُت املداؾبت ملاًحر طىء ٓاظِت في اإلاداؾبتإلااجمغ ألا٧اصًمي   الخٛحراث م

 19 م .مهغ ، ال٣اَغة ظامٗت الخجاعة ٧لُت اإلاداؾبت ٢ؿم اإلاٗانغة، ْالؿُاؾُت الا٢خهاصًت
2
 Direction générale des impôts(1994), La structure économique d'un pays peut favoriser la fraude fiscal, 

revue bulletin des services fiscaux N°8, alger, p8.  
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م ا  : الُِمت اللاصلت بحن الخؼبُّ الؿلُم والوحر الؿلُم لها74لشٖل ُع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً بٖضاص الُالبت املصضع:

ٓع وؿخسلو مً الك٩ل  ُٖٓت اإلاٗالِضٝ مً ِْ ٓ جدؿحن ه َْ ٓماث اإلاداؾبُت ال٣ُمت الٗاصلت ؾلُم  ل

٦ٓمت في ْل الخٛحراث الا٢خهاصًت اإلاؿخمغة،  ْٖلُّ ٞالخُب٤ُ الؿلُم لِا ٌؿاَم في جد٤ُ٣ مخُلباث خ

ْعَا لِا ٖضة  ألازحرةالكغ٧اث، َظٍ  ْالخض٤ُ٢ الخاعجيبض مجلـ  ،لجىت الخض٤ُ٢ ،آلُاث ٧الخض٤ُ٢ الضازلي 

ْالتي جخٟا ،ؤلاصاعة ْالجِاث الغ٢ابُت  ٖل ُٞما بُنها مً ؤظل الخٟاّ ٖلى خ١ٓ٣ ؤصخاب اإلاىٓماث اإلاِىُت 

ْجد٤ُ٣  ٦ٓمت الكغ٧اث  ؤلاٞهاحاإلاهالر  ْالكٟاُٞت، ٞالخض٤ُ٢ الخاعجي مشال مً بحن اؾِاماجّ في جد٤ُ٣ خ

ْجغ٢ُت  ألازُاءهي ا٦دكاٝ  غ اإلاالُت  ٌؿاَم في الخض مً مماعؾاث اإلاداؾبي مما  ؤلاٞهاحْالٛل في الخ٣اٍع

ْم بي اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت  ٓ مً بحنا ًىجم ٖىّ مً م٩اٞدت للتهغب الًٍغ اإلاداؾبت الابضاُٖت  ؤَضاٝ الظي َ

َْظا ما ًىجم  ٓاًا الؿِئت لخد٤ُ٣ مهالخِم،  ؤًًا. ٦ما لل٣ُمت الٗاصلت ظاهب ؾلبي اؾخٛلّ البٌٗ طْي الى

بي  ْالتهغب الًٍغ ٓ ٖىّ اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت،  ْآلُاث خ ٤ ؤؾالُب  ٦مت الظًً ًجب م٩اٞدتهما ًٖ ٍَغ

 الكغ٧اث.

 

 

 

الُِمت 

 اللاصلت

مت املؤؾؿاث  خٓى

 املداؾبت الابضاكُت 

بي  التهغب الظٍغ

الخؼبُّ 

 الؿلُم

 الخؼبُّ

الؿلُمهحر   

مً 

 أهضاًها

حؿاهم في 

الخض مً 

مماعؾاث 

 املداؾب

 الخؼبُّ

الؿلُمهحر   
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  خالصة انفصم
 

ٓماث اإلاداؾبُت ٫ َظا الٟهل ْ اجى غاٝ اإلاخٗاملت هي التي اإلاٗل   الغ٦حزة التي حٗخمض ٖليها مسخل٠ ألَا

ٓماث بمدخٔٓ بٖالمي ظُض،  م٘ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث، لظا البض ؤن جخمحز َظٍ اإلاٗل

ُٖٓت لخضمت مهالر اإلاؿخسضمحن. َظا ما ً ٖٓت مً الخهاثو الى ٓماث مجم ٓٞغ في َظٍ اإلاٗل  خُلب ؤن جخ

 ْ ْٞاثضتها.  ٓصتها  ٓ جُب٤ُ ال٣ُمت ٖلُّ ٞل٣ض الخٓىا ٠ُ٦ التي جد٨م ٖلى ظ ْلُت هد اججِذ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

ٓ الاؾخصىاء،الٗاصلت مٗخبرة ؤن  سُت َ ْؤن ال٣ُاؽ ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع ٓ ال٣اٖضة   ال٣ُاؽ ٖلى ؤؾاؾِا َ

٢ُٓت اإلامحز بجخ خُض ٓصاث ؤ٢ل، في خحن ح مالءمتبْل٨ً  ٓز ؿمذ ال٣ُمت الٗاصلت بالخ٣ُُم الض٤ُ٢ إلآظ

ْْا٢ُٗت  اإلااؾؿتْالتزاماث  ٓماث مالُت ص٣ُ٢ت  ْمٗل ْمىاٞـ، مما ٌؿمذ بةهخاط بُاهاث  ٓح  في ؾ١ٓ مٟخ

ٓز١ٓ  ٚحر ؤهّ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن ،، مٗبرة ًٖ الٓيُٗت اإلاالُت الخ٣ُ٣ُت للكغ٦تمالءمتْ  ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت م

١ َامت لضٔ الخد٤٣ مً ج٣ضًغاث ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت  ٓص ْٞغ خماص ٖلُّ ٣ِٞ في خا٫ ٖضم ْظ ٍْم٨ً الٖا

ٓص ؤؾاؽ  ْٖلُّ ؤن اٞتراى ٢ُمت ٖاصلت في ْل ٖضم ْظ ٓص ؾ١ٓ وكُت،  َْظا ال ًخد٤٣ في ْل ٖضم ْظ

٢ْابلُ مالءمتؾٓقي ٢ض ٩ًٓن زُغا ْؾُازغ ٖلى  ٢ُٓت  ٓز غ اإلاالُت.ْم ِْٞم الخ٣اٍع  ت اإلا٣اعهت 

ْ ٦ما بِىا  ٓماث اإلاداؾبُت اإلاخانِخحن الخٗاعى بحن ال ظّؤ المي للمٗل ِمخحن ل٩ي ٩ًٓن اإلادخٔٓ ؤلٖا

َْما زانُتي  سُت  اإلاالءمتظُضا،  َْظا ٖىض جُب٤ُ بما الخ٩لٟت الخاٍع ٢ُٓت،  ٓز ْ ْاإلا          ال٣ُمت الٗاصلت،  ؤ

ٓالي ْاإلاٟايلت   لظا ؾيخُغ١ في الٟهل اإلا بلى ْظِت هٓغ اإلاِخمحن باإلاداؾبت في الجؼاثغ خ٫ٓ البضًلحن الؿاب٣حن 

 بُنهما.
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 : انذراسة امليذانيةانرابعانفصم 

 يذهمتَ

ْبضاثلــــّ     ْجــــم التر٦حــــز  ،٢مىــــا فــــي الجاهــــب الىٓــــغي مــــً الضعاؾــــت بدؿــــلُِ الًــــٓء ٖلــــى ال٣ُــــاؽ اإلاداؾــــبي 

ْال٣ُمــــــت الٗاصلــــــتٖلــــــى ال سُــــــت  ْؤزــــــغ  .خ٩لٟــــــت الخاٍع ٓمــــــاث اإلاداؾــــــبُت  المــــــي للمٗل         ٦مــــــا جــــــم الخُــــــغ١ للمدخــــــٔٓ ؤلٖا

ــا ْال٣ُمــت الٗاصلــت ٖلــى َــظا ألازحــر هٍٓغ سُــت  ٫ فــي َــظا الٟهــل الضعاؾــت اإلاُضاهُــت ْ اْؾــىدى .٧ــل مــً الخ٩لٟــت الخاٍع

ْبٖبالتي حٗخبر بمشابت  ٓا٢٘  ْهـي صعاؾـت ْنـُٟت ؾ٣اٍ للجاهب الىٓغي ٖلى ال ت حؿـدىض خهـاثُبُاثّ بٗضا آزغ، 

ٓاٖــــض  ٢ْ ْاث اإلاؿــــخسضمت خــــضًشام الاؾــــخبُان ٦ــــإصاة مــــً بــــحن ؤَــــم ألا ، خُــــض جــــم اؾــــخسضاٖلمُــــتٖلــــى ؤؾـــــ         ص

ْ فـــي مُـــضان البدـــض الٗلمـــي، لخإ٦ُـــض  لِـــا فـــي َـــظا البدـــض ًٞـــال ٖـــً ال٣ُمـــت ْ اهٟـــي صـــخت الٟغيـــُاث التـــي جـــم جى ؤ

 ا.بليهالٗلمُت للىخاثج التي ًخم الخٓنل 

 لخُغ١ للٗىانغ الخالُت:ْفي َظا الهضص ؾِخم ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ت البِئت ضابل الُِاؽ املداؾبي فيواُم جؼبُّ ب  ؛الجؼابٍغ

II.الضعاؾت الخؼبُُِت. 
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I. ُِتواُم جؼبُّ بضابل ال  اؽ املداؾبي في البِئت الجؼابٍغ

جي  ت في الا٢خهاص الجؼاثغي، ْ عجؼ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَٓ الث الجظٍع ٓعاث ْ الخد       هدُجت للخُ

ْ ٖل إلاى الاؾخجابت إلاخُلباث الكٟاُٞت  ٓمت اإلاالُت التي ٞغيتها الٗ جبيذ الجؼاثغ الىٓام  ،تمهضا٢ُت اإلاٗل

ٓعيْ ااإلاداؾبي اإلاالي مد اع الخه ْلُت مً خُض ؤلَا ْ مً ظِت مً ظِت لت للخ٣اعب م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الض  ،

 ٔ ٓاثم اإلاالُت ؤزغ ْ ج٣ُُم ٖىانغ ال٣ ت حٗخبر ْ  .مً خُض اإلاٗالجت اإلاداؾبُت  ل٨ً البِئت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

ْلُت ٣ٞض ْيٗذ مًمً بحن الا٢خهاصًاث الىامُت ؤما اإلاٗ ٢بل الض٫ْ اإلاخ٣ضمت بك٩ل ًىاؾب  اًحر الض

 الٗىهغ بلى:٢خهاصًاتها، لظا ؾيخُغ١ في َظا ب

 

 

 

 
 

 

 زصابص البِئت املداؾبُت في الض٘و اللغبُت كامت والجؼابغ زاصت   .1

ْالتي حٗض الجؼاثغ  ٤ الىمٓ  ٝ ظؼءاحٗخبر الض٫ْ الٗغبُت مً الض٫ْ الؿاثغة في ٍَغ  منها، ٞالْٓغ

ْلِـ لِا ؤعيُت نلبت ج٠٣  ْالٗمالث اإلادلُت حٗاوي بك٩ل مؿخمغ مً الخ٣لباث  الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت 

ْمً زهاثو  ،ٖليها ت ٦بحرة  ْبكٍغ ٓاعص َبُُٗت  ا ٖلى م َٓٞغ م ج زانت م٘ الاعجٟإ في مٗضالث الخطخم ٚع

 البِئت اإلاداؾبُت ٞيها هظ٦غ ما ًلي:

 ـهغ الخبلُت في اللمل املداؾبيم. 1.1

ٍٓغ ؤهٓمت مداؾبُت زانت بها بما ؤ   خانت ْاخخُاظاتها ال ًخالءمٚلبُت الض٫ْ الٗغبُت لم ج٣م بخُ

ت الىٓام ْبهما اٖخمضث في طل٪ ٖلى ألا  ْٖلُّ ًم٨ً مٗٞغ هٓمت اإلاخبٗت في الض٫ْ التي ٧اهذ مؿخٗمغة لِا، 

ٍٓت اإلاؿخٗمغ ت َ ْلت ٖغبُت ما بمٗٞغ  ٫ الجض٫ْ الخالي:َْظا ًِٓغ مً زال ،اإلاداؾبي اإلاخب٘ في ص

 

 

 

 

ْالجؼاثغ زانت  ؛زهاثو البِئت اإلاداؾبُت في الض٫ْ الٗغبُت ٖامت 

ٓاثم اإلاالُت  ؛خؿب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الخ٣ُُم اإلاداؾبي لٗىانغ ال٣

ت ٓاظّ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت في البِئت الجؼاثٍغ ٓباث التي ج  .الهٗ
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 ٘ م الجضو  : الض٘و اللغبُت وػبُلت هـامها املداؾبي12 ُع

 ػبُلت الىـام املداؾبي الضولت املؿخلمغ الضولت اللغبُت

 الىٓام اإلاداؾبي الٟغوسخي ٞغوؿا الجؼاثغ

ٓوـ  الىٓام اإلاداؾبي الٟغوسخي ٞغوؿا ج

 ؾبي الٟغوسخيالىٓام اإلادا ٞغوؿا اإلاٛغب

 الىٓام اإلاداؾبي الٟغوسخي ٞغوؿا لبىان

ٓعٍا  الىٓام اإلاداؾبي الٟغوسخي ٞغوؿا ؾ

ُاهُا ألاعصن  الىٓام اإلاداؾبي الاهجلحزي  بٍغ

ُاهُا مهغ  الىٓام اإلاداؾبي الاهجلحزي  بٍغ

ُاهُا ص٫ْ الخلُج  الىٓام اإلاداؾبي الاهجلحزي  بٍغ

 هجلحزي الىٓام اإلاداؾبي الا  بًُالي اهجلحزي  لُبُا

ٓػٍض مدمض اإلابر٥ْ ) املصضع: ٖاؾاتها كلى الض٘و اللغبُت، (2225ؤب  ، اجغا٥ للُباٖت املداؾبت الضولُت واول

ٓػَ٘، م ْالخ  .793ْاليكغ 

ًخطر ظلُا مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ جبُٗت الض٫ْ الٗغبُت للىٓامحن الٟغوسخي ْالاهجلحزي هٓغا الؾخٗماع 

ْاهجلترا ل ْلخحن ٞغوؿا  ٓمىا  -ن صر ال٫ٓ٣ ب-اب٣ا ٚحر ؤن الاؾخٗماع اإلاداؾبي لض٫ْ الٗغبُت ؾَاجحن الض ال ًؼا٫ لُ

 .َظا

 تاملداؾبُ.جباًً املماعؾاث 7.1

 1ٖىانغ لالزخالٞاث بحن الض٫ْ ٦ما ًلي: تؤعبٗ  Mullerخضص مُلغ 

ٓع الا٢خهاصي -أ  بُٗتها بحن البلضان : خالت الخُ ٓعَا َْ جسخل٠ ا٢خهاصًاث الض٫ْ في يٓء مضٔ جُ

ْالبلضان اإلاخ٣ضمت؛الى  امُت 

تصعظت ح٣ُٗض ألا  -ب  ْالهىاُٖت،  :ٖما٫ الخجاٍع ت الخ٣ىُت  ىُت في يٓء اإلاٗٞغ جسخل٠ الا٢خهاصًاث الَٓ

ْمسغظاتها؛ ت  ما٫ الخجاٍع  ٍْى٨ٗـ طل٪ ٖلى اخخُاظاث ماؾؿاث ألٖا

ىُت ٖلى ؤؾاؽ ألاهٓمت الؿُاؾُت بالخٓظ: وؿبُت اإلاٗخ٣ضاث الؿُاؾُت -ج  ّ جسخل٠ الا٢خهاصًاث الَٓ

 الؿ١ٓ ٧لُا؛ ا٢خهاص ؤْبما لال٢خهاص اإلآظّ ٧لُا، 

                                                           
احي بل٣ 1 ت املداؾبت(، 2229اْي )ؤخمض ٍع ٓػَ٘، هـٍغ ْالخ اى الٗبض هللا، مغاظٗت َال٫ الججاْي، صاع البزاْي الٗلمُت لليكغ  ، جغظمت ٍع

 .464لٗغبُت، الجؼء ألا٫ْ، ٖمان، ألاعصن، م:الُبٗت ا
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ٓوي مٗحن -ص  خماص ٖلى هٓام ٢اه ُٗت :  الٖا ىُت في يٓء ألاهٓمت الدكَغ جسخل٠ الا٢خهاصًاث الَٓ

 الضاٖمت.

 أي ملاًحر مداؾبُت مخٌّ كليها أو كضم وحىص إػاع كام لىـام املداؾبت .4.1

ْص  ْع اإلادض ْعاء الض  1 :ؾبت في الٗضًض مً الض٫ْ الٗغبُتللمداَىا٥ ٖامالن عثِؿُان ٣ًٟان 

ٓ ُٚاب بَاع ٖام لىٓام اإلاداؾبت  :٘ و اللامل ألا  - َ ْ ن ج٣ضم ؤمٗاًحر مداؾبُت مخ٤ٟ ٖليها ًم٨ً ؤي  ؤ

ٍٓغ َظٍ ألاهٓمت ْجُ  ؛الخٓظُّ ْالاقغاٝ الالػم لخُب٤ُ 

ْالبِئت الؿاثضة لِا. :اللامل الثاوي - ٓ الخًاعب بحن هٓام اإلاداؾبت اإلاخبجى  َ 

ْالُغ١ اإلاداؾبُت  مً ْاإلاماعؾاث  اع ٖام للمداؾبت ًدضص اإلاٗاًحر       اإلاالخٔ ؤن َىا٥ ُٚاب جام إَل

ْالتي مً بُنها الجؼاثغ في الٗضًض مً الض٫ْ   .الٗغبُت 

   IAS/IFRS جىحه الض٘و اللغبُت لخبني امللاًحر املداؾبُت الضولُت.3.1

ْلُت لٗضة اٖخباعاث مً بُنها٣ض اججِذ الٗضًض مً الض٫ْ الٗغبُت هدٓ جبجي اإلال  :ٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْلُت، جم٨حن مِىت  ٓا٤ٞ الٗالمي م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ٓا٦بت الخ ٓٞحر ج٩لٟت نُاٚت مٗاًحر مدلُت، م ج

٢ْٗذ ُّٞ الٗضًض  َْظا َٓ الخُإ الظي  ْلُت،  ٓع للخٗامل م٘ اإلاىٓماث اإلاِىُت الض         اإلاداؾبت مً الخُ

ٞالجؼاثغ  غبُت بد٨م َبُٗت بِئتها التي حؿخضعي جسهُو اإلاٗاًحر اإلاغاص جُب٣ُِا بك٩ل ًالثمِا.مً الض٫ْ الٗ

ٓاعصة في الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي اإلاُب٤ ؾىت  ٓاص ال ْلُت يمىُا مً زال٫ اإلا مشال جبيذ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

لت بٗض لخُب ،2272 ت ٚحر مَا ْلُت ٚحر ؤن زهاثو البِئت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ ٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْال٣ُمت الٗاصلت زانت لالٖخباعاث الخالُت:  ٖامت 

ْمٓظّ للخاعط؛ - ٢اث   ا٢خهاص مبجي ٖلى اإلادْغ

 ُٚاب اإلاىاٞؿت الٟٗلُت؛ -

ا ٦مغظُٗت للخ٣ُُم؛ - ٓا١ مخسههت حؿخٗمل ؤؾٗاَع  ُٚاب ؤؾ

ْْيُٗت الكغ٧اث ال - ٓعنتُٚاب الؿ١ٓ اإلاالُت  ت الٛحر مؿٗغة في الب  .جؼاثٍغ

  خؿب الىـام املداؾبي املاليالخُُِم املداؾبي للىاصغ الِىابم املالُت   .7

ٓاٖض ج٣ُُم ظضًضة م٣اعهت م٘ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَٓجي ْ طل٪ بُٛت  ،ظاء الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ب٣

ْلُت  ٓاٖض ٖلى اإلاٗاًحر الض ُْٞت، ْ ٢ض اٖخمض في بىاء َظٍ ال٣ ٓعة  ٓاثم اإلاالُت به          ْ َظا ببغاػ ٖىانغ ال٣

 ما ؾِخطر لىا مً زال٫ الخُغ١ بلى:

                                                           
ٓػٍض مدمض اإلابر٥ْ ) 1 ٖاؾاتها كلى الض٘و اللغبُت، (2225ؤب ٓػَ٘،املداؾبت الضولُت واول ْالخ ْاليكغ   .328م  ، اجغا٥ للُباٖت 
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ٓاٖض الخ٣ُُ - ٓاثم اإلاالُتْ م ألا ٢  ؛لي لٗىانغ ال٣

ٓاثم اإلاالُت. - ٓاٖض زانت لخ٣ُُم ٖىانغ ال٣ ٢ 

 لي للىاصغ الِىابم املالُتو الِىاكض اللامت للخُُِم ألا .1.7

٣ت ج٣ُُم جغج٨ؼ سُ الخ٩ال٠ُ ا٢ُتاجٟ ٖلى ٖامت ٣٦اٖضة الخؿاباث في اإلا٣ُضة الٗىانغ ٍَغ    ،تــالخاٍع

ٍ ٌٗمض خؿب خحن في  مغاظٗت بلى - الٗىانغ بٌٗ بلى باليؿبت -الخىُٓم َظا ًدضصَا التي بٌٗ الكْغ

 ٔ  1بلى: باالؾدىاص طل٪ الخ٣ُُم ٖلى ججغ

 ؛)ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت( :ال٣ُمت الٗاصلت -

ْ ٢ُمت الخد٤٣  -  ؤلاهجاػ؛ ؤ

ْ ال٣ُمت اإلادُىت  -  ال٣ُمت اإلاىٟٗت. ؤ

سُتْ ُُم ألا ًخم الخ٣ ٣ت الخه٫ٓ ٖليها بالخ٩لٟت الخاٍع  ٧الخالي: لي لؤلن٫ٓ خؿب ٍَغ

 في خالت الكغاء )الؿل٘ اإلاؿخلمت بم٣ابل مالي(؛ :ج٩لٟت الا٢خىاء -

 اإلاىخجت مً َٝغ اإلااؾؿت(؛ ألان٫ٓ ): ج٩لٟت ؤلاهخاط -

 ت؛في خالت ألانل اإلا٣ضم بال م٣ابل في خالت اؾدبضا٫ ؤن٫ٓ ٚحر مخجاوؿ :ال٣ُمت الٗاصلت -

 مؿدبضلت مخجاوؿت. ألان٫ٓ بطا ٧اهذ  :ال٣ُمت اإلاداؾبُت -

 خُض جمشل:

ش الٗملُت =2جٖلٌت الاُخىاء حن بخاٍع ْالخسًُٟاث  –ؾٗغ الكغاء هاجج ًٖ اجٟا١ َٞغ الث  الخجًز

ت+ خ١ٓ٣ الجماع٥+ الًغاثب  ٔ ألا الخجاٍع ٠ الغ٢ابت  –ؾترظإ مً مهلخت الًغاثبال ٚحر ٢ابلت ل زغ مهاٍع

ْ هبذ ٢ابال لالؾخٗما٫ٖلى ألانل ختى ً الث ْ خشبُذ ألا المهاٍع٠ الدؿلُم   .مِىُتلي، ٖم

 ال جضزل يمً ج٩لٟت الا٢خىاء:

ت؛  -  اإلاهاٍع٠ ؤلاصاٍع

 اإلاهاٍع٠ الٗامت؛  -

 مهاٍع٠ الاهُال١.  -

                                                           
1
Arrêté du 23 rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, Op.Cit., Annexe N° 1, 

Section2, paragraphe№112.1.  
2
Arrêté du 23 rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, Op.Cit., Annexe N° 1, 

Section2,  paragraphe№112.   
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ْٚحر مباقغة جٖلٌت إلاهخاج=  ْالخضماث اإلاؿخسضمت لخد٤ُ٣ ؤلاهخاط+ ج٩ال٠ُ اإلاباقغة  ٓاص  ج٩لٟت اإلا

ْ لٗت اإلاغجبُت بالؿ ْ ىخجت اإلاالخضمت  ؤ ُا٢ت لؾخٗما٫ ٚحر الغقُض لاال الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت ب –اإلا٣ضمت ؤ

 .ج٩لٟت البُالتؤلاهخاظُت

سُت ٦مبضؤ ؤؾاسخي في ٖملُت ال٣ُاؽ ْٖلُّ ٣ٞض  خُض -اٖخمض الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖلى الخ٩لٟت الخاٍع

ْ الا  :في الٟهل الشاوي 77-27لِا في ال٣اهٓن ع٢م  ؤلاقاعةجمذ  ْاإلاباصت اإلاداؾبُت  ٓعي  اإلاٗاًحر َاع الخه

َْظا ما ؤ٦ضجّ  :26اإلاداؾبُت في اإلااصة  سُت"  "ؤؾاؽ ٖملُت  بٖضاص ال٨كٝٓ اإلاالُت َٓ مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

ض :76اإلااصة   ُ ٫ٓ  ٖىانغ اإلاداؾبت في " ج٣ باء ألان ْاإلاىخٓظاث ْألٖا ٓم   اإلاالُت ال٨كٝٓ في ْحٗغى ْالخه

سُت بخ٩لٟتها ش ٖىض ٢ُمتها ؤؾاؽ ٖلى الخاٍع ٓع  ؤْ الؿٗغ حٛحراث آزاع في الخؿبان ألازظ صْن  مٗاًىتها جاٍع  جُ

 .للٗملت" الكغاثُت ال٣ضعة

ٓاٖض الٗامت للخ٣ُُم ٦772ما جُغ١ لِا في هو ال٣ٟغة   :في ال٣ؿم الشاوي للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ال٣

٣ت ج٣ُُم جغج٨ؼ" سُت الخ٩ال٠ُ اجٟا٢ُت ٖلى امتٖ ٣٦اٖضة الخؿاباث في اإلا٣ُضة الٗىانغ ٍَغ  ". الخاٍع

ٓ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت ًِٓغ مً زال٫ اإلااصة الؿاب٣ت ع٢م   :76بال ؤن جٓظّ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي هد

ٓم الخهٓنُت مشل  ألان٫ٓ ن بٌٗ ؤ"ٚحر  ٓلٓظُت  ألان٫ٓ ْالخه ْ البُ ْاث اإلاالُت ج٣ُم ب٣ُمتها  ؤ ألاص

ٓم الخىُٟظي ع٢م 78لِا اإلااصة الخ٣ُ٣ُت )الٗاصلت("، ٦ما جُغ٢ذ  عة ج٣ُض  756-28مً اإلاغؾ لخا٦ض يْغ

ْٖغيِا يمً ٓا٢ِٗا لُبُٗتها َب٣ا اإلاالُت ال٨كٝٓ الٗملُاث في اإلاداؾبت   صْن  ْالا٢خهاصي اإلاالي ْل

ا ٣ِٞ الخمؿ٪ ٓوي. بمَِٓغ  الٗاصلت ال٣ُمت لخُب٤ُ اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام ْجبجي جٓظّ َْظا ما ًا٦ض 1ال٣اه

 ."الخ٣ُ٣ُت ال٣ُمت" حؿمُتها ٖلى انُلر يْالت

 الباب مً الشاوي ال٣ؿم ٖٝغ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ال٣ُمت الٗاصلت ، في اإلالخ٤ الشالض يمً ل٣ض

ٓاٖض" ٫ ْ ألا  ٫ٓ  ج٣ُُم ٢ باء ْالخهٓم ألان ِا ،"الخؿاباث في ْبصعاظِا ْاإلاىخٓظاث ْألٖا  "اإلابلٜ: بإجها ْٖٞغ

ٓا٣ٞت ٧اُٞت صعاًت ٖلى ؤَغاٝ بحن مىتهُت زهٓم ؤْ ؤن٫ٓ  اص٫جب ظلّؤ مً ًخم ؤن ًم٨ً الظي  ْٖاملت ْم

ٍ يمً خُاصًت". اإلاىاٞؿت قْغ  2الٖا

ِا في اإلااصة ع٢م  ٓاٖض اإلاخٗل٤ 2009 صٌؿمبر 29 في اإلااعر 28-29مً الىٓام ع٢م  ٦26ما ٖٞغ  ب٣

ْاث اإلاداؾبي ْالدسجُل الخ٣ُُم  ًم٨ً الظي اإلابلٜ" :ؤجها ٖلى ُتاإلاال ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ َٝغ مً اإلاالُت لؤلص

                                                           
ٓم الخىُٟظي ع٢م  1 ٓا٤ٞ  7429ظماصٔ ألاْلى ٖام  22اإلااعر في  756-28اإلاغؾ ٓن  2228ماي  26اإلا ْاإلاخًمً جُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣اه

ٓٞمبر  25اإلااعر في  77-27ع٢م  ضة 2227ه ٓعٍت الغؾمُت ْاإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، الجٍغ ت للجمِ  الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ

 12 .ص ،2228ماي  28 ، 27 الٗضص الكٗبُت

لُ 26 املىاًّ 1429 كام عحب 23 في املؤعر الِغاع 2  املالُت ومدخىي الٕشىي واملداؾبت الخُُِم لِىاكض ، املدضص 2008 تحٍى

ْهتْ  ْٖغيِا ٓاٖض الخؿاباث مض ا، ٢ْ ضة ؾحَر ٓعٍت الجٍغ ت الغؾمُت للجمِ ماعؽ  25، 1 9الٗضص  الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ

 .87، م2229
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ٍ يمً ْحٗمل عايُت ظُض، اَإل ٖلى ؤَغاٝ بحن ما، زهم اه٣ًاء ؤْ ما، ؤنل جباص٫ ؤؾاؾّ ٖلى  قْغ

" اإلاىاٞؿت الٗاصًت مً
1 

ٟحن الؿاب٣حن وؿخيخج ؤن الىٓام اإلاداؾبي ٢ض اؾخمض َظا الخٍٗغ٠ مً اإلاٗاًحر  ،مً زال٫ الخٍٗغ

َْٓ ما ًض ْلُت           اإلاداؾبي الىٓام بّ ظاء ؤما ما ٫ ٖلى جٓظِّ هدٓ جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر.اإلاداؾبُت الض

         لجملت ْطل٪ الٗاصلت ال٣ُمت ٤ْٞ ج٣ُُم الخؿاباث ْبٖاصة اإلاٗالجاث بٌٗ للماؾؿاث عزو ٞةهّ

 2:ًلي ُٞما هدضصَا ألانىاٝ مً

-  ٫ٓ ٍٓت اإلااصًت ألان  ْاإلاالُت؛ ْاإلاٗى

هاث؛ا -  إلاسْؼ

اهاث - ٓم ؤلٖا  ُت؛الٗم

ٓلٓظُت ألان٫ٓ  -  الؼعاُٖت؛ ْاإلاىخجاث البُ

ى - ٓم ال٣ْغ  اإلاالُت؛ ْالخه

باء ج٣ُُم -  اإلاالُت؛ ْاإلاىخجاث ألٖا

ٓص - ٍٓلي؛ ؤلاًجاع ٣ٖ  الخم

 اإلامازلت؛ ْالضًٓن  الا٢تراياث -

ٓالي: خُض ٕٓ مً الخٟهُل في الٗىهغ اإلا  ؾيخٗغى لِا بى

 الِىاكض الخاصت لخُُِم كىاصغ الِىابم املالُت.7.7

ْبٖاصة الخ٣ُُم لـ: ؾيخُغ١   ٓاٖض الخ٣ُُم   في َظا الجؼء بلى بٌٗ ٢

ٍٓت؛ - ْاإلاٗى  الخشبُخاث اإلااصًت 

 اإلاالُت؛ ألان٫ٓ  -

هاث؛ساإلا -  ْؼ

اهاث؛ -  ؤلٖا

هاث؛ -  اإلاْا

ى اإلاالُت. - ْال٣ْغ ٓم   الخه

                                                           

ٓا٤ٞ  7437مدغم  72اإلااعر في  28-29 ع٢م الىٓام  1 ٓاٖض اإلاخٗل٤ 2229صٌؿمبر  29اإلا ْاث اإلاداؾبي ْالدسجُل الخ٣ُُم ب٣  لؤلص

ضة اؾؿاث اإلاالُت،ْاإلا البى٥ٓ َٝغ مً اإلاالُت ٓعٍت الغؾمُت الجٍغ ت للجمِ  ُٟٞغي  25 ،74الٗضص  الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ

 .22  :م ،2010

ل 26 املىاًّ 1429 كام عحب 23 في املؤعر الِغاع 2  .56-9م ؾاب٤، مغظ٘ ، 2008ُتحٍى
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 الخثبُخاث املاصًت وامللىىٍت:.1.7.7

ْ لي بخ٩لٟت الا٢خىاء في خالت الكغاء ْ ًخم الدسجُل ألا   اط في خالت بهخاظِا مً َٝغ بخ٩لٟت ؤلاهخ ؤ

جي  اإلااؾؿت ٦ما جم الخُغ١ لِا ؾاب٣ا. في خحن ًخم حسجُل الاؾدشماعاث اإلااصًت خؿب اإلاسُِ اإلاداؾبي الَٓ

 1في خالت اإلا٣ابل اإلااصي بـ:

٠ اإلالخ٣ت  جٖلٌت الشغاء= ْالخإمحن المهاٍع٠ زمً الكغاء زاعط الغؾم+ اإلاهاٍع   ى٣ل، التر٦ُب، الصخً 

ْ ؤلاجال+ ؾترصاصفي خالت الا   اث الجمغ٦ُت.ْ اخ١ٓ٣ 

ٍ اؾترظإ ْاإلاخمشلت في: الغؾم ٖلى ْ ؤياٝ قْغ  ال٣ُمت اإلاًاٞت الظي جسً٘ لّ الاؾدشماعاث اإلااصًت 

ٓا٤ٞ الاؾدشماعاث  - ْ  اإلاكتراثج ٖٓت  ثاإلا٣خىا ؤ جياإلاسُِ اإلاصلُل مً  2اإلاجم           داؾبي الَٓ

ضاصًت؛ ٠ ؤلٖا  ما ٖضا اإلاهاٍع

ْ  TVAٓظِت للٗملُاث الخايٗت لـ ج٩ٓن مؤن  -  اإلآظِت لٗملُاث الخهضًغ؛ ؤ

ٓاث ابخض 5الُت للماؾؿت إلاضة ؤن ًدخٟٔ بها يمً الظمت اإلا - ش قغااؾى ْ ها ئء مً جاٍع  بهخاظِا. ؤ

جغؾمل ؤي جًاٝ بلى ال٣ُمت اإلاداؾبُت لل٣ُم الشابخت املصاٍعٍ وألاكباء الالخِت املخللِت بالُِم الثابخت: 

اصة اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت في الخاالث الخالُت:بطا ؤصث بلى   2ٍػ

ْ ٗمغ ؤلاهخاجي لؤلنل البَالت  - اصة ٢ضعجّ ؤلاهخاظُت؛ ؤ  ٍػ

ُٖٓت ؤلاهخاط  - َٓغي لى ْ الخدؿحن الج  اهخاظُت الٓخضة؛ ؤ

َٓغي لخ٩ال٠ُ ؤلاهخاط. -  الخسٌُٟ الج

غ:  ٍ البدث والخؼٍى ٍ  ألان٫ٓ حسجل يمً ٖىانغ مصاٍع ٣ْٞا للكْغ ْطل٪  ٍٓت   الخالُت:٣٦ُم مٗى

ْص بظمالي؛اإلا -  هاٍع٠ اإلادملت لٗملُاث زانت ًاصي في اإلاؿخ٣بل بلى جد٤٣ مغص

٢ْضعة الٓخضة الخ٣ىُت اإلاا - ْاؾخٗمالِا ظلُت لخد٤ُ٣ الٗملُاث اإلاغجبُت بهاَخمام   ٠     ٍ اإلاهاٍع

 ْ  بُِٗا؛ ؤ

 ؾىت.22ػ ْ اال جخجم٘ مغاٖاة ؤ، بم٩اهُت ج٣ضًغ مبلٜ اإلاهاٍع٠ خؿب مىٟٗتها -

 

                                                           
1
ٓام ظمٗت  ِا للضلُل املداؾبي الىػني، (2227) َ ٖٓاث الجامُٗت، الجؼء ألا٫ْ، الجؼاثغ، ، صًجِىُاث املداؾبت امللمِت ًو ٓان اإلاُب

 .36-35م:
ت IAS/IFRSمداؾبت املؤؾؿت ػبِا للملاًحر املداؾبُت الضولُت  ،(2228) قُٗب قى2ٓٝ ٫ْ م٨خبت الكغ٦ت الجؼاثٍغ ، الجؼء ألا

ْاْ، الجؼاثغ ٓص  .82 م، ب
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ت في نهاًت الضوعة:إكاصة ج  ُُِم الخثبُخاث املاصًت وامللىٍى

٣ت مىخٓمت ٖلى مضة اؾخٗما٫ ألانل خُض جدؿب ٧ إلاهخالْ: 1خالي:ال٣ًؿم اإلابلٜ ال٣ابل لئلَخال٥ بٍُغ
 

 ال٣ُمت اإلاخب٣ُت لالؾدشماع –اإلابلٜ ال٣ابل لئلَخال٥ = ال٣ُمت اإلاداؾبُت 

٢ٓ٘ لؤلنل في جهاًت مضة الاؾخٗما٫ بٗض زهم ج٩لٟت ال٣ُمت اإلاخب٣ُت لالؾدشماع هي اإلابلٜ  ؤن خُض ط الاإلاخ خْغ

٢ٓٗت.  اإلاخ

ٓع اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت لؤلنل ٞةطا ٧اهذ: أهماغ إلاهخالْ:  ٣ت جُ ٣ت ؤلاَخال٥ ٍَغ  ح٨ٗـ ٍَغ

  َخال٥ الخُي؛زُُت ًُب٤ ؤلا 

 مخهاٖضة ًُب٤ ؤلاَخال٥ اإلاتزاًض؛ 

 مخىا٢هت ًُب٤ ؤلاَخال٥ اإلاخىا٢و؛ 

 ط.خؿب همِ ؤلاهخا 

هالخٔ ؤن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٌٗخمض ٖلى ؤؾـ ا٢خهاصًت ٌٗاص الىٓغ ٞيها مغة في الؿىت ٖلى ألا٢ل 

جي الظي ٌٗخمض ٖلى ألاؾـ الجباثُت.  ٖلى ٨ٖـ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَٓ

ٓجحرة جض٤ٞ اإلاىاٞ٘  الا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت؛  - ْعي ل ٣ت الاَخال٥ الٟدو الض ت ٍَغ  جخُلب مٗٞغ

 ٗخبر اإلاباوي ؤن٫ٓ ٢ابلت لئلَخال٥ ؤما ألاعاضخي ال تهخل٪؛حعاضخي: اإلاباوي ْألا  -

ٍٓت ال ًخٗضٔ  -  ؾىت.22الٗمغ ؤلاهخاجي للخشبُخاث اإلاٗى

هاث اهسٟاى ٢ُمت  اهسٌاض الُِم : 2ىٓام اإلاداؾبي اإلاالي:المً ؤَم اإلاؿخجضاث التي ظاء بها  ألان٫ٓ حٗض مْا
 

ْ افي ؾٗغ البُ٘ ن ال٣ُمت ٢ابلت للخدهُل  مبلى اهسٌاض الُِمت= ال٣ُمت  -ت ؤحهما ؤ٦بر(خ٢ُمت هُٟٗ ؤ

 اإلاداؾبُت.

ْ ٦ٗبء  ألان٫ٓ هسٟاى ٢ُمت ًضعط مبلٜ ا ْ ًاصي بلى حٗضًل  ؤ بلٜ ال٣ابل اإلايمً ٞغ١ بٖاصة الخ٣ُُم 

 لئلَخال٥ خُض ًدؿب ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت اإلاداؾبُت ؤلاظمالُت  مى٣ٓنا منها الاهسٟاى في ال٣ُمت.

ط ألانل مً اإلاحزاهُت بال في خالت جهاًت اإلاىٓام الخؿب عاث: الخىا٘ػ كً الاؾدثما داؾبي اإلاالي ال ًخم زْغ

ْ اؾخٗمالّ  ش الخىاػ٫ الٟٗلي في خحن  ؤ ظّ. ْفي خالت الخىاػ٫ ٖىّ ٞةهّ ًخم خؿاب ؤلاَخال٥ بلى ٚاًت جاٍع زْغ

ْلُت خؿاب الاَخال٥ بمجغص اجساط ٢غاع الخىاػ٫ ًٖ الاؾدشماع.  3خضصث اإلاغظُٗت الض

                                                           
1
 Arrêté du 23 rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008,Op.Cit., annexe №27, paragraphe№727.7, 

p :8.   
2
Ibid.,  paragraphe№727.72. 

3
 .772م:(، مغظ٘ ؾاب٤، 2227) قىٝٓ قُٗب 
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ٍٓت مً اإلاٗاًحر اإلاىٓام الدٓنلت هٔغ ؤن ٦ ْاإلاٗى ٓاٖض ج٣ُُم الخشبُخاث اإلااصًت  داؾبي اإلاالي ٌؿخمض ٢

ْلُت  ٓص خ٫ٓ ألانل IAS 37.IAS 16.IAS39اإلاداؾبُت الض ، باإلياٞت ألهّ اؾخدضر ًٖ ؾاب٣ّ بى

٠ُ ال٣ٗاعي. ْالخْٓ ٓجي  ٓل  البُ

 7.7.7. ٘ َ ؿىضاث والاللت و و اخضاملاملالُت هحر  ألاصى  خِى

ْالخؿاباث اإلالخ٣ت اإلاخٗل٣ت بمؿاَماث   ُت الحكمل ؾىضاث اإلاؿاَمت       كغ٦ت ألام في الكغ٧اث الٟٖغ

 ْ ْ الؼمُلت  ؤ ٔ اإلاكتر٦ت، باإلياٞت بلى ؾىضاث  طاث الٟاثضة ؤ ْالضًٓن  ؤزغ ى  ْال٣ْغ  ٠ُ       ْؾىضاث الخْٓ

ال جىٓي ا ٍٓل.لتي ؤنضعتها الٓخضة  ٕٓ مًاٞا ْ حسجل بال بُِٗا في اإلاضٔ الُ ا بليه٣ُمت الٗاصلت للم٣ابل اإلاضٞ

ال جضعط يمنها المهاٍع٠  ْمهاٍع٠ البى٪،  ْالًغاثب ٚحر ال٣ابلت لالؾترظإ  ٓاثض ْألاعباح الؿمؿغة  ٟ

ٓػٖت  ٖٓت ٢بل ٖملُت الكغاء.اإلااإلا  1ضٞ

 املسؼون.4.7.7

ن   ٦ٓت مً َٝغ الٓخضة ألان٫ٓ ًمشل اإلاسْؼ ْعة الاؾ ،اإلامل ت ْاإلآظِت للبُ٘ في ص           خٛال٫ الجاٍع

 ْ  الجاعي بهخاظِا مً ؤظل البُ٘. ؤ

ن ٧ل  لي:و الخُُِم ألا  ْ خ٩ال٠ُ التي ججٗلّ في اإلا٩ان الًدمل اإلاسْؼ ْجخمشل ؤ ٓاظض ٖليها   :في الخالت التي ًخ

 ج٩لٟت الكغاء؛ -

ٍٓل؛ -  ج٩لٟت الخد

ت. -  اإلاهاٍع٠ ؤلاصاٍع

ن بض٢ت ًخم ج٣ُُمّ ب٣ُ ْ مت ا٢خىاء في خالت ٖضم جدضًض ج٩لٟت اإلاسْؼ ها ؤ  .ث ممازلتقغاء مسْؼ

ْالخظع إكاصة جُُِم املسؼون:  ْعة اإلاالُت ٣ً جُب٣ُا إلابضؤ الخُُت  ن في جهاًت الض خ٩لٟت ال ؤْ خ٩لٟتالبُم اإلاسْؼ

في خُض ج٨مً ال٣ُمت الخدهُلُت الهاُٞت ال٣ابلت للخد٤٣ 2الخدهُلُت الهاُٞت ال٣ابلت للخد٤٣ ؤحهما ؤ٢ل.

ْ ؤلاإلا٣ضعة مى٣ٓنا منها ج٩ال٠ُ نافي ال٣ُمت البُُٗت ا َْسجل بالٟغ١ بحن ال٣ُمت الهاُٞت الجمام   .٤ٍٓ دؿ

ن.لال٣ابلت ل هت جضوي ٢ُمت اإلاسْؼ ن في خؿاب مْا ْج٩لٟت اإلاسْؼ  خد٤٣ 

ِت هٌاط املسؼون:  ْ ٖىض الجغص ػٍغ ٣خحن: ؤ هاث ٞةهىا وؿخٗمل ٍَغ ط اإلاسْؼ  زْغ

 مخٓؾِ الخ٩لٟت اإلاغجخت؛ -

ٓاعص  - ْ ال ْ زاعط ال ؤ  ال.ؤ

                                                           
1
Arrêté du 23 rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, Op.Cit., annexe №27, paragraphe№722.5, 

p : 11.   
2
Arrêté du 23 rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, Op.Cit., annexe №27, paragraphe№723.5, 

p : 12.   
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ْلُت ْ    IAS IFRSَظا ما ًخ٤ٟ م٘ مغظُٗت اإلاداؾبت الض

هاث الؼعاُٖت خُض اإلا٦ما جُغ١ بلى   ٢ٓٗت في ه٣ُت السْؼ خ٣ُُم بال٣ُمت الٗاصلت مى٣ٓنا منها مهاٍع٠ مخ

 البُ٘.

 املؤوهاث.3.7.7

ٍ الخالُت: ٓاٞغ الكْغ ٓم مدخملت الدؿضًض في خالت ج ْالخؿاثغ هي زه باء  هاث ألٖا  1مْا

عة اإلااال - ٓهُت ًْغ ْ لُت )ال٣اه  يمىُت ( هاججت ًٖ ؤخضار ؾاب٣ت؛ ؤ

 خيبا بمبلٜ الالتزام اإلادخمل.البم٩اهُت  -

ْعٍت لِ ْوكحر ؤن ظجخم اإلاغاظٗت الض ْعة . هاث في جهاًت ٧ل ص باء اإلاىٓام الٍ اإلاْا هاث ألٖا داؾبي ؤلػى مْا

ْعة التي خضزذ ٞيها. ْهو ٖلى جدمُلِا للض ٓاث  ٓػٖت ٖلى ٖضة ؾى  اإلا

 اهاث اللمىمُتالاك.9.7.7

ٓاعص ٍٓل م ٌٍٓ هي ٖملُاث جد ٓمُت مٗضة لخٗ ْ الخ٩ال٠ُ التي جدملِا  ٖم        ؾِخدملِا اإلاؿخُٟض  ؤ

ْمؿخ٣بال ٍ اإلاغجبُت بإوكُت مايُا  ٖٓت مً الكْغ اهت يمً مجم ٓاجج لي ْ الدسجُل ألا  ٍْخم  ،مً ؤلٖا في الى

ٓاجج ٖلى ؤؾاؽ  ،اإلااظلت ٣ْٖالوي خؿبْالتي جغخل بلى ه ْ نل، لؤل مضة اإلاىٟٗت  هٓامي  جًاٝ ال٣ُمت  ؤ

عا  بخسٌُٟ  اهت ًازغ في مضة الاؾخٗما٫ مْغ ٓط اإلاغجبِ باإٖل ْبالخالي ٞةن اإلاىخ اهت،  اإلاداؾبُت لؤلنل بمبلٜ ؤلٖا

ٓا٫ )حؤلاَخال٥.  ءفي ٖب جي يمً عؤؽ ألام ْجدىا٢و جبٗا 74\في خحن جضعط خؿب اإلاسُِ اإلاداؾبي الَٓ  )

 2أل٢ؿاٍ ؤلاَخال٥.

 الِغوض والخصىم املالُت.5.7.7

ج٣ُُم بال٣ُمت الٗاصلت للم٣ابل الهافي اإلاؿخ٣بل بٗض َغح الخ٩ال٠ُ الالخ٣ت اإلاؿخد٣ت ٖىض جىُٟظَا. 

ى ٞخدمل الُْٞما ًخٗل٤ ب ٓبت مباقغة ال٢خىاء لخ٩ال٠ُ اإلاخٗل٣ت بال٣ْغ ْعة اإلاالُت بال بطا ٧اهذ ميؿ ْ لض بىاء  ؤ

ْ ل ؤن ٩ًٓن ظاَؼا للبُ٘ ٢ب اقِغ  72هخاط ؤنل ًخُلب ؤ٢ل مً إل  ؤْ ًخم   الاؾخسضام ؤما في الخالت ال٨ٗؿُت ؤ

٠. في خحن ؤن اإلاصمجِا م٘  ٠ ال٣غى مِما ٧اهذ َبُٗتها اإلاهاٍع جي ًدمل مهاٍع       سُِ اإلاداؾبي الَٓ

ْعة التي خضزذ ٞيها.  بلى الض

                                                           
1
Arrêté du 23 rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, Op.Cit., annexe №27, paragraphe№725.7, 

p :12.  
 
ٓع)2 ُِامجلت ، في الجؼاثغ (IAS/IFRS)مخُلباث ج٤ُُ الىٓام اإلاداؾبي اإلآخض  (،٦2229خٓف ٖاق ، اُخصاصًاث شما٘ إًٍغ

 .298:، الجؼاثغ، م6لٗضصا



 الدراسة امليدانية   عـــالةاب الفصل 

~ 169 ~ 

تالصلىباث التي جىاحه جؼبُّ الِ. 4  ُمت اللاصلت في البِئت الجؼابٍغ

ٕٓ لل٣ُاؽ ل٣ض ؤ٢غ ا ٓجّ الغظ ٓبت جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت في الجؼاثغ مً زال٫ صٖ إلاكٕغ الجؼاثغي بهٗ

ٓباث في الى٣اٍ  ْٖلُّ ؾىلخو َظٍ الهٗ ٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت،  سُت ٧لما حٗظع ال٣ُاؽ  بالخ٩لٟت الخاٍع

 الخالُت:

ٓاٖض : اٖخماصحلاعض جؼبُّ الُِمت اللاصلت مم الِاهىن الجباةي -  الخ٩لٟت مبضؤ ىٖل الجباثُت ال٣

سُت ٓص ْٖضم الخاٍع 1الٗاصلت. ال٣ُمت ؤؾاؽ ٖلى بالخ٣ُُم ٌؿمذ ظباجي هو ْظ
       الخدٟٔ َظا 

ٓجها تهضص بخ٣لُو بلى عؤحهم خؿب ًغظ٘ عبما الٗىهغ َظا خ٫ٓ  الجباجي اإلاكٕغ َٝغ مً  ؤلاًغاصاث ٧

بُت ٣ت حٗتٝر ال ٞهي ْٖلُّ ٦بحر، بك٩ل الًٍغ ٣ت بٛحر الاَخال٧اث خؿاب بٍُغ  لضحها، اإلا٣غعة الٍُغ

2اإلاالُت. األن٫ٓ ب ًخٗل٤ ُٞما زانت
 

ٝ  :صلىبت جدضًض الُِمت اللاصلت للص٘ى الثابخت املاصًت - خُض ؤن جدضًض َظٍ ال٣ُمت ًخم في ْْغ

َْظا  ،اإلاىاٞؿت الٗاصًت ٓماث ال٩املت،  ْاإلاكتري ال٣ضعة ٖلى الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل          ٩ٍْٓن للباج٘ 

 اإلااصًت في الجؼاثغ؛ ألان٫ٓ بٌٗ ما ال ًخُاب٤ م٘ 

 البى٥ٓ ؤن : باٖخباعوصوغ حجم املؤؾؿاث وهِص الٕىاصع املهىُت املؤهلت ءهُاب ؾَى مالي ٍٓ -

ُت اإلاالُت اإلااؾؿاث ي٠ٗ ٞةن اإلاالُت الؿ١ٓ  في ألاؾاؾُت الغ٧اثؼ هي        مباقغة ًازغ ْاإلاهٞغ

ٓ ؤ ٖلى  اإلاا٫؛ ١اؾ

 ال٣ُمت ٤ْٞ ٞالخ٣ُُم: والشمىلُت باملصضاُُت ًخمحز الىػني لالُخصاص مللىماث هـام هُاب -

ٓماث بلى ًدخاط الٗاصلت ٓٞغ مٗل ٢ٓذ في لت،ْ اْاإلاخض الشابخت لؤلن٫ٓ  الخالُت ألاؾٗاع ًٖ ٧اُٞت ج  ال

ٓماث في جًاعبا ُّٞ وسجل الظي ٓعة اإلاٗل  الغؾمُت الُِئاث ٢بل مً الجؼاثغي  الا٢خهاص خ٫ٓ  اإلايك

 ٢لتها. ًٖ ًٞال

 

 

                                                           
 املبظولت الجهىص و الجباةي الىـام كلى الجضًض املالي املداؾبي الىـام جؼبُّ عآزا(، 2273بًمان ) ظلُلت خمضي ْ عيا ظاْخضْ 1

جي م٣ضمت يمً ٞٗالُاث اإلالخ٣ى ٖملْع٢ت  ،لخٌُُٕه ٫ٓ  الَٓ ْاإلاخٓؾُت،  الهٛحرة اإلااؾؿاث يف اإلاالي اإلاداؾبي ْآٞا١ الىٓام ْا٢٘ خ

ٓاصي، الجؼاثغ م2273ماي  26ْ 25ؤًام   .9-8، ظامٗت ال
ٓن  مدمض2 ٓع  ػع٢  19 ممغحم ؾابّ،، (2274) بُٗلِل الضًً ْه
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II.  ؼبُُِتالخالضعاؾت 

ْاث اإلاؿخسضمت لجم٘ البُاهاث مً ؤٞغاص ؾيخُغ١ في َظا الٗىهغ ل      الضعاؾت خُض  ُٖىتخٓيُذ ألاص

ٓػَّٗ ٖلى ُٖىت مً  ْج ؾِخم جٓيُذ خُض  في الجؼاثغ ، ْزبراء مداؾبُحنمض٣٢حن جم جهمُم اؾخبُان 

٦ما ؾِخم جٓيُذ مجاالث ، الضعاؾت ازخُاع ُٖىت اإلاغاخل اإلاسخلٟت اإلاٗخمضة في جهمُم الاؾخبُان ْفي

٢ْض جم  خت،  ْازخباع الٟغيُاث اإلاُْغ   : بلى الٗىهغ ج٣ؿُم َظا الضعاؾت، 
 

 

 

 

 .مىهجُت وأصاة الضعاؾت1

ْمىهجُخّ ٌٗخبر  ْ جىُٓم الٗمل  ْالخه٫ٓ ؤ ٓاظب بجباِٖا للٓن٫ٓ بلى ازخباع الٟغيُاث  ٓاث ال لى الخُ

٠٢ٓ ٖل ٓة اإلاِمت التي ًخ ْهي الخُ يها هجاح البدض مً ٞكلّ، ٞال ًم٨ً الٓن٫ٓ بلى هخاثج ٖلى هخاثج ص٣ُ٢ت، 

ْٖلُّ ًدى ٓماث التي ًجب الخه٫ٓ ٖليها.  ْجىُٓم اإلاٗل ٫ َظا ْ اص٣ُ٢ت صْن بىاء بَاع منهجي ٌؿمذ بخدضًض 

ُْٖىتها، صاة اإلاؿخسضمت لجم٘ البُاهاثالٗىهغ ألا  الاخهاثُت اإلاخبٗت إلاٗالجت  ألاؾالُب، مجخم٘ الضعاؾت 

  البُاهاث.

 . أصاة الضعاؾت1.1

ٓماث ألا  ؤَضاٝظل جد٤ُ٣ ؤمً  َْٓ ٖباعة ْ الضعاؾت جم اللجٓء بلى الاؾخبُان ٦إصاة لجم٘ اإلاٗل لُت، 

ٓػَّٗ ٖلى ُٖىت  ٍْخم ج ٖٓت مً ألاؾئلت اإلاٗضة مؿب٣ا  ْ ًٖ مجم ٓب ؤ ٓم اإلاؿخج  اإلظابتن بٓ مجخم٘ الضعاؾت ل٣ُ

ٕٓ م ٓبت ًٖ اإلآي ْمً زم ًخم ججمُ٘ البُاهاث اإلاُل دل الضعاؾت لٛغى جدلُلِا مً ؤظل الٓن٫ٓ ٖلُّ 

ٓبت.  للىخاثج اإلاُل

 جصمُم الاؾخبُان.1.1.1

ْٞغيُاجّ، مً زب٢مىا بخهمُم الاؾخبُان بىاء ٖلى  ٕٓ البدض  إل ٖلى ألا ق٩الُت مٓي صب ال٫ الَا

ْالخبراء  ٕٓ بياٞت بلى اؾدكاعة ٖضص مً ألاؾاجظة  اإلاداؾبي ٧الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت باإلآي

٣ْٞغاجّاإلا ٢ْابلت للِٟمؤلىا ٢ضع الام٩ان ْ اْالتي خ ،داؾبُحن لخدضًض ؤبٗاص الاؾخبُان  مً ٢بل  ن ج٩ٓن ؾِلت 

ٓبحن الظًً ًٟترى  ٕٓ الضعاؾتؤاإلاؿخج ْاؾ٘ بمٓي ٓا ٖلى اَإل  ٓه ٢ْض جم ج٣ؿُم الاؾخبُان بلى ٢ؿمحن  .ن ٩ً

 عثِؿُحن:

ْؤصاة الضعاؾت؛مى  هجُت 

ْجٟؿحر هخاثج الضعاؾت  .جدلُل 
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ٓماث الٗامت ًٖ اإلاؿخجُب زهان: ُ٘ مً الاؾخبو ًدخىي كلى الجؼء ألا ٘: و الِؿم ألا  -أ  و لبٌٗ اإلاٗل

ٓاث الخبرة( ل الٗلمي، اإلاِىت، ؾى  ؛) اإلاَا

     جم ج٣ؿُمّ بلى زالزت ؤظؼاء عثِؿُت ٌُٛي ٧ل ظؼء ٧اٞت البُاهاث اإلاسخلٟت إلاٗالجت الِؿم الثاوي:  -ب 

ٖٓت:  ٧ل ٞغيُت مً الٟغيُاث اإلآي

ٓصة ا :الثاويالجؼء  - سُت ٖلى ظ ٓماث اإلاداؾبُتؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع  ؛إلاٗل

ٓماث اإلاداؾبُت :الثالثالجؼء  - ٓصة اإلاٗل  ؛ؤزغ اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ظ

ت لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت :الغابمالجؼء  - ت البِئت الجؼاثٍغ  .ظاٍَؼ

َْٓ خماص ٖلى م٣ُاؽ ل٩ُاعث الخماسخي  ٖٓا ٦ما جم الٖا                  خُض ًُلب  ،ؤ٦ثر اإلا٣اًِـ قُ

ٓا٣ٞخّ ُّٞ مً اإلابد ْ ٓر ؤن ًدضص صعظت م ٓ ؾلم جغجُبي باألع٢ام ل٩ل  ؤ َْ ٓا٣ٞخّ ٖلى زُاعاث مدضصة.  ٖضم م

ْطل٪  ال باؾخسضام اإلا٣ُاؽ الترجُبي لؤلَمُت  ُاء الٓؾِ الخؿابي مضل َْظا إٖل ٓص الاؾخبُان،  بىض مً بى

ْالجض٫ْ الخالي ًٓضر  طل٪:   لالؾخٟاصة منها ُٞما بٗض ٖىض الخدلُل 

 ٘ م الجضو ٖاعث الخماس ي إلاحابت: مُِاؽ 12 ُع  كلى ؾلم لُ

 

 

 

  

خماص ٖلى  ؾلم ل٨ُغث الخماسخياملصضع:   مً بٖضاص الُالبت باإٖل

 الضعاؾتصضَ وزباث أصاة .7.1

ْالشباث. ْ ّ ألا بٗضما جمذ نُاٚت الاؾخبُان في ق٩ل  لي البض مً بزًاّٖ الزخباعي الهض١ 

 صضَ الاؾخبُان.1.7.1

٢ْمىا بالخإ٦ض مً نض١  ٣ًهض بهض١ ؤصاة الضعاؾت؛ ؤن ج٣ِـ ٣ٞغاث الاؾخبُان ما ْيٗذ ل٣ُاؾّ، 

الاؾخبُان مً زال٫؛ الهض١ الٓاَغي لالؾخبُان )نض١ اإلاد٨محن(، ْنض١ الاحؿا١ الضازلي لٗباعاث 

ْال  ع الاؾخبُان.ْ اهض١ البىاجي إلادالاؾخبُان، 

 الصضَ الـاهغي: -أ 

ٓم ٖلى ٨ٞغة مضٔ مىاؾبت ٣ٞغاث الاؾخبُان  ْمضٔ ٖال٢تها  ؟إلاً ًُب٤ ٖليهم ؟إلاا ٣ًِـ ،٣ٍْ

ٖٓت اإلاد٨محن مً طْي الخبرة ْالازخهام مْمً َظا اإلاىُل٤ جم ٖغى الاؾخبُان ٖلى مج ؟باالؾخبُان ٩٦ل

 الغأي
ملاعض 

 بشضة
 مىاًّ صون عأي ملاعض

مىاًّ 

 بشضة

ٓػن  5 4 3 2 7 ال
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م ْالاؾخٟاصة مً آعا ْالخد٤٣ مً مضٔ ألزظ ْظِاث هَٓغ ٓع الظي جيخمي  مالءمتئهم في حٗضًلّ  ٧ل ٖباعة للمد

ْمضٔ قم٫ٓ الاؾخبُان إلاك٩ل بلُّ ْالٗلمُت لٗباعاث الاؾخبُان،  ْص٢ت الهُاٚت اللُٟٓت  ْمضٔ ؾالمت   ،

ْجد٤ُ٣  ْبياٞت ٖباعاث  .ِاؤَضاٞالضعاؾت  ْفى يٓء ؤعاء الؿاصة اإلاد٨محن جم بٖاصة نُاٚت بٌٗ الٗباعاث 

 ٔ  خدؿحن ؤصاة الضعاؾت.ل ؤزغ

٤ ٖغيّ  بُت، ًٖ ٍَغ ٓعة ججٍغ ْزباث الاؾخبُان به        بٗض طل٪ جم اللجٓء بلى الخإ٦ض مً نض١ 

ْ ٖلى ُٖىت  ٓبّ، زانت الخ٨غاع ؤ ْالؿلبُاث التي ٢ض حك ٓبحن ٢هض اؾخسغاط الى٣اثو      لُت م٣ضعة بٗكغة مؿخج

 ْ ْالخ٣ُٗض، التي ٢ض جضٞ٘ اإلاؿخ ؤ ْالٛمٓى  ٓبحن لٗضم الخٗامل م٘ الاؾخبُان بك٩ل ظضي.٫َٓ ألاؾئلت   ج

خباع اإلاالخٓاث التي نضعث ًٖ ألاؾاجظة اإلاد٨محن باإلياٞت بلى ما جم ا٦دكاّٞ  ،ْبٗض ألازظ بٗحن الٖا

جم يبِ ألاؾئلت ْنُاٚت الاؾخبُان بك٩لّ  ،لي الظي قمل ٖكغة ؤٞغاصْ مً ه٣اثو مً زال٫ الازخباع ألا 

ْالالنهاجي باللٛخحن    .22ْاإلالخ٤ ع٢م 27ٟغوؿُت ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢مالٗغبُت 

 : صضَ الاحؿاَ الضازلي  -ب 

ٓع الظي  ؛٣ًهض بهض١ الاحؿا١ الضازلي مضٔ احؿا١ ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾخبُان م٘ اإلاد

 َظٍ ال٣ٟغة. بلُّجيخمي 

ْالبالٜ ٖضصَا  جم خؿاب الاحؿا١ الضازلي لٗباعاث الاؾخبُان ٖلى ُٖىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت 

ْطل٪ بدؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٖباعة ٞغ  52 ْ صا  ٓع الخابٗت لّ. ؤ ْالضعظت ال٩لُت للمد  ٣ٞغة 

ٓبت ؤ٦بر مً  ٢rاٖضة : بطا ٧اهذ  - ْلُت، ٞاهّ ًٓظض اعجباٍ مٗىٓي؛ rاإلادؿ  الجض

ٔ ٢اٖضة  ؤْ - ْ ؤ٢ل مً  (Sig. or P-value): بطا ٧اهذ ٢ُمت الاخخما٫ الخُإ ؤزغ ي ْ احؿ ؤ

ٍٓت   هّ ًٓظض اعجباٍ مٗىٓي. ةٞ  2.05، 2.27مؿخٔٓ اإلاٗى
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ُت كلى حىصة املللىماث الجؼء الثاوي: أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍعسصضَ الاحؿاَ الضازلي للباعاث  ال:أو 

 املداؾبُت

 ٘ م الجضو سُت كل بلض : مضي الاحؿاَ الضازلي للباعاث14 ُع ى حىصة أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

 املللىماث املداؾبُت باؾخسضام ملامل الاعجباغ بحرؾىن 

م  الُغ
ملامل  الٌِغة

 الاعجباغ
Sig الىدُجت 

 0.000 **1.339 املالءمتزاصُت 
الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH2 
سُـــت  ٓمـــاث اإلابيُـــت ٖلـــى ؤؾـــاؽ الخ٩لٟـــت الخاٍع  مالءمـــتاإلاٗل

 الجساط ال٣غاعاث
0.753** 0.000 

الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH3    
٢ٓــــــذ اإلاىاؾــــــب  ٓمــــــاث فــــــي ال سُــــــت مٗل ٓٞغ الخ٩لٟــــــت الخاٍع جــــــ

 الجساط ال٣غاع 
0.721** 0.000 

الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH4 
سُـــــت مخســـــظ  ٓمـــــاث اإلابيُـــــت ٖلـــــى الخ٩لٟـــــت الخاٍع جم٨ـــــً اإلاٗل

 ال٣غاع مً الخيبا
0.822** 0.000 

الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH5 
سُت في ج٣ُُم ال٣غ   اعاث اإلاخسظة حؿاَم الخ٩لٟت الخاٍع

0.809** 0.000 
الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH 
10 

سُـــت ًـــاصي بلـــى ٢ُـــاؽ  خمـــاص ٖلـــى ؤؾـــاؽ الخ٩لٟـــت الخاٍع الٖا

 ؾلُم لىخاثج وكاٍ الكغ٦ت
0.709** 0.000 

الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH 
11 

سُت ًاصي بلى اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ  اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

 اإلاا٫ اإلاؿدشمغ
0.588** 0.000 

عجباغ صا٘ الا 

 اخصابُا

ُت  0.000 *0.278 زاصُت املىزُى
الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH6 
سُـــــــت مبيُـــــــت ٖلـــــــى ؤؾـــــــاؽ ازبـــــــاث  ْ الخ٩لٟـــــــت الخاٍع صلُـــــــل  ؤ

ٓعي  مٓي
0.704** 0.000 

الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH7 
سُــــــت  ٓمـــــاث اإلابيُــــــت ٖلـــــى ؤؾــــــاؽ الخ٩لٟـــــت الخاٍع ٓٞغ اإلاٗل جـــــ

 زانُت ال٣ابلُت للخد٤٣
0.781** 0.000 

عجباغ صا٘ الا 

 اخصابُا

CH8 
ْلِؿذ  سُت ًٖ خضْر ٖملُاث ٞٗلُت  حٗبر الخ٩لٟت الخاٍع

٢ُٓت ٓز ْبالخالي ٞهي ؤ٦ثر م  اٞترايُت 
0.754** 0.000 

الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH 
12 

ٓمـاث حٗبـر بهـض١ ٖـً  ٓٞغ مٗل سُت ًـ ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓم بها اإلااؾؿت ألاخضارمسخل٠   ْاله٣ٟاث التي ج٣
0.598** 0.000 

الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH1 
ِْٞمِا ٓلت جُب٣ُِا  سُت بؿِ  جخمحز الخ٩لٟت الخاٍع

0.285* 0.012 
الاعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

CH9 

ٓة الكـغاثُت لٓخــضة الى٣ـض خؿــب  بن ججاَـل الخٛحـر فــي ال٣ـ

سُــــــــت ال ًــــــــازغ ٖلــــــــى ٢ابلُــــــــت اإلا٣اعهــــــــت  مبــــــــضؤ الخ٩لٟــــــــت الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت  للمٗل

0.719** 0.000 

غ صا٘ الاعجبا

 اخصابُا

ْلُت :  ٢rُمت  ت  2.27ٖىض مؿخٔٓ الضاللت 0.325الجض ْلُت:   r// ٢ُمت  49ْصعظت خٍغ ت ْصعظت 2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  0.247الجض  49خٍغ

ٍٓت** حٗجي م٣اعهت ٢ُمت)  ْ  sig()مؿخٔٓ اإلاٗى  2.27بمؿخٔٓ صاللت  (( ٢P-valueُمت الاخخما٫ الخُإ ) ؤ

ٍٓت)مؿخ* حٗجي م٣اعهت ٢ُمت)  ْ  sig(ٔٓ اإلاٗى  2.25بمؿخٔٓ صاللت  (( ٢P-valueُمت الاخخما٫ الخُإ ) ؤ

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج: املصضع   SPSS .V 23 مً بٖضاص الُالبت بااٖل
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ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت هجض  مٗامالث الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث   الؿاب٤مً زال٫ الجض٫ْ 

ٓماث اإلاداؾ ٓصة اإلاٗل سُت ٖلى ظ ٓب r ٢ُمتْاإلاٗض٫ ال٨لي لٗباعاجّ صالت بخهاثُا، خُض  بُتالخاٍع  تاإلادؿ

ْهي 2.822ْ  2.278)جترْاح بحن  ْلُت، ٦ما ؤن  ٢ُمت  r ٦بر مً ٢ُمتؤ(  ٍٓت( SIGالجض ٢ل ؤ )مؿخٔٓ اإلاٗى

ْمىّ حٗخبر ٣ٞغاث بٗض 2.27ْ  2.25ضاللت المً مؿخٔٓ  ٓصة ،  سُت ٖلى ظ ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث ا ْمدؿ٣ت صازلُا، إلاا ْيٗذ ل٣ُاؾّ. إلاداؾبُتاإلاٗل  ناص٢ت 

الجؼء الثالث: أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى حىصة املللىماث صضَ الاحؿاَ الضازلي للباعاث زاهُا:

 املداؾبُت    

 ٘ م الجضو ت كلى حىصة املللىماث أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصل بلض : مضي الاحؿاَ الضازلي للباعاث71 ُع

 املداؾبُت

م
لُغ

ا
 

 الٌِغة
ملامل 

 الاعجباغ
Sig الىدُجت 

 0.000 **0.680 زاصُت الِابلُت للٌهم
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

JV1 
ٓم ال٣ُمت الٗاصلت ٓح مِٟ ْالٓي  ًخمحز بالبؿاَت 

0.834** 0.000 
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

JV2 
ٓص ال ً ٓص ؾــــٗغ ؾـــــ١ٓ لــــبٌٗ البىـــــ هــــٗب مـــــً ٖــــضم ْظـــــ

 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.495 جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت

JV3 
ــاصة ال٣ابلُــت للِٟـــم  ٓطط ال٣ُمــت الٗاصلـــت فــي ٍػ ٌؿــاَم همــ

ٓماث اإلاالُت مً ٢بل اإلاؿخسضمحن  للمٗل
 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.826

 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.438 املالءمتزاصُت 

JV4 
٣ْٞــا لل٣ُمــت الٗاصلــت جمخــاػ ا ٓمــاث اإلاداؾــبُت اإلاٗــضة  إلاٗل

 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.744 اإلاالءمتبسانُت 

JV5 

مخســـظ ال٣ـــغاع مـــً الخهـــ٫ٓ ٖلـــى ال٣ُمـــت الٗاصلـــت  جم٨ـــً

٢ْذ مىاؾب ألجها ح٨ٗـ آزـغ ج٣ُـُم ٖـاص٫  ٓماث في  مٗل

ٓص ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي  لبى
صا٘ اخصابُاًىحض اعجباغ  0.000 **0.775  

JV6 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.826 لل٣ُمت الٗاصلت ال٣ضعة ٖلى الخإزحر ٖلى مخسظ ال٣غاع 

JV7 
ـــــــــت  ـــــــــاصة ال٣ـــــــــضعة الخيبٍا حؿـــــــــاَم ال٣ُمـــــــــت الٗاصلـــــــــت فـــــــــي ٍػ

ٓماث اإلاالُت  ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.818 للمٗل

JV8 

٣ْٞـــــــــا لل٣ُمـــــــــت ا ٓمـــــــــاث اإلاداؾـــــــــبُت  لٗاصلـــــــــت اٖـــــــــضاص اإلاٗل

ٓٞحر زانـــــــُت ال٣ـــــــضعة ٖلـــــــى ج٣ُـــــــُم هخـــــــاثج  ٌؿـــــــاٖض فـــــــي جـــــــ

 الازخُاعاث الؿاب٣ت
 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.673

ُت  ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.672 زاصُت املىزُى

JV9  ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.632 جًمً ال٣ُمت الٗاصلت خُاصًت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

JV10 

ٓمـــــــاث  ٢ُٓـــــــت اإلاٗل ٓز ـــــــاصة م حؿــــــاَم ال٣ـــــــُم الٗاصلـــــــت فــــــي ٍػ

خمــــــــــاص ٖليهــــــــــا مــــــــــً ٢بــــــــــل  اإلاداؾــــــــــبُت بدُــــــــــض ًم٨ــــــــــً الٖا

 اإلاؿخسضمحن
 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.834
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JV11 
 ال٣ُمـت ؤؾـاؽ ٖلـى اإلابيُـت اإلاالُـت البُاهـاث جد٣ـ٤

ٓماث اإلاداؾبُت الخمشُل زانُت الٗاصلت ض اعجباغ صا٘ اخصابُاًىح 0.000 **0.829 الهاص١ للمٗل  

JV12 
٣ْٞا لل٣ُمـت الٗاصلـت مـً  ال جم٨ً البُاهاث اإلاالُت اإلاٗضة 

 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.741 الخالٖب في الخؿاباث.

JV13 
ٓمــاث ٣ْٞــا ألؾــاؽ ال٣ُمــت الٗاصلــت جد٣ــ٤  اإلاٗل اإلاٗــضة 

 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.631 زانُت ال٣ابلُت للخد٤٣ 

 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.603 زاصُت الِابلُت للمِاعهت

JV14 
ـــغ اإلاـــالي اإلابجـــي ٖلـــى ؤؾـــاؽ ال٣ُمـــت الٗاصلـــت  ٨ٌٗــــ الخ٣ٍغ

ٓص  ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.720 الخٛحراث في ال٣ضعة الكغاثُت للى٣

JV15 

ٓمـــاث اإلاداؾـــبُت اإلابيُـــت ٖلـــى ؤؾـــاؽ ال٣ُمـــت  جم٨ـــً اإلاٗل

مــً اظـــغاء اإلا٣اعهــاث الؼماهُــت مـــً ؤظــل الخ٣ُـــُم الٗاصلــت 

 اليؿبي للمغ٦ؼ اإلاالي ْألاصاء
 ًىحض اعجباغ صا٘ اخصابُا 0.000 **0.720

ْلُت :  ٢rُمت ٢ُمت  ت  2.27ٖىض مؿخٔٓ الضاللت 0.325الجض ْلُت:   r// ٢ُمت  49ْصعظت خٍغ ت ْصعظت 2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  0.247الجض  49خٍغ

ٍٓت** حٗجي م٣اعهت ٢ُمت)  ْ  sig()مؿخٔٓ اإلاٗى  2.27بمؿخٔٓ صاللت  (( ٢P-valueُمت الاخخما٫ الخُإ ) ؤ

ٍٓت* حٗجي م٣اعهت ٢ُمت)               ْ  sig()مؿخٔٓ اإلاٗى  2.25بمؿخٔٓ صاللت  (( ٢P-valueُمت الاخخما٫ الخُإ ) ؤ

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   SS .V 23SPٖضاص الُالبت بااٖل

ؤزغ اؾخسضام ال٣ُمت مً زال٫ الجض٫ْ ؤٖالٍ  هجض  مٗامالث الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث 

ٓماث اإلاداؾبُت  ٓصة اإلاٗل ٓبت r ٢ُمتْاإلاٗض٫ ال٨لي لٗباعاجّ صالت بخهاثُا، خُض الٗاصلت ٖلى ظ  اإلادؿ

ْهي 2.834ْ  0.438)جترْاح بحن ْلُت ٦ما ؤن  ٢ُمت  r ٦بر مً ٢ُمتؤ(  ٍٓت( SIGالجض  ٢ل ؤ )مؿخٔٓ اإلاٗى

ْمىّ حٗخبر ٣ٞغاث  بٗض 2.27ْ 2.25ضاللت  المً مؿخٔٓ  ٓصة ،  ؤزغ اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ظ

ٓماث اإلاداؾبُت  ْمدؿ٣ت صازلُا، إلاا ْيٗذ ل٣ُاؾّ.اإلاٗل  ناص٢ت 
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ت صضَ الاحؿاَ الضازلي للباعاث زالثا: ت البِئت الجؼابٍغ  لخؼبُّ الُِمت اللاصلت     الجؼء الغابم: حاهٍؼ

 ٘ م الجضو ت لخؼبُّ الُِمت اللاصلت بلض : مضي الاحؿاَ الضازلي للباعاث 71 ُع ت البِئت الجؼابٍغ حاهٍؼ

 باؾخسضام ملامل الاعجباغ بحرؾىن 

م  الٌِغة الُغ
ملامل 

 الاعجباغ
Sig الىدُجت 

EN1 
ض اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في  ٓصاث جٍا ج٣ُُم مٓظ

ْال٣ُاؽ اإلاداؾبي  0.000 **0.365 اإلااؾؿت 
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN2 
ْبُٗضة ًٖ  ت باإلاىاٞؿت ال٩املت  جمخاػ الؿ١ٓ الجؼاثٍغ

ْجإزحر الاخخ٩اعاث ٓمي   0.000 **0.308 الخضزل الخ٩
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN3 
ٓن الٗ ت َب٣ا ل٣اه غى جخدضص ألاؾٗاع في الؿ١ٓ الجؼاثٍغ

ْن جإزحراث زاعظُت  0.02 *0.501 ْالُلب ص
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN4 
سُت ال٣ُمت الٗاصلت  في البِئت ؤوؿب مً الخ٩لٟت الخاٍع

ت  0.000 **0.546 الجؼاثٍغ
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN5 
ال٣ضعة ٖلى الٓن٫ٓ بلى ال٣ُمت الٗاصلت ل٨شحر مً 

ٓصاث اإلاالُت ْالاؾدشماعاث ال٣ٗا ت .اإلآظ  0.000 **0.431 ٍع
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN6 

ت الؿ١ٓ  اهٟخاح ًم٨ً  مً الٗالمي الؿ١ٓ  ٖلى الجؼاثٍغ

ت ٓلت ) حٛحراث ألاؾٗاع مٗٞغ ٓٞغ ؾِ ٢ُٓت ال٣ُم ج  الؿ

 ( الٗاصلت
0.356** 0.000 

ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN7 

ن،  ًخمخ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاالي الجؼاثغي  بصاعة، مؿدشمْغ

ٓم ال٣ُمت مدا ٓلت مً الٓعي إلاِٟ ٓن،... بضعظت م٣ب ؾب

 الٗاصلت
0.650** 0.000 

ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN8 
ٍٓغ  ْجُ ال ًدخاط مِىحي اإلاداؾبت في الجؼاثغ بلى حٗم٤ُ 

 0.000 **0.514  ِٞمِم لل٣ُمت الٗاصلت
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN9 
ْعا َاما في اؾخسضام ٗاث اإلادلُت ص ْ  جلٗب الدكَغ ٖضم  ؤ

 0.012 *0.601 اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN10 
ت بال٣ُاؽ ال٣اثم  بُت الجؼاثٍغ ٗاث الًٍغ ال جخمؿ٪ الدكَغ

سُت  0.000 **0.632 ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN11 
ٗاث جدخاط ال بُت الدكَغ ت الًٍغ ٍٓغ الجؼاثٍغ  بك٩ل للخُ

 . الٗاصلت ؾخسضام ال٣ُمتبا ٌؿمذ
0.644** 0.000 

ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN12 

لت ال  ت اإلاَا ت الجؼاثٍغ ٓاصع البكٍغ ًٓظض ي٠ٗ وؿبي في ال٩

ْلُت  ٓاعصة في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ْجُب٤ُ اإلاٟاَُم ال لِٟم 

 بك٩ل ؾلُم.
0.321* 0.000 

ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN13 

ْعا َاما في جُب٤ُ مداؾبت ًلٗب مض٣٢ي الخؿاباث ص

ال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ جض٤ُ٢ ج٣ضًغاث ال٣ُمت الٗاصلت  

 ٖىض جض٤ُ٢ البُاهاث اإلاالُت
0.522** 0.000 

ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

EN14 
ْاضر  جًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ال٣ُمت الٗاصلت بك٩ل 

 0.000 **0.551 ْص٤ُ٢
ًىحض اعجباغ صا٘ 

 اخصابُا

ْلُت : ا  ٢rُمت  ت  2.27ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  0.325لجض ْلُت :   r// ٢ُمت  49ْصعظت خٍغ ت  2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت 0.247الجض  49ْصعظت خٍغ

ٍٓت** حٗجي م٣اعهت ٢ُمت)  ْ  sig()مؿخٔٓ اإلاٗى  2.27بمؿخٔٓ صاللت  (( ٢P-valueُمت الاخخما٫ الخُإ ) ؤ

ٍٓتمت) * حٗجي م٣اعهت ٢ُ                              ْ  sig()مؿخٔٓ اإلاٗى  2.25بمؿخٔٓ صاللت  (( ٢P-valueُمت الاخخما٫ الخُإ ) ؤ

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج :املصضع   SPSS .V 23مً بٖضاص الُالبت بااٖل
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ـت  هجـض  مٗـامالث الاعجبـاٍ بـحن ٧ـل ٣ٞـغة مـً ٣ٞـغاث  الؿاب٤مً زال٫ الجض٫ْ  ـت البِئـت الجؼاثٍغ ظاٍَؼ

ٓبت  r ٢ُمـتإلاٗـض٫ ال٨لـي لٗباعاجـّ صالـت بخهـاثُا، خُـض ْالخُبُـ٤ ال٣ُمـت الٗاصلـت   2.328تـرْاح بـحن ج)اإلادؿـ

ْهـي 2.652ْ ْلُــت r ا٦بــر مــً ٢ُمـت(  ٍٓــت( ٦SIGمــا ؤن  ٢ُمـت  ،الجض ضاللــت   المؿــخٔٓ ٢ـل مــً ؤ )مؿــخٔٓ اإلاٗى

ْمىــّ حٗخبــر ٣ٞــغاث  بٗــض 2.27ْ  2.25 ــت لخُبُــ٤ ال٣ُمــت الٗاصلــت ،  ــت البِئــت الجؼاثٍغ ْ  ظاٍَؼ مدؿــ٣ت نــاص٢ت 

 .صازلُا، إلاا ْيٗذ ل٣ُاؾّ

 َ الاحؿاَ البىاةي لصاة الضعاؾتصض  - ج

ٌٗخبــــر نــــض١ الاحؿــــا١ البىــــاجي ؤخــــض م٣ــــاًِـ نــــض١ ؤصاة الضعاؾــــت، خُــــض ٣ًــــِـ مــــضٔ جد٣ــــ٤ 

ٓع بليهـــــالتـــــي حؿـــــعى ألاصاة الٓنـــــ٫ٓ  ألاَـــــضاٝ ٍْبـــــحن نـــــض١ الاحؿـــــا١ البىـــــاجي مـــــضٔ اعجبـــــاٍ ٧ـــــل مدـــــ       ا، 

ْالجض٫ْ الخالي ًٓضر طل٪.ع ؤصاة الضعاؾت بالضع ْ امً مد  ظت ال٩لُت ل٣ٟغاث الاؾخبُان مجخمٗت، 

 ٘ م الجضو  : صضَ الاحؿاَ البىاةي لصاة الضعاؾت77 ُع

 ع الاؾخبُانو امد
ملامل 

 الاعجباغ
Sig الىدُجت 

أحؼاء 

 الاؾخبُان

1 

الجــــــؼء الثــــــاوي: أزــــــغ اؾــــــخسضام الخٖلٌــــــت 

سُـــــــــــــــت كلـــــــــــــــى حـــــــــــــــىصة امل للىمـــــــــــــــاث الخاٍع

     املداؾبُت

0.651** 1,000 
ًىحض اعجباغ 

 صا٘ اخصابُا

7 

الجــــــؼء الثالــــــث: أزــــــغ اؾــــــخسضام الُِمــــــت 

اللاصلــــــــــــــــــت كلــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــىصة املللىمــــــــــــــــــاث 

  املداؾبُت     

0.790** 1,000 
ًىحض اعجباغ 

 صا٘ اخصابُا

4 
ـــت  ـــت البِئـــت الجؼابٍغ الجـــؼء الغابـــم: حاهٍؼ

  لخؼبُّ الُِمت اللاصلت        
0.735** 1,000 

ًىحض اعجباغ 

 صا٘ اخصابُا

ْلُتا ٢rُمت  ت  2.27مؿخٔٓ الضاللت ٖىض 0.325: لجض ْلُت :   r/ ٢ُمت  49ْصعظت خٍغ تخْصعظت   2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت 0.247الجض  49ٍغ

ٍٓت** حٗجي م٣اعهت ٢ُمت)  ْ  sig()مؿخٔٓ اإلاٗى  2.27بمؿخٔٓ صاللت  (( ٢P-valueُمت الاخخما٫ الخُإ ) ؤ

ٍٓتم٣اعهت ٢ُمت) * حٗجي  ْ  sig()مؿخٔٓ اإلاٗى  2.25بمؿخٔٓ صاللت  (( ٢P-valueُمت الاخخما٫ الخُإ ) ؤ

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً : املصضع   SPSS .V 23  ٖضاص الُالبت بااٖل

ْاإلاٗـــض٫ ال٨لـــي لٗبـــاعاث الاؾـــخبُان ؤٖـــالٍ  مـــً زـــال٫ الجـــض٫ْ  ٓع   هجـــض  مٗـــامالث الاعجبـــاٍ بـــحن ٧ـــل اإلادـــ

ٓبت  r ٢ُمـــت، خُـــض صالـــت بخهـــاثُا  ْلُـــت  r مـــً ٢ُمـــت ا٦بـــر( 0.790ْ  0.651) جتـــرْاح بـــحن اإلادؿـــ          الجض

ٍٓـــــــت ٦SIGمــــــا ؤن  ٢ُمــــــت  ْمىــــــّ حٗخبــــــر  مدـــــــ2.27ْ 2.25ضاللـــــــت  ال٢ــــــل مــــــً مؿــــــخٔٓ ؤ ()مؿــــــخٔٓ اإلاٗى ع ْ ا،  

ْمدؿ٣ت إلاا ْيٗذ ل٣ُاؾّالاؾخبُان   .ناص٢ت 

 .زباث أصاة الضعاؾت7.7.1

ٓػَٗــــّ ؤ٦ثــــر مــــً مــــغة، جدــــذ هٟـــــ ٣ًهــــض بصبــــاث الاؾــــخبُان؛  ٓ جــــم بٖــــاصة ج ؤهــــّ ٌُٗــــي هٟـــــ الىدُجــــت لــــ

 ،ٍ ْالكـــْغ  ٝ ْ الٓـــْغ ٔ بٗبـــاعة  ؤ ـــا ؤزـــغ ْٖـــضم حُٛحَر ، ؤن زبـــاث الاؾـــخبُان ٌٗجـــي الاؾـــخ٣غاع فـــي هخـــاثج الاؾـــخبُان، 
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ٓػَِٗـــــــا ٖلـــــــى ؤٞـــــــغاص الُٗىـــــــت ٖـــــــضة مـــــــغاث، زـــــــال٫ ٞتـــــــراث ػمىُـــــــت مُٗىـــــــت،  ٓ جـــــــم بٖـــــــاصة ج               بكـــــــ٩ل ٦بحـــــــر، ُٞمـــــــا لـــــــ

هبـار)٢ْـض جـم الخد٣ـ٤ مـً زبـاث اؾـخبُان الضعاؾـت، مـً زــال٫ مٗامـل  ٓعا بــحن  (ؤلٟـا ٦ْغ ْمـا مدهـ الـظي ٩ًـٓن ص

ٓالي: ٓ مبحن في  الجض٫ْ اإلا ٓاخض، ٦ما َ ْال  الهٟغ 

 ٘ م الجضو  ع الاؾخبُانو املد Alpha Cronbach's: ًبحن ُُمت ملامل 74 ُع

 ع الاؾخبُانو امد

 Cronbach'sلامل م

Alpha 
 الىدُجت

 الُِمت
كضص 

 اللباعاث

أحؼاء  

 الاؾخبُان

7 

الجــــــــــــؼء الثــــــــــــاوي: أزــــــــــــغ اؾـــــــــــــخسضام 

سُــــــــــت كلــــــــــى حــــــــــىصة  الخٖلٌــــــــــت الخاٍع

     املللىماث املداؾبُت

 زابذ 12 1,666

4 

الجؼء الثالث: أزغ اؾخسضام 

الُِمت اللاصلت كلى حىصة 

  املللىماث املداؾبُت     

1,743 15 

ذزاب  

3 

ت البِئت  الجؼء الغابم: حاهٍؼ

ت لخؼبُّ الُِمت  الجؼابٍغ

  اللاصلت        

1.706 14 

 زابذ

 زابذ 31 1,731 الاؾخبُان حمُم ًِغاث

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج ٖضاص الُالبتبمً  املصضع:   SPSS .V 23بااٖل

ْ مً زال٫ الجض٫ْ ؤٖالٍ  هجض          (  0.743ْ  0.666بحنح ْ اتر ًبار ) هؤن مٗامل الشباث ؤلٟا ٦غ

ْ ؤْ  (  في ظمُ٘ 2.6مً الخض ألاصوى) ٦بر ؤَْٓ   0.731بار لجمُ٘ ٖباعاث الاؾخبُان بلٜ هن مٗامل الٟا ٦غ

ٓػَ٘ هٟـ ٖضص ع الاؾخبُان  مما ًض٫ ٖلى زباث ؤصاة الضعاؾتْ امد ، خُض ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤهّ لٓ جم بٖاصة ج

ْ الاؾخبُاهاث ٖلى هٟـ الُٗىت  َْظا 73.1مً اإلاجخم٘ ٞةن وؿبت الخُاب٤ في ؤلاظاباث ج٩ٓن  ُٖىت ممازلت ؤ  %

 ن الاؾخبُان ًمخاػ بالشباث.ؤًض٫ ٖلى 

ٔ ٦ما ًم٨ً ازخباع الهض١ مغة  هبار إللخ ؤزغ ٦ض مً نض١ الاؾخبُان باؾخسضام ظظع مٗامل ؤلٟا ٦ْغ

ٓا ٧ْلما ا٢ترب مً ال ٓاخض  ْال ٓعة بحن الهٟغ  خض ٩ًٓن الاؾخبُان ْبالخالي ٣ُٞمت مٗامل الهض١ ج٩ٓن مده

هبار ٌؿ ٓاخض لظا ًم٨ً ال٫ٓ٣  0.854ي ْ اًمخاػ بالهض١. في َظٍ الخالت ظظع ؤلٟا ٦ْغ     َْٓ ٣ًترب مً ال

 ؤن الاؾخبُان ًمخاػ بالهض١

ْزابخت في ظمُ٘  خت هي ناص٢ت  ْمىّ وؿخيخج ؤن ؤصاة الضعاؾت التي ؤٖضصهاَا إلاٗالجت اإلاك٩لت اإلاُْغ

ْهي ظاَؼة للخُب٤ُ  ٖلى ُٖىت الضعاؾت. ٣ٞغاتها 
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 مجخمم الضعاؾت وكُىتها.4.1

 .مجخمم الضعاؾت1.4.1

ٖٓت ألاٞغاص التي حكتر٥ في نٟاث ْزهاثو مدضصة، ٌكمل مجخم٘  ٌٗبر مجخم٘ الضعاؾت ًٖ مجم

ب في صعاؾخّ ٓ ال٩ل الظي هٚغ  .1الضعاؾت ظمُ٘ مٟغصاث الضعاؾت ؤي َ

ْبىاء ٖلُّ ٞةن مجخم٘ الضعاؾت ًمشل ًضعؾِا اٌٗٝغ بإهّ ظمُ٘ مٟغصاث الٓاَغة التي  ٦ما  لباخض، 

ْ ظمُ٘ الاٞغاص  ْجخمحز بإجها طاث زهاثو مكتر٦ت. ؤ ٕٓ بق٩الُت البدض  ْبالخُب٤ُ  2ألاقُاء التي ج٩ٓن مٓي

ْالخبراء اإلاداؾبُحنٖ ْمك٩لت الضعاؾت ٣ٞض جم خهغ مجخم٘ الضعاؾت في مداٞٓي الخؿاباث   ٕٓ  لى مٓي

ٓ مسجل في الجض ٞغصا 2292ْالبالٜ ٖضصَم  لجؼاثغ لت اإلاِىت في اْ ااإلاغزو لِم بمؼ  ٫ الغؾمُت ْ اخؿب ما َ

 .2275إلاماعؾت اإلاِىت لٗام 

 247الخبراء اإلاداؾبُحن:  -

 7857الخؿاباث:   مداٞٓي -

ٓبت خهٍغ  ْحكدخّ الجٛغافي ْنٗ          اٖخمضث هٓغا الم٩اهُاث الُالبت ْهٓغا ل٨بر حجم اإلاجخم٘ 

 .ٖلى ؤؾلٓب اإلاٗاًىت

 ُىت الضعاؾت.ك7.4.1

٣ت ٖلمُت مدضصة للخ٨م ٖلى اإلاجخم٘ مدل الضعاؾت لخٗمُم الىخاثج  هي ظؼء مً اإلاجخم٘ ًسخاع بٍُغ

ٓم، ٣ٞض اٖخمضث الُالبت ٖلى مٗاصلت "ؾدًُٟ زامبؿٓن" الخالُت: .ٖلُّ  3بما ؤن مجخم٘ الضعاؾت مٗل

 

 

 :خُث 

n.حجم الُٗىت : 

N: .٘حجم اإلاجخم 

zت اإلا٣اب  .7.96ي ْ اْحؿ 2.95لت إلاؿخٔٓ الضاللت : الضعظت اإلاُٗاٍع

dْحؿ  .2.27ي ْ ا: وؿبت الخُإ 

Pٓٞغ الخانُت ٓص  Pمً الهُٛت الؿاب٣ت هالخٔ ؤن اليؿبت ، : وؿبت ج ْطل٪ هٓغا لٗضم ْظ ٞت  ٚحر مْٗغ

ٓاء ٧اهذ صعاؾت قاملت ؾاب٣ت ٕٓ الضعاؾت ؾ ذ خ٫ٓ مٓي ْ  صعاؾاث ؾاب٣ت ؤظٍغ صعاؾت ؾاب٣ت باؾخسضام  ؤ

خم اٖخماص الخل الخُاصي لخؿاب حجم الُٗىت خُض ًٟترى َظا الخل ؤن وؿبت ألاٞغاص الُٗىت، لظل٪ ؾِ

                                                           
ْالضعاؾاث الا٢خهاصًت، م.   1  .12قٝغ الضًً زلُل، ؤلاخهاء الٓنٟي، قب٨ت ألابدار 

2
 Dodge Yadolah (2003), Premiers pas en statistique, springer verlag, France, p8. 

3
 Steven K. Thompson (2012), Sampling, john Wiley and Sons, third édition, new jersey, USA, P59. 
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ٓٞغ ٞيهم الخانُت  ؾت هي  Mالظًً جخ ؾت 52اإلاضْع ٓٞغ ٞيهم الخانُت اإلاضْع ْوؿبت ألاٞغاص الظًً ال جخ  ،% 

ْبالخ⁄  =p=q% ؤي: 52هي ؤًًا  ٓما ٞةن اٖخماص الخل الخُاصي ٌُُٗىا هخاثج ؤ٦ثر ص٢ت  ْٖم ًًمً  الي، 

ْٖلُّ ٩ًٓن حجم الُٗىت اإلادؿٓب باؾخسضام الخل الخُاصي بالهُٛت الخالُت:  لىا جمشُال ؤ٦بر، 

ٌٍٓ حجم اإلاجخم٘ الظي ٌؿ  اللُىت:هجض حجم  7147 ي ْ اْبخٗ
 

180=179.29n= 
  

ٓػَ٘  782طن حجم الُٗىت َٓ ب - ْٖلُّ جم ج ن حٗب ثازظ تَْظا ألن الُالب اؾخبُان 282ٞغصا 

خباع بم٩ ْ اهُت ٖضم اؾترظإ بٌٗ الاؾخبُاهاث الٖا ٓػَ٘  ؤ ٢ْض جم الخ ٤ بلٛائها لٗضم ا٦خمالِا،  ًٖ ٍَغ

ٓػَ٘ الُضْي ْؤلال٨ترْوي              ، مُل الصخصخي ل٩ل مداٞٔ خؿاباث ْزبحر مداؾبيًفي ؤلا الخ

ْالظًً مً بُنهم مً ؤظغ ؿاٖخمضث الُالبت ٖلى الد ٦ما ت مِٗم ٍىا م٣ابللُم اإلاباقغ في ٚالب ألاخُان 

ْمنهم مً َلب مىا بؤزىاء ب ٢ٓذ لئلظابت بد٨م اوكٛالِمظابتهم ٖلى الاؾخبُان  ْالجض٫ْ ، ٌٗ ال

 :الخالي ًٓضر الاخهاثُاث الخانت باالؾخبُان

 ٘ م الجضو  : الاخصابُاث الخاصت بخىػَم الاؾخبُان73 ُع

 اليؿبت % اللضص 

 722 282 املللً كنهاكضص الاؾخبُاهاث املىػكت و 

 78.57 222 كضص الاؾخبُاهاث املؿترحلت

 3.27 29 املهملت أو كضص الاؾخبُاهاث املٌِىصة 

 3.92 77 كضص الاؾخبُاهاث امللواة

 5.77 76 كضص الاؾخبُاهاث الىاعصة بلض ألاحل

 59.21 123 كضص الاؾخبُاهاث الصالخت

 مً بٖضاص الُالبت: املصضع

 ْ ْالخىُٓم ج٣غع الا بٗض ٖملُت الٟغػ  ٍٓب            خُض  ،282اؾخبُان مً ؤنل   784ب٣اء ٖلى الخب

َْظا لى٣هاجها  77اؾخبُان جم الٛاء  222جم اؾترظإ  ْ اؾخبُاها منها  ٓص في ؤلاظاباث  ؤ      للخًاعب اإلآظ

ٓحها، ٦ما جم اؾدبٗاص  ْصَا بٗض ألاظل الظي جم جدضًضٍ 76التي جدخ ٓع َْظا ل ػ ٖضص ْ اّ ٣ٞض ججْٖلُ .اؾخبُاها 

ْبهظا وؿخُُ٘ -782ي ْ اْالظي ٌؿ -حجم الُٗىت اإلادؿٓب  -784التي ٖضصَا -الاؾخبُاهاث اإلاؿترظٗت   ،

 للمجخم٘. تممشلاإلاٗخمضة ال٫ٓ٣ ؤن الُٗىت 
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 ألاصواث إلاخصابُت املؿخسضمت في الضعاؾت.3.1

ُل ؤلاخهاجي للٗلٓم جم بزًإ البُاهاث بلى ٖملُت الخدلُل ؤلاخهاجي باؾخسضام بغهامج الخدل

خماص ٖلى بٌٗ الازخباعاث، باإلياٞت SPSS.V23الاظخماُٖت ) ْجم الٖا  ؤلاخهاثُت الٓنُٟت ألاؾالُببلى ( 

خماص ٦ظل٪  ألا  ،الاؾخضاللُت ألاؾالُبْ                  EXELًًا ٖلى بغهامج ؤق٩ا٫ البُاهُت ٦ما جم الٖا

ْمبرعاث اؾخسضام ٧ل منهاالاخهاثُت التي جم اؾخسضا ألاؾالُبًلي ُْٞما   :مِا 

 الاخصاء الىصٌي: -أ 

ْ ْهــي ح٨ٗـــ مــضٔ جغ٦ــؼ الاظابــاث لهــالر الخٕــغاعاث:  - ْطلــ٪ لخــضُٖم صــخت  ؤ لٛحــر نــالر ٞغيــُت مُٗىــت، 

ْ الٟغيُاث ألاؾاؾُت   ٖضم صختها. ؤ

ــت: - الؾــخيباٍ  اليؿــب املئٍى ٓبــت  اججاَــاثلٓنــ٠ الخهــاثو الضًمٛغاُٞــت لُٗىــت الضعاؾــت،  البُاهــاث اإلاب

 ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾخبُان. خؿب

ت:  -ب  ٍؼ  مِاًِـ الجزكت املٓغ

ٖٓـت مـً ال٣ــُم، املخىؾـؽ الخؿـابي:  - ٓ مخٓؾـِ مجم ْ َْـ ٓم ٖلـى ٖــضصَا،  ؤ ؾـت م٣ؿـ ٕٓ ال٣ـُم اإلاضْع مجمـ

ْم٣اعهتهــا باإلاخٓؾــِ الٟغضــخي اإلا٣ــضع  ٓزحن خــ٫ٓ الاؾــخبُان   ْطلــ٪ بُٛــت الخٗــٝغ ٖلــى مخٓؾــِ بظابــاث اإلابدــ

ٓ ٌؿــاٖض 25( بلــى )27ح مــً)ْ ا( ألن الخى٣ــُِ ًتــر 23) ـبــ َْــ جغجِــب الٗبــاعاث خؿــب ؤٖلــى مخٓؾــِ  ٖلــى(، 

ٓػَــ٘ الُبُعــي  ٓاعصة فــي الاؾــخبُان . ٦ــظل٪ للخإ٦ــض مـً ؤن البُاهــاث جدبــ٘ الخ ــت ؤَمُــت الٗبــاعاث الـ َْـظا إلاٗٞغ

ٓا٫. ْاإلاى  بم٣اعهخّ م٘ الٓؾُِ 

 مِاًِـ الدشدذ: -ج 

ْطلــالاهدــغاي امللُــاعي   -   ظابــاث ؤٞــغاص الضعاؾــت اججــاٍ ٧ــل ٣ٞــغة باٝ ٪ مــً ؤظــل الخٗــٝغ ٖلــى مــضٔ اهدــغ : 

 ْ ٓطط الز ؤ ْالخإ٦ـــض مـــً نـــالخُت الىمـــ ٍْٓضـــر الدكـــدذ فـــي بٗـــض،  ظابـــاث ؤٞـــغاص الضعاؾـــت بخبـــاع الٟغيـــُاث، 

ْبالخــــالي ج٩ــــٓن الىخــــاثج ؤ٦ثــــر  ْٖــــضم حكــــختها،  ٩ٞلمــــا ا٢تربــــذ ٢ُمخــــّ مــــً الهــــٟغ ِٞــــظا ٌٗجــــي جغ٦ــــؼ ؤلاظابــــاث 

ٓصة، ٦مـا ؤهـّ ًُٟــض فـي جغجِـ ي اإلاخٓؾـِ الخؿــابي ْ اب الٗبـاعاث لهـالر ألا٢ــل حكـدخا ٖىـض حؿـمهـضا٢ُت ْظـ

 اإلاغجر بُنها.

١ طاث صاللــــت الخبـــاًً - ـــت مـــا بطا ٧ــــان َىـــا٥ ٞـــْغ ٓاخــــض إلاٗٞغ ْ الاججـــاٍ ال : ازخبـــاع جدلُـــل الخبــــاًً ألاخـــاصي ط

ٖٓاث  ْ بخهاثُت بحن زالر مجم  ؤ٦ثر ؤ

ٓص َْؿــخسضم َــظا الازخبــافــي خالــت كُىــت واخــضة:  test-studentازخبــاع   -ص  ع  بٛــغى الخإ٦ــض مــً مــضٔ ْظـــ

ؾــــاٍ ْ صاللــــت بخهــــاثُت فــــي بظابــــاث اإلاؿخ٣صــــخى مــــنهم ٦مــــا هسخبــــر بــــّ  ٞغيــــُاث الضعاؾــــت، خُــــض ٣ًــــاعن ألا 
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         ) مداًــــــض( فــــــي م٣ُــــــاؽ ل٩ُــــــاعث الخماســــــخي،  3الخؿــــــابُت لُٗىــــــت الضعاؾــــــت ب٣ُمــــــت ْؾــــــِ خؿــــــابي الٟغضــــــخي 

ْاؾخسغاط مؿخٔٓ صاللتها.Tبط ًخم اخدؿاب ٢ُمت)  ) 

١ طاث صاللـــــــت فـــــــي خالـــــــت كُيخـــــــحن مؿـــــــخِلخحن:  test-student  ازخبـــــــاع -ٌ  ـــــــت مـــــــا بطا ٧ـــــــان َىـــــــا٥ ٞـــــــْغ إلاٗٞغ

ٖٓخحن مً البُاهاث اإلاؿخ٣لت  بخهاثُت بحن مجم

ت مضٔ اٖخماصًتها؛: ازخباع ألٌا ٓغوهبار -و   ْطل٪ مً اظل ازخباع زباث ْنض١ ؤصاة الضعاؾت إلاٗٞغ

 ١ الضازلي الصاة الضعاؾت؛ل٣ُاؽ الهض١ البىاجي ْالاحؿا :ملامل الاعجباغ بحرؾىن  -ػ 

ٓػَــــــــــــ٘ : (Kolmogorov-Smirnov)ازخبــــــــــــاع الخىػَــــــــــــم الؼبُعــــــــــــي   -ح  ٕٓ ج ــــــــــــت هــــــــــــ             بُاهــــــــــــاث الُٗىــــــــــــت إلاٗٞغ

ٓ َبُعي ؤم ال  ؛َل َ

الــظي  Scheffe Test هجــض ازخبــاع قــُُّٟ ْمــً بــحن ازخباعاجــّ :(Post Hoc) تازخبــاع املِاعهــاث البلضًــ -ٍ 

ٖٓخحنٌؿخسضم  الزخباع الٟغ١ بحن مخٓؾُي  ١ في ؤلاظاباث. مجم  ٍْبحن مهضع الْٟغ

 جدلُل وجٌؿحر هخابج الضعاؾت.7 

ْازخبـــــاع الٟغيـــــُاث جـــــم اؾـــــخسضام الازخبـــــاعاث اإلاٗلمُـــــت ازخبـــــاع  ٓاخــــــضة،  Tلخدلُـــــل البُاهـــــاث  للُٗىـــــت ال

ٓاخض  Tازخباع ْ الاججاٍ ال  .  ANOVAللُٗيخحن اإلاؿخ٣لخحن، ازخباع الخباًً ألاخاصي ط

 

 

ّاةي الىصٍ إلاخص.1.7  مخوحراث املللىماث اللامت للُىت الضعاؾت ًو

 املؤهل الللمي: مخوحر  جىػَم كُىت الضعاؾت خؿب.1.1.7

 ٘ م الجضو  : جىػَم أًغاص اللُىت خؿب مخوحر املؤهل الللمي79 ُع

ت% اللضص املؤهل الللمي  اليؿبت املئٍى

 63.6 117 لِؿاوـ

 29.9 55 ماحؿخحر

 6.5 12 ٓخىعاهص

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:     SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل

%  في خحن بلٛذ 63.6ًخطر مً الجض٫ْ ؤٖالٍ ؤن وؿبت اإلاخدهلحن ٖلى قِاصة اللِؿاوـ بلٛذ 

ٓعاٍ ٣ٞض بلٛذ 29.9وؿبت اإلاخدهلحن ٖلى قِاصة اإلااظؿخحر   %.72% ؤما وؿبت اإلاخدهلحن ٖلى قِاصة الض٦خ

َْظا ٌٗجي ؤن ُٖىت  الث ٖلمُت ظامُٗت،  ْٖلُّ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن ُٖىت الضعاؾت بك٩ل بظمالي جمل٪ مَا

لت ال٣اصعة ٖلى  ٓالي ًٓضر طل٪. ؤلاظابتالضعاؾت جمشل الٟئت اإلاَا ْالك٩ل اإلا  ٖلى ؤؾئلت الاؾخبُان. 

ٍٓت  ُاكضة ٌ ةٞ ٦0.05بر مً ؤ( sig : بطا ٧اهذ ٢ُمت الاخخما٫  الخُإ  ؤْ )مؿخٔٓ اإلاٗى هّ ال ًم٨ً ٞع

ٍٓت  ت، ؤما بطا ٧ان مؿخٔٓ اإلاٗى ت  0.05ؤ٢ل مً  sigالٟغيُت الهٍٟغ ٌ الٟغيُت الهٍٟغ ٞةهّ ًخم ٞع

 ٢ْب٫ٓ الٟغيُت البضًلت.
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م الشٖل  ؿب مخوحر املؤهل الللمي: كغض بُاوي لخىػَم أًغاص اللُىت خ30 ُع

 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  :املصضع  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSٖضاص الُالبت بااٖل

 جىػَم كُىت الضعاؾت خؿب مخوحر الشهاصاث املهىُت:.7.1.7

 ٘ م الجضو  : جىػَم أًغاص اللُىت خب مخوحر الشهاصاث املهىُت75 ُع

ت% لضصال املهىت  اليؿبت املئٍى

 23.9 142 مداًف خؿاباث

 79.9 32 زبحر مداؾبي

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج املصضع:     SPSS .V 23مً بمً اٖضاص الُالبت   بااٖل

ْما وؿبخّ  عزهت% ًدملٓن 74.5ًخطر مً الجض٫ْ ؤٖالٍ ؤن ما وؿبخّ  %  25.5مداٞٔ خؿاباث، 

ْججضع  بلى ؤن الخبراء اإلاداؾبُحن َم مداٞٓي خؿاباث في هٟـ  عةؤلاقاًدملٓن قِاصة زبحر مداؾبي. 

ٓالي  ْالك٩ل اإلا َْظا ألن قِاصة الخبرة جس٫ٓ لخاملِا ؤن ٩ًٓن مداٞٔ خؿاباث بمجغص َلبّ طل٪.  ٢ٓذ،  ال

 :ًٓضر طل٪
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م الشٖل  ىُت: كغض بُاوي لخىػَم أًغاص اللُىت خؿب مخوحر الشهاصاث امله31 ُع

 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجٖضاص الُالبت بمً  :املصضع  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSبااٖل

 جىػَم كُىت الضعاؾت خؿب مخوحر ؾىىاث الخبرة:.4.1.7

 ٘ م الجضو  : جىػَم أًغاص اللُىت خؿب مخوحر ؾىىاث الخبرة72 ُع

ت% اللضص ؾىىاث الخبرة  اليؿبت املئٍى

 19,6 36 ؾىىاث 5 مً أُل

 19,0 35 ؾىىاث 10 إلى 5 مً

 23,9 44 ؾىت 15 إلى 11 مً

 29,3 54 ؾىت 20 إلى 16 مً

 8,2 15 ؾىت 20 مً أٓثر

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:     SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل

ح ْ ا% جتر 79ٓاث ْ ؾى5% مً ؤٞغاص الُٗىت ج٣ل زبرتهم ًٖ 79.6ًخطر مً الجض٫ْ ؤٖالٍ ؤن 

ٓاث زبرتهم مً  ْما وؿبخّ  72بلى  5ؾى ٓاث، ًدملٓن مداٞٔ خؿاباث،    77% لضحهم زبرة مً 23.9ؾى

ْما وؿبخّ  75بلى  ٓاث زبرتهم مً  29.3ؾىت  ْمً لضحهم زبرة ج١ٟٓ  22بلى  76% ؾى ؾىت  22ؾىت، 

َْظا ًض٫ ٖلى ؤن ُٖىت الضعاؾت لِا الخبرة ال٩ ٢8.2ضعث وؿبتهم بـ:  لِم في مجا٫ ٖملِم %.  اُٞت التي جَا

ٓالي ًٓضر طل٪ٖلى ؤؾئلت الاؾخبُان بإ٦ثر ص٢ت.  ؤلاظابتْجم٨نهم مً   :ْالك٩ل اإلا
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م الشٖل  : كغض بُاوي لخىػَم أًغاص اللُىت خؿب مخوحر ؾىىاث الخبرة47 ُع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSٖضاص الُالبت بااٖل

ٓزحن ًمخل        الخهاثو  ،٩ٓن بٓظّ ٖامَْكحر الخدلُل الاخهاجي لٓن٠ ُٖىت الضعاؾت ؤن اإلابد

ْالكِاصة لئلظابت ٖلى ؤؾئلت الاؾخبُان بإ٦ثر ص٢ت.ؤالتي جغجر  ْالخبرة  ل الٗلمي  لٓن مً خُض اإلاَا  جهم مَا

 ازخباع جىػَم بُاهاث اللُىت.7.7

 (Kolmogorov-Smirnov) ػَم الؼبُعي)ازخباع ٓىملجغوي ؾُمغهىي(ازخباع الخى  -

ْاث ؤلاخهــاثُت اإلاىاؾــبت مــً  الزخُــاع  ْازخبــاع صــخت ؤألاص ظــل جدلُــل بظابــاث ؤٞــغاص ُٖىــت الضعاؾــت 

ْ الٟغيــُاث ًجـــب  عي فـــي خالـــت ازخبـــاع ؤ ٓ ازخبـــاع يـــْغ َْـــ ٓػَـــ٘ بُاهـــاث الُٗىــت  ال ؤن هخٗـــٝغ ٖلـــى َبُٗـــت ج

 ٓ ْاثالٟغيُاث خُض ج ْٚحر مٗ ظض ؤص  ُت.ملبخهاثُت مٗلمُّ 

ْالٟغيــُت  ٓػَــ٘ هدخــاط بلــى ْيــ٘ ٞغيــِخحن َمــا ٞغيــُت الٗــضم  ْمــً ؤظــل ازخبــاع َبُٗــت الخ ْٖلُــّ 

البضًلـــت، ٖلـــى اٖخبـــاع ؤن ٞغيـــُت الٗـــضم زايـــٗت لالزخبـــاع ؤي ؤجهـــا ٢ـــض ج٩ـــٓن ٚحـــر صـــخُدت، ممـــا ًخُلـــب 

ت:  H 1 ْي٘ الٟغيُت البضًلت:  ٦ما ًلي :  H 0  الٟغيُت الهٍٟغ

H0ٓػَ٘ الُبُعي  : بُاهاث الُٗىت  جدب٘ الخ

H1ٓػَ٘ الُبُعي  : بُاهاث الُٗىت  ال جدب٘ الخ

 

 

 

ٍٓت  ْ )مؿخٔٓ اإلاٗى ٞان البُاهاث جدب٘  0.05( ا٦بر مً sig ٢اٖضة: بطا ٧اهذ ٢ُمت الاخخما٫  الخُإ  ؤ

ٓػَ٘ الُبُعي  الخ
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 ٘ م الجضو  smirnov-Kolmogorovخصابُت الزخباع الخىػَم الؼبُعي : ُُمت إلا 72 ُع

 ع الاؾخبُانو امد

(Kolmogorov-

Smirnov) 
الُِمت  الىدُجت

 إلاخصابُت

خىي مؿ

 Sigالضاللت 

 

1 

الجـــــــؼء الثـــــــاوي: أزـــــــغ اؾـــــــخسضام الخٖلٌـــــــت 

سُـــــــــــــــت كلـــــــــــــــى حـــــــــــــــىصة املللىمـــــــــــــــاث  الخاٍع

     املداؾبُت

1,141 0,133 
ًدبم الخىػَم 

 الؼبُعي

7 

الجــــــؼء الثالــــــث: أزــــــغ اؾــــــخسضام الُِمــــــت 

اللاصلــــــــــــــــــت كلــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــىصة املللىمـــــــــــــــــــاث 

  املداؾبُت     

1,150 1,026 
ًدبم الخىػَم 

 الؼبُعي

4 
ـــت الجـــؼء ال ـــت البِئـــت الجؼابٍغ غابـــم: حاهٍؼ

  لخؼبُّ الُِمت اللاصلت        
1,078 1,200 

ًدبم الخىػَم 

 الؼبُعي

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:      SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل

ع الاؾــــخبُان ْ ا(  لجمُــــ٘ مدــــ٦2.25بــــر مــــً )ؤ sigٖــــالٍ هجــــض ؤن مؿــــخٔٓ الضاللــــت ؤْمــــً زــــال٫ الجــــض٫ْ 

ٓػَــ٘ الُبُعـــي.  ٞةهىــا ه٣بـــل الٟــغى الٗـــضمي ال٣اثــل بـــإن بُاهــاثْبالخــالي  ظابـــاث بن بُاهــاث ؤي  ؤالُٗىــت  جدبـــ٘ الخ

ٓ ؤ مسخلـــ٠   بـــةظغاءمـــغ الـــظي ٌؿـــمذ لىـــا ػَـــ٘ الُبُعـــي ألا ٞـــغاص الُٗىـــت ٖلـــى  ٖبـــاعاث مخٛحـــراث الضعاؾـــت  جسًـــ٘ للخ

ْٞغيُاث الضعاؾت.زخباعاث اإلاٗلمُت لئلظابت ٖلى ألا الا   ؾئلت 

  الاؾخبُانالِؿم الثاوي مً  جدلُل إحاباث أًغاص اللُىت كلى كباعاثاث بشأن جىطُد.4.7

ت آلاعاء  ْ ا٢بل ازخباع الٟغيُاث هد ٓع  اججاَاثْ ٫ مٗٞغ ؤٞغاص الُٗىت  مـً زـال٫ جدلُـل ٖبـاعاث ٧ـل مدـ

ْ ع الاؾـــــــــــخبُان  َـــــــــــل فـــــــــــي اججـــــــــــاٍ: اإلاداًـــــــــــض  ْ امـــــــــــً مدـــــــــــ ْ ؾـــــــــــلبي) مٗاعيـــــــــــحن ،مٗاعيـــــــــــحن بكـــــــــــضة(   ؤ  اًجـــــــــــابي  ؤ

ٓاٞ ْطل٪  باؾخسضام ) م ٓا٤ٞ بكضة(      ؤلاخهاثُت الخالُت: ثْاألاص٣حن ، م

ٓصهذ ) 'ث' ، ' ٓاخضة )Tازخباع: ؾدُ (  خ٫ٓ مخٓؾِ ٞغضخي  One Sample T test' ( للُٗىت ال

ٕٓ ال٣ُم / ٖضصَا = ي ْ ا)مداًض(  ٌؿ     الخُاص  3خُذ ًمشل اإلاخٓؾِ الٟغضخي  3=5/5+4+3+2+7مجم

ْاًجاص  اإلاخٓؾِ الخؿابي ْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي  ل٩ل ٖباعة. في م٣ُاؽ ل٨ُغث،  

 ٫َٓ الٟئت )اإلاجا٫(= اإلاضٔ / ٖضص الضعظاث -

لى   ٢ُمت الٟئت ألاصوى  –خُض ؤن: اإلاضٔ= ٢ُمت الٟئت ألٖا

ٓحها م٣ُاؽ ل٩ُاعث  ْص مجا٫ ٧ل زُاع مً الخُاعاث التي ًدخ ت خض ٓ مٗٞغ بن الِضٝ مً َظٍ اإلاٗاصلت َ

ْبالخُب٤ُ هجض:  بلى ؤ٢ل  2.8ْٖلُّ ه٠ًُ  2.8= 4/5ي: ْ اْمىّ ٞةن اإلاجا٫ ٌؿ 4= 7-5اإلاضٔ= الخماسخي، 

 ٓ َْ ٓ الخالي: 7ْػن في اإلا٣ُاؽ   ْمً زم ًم٨ً ْي٘ الخُاعاث ٖلى الىد
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 ٘ م الجضو ّ مجاالثاحاباث أًغاص اللُىت  اججاهاث جدضًض :74 ُع  ًو

 

ْؤعاء ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ٖباعاث الاؾخبُان )ؾلبُت، خُاص، ؤْللخٓيُذ  ٦ثر  ٞان جدضًض الاججاٍ الٗام  

ْٞغ١ اإلاخٓؾِ ًٖ اإلاخٓؾِ الخُاص ٓصهذ  3اًجابُت(  باؾخسضام  مجاالث اإلاخٓؾِ الخؿابي  ْازخباع ؾدُ

ْاخضة هجض  :لُٗىت 

ْؤعاء ؤٞغاص الُٗىت خ٫ٓ الٗباعة - أ  اججاَاثٞ  [4.3 -7.5 [يمً اإلاجا٫   بطا ٧ان اإلاخٓؾِ الخؿابي إلظاباث 

ٓا ع ؤ)  مداًضةؤٞغاص الُٗىت  ٓه ْاث ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت بٗض( ْفي َظٍ الخالت ج٩ٓن  اًؤي لم ٩ً ٢ُم ؤص

 ٦ما ًلي:

 ٘ م الجضو  [4.3 -7.5 [في خالت املخىؾؽ الخؿابي مدصىع بحن الضاللت إلاخصابُت لللباعة  :41 ُع

ْؤعاء ؤٞـــــــــــغاص الُٗىـــــــــــت خـــــــــــ٫ٓ الٗبـــــــــــاعة يـــــــــــمً مجـــــــــــا٫ اإلاخٓؾـــــــــــِ  - ب  بطا ٧ـــــــــــان اإلاخٓؾـــــــــــِ الخؿـــــــــــابي إلظابـــــــــــاث 

        ْؤعاء ؤٞـــــــــــغاص جسخلـــــــــــ٠  اججاَــــــــــاثٞ  [ 9 -4.31 [خٓؾــــــــــِ  الخؿـــــــــــابي: اإلاْمجـــــــــــا٫   [ 7.5 -1 [الخؿــــــــــابي 

َْىا جِٓغ لىا خالخان:  ًٖ الخُاص  

ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت ؤي مٗاعيٓن  اججاَاثٞان  [ 7.5 -1 [اإلاخٓؾِ الخؿابي يمً مجا٫  :الأو 

ْاث ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت ٦ما ًلي:ألا ْفي َظٍ الخالت ج٩ٓن ٢ُم ْمٗاعيٓن بكضة ٖلى الٗباعة   ص

مجا٘ املخىؾؽ 

 الخؿابي
] 1- 1.2] ] 1..- 7.5] ] 7.5- 4.3] ]4.3- 3.7] ] 3.7- 9[ 

في  ؤٞغاص الُٗىت اججاَاث

بظابتهم ٖلى ٖباعاث 

ع الاؾخبُان ْ امد  

ٓن  مٗاعي

 بكضة
ٓن   مٗاعي

 مداًض
ٓا٣ٞحن  م

ٓن  ٓا٣ٞ م

 بكضة

 اًجابُت ؾلبُت

 
% 51الىػن اليؿبي اُل مً   

الىػن اليؿبي 

%  51ي و اٌؿ  
% 51الىػن اليؿبي آبر مً   

 Tُُمت 

املخىؾؽ 

الخؿابي 

 لللباعة

 الىػن اليؿبي

ُُمت الٌَغ بحن 

املخىؾؽ اللباعة 

4واملخىؾؽ الٌغض ي   

 اججاهاث

إلاًغاص 

 اللُىت

اللت ص

ت(  )ملىٍى

إلاخصابُت 

 لللباعة

اُل  Tجٕىن ُُمت 

مً الجضولُت وأًظا 

  SIGُُمت 

ت(   )مؿخىي امللىٍى

 1.19آبر مً 

 % 51ي و اٌؿ [4.3 -7.5 [ 
بت  أو   1ي و اٌؿ ٍُغ

 مىه
 مداًضة

اللباعة هحر 

صالت 

 إخصابُا
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 ٘ م الجضو  [ 7.5 -1 [بحن ابي مدصىع الضاللت إلاخصابُت لللباعة في خالت املخىؾؽ الخؿ:41 ُع

 Tُُمت 
املخىؾؽ الخؿابي 

 لللباعة
 الىػن اليؿبي

ُُمت الٌَغ بحن 

املخىؾؽ اللباعة 

واملخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 اججاهاث

 إلاًغاص اللُىت

صاللت 

ت(  )ملىٍى

إلاخصابُت 

 لللباعة

 Tجٕىن ُُمت 

ؾالبت وآبر مً 

الجضولُت وأًظا 

اُل مً  SIGُُمت 

1.19 

 % 51اُل مً  [ 7.5 -1 [
ىِص  ؾالبت ٍو

 بُِمت.... 4كً  

 ؾلبُت

) ملاعطىن ، 

ملاعطىن 

 بشضة(

اللباعة 

صالت 

 إخصابُا

 

ٓا٣ٞحن،  اججاَاثن ةٞ  [ 9 -4.31 [مجا٘ اإلاخٓؾِ الخؿابي يمً  زاهُا: ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت ؤي م

ٓا٣ٞحن جماما ٖلى الٗباعة  ْاث ؤلاخهاثُت اإلاؿخسألا ْفي َظٍ الخالت ج٩ٓن ال٣ُم  ْم  ضمت ٦ما ًلي:ص

 ٘ م الجضو  [ 9 -4.31 [الضاللت إلاخصابُت لللباعة في خالت املخىؾؽ الخؿابي مدصىع بحن  :47 ُع

 Tُُمت 

املخىؾؽ 

الخؿابي 

 لللباعة

 الىػن اليؿبي

ُُمت الٌَغ بحن 

املخىؾؽ اللباعة 

واملخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 اججاهاث

إلاًغاص 

 اللُىت

صاللت 

ٍت( )ملىى 

إلاخصابُت 

 لللباعة

مىحبت  Tجٕىن ُُمت 

وآبر مً الجضولُت وأًظا 

اُل مً  SIGُُمت 

1.19 

 % 51آبر مً    [ 9 -4.31 [
ض كً  ٍؼ مىحبت ٍو

 بُِمت.... 4

 اًجابُت

 ،) مىاًِحن 

مىاًّ 

 بشضة(

اللباعة صالت 

 إخصابُا

خماص ٖلى جغجِب الٗباعة مً زال٫ ؤ - ٓع بااٖل ٓع ٦بر ٢ُمؤَمُتها في اإلاد ي ْ اْٖىض حؿ ،ت مخٓؾِ خؿابي في اإلاد

خباع اإلاخٓؾِ الخؿابي بحن ٖ  ُٗاعي بُنهما.اإلا٢ل ٢ُمت لالهدغاٝ ؤباعجحن ٞةهّ ًإزظ بٗحن الٖا

  الِؿم الثاوي مً الاؾخبُان جدلُل  إحاباث أًغاص اللُىت كلى كباعاث.3.7

سُت كلى حىصة املللىماث الجؼء الثاوي: أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع كغض وجدلُل إحاباث.1.3.7

 املداؾبُت

ٓع الشاوي باؾخسضام ازخباع بجم جدلُل  ْل٨ً ؾِخم ج٣ؿُم الىخاثج   Tظاباث ؤٞغاص الُٗىت اإلاخٗل٣ت باإلاد

ٓماث اإلاداؾبُت بليهاإلاخٓنل  ٓصة اإلاٗل ٓماث اإلاداؾبُت التي حٗبر ًٖ ظ ُٖٓت للمٗل ا خؿب الخهاثو الى

ْطل٪ ٦ما ًلي المي  ٓاَا ؤلٖا  :٢ُْمت مدخ
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سُت كلى زاصُت  - أ  املالءمتأزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

 ٘ م الجضو سُت كلى زاصُت 44 ُع  املالءمت: أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

 اللبــــــــــــاعة الغمؼ 
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

مخىؾؽ 

الٌَغ كً 

املخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 ُُمت

T 

 مؿخىي 

تامللى ٍى  

Sig 

الىػن 

اليؿبي

% 

الاججاه 

ب اللام
رجِ

الت
 

CH 

2 

ٓمــــــــــاث اإلابيُـــــــــــت  اإلاٗل

ٖلى ؤؾـاؽ الخ٩لٟـت 

سُـــــــــت   مالءمــــــــــتالخاٍع

 الجساط ال٣غاعاث

ٓن  42 2,000 10,51- 2,897- 1,157 2,10  77 مٗاعي

CH 

3 

ٓٞغ الخ٩لٟــــــــــــــــــــــت   جــــــــــــــــــــــ

ٓمــاث  سُــت مٗل الخاٍع

٢ٓــــذ اإلاىاؾــــب  فــــي ال

 الجساط ال٣غاع

ٓن  45,6 2,000 8,212- 2,723- 1,194 2,28  7 مٗاعي

CH 

4 

ٓمــــــــــــاث  جم٨ــــــــــــً اإلاٗل

اإلابيُــت ٖلــى الخ٩لٟــت 

سُــــــــــــــت مخســــــــــــــظ  الخاٍع

 ال٣غاع مً الخيبا

ٓن  43,8 2,000 9,245- 2,810- 1,188 2,19  9 مٗاعي

CH 

5 

حؿــــــــــــــــاَم الخ٩لٟــــــــــــــــت 

سُـــت فـــي ج٣ُـــُم  الخاٍع

ٓن  41,6 2,000 10,58- 2,918- 1,178 2,08 ال٣غاعاث اإلاخسظة   72 مٗاعي

CH 

10 
 

خمــــــــــــــــــــــــاص ٖلــــــــــــــــــــــــى  الٖا

ؤؾـــــــــــــــــاؽ الخ٩لٟـــــــــــــــــت 

سُــت ًــاصي بلـــى  الخاٍع

٢ُــاؽ ؾــلُم لىخــاثج 

 وكاٍ الكغ٦ت

ٓن  43 2,000 10,40- 2,848- 1,106 2,15  72 مٗاعي

CH 

11 

اؾـــــــخسضام الخ٩لٟـــــــت 

سُــت ًــاصي بلـــى  الخاٍع

اإلاداٞٓـــت ٖلـــى عؤؽ 

 اإلاا٫ اإلاؿدشمغ

ٓن  44,6 2,000 10,05- 2,772- 1,041 2,23  2 مٗاعي

أزــغ اؾــخسضام الخٖلٌــت صعحــت  

سُـــــــــــــــــت كلـــــــــــــــــى   مالءمـــــــــــــــــتالخاٍع

 املللىماث املداؾبُت

7.12

7 
 صعحت ؾالبت 1.234

ٓػن اليؿبي لالججاٍ الٗام  34.33% ال

ْلت : ٢tُمت  ت 2.25مؿخٔٓ الضاللت  ٖىض7.9785 اإلاجض ت = ن  783ْصعظاث الخٍغ  3اإلاخٓؾِ لٟغضخي= 7- 784= 7 –صعظت الخٍغ

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجٖضاص مً ب املصضع:   SPSS .V 23الُالبت  بااٖل
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املللىماث املبيُت كلى أؾاؽ الخٖلٌت " :CH2كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

سُت   "الجساط الِغاعاث مالءمتالخاٍع

 مخٓؾِ خؿابي بلٜ: ب خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىتمً  الخاصًت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت 

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,157 هدغاٝ مُٗاعي:اْ 2,100 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ     ٍْى٣و، 

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,897-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=    ْهي ؤ٦بر  10,510- اإلادؿ

ْ ؤًًا ٢ُمت Tال٣ُمت  مً ْلُت   مما ٌٗجي ؤن الٗباعة  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

ْ  اججاَاثمٗٓم   ؤناثُت، ؤي طاث صاللت بخه 2ع٢م  في بظابتهم مٗاعيٓن  )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت 

ٓػن اليؿبي  2 ٖلى الٗباعة ع٢م املللىماث املبيُت كلى أؾاؽ الخٖلٌت أن  يأ %42,00خُض بلٜ ال

سُت  هحر  ٓماث مخ٣اصمت .  جساط الِغاعاثال مالءمتالخاٍع ٓٞغ مٗل سُت ج ٍْغظ٘ طل٪ بلى ؤن الخ٩لٟت الخاٍع

ْبالخالي ال حؿاَم في ج٣ُُم ال٣غاعاث اإلاخسظة.  ٖىض اجساط ال٣غاع ٞال جازغ ٖلُّ ٦ما ال حؿمذ بالخيبا 

غ الخٖلٌ ":   H3كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - ذ جًى سُت مللىماث في الُى ت الخاٍع

   :"املىاؾب الجساط الِغاع 

 خٓؾِ خؿابي  بلٜ: ممً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت ب الؿابلت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ْ 1,194 اهدغاٝ مُٗاعي:ْ  2,280 ا ًٖ مجا٫ الخُاص اإلاؤن ،  ٍَٓغ    ٍْى٣وخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,723-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=       ْهي ؤ٦بر  8,212- اإلادؿ

ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت  ْلُت   مما ٌٗجي ؤن الٗباعة  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222الجض

ْ مٗاعيٓن في بظابتهم  ؾلبُت)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  3ع٢م 

ذ املىاؾب الجساط الِغاع  نؤي ؤ 3ٖلى الٗباعة ع٢م  غ مللىماث في الُى سُت  ال جًى خُض الخٖلٌت الخاٍع

ٓػن اليؿبي  َْظا ًضٖم اججاٍ %45,60بلٜ ال ٓماث حٗخبر  CH2ٖلى الٗباعة  ؤلاظابت.  ْطل٪ ألن اإلاٗل

َْظا لٗضم ؤزظ حٛحر مخ٣اصمت ٖىض اجسا  .ألاؾٗاع في الخؿبان  ط ال٣غاع 

 

جمًٕ املللىماث املبيُت كلى الخٖلٌت ": CH4كلى اللباعة  دلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهمج -

سُت مخسظ الِغاع مً الخيبؤ   :"الخاٍع

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخاؾلت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,188 :ْاهدغاٝ مُٗاعي  2,190 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ    ٍْى٣و، 

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,81-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=         ْهي ؤ٦بر  9,245- اإلادؿ

ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت  ْلُت   مما ٌٗجي ؤن الٗباعة  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

ْ مٗاعيٓن  في بظابتهم  ُتؾلب)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم  4ع٢م 
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ٓػن اليؿبي  4ٖلى الٗباعة ع٢م  جمًٕ املللىماث املبيُت كلى أؾاؽ الخٖلٌت ال ي ؤ %43,80خُض بلٜ ال

سُت مخسظ الِغاع مً الخيبؤ ٓٞغ  CH2 ْCH3جحن ٖلى الٗباع  ؤلاظابتَْظا ًضٖم اججاٍ . الخاٍع ٞٗضم ج

٢ٓذ اإلاىاؾب ال ٌؿمذ بالخيبا. ٓماث في ال   اإلاٗل

سُت في جُُِم ":CH5كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - حؿاهم الخٖلٌت الخاٍع

 :"الِغاعاث املخسظة 

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ ً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىتم الثاهُت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,178 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,080 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ٍْى٣و، 

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,918-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=     ْهي ؤ٦بر  10,580- اإلادؿ

ْ  Tمً ال٣ُمت  ْلُت   مما ٌٗجي ؤن الٗباعة 2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 ؤًًا ٢ُمتالجض

ْ مٗاعيٓن  في بظابتهم  اججاَاثخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم طاث صاللت ب 5ع٢م  )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت 

سُت في جُُِم الِغاعاث املخسظة ال  يؤ 5ٖلى الٗباعة ع٢م  ٓػن اليؿبي  حؿاهم الخٖلٌت الخاٍع خُض بلٜ ال

َْظ41,60%    ْالتي جهب ٧لِا  CH2 ْCH3 ْCH4ٖلى الٗباعاث الؿاب٣ت  ؤلاظابتا ًضٖم اججاٍ . 

ْبالخالي  ْبالك٩ل اإلاُلٓب ال ٌؿمذ بالخيبا  ٢ٓذ اإلاىاؾب  ٓماث في ال ٓٞغ اإلاٗل ٓ ؤن ٖضم ج َْ ْاخض  في مٛٔؼ 

 ال ًُٟض في ج٣ُُم ال٣غاعاث اإلاخسظة ؾاب٣ا. 

سُت  ":    CH10اعةكلى اللب جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - الاكخماص كلى أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع

ت     :"ًؤصي إلى ُُاؽ ؾلُم لىخابج وشاغ الشٓغ

 : بلٜ بمخٓؾِ خؿابي مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت اللاشغة هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,106 :ْاهدغاٝ مُٗاعي  2,150 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ   ٍْى٣و، 

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,848-بلٜ بٟاع١   3ًٖ الٓؾِ الٟغضخي=     ؤ٦بر ْهي 10,401- اإلادؿ

ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت  ْلُت   الٗباعة ؤن مما ٌٗجي 2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

ْ مٗاعيٓن في بظابتهم  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  72ع٢م  )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت 

ٓػن اليؿبي  72ع٢م  ٖلى الٗباعة م   يؤ % 43,00خُض بلٜ ال          الاكخماص أن خؿب ْظِت هَٓغ

ت سُت  ال ًؤصي إلى ُُاؽ ؾلُم لىخابج وشاغ الشٓغ َْظا عاظ٘ بلى ؤن ألاعباح  كلى أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع

ت في خالت الخٛحر ال٨بحر الٓاَغة في ال ٓاثم اإلاالُت ًسخل٠ ب٨شحر ًٖ خالت ٢ُاؽ الخ٩لٟت باألؾٗاع الجاٍع ٣  

 في ألاؾٗاع.
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سُت ًؤصي ": CH11كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -      اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

    :"إلى املداًـت كلى عأؽ املا٘ املؿدثمغ

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثامىت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص1,041 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,230 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ٍْى٣و ، 

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,772-بلٜ بٟاع١   3الٓؾِ الٟغضخي= ًٖ      ْهي ؤ٦بر   10,050-اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت           مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ْ مٗاعيٓن  ؾلبُت)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثمٗٓم  طاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن 77ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي   77ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم  م خؿب ْظِت هٓي ؤ %  44,60خُض بلٜ ال اؾخسضام َغ

سُت ال ًؤصي إلى املداًـت كلى عأؽ املا٘ املؿدثمغ  ٖلى الٗباعة ؤلاظابتَْظا ًضٖم اججاٍ . الخٖلٌت الخاٍع

CH10   ٓػَ٘ ظؼء َْظا ما ًاصي بلى بم٩اهُت ج خُض ؤهّ في خالت اعجٟإ ألاؾٗاع ًهبذ ع٢م الغبذ مًلال 

 ر مخد٣٣ت.مً عؤؽ اإلاا٫ ٖلى ق٩ل ؤعباح ٚح

بلٜ  اإلاالءمتاإلاخٓؾِ الخؿابي لجمُ٘ ال٣ٟغاث الضالت ًٖ زانُت  ًئهه ًمًٕ الِ٘ى أن وبشٖل كام

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 2.843اهدغاٝ مُٗاعي ْ  2.772 ٍَٓغ مٗٓم  ؤنؤي ، ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ

مي ؤ ءمتاإلاالٖلى زانُت في بظابتهم مٗاعيٓن  ْ  ؾلبُت)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاث  ،خؿب ْظِت هَٓغ

ٓػن اليؿبي للمخٓؾِ الخؿابي  ٓماث % 43.44خُض بلٜ ال الىاججت ًٖ ج٣ُُم بٌٗ  مما ٌٗجي ؤن اإلاٗل

سُت ج٩ٓن ٚحر  ٓصاث بالخ٩لٟت الخاٍع  بؿبب الخٛحر اإلاؿخمغ في ألاؾٗاع. مالءمتاإلآظ
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ُت - ب سُت كلى زاصُت املىزُى  أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

م ٘ الجضو    سُت كلى زاصُت املىزىُُت43 ُع  : أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

ؼ 
غم

ال
 

 اللبــــــــــــاعة
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

مخىؾؽ 

الٌَغ كً 

املخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 ُُمت

T 

 مؿخىي 

ت  امللىٍى

Sig 

الىػن 

اليؿبي

% 

الاججاه 

ب اللام
رجِ

الت
 

C

H

6 

سُــــــــت مبيُــــــــت  الخ٩لٟــــــــت الخاٍع

ْ ٖلــى ؤؾـــاؽ ازبـــاث  صلُـــل  ؤ

ٓعي  مٓي
ٓن  81,6 2,000 15,05 1,082 2,974 4,08 ٓا٣ٞ  3 م

C

H

7 

ٓمـاث اإلابيُـت ٖلـى  ٓٞغ اإلاٗل ج

سُــــــت  ؤؾـــــاؽ الخ٩لٟـــــت الخاٍع

 زانُت ال٣ابلُت للخد٤٣
ٓن  81,8 2,000 16,07 1,092 2,922 4,09 ٓا٣ٞ  2 م

C

H

8 

سُــت ٖــً  حٗبــر الخ٩لٟــت الخاٍع

ٗلُــــــــــــت خـــــــــــضْر ٖملُـــــــــــاث ٞ

ْبالخــــالي  ْلِؿــــذ اٞترايــــُت 

٢ُٓت ٓز  ٞهي ؤ٦ثر م

ٓن  79,2 2,000 11,93 2,962 1,093 3,96 ٓا٣ٞ  4 م

C

H

12 

سُــــــت  ؤؾـــــاؽ الخ٩لٟـــــت الخاٍع

ٓماث حٗبـر بهـض١  ٓٞغ مٗل ً

 ألاخـــــــــــــضارٖـــــــــــــً مسخلـــــــــــــ٠ 

ٓم بهــــا  ْالهــــ٣ٟاث التــــي ج٣ــــ

 اإلااؾؿت

ٓن  71,6 2,000 6,155 2,576 1,270 3,58 ٓا٣ٞ  5 م

ٖلٌـــــــــت أزـــــــــغ اؾـــــــــخسضام الخصعحـــــــــت  

ُــــــــــــــــــــــــت  سُــــــــــــــــــــــــت كلــــــــــــــــــــــــى مىزُى الخاٍع

 املللىماث املداؾبُت
 صعحت اًجابُت 1,232 4.472

ٓػن اليؿبي لالججاٍ الٗام  22.95% ال

ْلت : ٢Tُمت  ت   2.25الضاللت ٖىض مؿخٔٓ  7.9785 اإلاجض ت = ن 783ْصعظاث الخٍغ   7-784=7 –. صعظت الخٍغ

 3اإلاخٓؾِ الٟغضخي= 

خماب مً املصضع:   SPSS .V 23ص ٖلى مسغظاث بغهامجٖضاص الُالبت  بااٖل

سُت مبيُت كلى أؾاؽ  ": CH6كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - الخٖلٌت الخاٍع

    :"صلُل مىطىعي أو ازباث 

 : بلٜ خٓؾِ خؿابيبم مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثالثت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض 20974 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   4,080 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،  

ٓبت : T ال٣ُمت، ٦ما بلٛذ 1,082بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=        ْهي ؤ٦بر 15,050 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت           مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ْ  ججاَاثاطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم . 6ع٢م  ؤن الٗباعة ٓا٣ٞٓن )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت    م
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ٓػن اليؿبي  6ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  سُت %81,60خُض بلٜ ال ْطل٪ عاظ٘ بلى ؤن الخ٩لٟت الخاٍع  .

 ْ ضة بمؿدىضاث  ْلِؿذ اٞترايُت مٍا  ْزاث٤؛ْا٢ُٗت 

غ املللىماث املبيُت كلى أؾاؽ  ":  CH7كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - جًى

سُت زاصُت الِابلُت للخدِّ     :"الخٖلٌت الخاٍع

 : خؿابي  بلٜبمخٓؾِ  مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثاهُت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض 20922 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   4,090 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،  

ٓبت : T ت، ٦ما بلٛذ ال٣ُم1,092بلٜ بٟاع١   3لٓؾِ الٟغضخي=اًٖ         ْهي ؤ٦بر  16,070 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت          مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ْ  َاثاججاطاث صاللت بخهاثُت  ، ؤي ؤن  مٗٓم  7ع٢م  ؤن الٗباعة ٓا٣ٞٓن )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت    م

ٓػن اليؿبي  7ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  ٓزحن % 81,80خُض بلٜ ال َْظا ًضٖم اججاٍ بظابت اإلابد  . 

ْزاث٤ مداؾبُت؛ْطل٪ ألن ألاؾٗاع مد CH6ٖلى الٗباعة الؿاب٣ت  ْمشبخت في   ضصة ٖىض خضْر اله٣ٟت 

سُت كً خضور كملُاث " :CH8كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - حلبر الخٖلٌت الخاٍع

ُت     :"ًللُت ولِؿذ اًتراطُت وبالخالي ًهي أٓثر مىزُى

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الغابلت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض 1,093 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   3,960 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،   

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت20962بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=      ْهي ؤ٦بر  11,930 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت          مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ْ  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم  8ع٢م  ؤن الٗباعة ٓا٣ٞٓن )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت    م

ٓػن اليؿبي  8ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  ضة بمؿد%79,20خُض بلٜ ال ْطل٪ عاظ٘ بلى ؤجها مٍا ىضاث . 

 ج٨ؿبها صعظت اٖخماصًت بُٗضة ًٖ الظاجُت.

غ مللىماث ": CH12كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - سُت ًًى أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع

 :"والصٌِاث التي جِىم بها املؤؾؿت ألاخضارحلبر بصضَ كً مسخلٍ 

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخامؿت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض 1,270 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   3,580 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،   

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت20576بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=        ْهي ؤ٦بر  6,155 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت          مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ٓا٣ٞٓن ْ )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت  اججاَاث، ؤي ؤن  مٗٓم طاث صاللت بخهاثُت 72ع٢م  ؤن الٗباعة   م

ٓػن اليؿبي  72ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  َْظا ًضٖم اججاٍ بظاب%71,60خُض بلٜ ال ٓزحن .  ت اإلابد



 الدراسة امليدانية   عـــالةاب الفصل 

~ 195 ~ 

ْا٢ُٗت  CH6, CH7   ْCH8ٖلى الٗباعاث الؿاب٣ت  سُت حٗبر ًٖ ؤخضار  ْطل٪ ألن الخ٩لٟت الخاٍع

ضة بمؿدىضاث ججٗلِا بُٗضة ًٖ الخدحز الصخصخي.  مٍا

٢ُٓت  لىالخؿابي لجمُ٘ ال٣ٟغاث الضالت ٖ اإلاخٓؾِ وبشٖل كام ًئهه ًمًٕ الِ٘ى أن ٓز زانُت اإلا

سُت ب ا  2.747ْباهدغاٝ مُٗاعي   3.928لٜ باليؿبت للخ٩لٟت الخاٍع ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ

ٓا٣ٞٓن ْ  اًجابُت)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثمٗٓم   ؤنؤي  ًٖ مجا٫ الخُاص ٓٞغ في بظابتهم  م ٖلى مضٔ ج

٢ُٓت ٓز ٓػن اليؿبي  زانُت اإلا م %. مما ٌٗجي 78.56خُض بلٜ ال          ؤن ؤٞغاص الُٗىت خؿب ْظِت هَٓغ

٢ُٓت.ؤن  ٓز سُت جمخاػ بضعظت ٖالُت مً اإلا  الخ٩لٟت الخاٍع

سُت كلى زاصُتي الِابلُت للٌهم و  - ث  لمِاعهتالِابلُت لأزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

 ٘ م الجضو سُت كلى زاصُتي الِابلُت للٌهم والِابلُت للمِاعهت49 ُع  : أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

مؼ 
لغ

ا
 

 لبــــــــــــاعةال
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

مخىؾؽ 

الٌَغ كً 

املخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 ُُمت

T 

 مؿخىي 

ت  امللىٍى

Sig 

الىػن 

اليؿبي

% 

الاججاه 

ب اللام
رجِ

الت
 

CH

7 

سُــت  جخمحــز الخ٩لٟــت الخاٍع

ٓلت جُب٣ُِـــــــــــــــــــــــــا  بؿـــــــــــــــــــــــــِ

 ِْٞمِا
4,35 2,810 1,353 22,66 2,000 87 

ٓن  ٓا٣ٞ م

 بكضة
7 

CH

9 

ل الخٛحــــــــــر فــــــــــي بن ججاَــــــــــ

ٓة الكـــغاثُت لٓخـــضة  ال٣ـــ

الى٣ــــــــــــض خؿـــــــــــــب مبـــــــــــــضؤ 

سُـــــــــــــت ال  الخ٩لٟـــــــــــــت الخاٍع

ًازغ ٖلى ٢ابلُت اإلا٣اعهـت 

ٓماث اإلاداؾبُت  للمٗل

2,43 1,079 -2,571 -7,174 2,000 48,6 
ٚحر 

ٓن  ٓا٣ٞ  م
6 

ْلت : ٢Tُمت  ت   2.25لت ٖىض مؿخٔٓ الضال 7.9785 اإلاجض ت = ن .   783ْصعظاث الخٍغ        7- 784=  7 –صعظت الخٍغ

 3اإلاخٓؾِ الٟغضخي=

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   SPSS .V 23ٖضاص الُالبت  بااٖل

سُـت بؿـهىلت جؼبُِهــا ":  CH1كلـى اللبـاعة  جدلُـل عأي أًـغاص اللُىـت خــ٘ى إحـابتهم - جخمحـز الخٖلٌــت الخاٍع

همها      :"ًو

  4,350 : بمخٓؾـِ خؿـابي  بلـٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞـغاص الُٗىـت لىو ألا  هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ــض ٖــً  الٓؾــِ 20872 :ْاهدــغاٝ مُٗــاعي  ٍٍْؼ ــا ٖــً مجــا٫ الخُــاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾــِ الخؿــابي ًسخلــ٠ ظ  ،

ٓبت : T ،  ٦مــا بلٛــذ ال٣ُمــت1,353بلــٜ بٟــاع١   3الٟغضــخي=  Tْهــي ؤ٦بــر مــً ال٣ُمــت  22,660 اإلادؿــ

ْ ؤًًـا ٢ُمـت ْلُـت  طاث  7ع٢ـم  ممـا ٌٗجـي ؤن الٗبـاعة  2.25ؤ٢ـل مـً مؿـخٔٓ الضاللـت    =sig 20222 الجض

ْ  اججاَــــاثصاللــــت بخهــــاثُت  ، ؤي ؤن  مٗٓــــم  ٓا٣ٞــــٓن بكــــضة)ج٣ُــــُم( ؤٞــــغاص الُٗىــــت اًجابُــــت   فــــي بظــــابتهم   م

ٓػن اليؿــــبي  7ٖلـــى الٗبـــاعة ع٢ـــم       داؾـــبت فـــي الجؼاثــــغدؿـــب ْظِـــت هٓـــغ مِىحــــي اإلاٞ. %87,00خُــــض بلـــٜ الـــ
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همهــا.   ن ؤ سُــت جخمحــز بؿــهىلت جؼبُِهــا ًو ٞــت بال٩امــل ٖىــض الخٖلٌــت الخاٍع ْمْٗغ ْطلــ٪ ألن ألاؾــٗاع مدــضصة 

ْهي ٚحر ٢ابلت للجض٫  ْ خضْر اإلاٗاملت   الخُٛحر. ؤ

إن ججاهـل الخوحـر فـي الِـىة الشـغابُت لىخـضة ": CH9كلى اللبـاعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

سُت ال ًؤزغ كلى ُابلُت املِاعهت للمللىماث املداؾبُت     :"الىِض خؿب مبضأ الخٖلٌت الخاٍع

 : بمخٓؾــِ خؿــابي  بلــٜ مــً خُــض ؤَمُتهــا لــضٔ ؤٞــغاص الُٗىــت الؿاصؾــت هالخــٔ ؤجهــا اخخلــذ اإلاغجبــت

ــــا ٖـــً مجــــا٫ الخُــــاص 1,079 :ْاهدـــغاٝ مُٗــــاعي   2,430 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾــــِ الخؿـــابي ًسخلــــ٠ ظ   ٍْــــى٣و، 

ٓبت : T ،  ٦مــا بلٛــذ ال٣ُمــت0,571-بلــٜ بٟــاع١   3ٖــً  الٓؾــِ الٟغضــخي=       ْهــي ؤ٦بــر  7,174- اإلادؿــ

ْ ؤًًــا ٢ُمــت Tمــً ال٣ُمــت  ْلُــت  ممــا ٌٗجــي الٗبــاعة  2.25ا٢ــل مــً مؿــخٔٓ الضاللــت    =sig 20222 الجض

ٓا٣ٞــــــٓن ْ  ؾــــــلبُت)ج٣ُــــــُم( ؤٞــــــغاص الُٗىــــــت  اججاَــــــاثطاث صاللــــــت بخهــــــاثُت ، ؤي ؤن  مٗٓــــــم  9ع٢ــــــم           ٚحــــــر م

ن ججاهــــل الخوحــــر فــــي الِــــىة الشــــغابُت لىخــــضة الىِــــض خؿــــب مبــــضأ أ ؤي   9ٖلــــى الٗبــــاعة ع٢ــــم  فــــي بظــــابتهم 

سُـــت  ًـــؤزغ كلـــى ُابلُـــت املِاعهـــت للمللىمـــاث املداؾـــبُ   مِىحـــي اإلاداؾـــبت  ْظِـــت هٓـــغخؿـــب  'تالخٖلٌـــت الخاٍع

ٓػن اليؿـــبي  فـــي الجؼاثـــغ َْـــظا عاظـــ٘ بلـــى ؤهـــّ ٞٗـــال فـــي خالـــت ٖـــضم اؾـــخ٣غاع ألاؾـــٗاع . % 48,60خُـــض بلـــٜ الـــ

ٓبت اإلا٣اعهت بحن اإلاغا٦ؼ اإلاالُت زال٫ ٖضة ٞتراث مداؾبُت مخخالُت. سُت نٗ  ٌٗاب ٖلى الخ٩لٟت الخاٍع

ض حىصة املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت  غض وجدلُل إحاباثك.7.3.7 الجؼء الثالث: جٍؼ

 باالكخماص كلى الُِمت اللاصلت في الُِاؽ

ْل٨ً ؾِخم ج٣ؿُم الىخاثج  Tالشالض باؾخسضام ازخباع  بالجؼءظاباث ؤٞغاص الُٗىت اإلاخٗل٣ت بجم جدلُل 

ٓماث ابليهاإلاخٓنل  ُٖٓت للمٗل ٓماث اإلاداؾبُت ا خؿب الخهاثو الى ٓصة اإلاٗل إلاداؾبُت التي حٗبر ًٖ ظ

ْطل٪ ٦ما ًلي: المي  ٓاَا ؤلٖا  ٢ُْمت مدخ
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 املالءمتأزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت في الُِاؽ املداؾبي كلى زاصُت  -أ 

م   املالءمتت : أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت في الُِاؽ املداؾبي كلى زاص45ُالجض٘و ُع
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JV 
4 

ٓمـــــــــــاث اإلاداؾــــــــــــبُت  اإلاٗل

٣ْٞـــــــــــا لل٣ُمــــــــــــت  اإلاٗـــــــــــضة 

الٗاصلـــــت جمخـــــاػ بسانـــــُت 

 اإلاالءمت

ٓن  82,6 2,000 14,972 1,125 1,019 4,13 ٓا٣ٞ  5 م

JV 
 5  

ال٣ُمــــــت الٗاصلــــــت  جم٨ــــــً

مخســــــــــــــــــظ ال٣ــــــــــــــــــغاع مــــــــــــــــــً 

ٓمـاث  الخه٫ٓ ٖلى مٗل

٢ْــــــذ مىاؾــــــب ألجهــــــا  فــــــي 

ح٨ٗـــــــــــــــ آزــــــــــــــغ ج٣ُــــــــــــــُم 

ٓص ٢اثمــــــــــــــت  ٖــــــــــــــاص٫ لبىــــــــــــــ

 اإلاغ٦ؼ اإلاالي

4,26 2,944 1,255 18,044 2,000 85,2 
ٓن  ٓا٣ٞ م

 بكضة
7 

JV 
 6  

لل٣ُمــــت الٗاصلــــت ال٣ــــضعة 

ٖلــــى الخـــــإزحر ٖلــــى مخســـــظ 

 ال٣غاع
ٓن  83,6 2,000 16,401 1,185 2,980 4,18 ٓا٣ٞ  3 م

JV 
 7  

حؿـــاَم ال٣ُمـــت الٗاصلـــت 

ت  اصة ال٣ضعة الخيبٍا في ٍػ

ٓماث اإلاالُت  للمٗل
4,24 2,952 1,245 17,726 2,000 84,8 

ٓن  ٓا٣ٞ م

 بكضة
2 

JV 
 8  

ٓمـــــــــــــــــــــــــاث  اٖـــــــــــــــــــــــــضاص اإلاٗل

٣ْٞـــا لل٣ُمـــت  اإلاداؾــبُت 

ٓٞحر  الٗاصلت ٌؿاٖض في جـ

ى زانــــــــــُت ال٣ــــــــــضعة ٖلــــــــــ

ج٣ُـــُم هخـــاثج الازخُـــاعاث 

 الؿاب٣ت

ٓن  82,6 2,000 15,297 1,125 2,998 4,13 ٓا٣ٞ  4 م

ُِمــــــت أزـــــغ اؾـــــخسضام الصعحـــــت  

 مالءمـــــــــــــــــــــــــتكلـــــــــــــــــــــــــى اللاصلـــــــــــــــــــــــــت 

 املللىماث املداؾبُت
 صعحت اًجابُت 1,234 3.122

ٓػن اليؿبي لالججاٍ الٗام  24.23% ال

ْلت : ت  ْصعظ 2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  7.9785 ٢ُمت ث اإلاجض ت = ن  783اث الخٍغ       7- 784=  7 –.         صعظت الخٍغ

 3اإلاخٓؾِ الٟغضخي=

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل
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ِا ": JV04كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - املللىماث املداؾبُت امللضة ًو

 :"املالءمت للُِمت اللاصلت جمخاػ بساصُت

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخامؿت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض 1,019 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   4,13 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،   

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,125بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=     ْهي ؤ٦بر  14,972 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت         مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  24ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓا٣ٞٓن ْ  ٓػن اليؿبي 24ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم   م ٓمت ج٣ٟض َْظا ألن . %  82,60خُض بلٜ ال اإلاٗل

ٍٓٞغ  ٓ ال٣ُمت الٗاصلت إلاا ج ع الؼمً ألامغ الظي ؤصٔ بلى جٓظّ ال٨ٟغ اإلاداؾبي هد ْؤَمُتها بمْغ مً ٢ُمتها 

ٓماث   .مالءمتمً مٗل

جمًٕ الُِمت اللاصلت مخسظ الِغاع مً ": JV05كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

ذ  ؼ املاليالخص٘ى كلى مللىماث في ُو     :"مىاؾب لنها حلٕـ آزغ جُُِم كاص٘ لبىىص ُابمت املٓغ

  4,26 : بمخٓؾِ خؿابي بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت لىو ألا  هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًس20944 :ْاهدغاٝ مُٗاعي  ض،  ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ              خل٠ ظ

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,255بلٜ بٟاع١  3ي=ًٖ  الٓؾِ الٟغضخ     ْهي ؤ٦بر  18,044 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت        مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ًجابُت ب)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت  ، ؤي ؤن مٗٓم  25ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓا٣ٞٓن بْ  ٓػن اليؿبي 25ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  كضةم َْظا عاظ٘ %  85,20خُض بلٜ ال  .      

٢ٓذ  بلى ٓص ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي بال٣ُمت الٗاصلت ًم٨ً مً اجساط ال٣غاعاث في ال ْعي لبى ؤن الخ٣ُُم الض

 اإلاىاؾب؛

لِضعة كلى الخأزحر كلى للُِمت اللاصلت ا":   JV06كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

    :"مخسظ الِغاع

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخامؿت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض 2098 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   4,18 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،    

ٓبت : T ال٣ُمت ،  ٦ما بلٛذ1,185بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=    ْهي ؤ٦بر  16,401 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت        مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ًجابُت ب)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  26ع٢م  ؤن الٗباعة
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ٓا٣ٞٓن ْ  ٓػن اليؿبيخُض  26ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  م َْظا ًضٖم اججاٍ %  83,60بلٜ ال  .

٢ٓذ اإلاىاؾب ًازغ ٖلى ال٣غاعاث اإلاخسظة.  JV5ٖلى الٗباعة الؿاب٣ت  ؤلاظابت ٓماث في ال ٓٞغ اإلاٗل  ٞخ

اصة الِضعة حؿاهم الُِم":   JV7كلى اللباع جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - ت اللاصلت في ٍػ

    :"ُت للمللىماث املالُتئالخىب

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثاهُت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض20952 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   4,24 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،   

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,245بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=     ْهي ؤ٦بر  17,726 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت         مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت   =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم  27ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓا٣ٞٓن بكضةْ  ٓػن اليؿبي  27ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  م َْظا أل %  84,80خُض بلٜ ال ن ال٣ُمت . 

ْجإزظ في الخؿبان الخٛحر في اإلاؿخٔٓ الٗام لؤلؾٗاع.الٗاصلت ح  ٨ٗـ آزاع الخطخم 

ِا للُِمت ": JV8كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - اكضاص املللىماث املداؾبُت ًو

حر زاصُت الِضعة كلى جُُِم هخابج الازخُاعاث الؿابِت     :"اللاصلت ٌؿاكض في جًى

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الغابلت ٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبتهالخ

ض 20998 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   4,13 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،  

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,125بلٜ بٟاع١  3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=     ْهي ؤ٦بر  15,297 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tل٣ُمت مً ا        مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ًجابُت ب)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  28ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓا٣ٞٓن ْ  ٓػن اليؿبي ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  م َْظ%  82,60خُض بلٜ ال صلت ا ألن ال٣ُمت الٗا. 

ٓٞغ طل٪ أل ٓماث الالػمت للخ٣ُُم الاعجضاصي ٢بل ؤن ج٣ٟض ٢ضعتها ٖلى الخإزحر في ٢غاعاتهم.ج  جها جدُذ اإلاٗل

 اإلاالءمتاإلاخٓؾِ الخؿابي لجمُ٘ ال٣ٟغاث الضالت ًٖ زانُت  وبشٖل كام ًئهه ًمًٕ الِ٘ى أن

ا ًٖ 2.749ْباهدغاٝ مُٗاعي   4.787بلٜ  ٍَٓغ الخُاص خُض مجا٫  ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ

ٓػن اليؿبي للمخٓؾِ الخؿابي   )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت اججاَاثمٗٓم  ؤن% ؤي 83.74بلٜ ال

ٓا٣ٞٓن بكضة  ٓماث اإلاٗضة ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت جمخاػ ب% 89.35بيؿبت ْم  اإلاالءمتٖلى ؤن اإلاٗل

ٓمت ج٣ٟ ٓمت بالؼمً، خُض ؤن اإلاٗل ع الؼمً، َْظا هٓغا العجباٍ ٞاثضة اإلاٗل ْؤَمُتها بمْغ ض مً ٢ُمتها 

ْالخيبا. ٢ٓذ اإلاىاؾب للخإزحر ٖلى ال٣غاعاث اإلاخسظة  ٓمت في ال ٓٞغ اإلاٗل  ْال٣ُمت الٗاصلت ج
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 أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى زاصُت املىزىُُت -ب 

 ٘ م الجضو  ُت: أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى زاصُت املىزى42ُ ُع

ؼ 
غم

ال
 

 اللبــــــــــــاعة
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

مخىؾؽ 

الٌَغ كً 

املخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 ُُمت

T 

 مؿخىي 

ت  امللىٍى

Sig 

الىػن 

اليؿبي

% 

الاججاه 

ب اللام
رجِ

الت
 

JV 
9 

جًــــــــــــــــــــــــمً ال٣ُمــــــــــــــــــــــــت 

الٗاصلــــــــــــــــــــت خُاصًـــــــــــــــــــــت 

 ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 
ٓن  44,8 2,000 8,292- 2,761- 1,245 2,24  72 مٗاعي

JV 
 72  

حؿـــــــــــــــــــــــــــاَم ال٣ـــــــــــــــــــــــــــُم 

ـــــــــــــاصة  الٗاصلـــــــــــــت فـــــــــــــي ٍػ

ٓمــــــــاث  ٢ُٓــــــــت اإلاٗل ٓز م

اإلاداؾـــــــــــــــبُت بدُـــــــــــــــض 

خمـــاص ٖليهـــا  ًم٨ـــً الٖا

 مً ٢بل اإلاؿخسضمحن

ٓن  51,8 2,000 3,648- 2,408- 1,516 2,59  9 مٗاعي

JV 
 77  

 البُاهـــاث جد٣ـــ٤

 ٖلـى اإلابيُـت اإلاالُـت

 ال٣ُمـــت ؤؾـــاؽ

 زانــُت الٗاصلــت

الهــــاص١  الخمشُــــل

ٓمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث  للمٗل

 اإلاداؾبُت

ٓن  49,6 2,000 5,036- 2,516- 1,391 2,48  72 مٗاعي

JV 
 72  

ال جم٨ـــــــــــــــً البُاهـــــــــــــــاث 

٣ْٞـــــــا  اإلاالُـــــــت اإلاٗـــــــضة 

لل٣ُمــــــت الٗاصلــــــت مــــــً 

الخالٖـــــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 الخؿاباث.

ٓن  41,4 2,000 11,747- 2,935- 1,079 2,07  73 مٗاعي

JV 
 73  

ٓمــــاث اإلاٗــــضة  اإلاٗل

٣ْٞـــا ألؾـــاؽ ال٣ُمـــت 

الٗاصلــــــــــــــــــــــــت جد٣ــــــــــــــــــــــــ٤ 

زانــــــــــــــــــُت ال٣ابلُــــــــــــــــــت 

  للخد٤٣

ٓن  41,6 2,000 11,406- 2,924- 1,099 2,08  72 مٗاعي

ُِمـــت أزـــغ اؾـــخسضام الصعحـــت  

ُـــــــــــــــــــت كلـــــــــــــــــــى اللاصلــــــــــــــــــت  مىزُى

 املللىماث املداؾبُت
 صعحت ؾالبت 1.444 2,741

ٓػن اليؿبي لالججاٍ الٗام  39.27% ال

ْلت : ت   2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  7.9785 ٢ُمت ث اإلاجض                    7- 784=  7 –ت = ن .   صعظت الخٍغ 783ْصعظاث الخٍغ

 3اإلاخٓؾِ الٟغضخي=

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل
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جظمً الُِمت اللاصلت خُاصًت الُِاؽ ": JV9كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

    :"املداؾبي

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثاهُت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ْؤن1,245 :ْاهدغاٝ مُٗاعي 2,24 : بلٜ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ،  ٍَٓغ اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ

ىِص ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,761-بلٜ بٟاع١  3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي= ٍو     8,292- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tْهي ؤ٦بر مً ال٣ُمت          2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت ، ؤي ؤن مٗٓم  29ع٢م  مما ٌٗجي ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي 29ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  مٗاعيٓن ْ  َْظا عاظ٘ %  44,80خُض بلٜ ال  .            

 ي ؤزغ الخ٣ضًغاث الصخهُت.ؤن ال٣ُمت الٗاصلت ال جلػ بلى

ُت ": JV10كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - اصة مىزُى حؿاهم الُِم اللاصلت في ٍػ

   :"املللىماث املداؾبُت بدُث ًمًٕ الاكخماص كليها مً ُبل املؿخسضمحن

 : ؿابي  بلٜبمخٓؾِ خ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخاؾلت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,516 :ْاهدغاٝ مُٗاعي  2,59 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ   ٍْى٣و، 

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,408-بلٜ بٟاع١   3ًٖ الٓؾِ الٟغضخي=      ْهي ؤ٦بر  3,648- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت         ا ٌٗجي مم 2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم  72ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي  72ٖلى الٗباعة ع٢م ْمٗاعيٓن في بظابتهم  َْظا عاظ٘ بلى ٖضم %  51,80خُض بلٜ ال  .

ْبالخ ٓصاث ألامغ الظي ٌؿمذ بالخ٣ضًغ الصخصخي  ٓٞغ ؾ١ٓ وكِ للٗضًض مً اإلآظ الي ٞالخ٣ُُم ٩ًٓن ج

٢ُٓت. ٓز  ؤ٢ل م

جدِّ البُاهاث املالُت املبيُت كلى ":   JV11كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

    :"أؾاؽ الُِمت اللاصلت زاصُت الخمثُل الصاصَ للمللىماث املداؾبُت

 : ِ خؿابي  بلٜبمخٓؾ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت اللاشغة هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص1,391 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,48 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ٍْى٣و ، 

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,516-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=    ْهي ؤ٦بر  5,036- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت        مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  77ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي 77 ٖلى الٗباعة ع٢مْمٗاعيٓن في بظابتهم  َْظا عاظ٘ بلى %  49,60خُض بلٜ ال  ج٣ضًغ . 

 مخباًىت. ٢ُاؽ ؤؾـ إْبجب الصخصخي ْالخ٨م الاظتهاص مً ٦بحر ٢ضعخُض ٨ًخىِٟا  ال٣ُمت الٗاصلت
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ِا ": JV12كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - ال جمًٕ البُاهاث املالُت امللضة ًو

    :"للُِمت اللاصلت مً الخالكب في الخؿاباث

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثالثت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ٍْى٣و 1,079 :مُٗاعي ْاهدغاٝ 2,07 : بلٜ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,935-بٟاع١ بلٜ   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي= ْهي ؤ٦بر  11,747- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت           مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  72 ع٢م ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي  72ْمٗاعيٓن  في بظابتهم ٖلى الٗباعة ع٢م  َْظا عاظ٘ لٗضم%  41,40خُض بلٜ ال  . 

ٓص   ْجض٣ُ٢ِا. الضٞاجغ في حسجُلِا ٖلى ٌؿاٖض بك٩ل بزباث صلتؤْظ

ِا لؾاؽ الُِمت ":   JV13لباعةكلى ال جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - املللىماث امللضة ًو

    :"اللاصلت جدِّ زاصُت الِابلُت للخدِّ

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثاهُت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,099 :ْاهدغاٝ مُٗاعي 2,08 : بلٜ ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ٣وٍْى، 

ٓبت : T ٦ما بلٛذ ال٣ُمت، 0,924-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=  ْهي ؤ٦بر  11,406- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت        مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

لبُت )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾ اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم   73ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي  73ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   مٗاعيٓن ْ  َْظا ألن ال٣ُمت %  41,60خُض بلٜ ال  .

ْبالخالي ٞالىخاثج ٢ض جسخل٠ بطا جمذ    الٗاصلت جخُلب في ال٨شحر مً ألاخُان جضزل الخ٣ضًغ الصخصخي 

َْظا في خالت ُٚاب اإلاؿدىضاث.  مً ٢بل شخو آزغ 

٘  وبشٖل كام ًئهه ًمًٕ ٢ُٓت  لىالخؿابي لجمُ٘ ال٣ٟغاث الضالت ٖ ن اإلاخٓؾِؤ الِى ٓز زانُت اإلا

ا ًٖ مجا٫  2.939ْباهدغاٝ مُٗاعي   2.297بلٜ  ٍَٓغ الخُاص خُض بلٜ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ

ٓػن اليؿبي للمخٓؾِ الخؿابي  ْمٗاعيٓن  )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت اججاَاثمٗٓم  ؤن% ؤي 45.82ال

٢ُٓت ٖالُتؤن ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى % 72.98بيؿبت  ٓز ٓماث  جمخاػ بم ٓٞغ مٗل اٞخ٣اع َْظا عاظ٘ بلى  ـج

ُٖٓت ْؤلازباث اإلااصي ٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت بلى اإلآي  مما ًاصي بلى بم٩اهُت الخالٖب  ،البُاهاث اإلاالُت اإلاٗضة 

 في الخؿاباث ٞالىخاثج ٢ض جسخل٠ مً شخو آلزغ.  
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 ى زاصُت الِابلُت للٌهم والخؼبُّأزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كل - ج

 ٘ م الجضو  : أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى زاصُت الِابلُت للٌهم والخؼب42ُّ ُع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل

مٌهىم الُِمت اللاصلت  ًخمحز بالبؿاػت " :JV01كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

    :"والىطىح

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الغابلت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,07 :ْاهدغاٝ مُٗاعي 1,86 : بلٜ ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ٍْى٣و، 

ٓبت : T ٦ما بلٛذ ال٣ُمت  ،1,136-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي= ْهي ؤ٦بر  14,397- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت          مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم  27ع٢م  ؤن الٗباعة

مؼ
لغ

ا
 

 اللبــــــــــــاعة
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

مخىؾؽ 

الٌَغ كً 

املخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 ُُمت

T 

 مؿخىي 

ت  امللىٍى

Sig 

الىػن 

اليؿبي

% 

الاججاه 

ب اللام
رجِ

الت
 

JV 
7 

ٓم ال٣ُمـــــــــــــــــــــــت  مِٟـــــــــــــــــــــــ

الٗاصلـــــــــــــــــــــــــــت ًخمحـــــــــــــــــــــــــــز 

ٓح ْالٓي  بالبؿاَت 
ٓن  37,2 2,000 14,397- 1,136- 1,070 1,86  74 مٗاعي

JV  
2 

ٓص ؾــــــــــٗغ  ٖــــــــــضم ْظــــــــــ

ٓص  ؾــ١ٓ لــبٌٗ البىــ

ال ًهــــــــــــــــــــــــٗب مــــــــــــــــــــــــً 

جُبُــــــــــــــــــــــ٤ ال٣ُمــــــــــــــــــــــت 

 الٗاصلت

ٓن  33,2 2,000 21,167- 1,342- 2,860 1,66  75 مٗاعي

JV  
3 

ٓطط  ٌؿـــــــــــــــــــــاَم همـــــــــــــــــــــ

ال٣ُمـــــــت الٗاصلـــــــت فـــــــي 

ــاصة ال٣ابلُــت للِٟــم  ٍػ

ٓمــــــــــاث اإلاالُـــــــــــت  للمٗل

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً ٢بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 اإلاؿخسضمحن

ٓن  52,2 2,000 4,093- 2,391- 1,297 2,62  8 مٗاعي

ُِمـــت أزـــغ اؾـــخسضام الصعحــت  

ُابلُـــــــــــــــــــــــت كلـــــــــــــــــــــــى اللاصلـــــــــــــــــــــــت 

املللىمـــاث املداؾـــبُت للٌهـــم 

 والخؼبُّ 

 صعحت ؾالبت 1,245 7.134

ٓػن اليؿبي لالججاٍ الٗام  31.25% ال

ت   1.19كىض مؿخىي الضاللت  1.4229 املجضولت : tُُمت  ت = ن  124وصعحاث الخٍغ  4املخىؾؽ الٌغض ي=      1- 123=  1 –. صعحت الخٍغ
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ٓػن اليؿبي 27 ٖلى الٗباعة ع٢مفي بظابتهم   مٗاعيٓن ْ  َْظا عاظ٘ %  37,20خُض بلٜ ال لخ٣ٗض . 

ٓبت ِٞمِا.   بٌٗ اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُمت الٗاصلت ْنٗ

كضم وحىص ؾلغ ؾَى لبلع البىىص ال ": JV02كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم  -

    :"ًصلب مً جؼبُّ الُِمت اللاصلت

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخامؿت كشغ تهالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجب

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 2086 :ْاهدغاٝ مُٗاعي 1,66 : بلٜ ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ٍْى٣و، 

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,342-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=  ْهي ؤ٦بر  21,167- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤً Tمً ال٣ُمت           مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 ًا ٢ُمتالجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  22ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي  22ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  مٗاعيٓن بكضةْ  َْظا عاظ٘ %  33,20خُض بلٜ ال  .

ا بض٢ت.لخ٣ٗض اؾلٓب ٢ُاؽ ال٣ُمت ا ٓبت ج٣ضًَغ ْبالخالي نٗ  لٗاصلت 

اصة ": JV03كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - ٌؿاهم همىطج الُِمت اللاصلت في ٍػ

    :"الِابلُت للٌهم للمللىماث املالُت مً ُبل املؿخسضمحن

 : ابي  بلٜبمخٓؾِ خؿ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثامىت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,297 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,6 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ    ٍْى٣و، 

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,391-بلٜ بٟاع١  3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=     ْهي ؤ٦بر  4,093- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت        ما ٌٗجي م  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

 ؾلبُت)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم  23ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي 23ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم   مٗاعيٓن ْ  ٓبت ِٞم %  52,20خُض بلٜ ال َْظا لهٗ  .

 اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُمت الٗاصلت.

 ٘ زانُت ال٣ابلُت  لىاإلاخٓؾِ الخؿابي لجمُ٘ ال٣ٟغاث الضالت ٖ أن وبشٖل كام ًئهه ًمًٕ الِى

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 2.796ْباهدغاٝ مُٗاعي   2.243للِٟم بلٜ  ٍَٓغ  ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ

ٓػن اليؿبي للمخٓؾِ الخؿابي   )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت اججاَاثمٗٓم  ؤن% ؤي 42.86خُض بلٜ ال

َْظا82.43ؤي مٗاعيٓن بيؿبت  ٓبت ِٞم ال٣ُمت الٗاصلت  ْٖلُّ ٣ٞض اج٤ٟ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى نٗ  .% 

ٓبت ِٞمِا مً ظِتل ْالازخالٝ في جٟؿحر  ،خ٣ٗض بٌٗ اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُمت الٗاصلت ْنٗ

ٔ بٌٗ اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُمت الٗاصلت مً ظِت   .ؤزغ
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 زاصُت الِابلُت للمِاعهت أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى - ح

 ٘ م الجضو  : أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى زاصُت الِابلُت للمِاعهت44 ُع

ؼ 
غم

ال
 

 اللبــــــــــــاعة
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

مخىؾؽ 

الٌَغ كً 

املخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 ُُمت

T 

 مؿخىي 

ت  امللىٍى

Sig 

الىػن 

اليؿبي

% 

الاججاه 

ب اللام
رجِ

الت
 

JV 
74 

غ اإلاالي اإلابجي  ٨ٌٗـ الخ٣ٍغ

ٖلــــــــــــــــى ؤؾــــــــــــــــاؽ ال٣ُمــــــــــــــــت 

الٗاصلــــــــــــــت الخٛحــــــــــــــراث فــــــــــــــي 

ٓص  ال٣ـــــضعة الكـــــغاثُت للى٣ـــــ

ْعي ممـــــا ٌؿـــــمذ  بكـــــ٩ل ص

بــــــــــــــــــةظغاء اإلا٣اعهــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــ٘ 

ٓاث الؿاب٣ت  الؿى

ٓن  78,8 2,000 10,493 2,940 1,215 3,94 ٓا٣ٞ  6 م

JV 
 75  

ٓمــــــــــــــــــــــــــــــــاث  جم٨ــــــــــــــــــــــــــــــــً اإلاٗل

ٖلــــــــــى اإلاداؾـــــــــبُت اإلابيُــــــــــت 

ؤؾــــــــاؽ ال٣ُمــــــــت الٗاصلــــــــت 

مـــــــــــــــً اظـــــــــــــــغاء اإلا٣اعهـــــــــــــــاث 

الؼماهُت مً ؤظل الخ٣ُُم 

اليؿــــــــــــــبي للمغ٦ــــــــــــــؼ اإلاــــــــــــــالي 

 ْألاصاء

ٓن  70,6 2,000 5,889 2,527 1,214 3,53 ٓا٣ٞ  7 م

ُِمـــــــــــت أزـــــــــــغ اؾـــــــــــخسضام الصعحـــــــــــت  

ُابلُـــــــت املللىمـــــــاث كلـــــــى اللاصلـــــــت 

 املداؾبُت للمِاعهت
 صعحت اًجابُت 1.223 4.244

ٓػن اليؿبي لالججاٍ الٗام  74.66% ال

ْلت : ت   2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  7.9785 ٢ُمت ث اإلاجض ت = ن  783ْصعظاث الخٍغ           7- 784=  7 –.         صعظت الخٍغ

 3اإلاخٓؾِ الٟغضخي=

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل

غ املالي املبني كلى أؾاؽ ":   JV14للباعةكلى ا جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - ٌلٕـ الخٍِغ

         الُِمت اللاصلت الخوحراث في الِضعة الشغابُت للىِىص بشٖل صوعي مما ٌؿمذ باحغاء املِاعهت 

 : "مم الؿىىاث الؿابِت

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الؿاصؾت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض 1,215 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   3,94 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،   

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت2094بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=      ْهي ؤ٦بر  10,493 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت        مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم  14ع٢م  ؤن الٗباعة
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ٓا٣ٞٓن ْ  ٓػن اليؿبي  14ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   م َْظا عاظ٘ %  78,80خُض بلٜ ال  .           

ْعي  ْاخض لخ٣ضًغ ال٣ُمت الٗاصلت بك٩ل ص ٌؿمذ بةظغاء بلى ؤن اإلااؾؿت في خالت زباتها ٖلى اؾلٓب 

ْالؿىت الخالُت. ٓاث الؿاب٣ت   اإلا٣اعهاث بحن الؿى

جمًٕ املللىماث املداؾبُت املبيُت ":    JV15كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

ؼ املالي  كلى أؾاؽ الُِمت اللاصلت مً احغاء املِاعهاث الؼماهُت مً أحل الخُُِم اليؿبي للمٓغ

  :"وألاصاء

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثامىت اخخلذ اإلاغجبت هالخٔ ؤجها

ض 1,214 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   3,53 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،   

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت20527بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=      ْهي ؤ٦بر  5,889 اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tت مً ال٣ُم          مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم 75ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓا٣ٞٓن ْ  ٓػن اليؿبي  75ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   م َْظا ًضٖم اججاٍ %  70,60خُض بلٜ ال  .

٤ْٞ ال٣ُمت الٗاص ؤي ؤن JV14ٖلى الٗباعة الؿاب٣ت  ظابتؤلا  ٓماث اإلاٗضة  ظغاء بلت جم٨ً مً اإلاٗل

 اإلا٣اعهاث الؼماهُت للخ٣ُُم اليؿبي للمغ٦ؼ اإلاالي مما ًُٟض في اجساط ال٣غاعاث.

اإلاخٓؾِ الخؿابي لجمُ٘ ال٣ٟغاث الضالت ًٖ زانُت ال٣ابلُت  وبشٖل كام ًئهه ًمًٕ الِ٘ى أن

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 7.874ْباهدغاٝ مُٗاعي   3.733لٜ للم٣اعهت ب ٍَٓغ  ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ

ٓػن اليؿبي للمخٓؾِ الخؿابي  اًجابُت )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثمٗٓم   ؤنؤي  %74.66خُض بلٜ ال

ٓماثبْٖلُّ ٣ٞض اججِذ اٚلب %. 72.55بيؿبت أي مىاًِىن  ٓزحن هدٓ ٢ابلُت اإلاٗل اإلاٗضة  ظاباث اإلابد

ٓص في الخؿبان. ا جإزظ الخٛحر في ال٣ضعة الكغاثُت للى٣ ْطل٪ باٖخباَع  ٤ْٞ ال٣ُمت الٗاصلت للم٣اعهت 
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ت .4.3.7 ت البِئت الجؼابٍغ كغض وجدلُل  إحاباث أًغاص اللُىت كلى كباعاث الجؼء الغابم: حاهٍؼ

 لخؼبُّ الُِمت اللاصلت   

 ٘ م الجضو ت لخؼبُّ 31 ُع ت البِئت الجؼابٍغ : هخابج جدلُل إحاباث اًغاص اللُىت كلى كباعاث حاهٍؼ

 الُِمت اللاصلت

ال
مؼ

غ
 

 اللبــــــــــــاعة
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

مخىؾؽ 

الٌَغ كً 

املخىؾؽ 

4الٌغض ي   

 ُُمت

T 

 مؿخىي 

ت  امللىٍى

Sig 

الىػن 

اليؿبي

% 

الاججاه 

ب اللام
رجِ

الت
 

EN 
1 

ض اؾخسضام ال٣ُمت جٍا

ٓصاث  ٓظ الٗاصلت في ج٣ُُم م

ْال٣ُاؽ اإلاداؾبي  اإلااؾؿت 
ٓن  49.8 0.000 6.837- 0.511- 1.014 2.49  5 مٗاعي

EN 

2 

ت  جمخاػ الؿ١ٓ الجؼاثٍغ

ْبُٗضة  باإلاىاٞؿت ال٩املت 

ْجإزحر  ٓمي  ًٖ الخضزل الخ٩

 الاخخ٩اعاث

ٓن  42 2,000 12,23- 2,897- 2,995 2,10  9 مٗاعي

EN 

3 

١ٓ جخد ضص ألاؾٗاع في الؿ

ٓن  ت َب٣ا ل٣اه الجؼاثٍغ

ْالُلب صْن  الٗغى 

 جإزحراث زاعظُت

ٓن  48,2 2,000 6,842- 2,592- 1,174 2,41  6 مٗاعي

EN 

4 

ؤوؿب مً ال٣ُمت الٗاصلت 

سُت  في البِئت الخ٩لٟت الخاٍع

ت  الجؼاثٍغ
ٓن  47 2.222 7.828- 0.652- 1.130 2.35  7 مٗاعي

EN 

5 

٫ٓ ب لى ال٣ضعة ٖلى الٓن

ال٣ُمت الٗاصلت ل٨شحر مً 

ٓصاث اإلاالُت  ٓظ اإلا

ت .  ْالاؾدشماعاث ال٣ٗاٍع

1,54 2,940 -1,457 -21,021 2,000 30,8 
ٓن  مٗاعي

 بكضة
14 

EN 

6 

 الؿ١ٓ  اهٟخاح ًم٨ً

ت ١ٓ  ٖلى الجؼاثٍغ  الؿ

ت مً الٗالمي حٛحراث  مٗٞغ

ٓلت ) ألاؾٗاع ٓٞغ ؾِ  ج

٢ُٓت ال٣ُم  ( الٗاصلت الؿ

ْن اعي  62,2 2,203 1,278 2,114 1,212 3,11  3 ص

EN 

7 

ًخمخ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاالي 

ن،  الجؼاثغي بصاعة، مؿدشمْغ

ٓلت  مداؾبٓن،... بضعظت م٣ب

ٓم ال٣ُمت  ٓعي إلاِٟ مً ال

 الٗاصلت

ٓن  41 2,000 10,650- 2,946- 1,204 2,05  10 مٗاعي

EN 

8 

ال ًدخاط مِىحي اإلاداؾبت في 

ٍٓغ  ْجُ الجؼاثغ بلى حٗم٤ُ 

  لٗاصلتِٞمِم لل٣ُمت ا
1,61 2,893 -1,391 -21,142 2,000 32,2 

ٓن  مٗاعي

 بكضة
13 

EN 

9 

ٗاث اإلادلُت  جلٗب الدكَغ

ْعا َاما في اؾخسضام  ْ ص  ؤ

ٖضم اؾخسضام ال٣ُمت 

 الٗاصلت

ٓن  77 2,000 9,302 2,848 1,236 3,85 ٓا٣ٞ  2 م
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EN 

10 

ٗاث  ال جخمؿ٪ الدكَغ

ت بال٣ُاؽ  بُت الجؼاثٍغ الًٍغ

لٟت ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الخ٩

سُت  الخاٍع

ٓن  44,2 2,000 7,849- 2,793- 1,371 2,21  8 مٗاعي

EN 

11 

ٗاث جدخاط ال  الدكَغ

بُت ت الًٍغ ٍٓغ الجؼاثٍغ  للخُ

باؾخسضام  ٌؿمذ بك٩ل

 . الٗاصلت ال٣ُمت

ٓن  38,4 2,000 11,909- 1,076- 1,226 1,92  11 مٗاعي

EN 

12 

ٓظض ي٠ٗ وؿبي في ال  ً

ت  ت الجؼاثٍغ ٓاصع البكٍغ ال٩

ْجُب٤ُ اإلااَل ت لِٟم 

ٓاعصة في اإلاٗاًحر  اإلاٟاَُم ال

ْلُت بك٩ل  اإلاداؾبُت الض

 ؾلُم.

ٓن  34,8 2,000 15,935- 1,255- 1,069 1,74  12 مٗاعي

EN 

13 

ًلٗب مض٣٢ي الخؿاباث 

ْعا َاما في جُب٤ُ  ص

مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت مً 

زال٫ جض٤ُ٢ ج٣ضًغاث 

ال٣ُمت الٗاصلت  ٖىض جض٤ُ٢ 

 البُاهاث اإلاالُت

ٓن  76 2,000 10,378 2,799 1,044 3,80 ٓا٣ٞ  1 م

EN 

14 

جًمً الىٓام اإلاداؾبي 

اإلاالي ال٣ُمت الٗاصلت بك٩ل 

ْص٤ُ٢  ْاضر 
ْن اعي  57,4 2,179 1,349- 2,130- 1,312 2,87  4 ص

ت لخؼبُّ  ت البِئت الجؼابٍغ حاهٍؼ

  الُِمت اللاصلت        
7.34

7 
 ؾلبُت 1.374

ٓػن اليؿبي لالججاٍ الٗام  32.53% ال

ْلت : ٢tُمت  ت   2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  7.9785 اإلاجض ت = ن  783ْصعظاث الخٍغ اإلاخٓؾِ       7- 784=  7 –.         صعظت الخٍغ

 3الٟغضخي=

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل

ض": EN1كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - اؾخسضام الُِمت اللاصلت في جُُِم  جٍؤ

    :"مىحىصاث املؤؾؿت والُِاؽ املداؾبي

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخامؿت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,014 :ْاهدغاٝ مُٗاعي 2,49بلٜ ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،         

ٓبت : T ٦ما بلٛذ ال٣ُمت 0,511 بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=     ْهي ؤ٦بر   6,837- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت         مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت ، ؤي ؤن  مٗٓم  27ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي  27ٖلى الٗباعة ع٢م  ابتهم في بظ  مٗاعيٓن ْ  َْظا عاظ٘ بلى ٖضم %  49.8خُض بلٜ ال  .

سُت؛ ْٖلُّ ِٞم ًًٟلٓن اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع ٓٞغ ؾ١ٓ وكِ جخدضص ُّٞ ال٣ُمت الٗاصلت   ج



 الدراسة امليدانية   عـــالةاب الفصل 

~ 209 ~ 

ت باملىاًؿت  جمخاػ ":   EN2كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - الؿَى الجؼابٍغ

ٖاملت وبلُضة ٖاعاث ال     :"كً الخضزل الخٕىمي وجأزحر الاخخ

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخاؾلت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 20995 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,100 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ ىِص،   ٍو

ٓبت : T ٛذ ال٣ُمت،  ٦ما بل0,897-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=    ْهي ؤ٦بر  12,23- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت         مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثمٗٓم   ؤنطاث صاللت بخهاثُت، ؤي   22ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي  خ 22ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم  مٗاعيٓن ْ  َْظا ما ًٟؿغ اججاٍ بظابت 42%ُض بلٜ ال  .

٢ٓا وكُا ًخمحز باإلاىاٞؿت EN01اٞغاص الُٗىت ٖلى الٗباعة الؿاب٣ت  ؛ خُض ان الجؼاثغ ال جمخل٪ ؾ

 ال٩املت؛

ت ":    EN03كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - جخدضص ألاؾلاع في الؿَى الجؼابٍغ

    :"والؼلب صون جأزحراث زاعحُتػبِا لِاهىن اللغض 

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الؿاصؾت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,174 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,410 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ ىِص،   ٍو

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,592-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=    ْهي ؤ٦بر  6,842- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت        مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت  ، ؤي ؤن  مٗٓم  23ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي خُض بلٜ ا  23ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   مٗاعيٓن ْ  ض  .%  48,20ل ججاٍ بَْظا ًٍا

٢ٓا جخمحز باإلاىاٞؿت الخامت EN02ٖلى الٗباعة الؿاب٣ت  ؤلاظابت . خُض خؿب عاحهم ٞالجؼاثغ ال جمخل٪ ؾ

ْالُلب؛  جخدضص الاؾٗاع ٞيها خؿب ٢اهٓن الٗغى 

لٌت الُِمت اللاصلت أوؿب مً الخٖ": EN04كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

ت سُت في البِئت الجؼابٍغ     :"الخاٍع

مخٓؾِ خؿابي  ب مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الؿابلت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,130 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,35بلٜ ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،       

ٓبت : T ت٦ما بلٛذ ال٣ُم 0,652 بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=        ْهي ؤ٦بر 7,828- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت        مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثمٗٓم  ؤن صاللت بخهاثُت، ؤي طاث 24ع٢م  ؤن الٗباعة
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ٓػن اليؿبي  خُض بلٜ  24ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم   مٗاعيٓن ْ  ٓٞغ %  49,8ال َْظا عاظ٘ لٗضم ج  .

لت لخُب٣ُِا؛ ٓاصع مَا ٧ْ ٓماث التي حؿمذ لِا بخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت ٦ؿ١ٓ وكِ   الجؼاثغ ٖلى اإلا٣

الِضعة كلى الىص٘ى إلى الُِمت ":   EN 05كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

تاللاصلت لٕثحر مً املىحىصاث املالُت والا      :"ؾدثماعاث اللِاٍع

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الغابلت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 2094 :ْاهدغاٝ مُٗاعي 1,540 : بلٜ ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،

ىِص ٓ  T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,457-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي= ٍو  21,021- بت :اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tْهي ؤ٦بر مً ال٣ُمت          2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم    25ع٢م  مما ٌٗجي ؤن الٗباعة

ْمٗاعيٓن  ٓػن  25ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   بكضة ؾلبُت  َْظا  .%  30,80اليؿبي خُض بلٜ ال

 ؛ألان٫ٓ ًغظ٘ للمك٩ل الاؾاسخي لل٣ُمت الٗاصلت اإلاخمشل في ُٚاب ؾٗغ ؾٓقي ٖاص٫ لل٨شحر مً 

ت كلى الؿَى  ًمًٕ": 06كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - اهٌخاح الؿَى الجؼابٍغ

ت حوحراث ألاؾلاع ) ؾ ُت الاللاملي مً ملًغ غ الُِم الؿُى  :"(لاصلتهىلت جًى

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثالثت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ٓبت  T ٦ما بلٛذ ال٣ُمت،  1,212 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   3,110  Tمً ال٣ُمت  ا٢لْهي  1,278 :اإلادؿ

ْلُت  ٚحر  26عة ع٢م مما ٌٗجي الٗبا  2.25ا٦بر مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20223اًًا ٢ُمت  ْ الجض

  26ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   يؤصْن ع )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت  اججاَاث، ؤي ؤن  مٗٓم   ابخهاثُصا٫ 

ٓػن اليؿبي  َْظا ًغظ٘ لٗضم جُغ١ ال٣اهٓن الجؼاثغي لِظا الخل ْزانت %  62,20خُض بلٜ ال  .

 ال٣اهٓن الجباجي؛

أًغاص املجخمم املالي  ًخمخم":   EN7عةكلى اللبا جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

    :"الجؼابغي  إصاعة، مؿدثمغون، مداؾبىن،... بضعحت مِبىلت مً الىعي ملٌهىم الُِمت اللاصلت

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت اللاشغة هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿ1,204 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,050 ا ًٖ مجا٫ الخُاص ،  ٍَٓغ  ٍْى٣وابي ًسخل٠ ظ

ٓبت : T ، ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,946-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=     ْهي ؤ٦بر 10,65- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت           مما ٌٗجي  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثٗٓم طاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن م 07ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي  07ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم  ْمٗاعيٓن  ٓص %  41,00خُض بلٜ ال َْظا لٗضم ْظ  .
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ب ٖلى جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت التي ظاء به ْالخضٍع ٍٓيُت للخإَُل  ْعاث ج٩  ،ا الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مازغاص

ٕٓ باليؿبت ألٞغاص ؤ  اإلاجخم٘ اإلاالي الجؼاثغي؛ي خضازت اإلآي

  ال ًدخاج مهىيي املداؾبت في الجؼابغ ": EN08كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

غ ًهمهم للُِمت اللاصلت     :"إلى حلمُّ وجؼٍى

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثالثت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 20893 :دغاٝ مُٗاعي ْاه 1,610: بلٜ ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,391-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي= ٍْى٣و  21,142- اإلادؿ

ْ ؤًًا ٢ُمت Tْهي ؤ٦بر مً ال٣ُمت  ْلُت  مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم   08ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي    08ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   مٗاعيٓن بكضة ْ  َْظا هٓغا %  32,20خُض بلٜ ال  .

ْبد٨م خضازت جُب٣ُِا في الجؼاثغ ْح٣ٗض اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت للٓن٫ٓ لل٣ُمت الٗاصلت  ٓبت         لهٗ

ًٍٓ مِىحي اإلاداؾبت لخدضًض ال٣ُمت بإ٦ثر ص٢ت؛مما ًخُ ْج٩ ب   لب جضٍع

لاث املدلُت صوعا هاما في  جللب":  EN9كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - الدشَغ

    :"كضم اؾخسضام الُِمت اللاصلت أو اؾخسضام 

 : ٓؾِ خؿابي  بلٜبمخ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثاهُت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض 1,236 :ْاهدغاٝ مُٗاعي 3,850 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،   

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت20848بلٜ بٟاع١   3ًٖ الٓؾِ الٟغضخي=       ْهي ؤ٦بر  9,302 اإلادؿ

ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت  ْلُت  ؤن         مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

ْ  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم  09ع٢م  الٗباعة ٓا٣ٞٓن )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت   م

ٓػن اليؿبي  09ٖلى الٗباعة ع٢م في بظابتهم  َْظا الن ال٣اهٓن الجؼاثغي ظاء %  77,00خُض بلٜ ال   .

ال ًؼا٫         لٗاصلت ل٨ً ال٣اهٓن الجباجيبالىٓام اإلاداؾبي الجضًض الظي ؾمذ بخُب٤ُ ال٣ُمت ا

سُت؛  مخمؿ٩ا بال٣ُاؽ ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

بُت  ال ":    EN10كلى اللباعة جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم - لاث الظٍغ جخمؿٗ الدشَغ

سُت ت بالُِاؽ الِابم كلى أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع     :"الجؼابٍغ

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت ىتالثام هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,371 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   2,210 ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ ىِص،   ٍو

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت0,793-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي=    ْهي ؤ٦بر  7,849- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُ Tمً ال٣ُمت        مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 متالجض
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ٓن  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم  10ع٢م  ؤن الٗباعة )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت مٗاعي

ٓػن اليؿبي  10ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم  َْظا عاظ٘ لخسٝٓ ؤلا %44.2خُض بلٜ ال صاعة الجباثُت . 

 ٍبي؛مً التهغب الًغ 

بُت  ال": EN11كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم  - لاث الظٍغ جدخاج الدشَغ

غ بشٖل ٌؿمذ باؾخسضام الُِمت اللاصلت ت للخؼٍى     :"الجؼابٍغ

بمخٓؾِ خؿابي   مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الخاصًت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ا ًٖ مجا٫ الخُاص 1,226 :ْاهدغاٝ مُٗاعي 1,920 : بلٜ ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،

ىِص ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,076-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي= ٍو  11,909- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tْهي ؤ٦بر مً ال٣ُمت          2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثاللت بخهاثُت، ؤي ؤن  مٗٓم طاث ص 11ع٢م  مما ٌٗجي ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي    11ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   مٗاعيٓن ْ  َْظا ًضٖم 38,40%خُض بلٜ ال  ججاٍا. 

 ؛EN10ٖلى الٗباعة الؿاب٣ت  ؤلاظابت

الٕىاصع  ال ًىحض طلٍ وؿبي في": EN12كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

ت املؤهلت لٌهم وجؼبُّ املٌاهُم الىاعصة في امللاًحر املداؾبُت الضولُت بشٖل ؾلُم ت الجؼابٍغ     :"البشٍغ

بلٜ: خٓؾِ خؿابي باإلا مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الثاهُت كشغ هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ٓ 1,069 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   1,740 ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ ا ًٖ مجا٫ الخُاص،  ىِص ٍَغ  ٍو

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت1,255-بلٜ بٟاع١   3ًٖ  الٓؾِ الٟغضخي= ْهي ؤ٦بر  15,935- اإلادؿ

ْلُت ْ ؤًًا ٢ُمت Tمً ال٣ُمت          مما ٌٗجي   2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت  =sig 20222 الجض

)ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت ؾلبُت  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم   12ع٢م  ؤن الٗباعة

ٓػن اليؿبي  12ٖلى الٗباعة ع٢م  في بظابتهم   مٗاعيٓن ْ  ٓا٤ٞ%  34,80خُض بلٜ ال َْظا ما ًخ  .     

ٓزحن ٖلى الٗباع        بؿبب خضازت جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت في الجؼاثغ   EN09م٘ اججاٍ اظابت اإلابد

ًٍٓ مِىحي اإلاداؾبت لِٟم  ْج٩ ب   ْجُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر بإ٦ثر ص٢ت؛مما ًخُلب جضٍع

ًللب مضُِي الخؿاباث صوعا هاما في ": EN 13كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

جؼبُّ مداؾبت الُِمت اللاصلت مً زال٘ جضُُّ جِضًغاث الُِمت اللاصلت  كىض جضُُّ البُاهاث 

    :"املالُت

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىتمً خُض  لىو ألا  هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ض ًٖ  1,044 :ْاهدغاٝ مُٗاعي   3,800 ٍٍْؼ ا ًٖ مجا٫ الخُاص  ٍَٓغ ْؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ًسخل٠ ظ  ،

ٓبت : T ،  ٦ما بلٛذ ال٣ُمت20799بلٜ ٞاع١  3الٓؾِ الٟغضخي= ْهي ؤ٦بر مً ال٣ُمت  10,378 اإلادؿ
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T ؤًًا ٢ُمت ْ ْلُت  ع٢م  مما ٌٗجي ؤن الٗباعة  2.25ؤ٢ل مً مؿخٔٓ الضاللت    =sig 20222 الجض

ْ  اججاَاثطاث صاللت بخهاثُت  ، ؤي ؤن  مٗٓم  13 ٓا٣ٞٓن )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت اًجابُت  في بظابتهم   م

ٓػن اليؿبي  13ٖلى الٗباعة ع٢م  ْ %  76,00خُض بلٜ ال َْٓ الخ.  ْع اإلاض٤٢         ٦ضإَظا عاظ٘ الى ص

ْال َْظا ٌؿمذ بخٟاصي الخالٖب في الخؿاباث.مً صخت الىخاثج   خؿاباث 

الىـام املداؾبي املالي الُِمت  جظمً": EN14كلى اللباعة  جدلُل عأي أًغاص اللُىت خ٘ى إحابتهم -

    :"اللاصلت بشٖل واضح وصُُّ

 : بمخٓؾِ خؿابي  بلٜ مً خُض ؤَمُتها لضٔ ؤٞغاص الُٗىت الغابلت هالخٔ ؤجها اخخلذ اإلاغجبت

ْبلٛذ ال٣ُمت1,312 :هدغاٝ مُٗاعي ْا 2,870  ،T :ٓبت  Tمً ال٣ُمت  ا٢لْهي   1,349- اإلادؿ

ْلُت  ٚحر  74مما ٌٗجي الٗباعة ع٢م   2.25ا٦بر مً مؿخٔٓ الضاللت   =sig 20779ًًا ٢ُمت ؤ ْالجض

ْ  اججاَاثصاللت بخهاثُت، ؤي ؤن مٗٓم   ٖلى الٗباعةفي بظابتهم  يؤصْن ع )ج٣ُُم( ؤٞغاص الُٗىت مداًضًً 

َْظا ألن اإلاكٕغ الجؼاثغي ظاء بال٣ُمت الٗاصلت ٦بضًل للخُب٤ُ ل٨ً  4ع٢م  م.        خؿب ْظِت هَٓغ

ْلُت َْىا هلجإ للمٗاًحر اإلاداؾبُت الض  .لم ًٓضر بض٢ت ٦ُُٟت جُب٣ُِا، 

  ٌغطُاثوجدلُل الازخباع .4

ٓم بازخباع صخت الٟغيُ ٓع ه٣  ت وؿخسضم:بٗض جدلُل بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ٖباعاث ٧ل مد

َْظا خ٫ٓ اإلاخٓؾِ الٟغضخي = One Sample T testازخباع) - ٓاخضة  ْالظي ًمشل  3( للُٗىت ال

 مداًض في م٣ُاؽ ل٩ُاعث الخماسخي؛

-    ٌ ْ ْال٣اٖضة في ٞع  ٢ب٫ٓ الٟغيُت هي: ؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الخالت :SIG>0.05   ' ٢ُْمتT' ٓبت   ؤ٢ل مً ٢ُمت ْلت ٖىض مؿخٔٓ T'  اإلادؿ '  اإلاجض

ت ) 0.05الضاللت  ب مً اإلاخٓؾِ الٟغضخي ( ٞاإلاخٓؾِ ا183ْصعظت الخٍغ ْ ٢ٍغ لخؿابي ٌؿاْي ؤ

ْالبٌٗ آلازغ ٚحر مد٣٣ت  3 ٓص مد٣٣ت  ؤي ؤن الٟغيُت مد٣٣ت ظؼثُا بمٗجى ؤهّ جٓظض بٌٗ البى

بت مً اإلاخٓؾِ الٟغضخي  ٓص ٢ٍغ ْ ؤن ٧ل البى  مداًض؛ 3ؤ

2لخالت ا : SIG<0.05  ٢ُْمتT  ٓبت ْلت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت ٦Tبر مً ٢ُمت 'ؤ'  اإلادؿ '  اإلاجض

ت ) 0.05  ( َىا هجض خالخحن:183ْصعظت الخٍغ

T مٓظبت : ؤي ؤن الٟغيُت مد٣٣ت؛ 

T ؾالبت :  الٟغيُت ٚحر مد٣٣ت. 
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 لىو ازخباع الٌغطُت ألا .1.4

 

 

 ٘ م الجضو  لىو ع الٌغطُت ألا : هخابج ازخبا31 ُع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   SPSS .V 23ٖضاص الُالبت بااٖل

ٓبت  T لؿاب٤ ؤن: ال٣ُمتهالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ ا  Tمً ال٣ُمت  ؤ٢لْهي  7.276-  :بلٛذاإلادؿ

ْلُت   أزغ اؾخسضام الخٖلٌت  ، مما ٌٗجي بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ظمُ٘ ٖباعاث الجؼء الشاوي:7.9785الجض

سُت كلى حىصة املللىماث املداؾبُت ْاًًا  ٢ُمت ٚحر  الخاٍع ( ؤ٦بر مً ٢ُمت 2.224)  sigصالت بخهاثُا 

ب مً اإلاخٓؾِ الٟغضخي   ابط  2.25ٔٓ الضاللت مؿخ ٞالٟغيُت مد٣٣ت ظؼثُا، ؤي ؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ٢ٍغ

        َْظا ًض٫  2.96ي ْ ااإلاداًض، خُض هجض ؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي إلظمالي ٖباعاث الجؼء الشالض ٌؿ 3

سُت في ال٣ ن ؤن اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع ْالهض١ ٖلى ؤن مِىحي اإلاداؾبت في الجؼاثغ ًْغ ُاؽ ًد٤٣ الٗضالت 

ٓماث اإلاداؾبُت ٓصة في اإلاٗل ٓص  ْالج ال ًد٤٣ طل٪ في بى ٓص  ٔ في بٌٗ البى َْىا ًجب ٖلُىا البدض ؤزغ  .    

ٓص ٚحر اإلاد٣٣ت.  ْالبى ٓص اإلاد٣٣ت   ًٖ البى

ٓا٣ٞت  ْ ْالجض٫ْ الخالي ًبحن لىا وؿب اإلا ٓماث اإلاداؾبُت  ؤ ُٖٓت للمٗل ٓٞغ الخهاثو الى اإلاٗاعيت ٖلى ج

سُت في ال٣ُاؽ. ٖ  ىض اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

 

 

 البُان
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

 ازخباع ث للُىت واخضة

(Test sur échantillon unique) 
(One-Sample Statistics) 

هدُجت ازخباع 

 Tُُمت  الٌغطُت

 املدؿىبت

صعحت 

ت  الخٍغ

ت  مؿخىي امللىٍى

Sig 

صاللـــت إحابـــاث أًـــغاص 

اللُىـــــــت كلـــــــى حمُـــــــم 

كبــــــــــــــــــــــاعاث الجــــــــــــــــــــــؼء 

لثـــــــــــــــــــــــــــــــــاوي  مــــــــــــــــــــــــــــــــــً ا

 الاؾخبُان

2.96 0.418 -1.725  124 1.713 
الٌغطُت 

 مدِِت حؼبُا

ْلت : ٢Tُمت  ت 2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  7.9785 اإلاجض ت = ن783ْصعظت الخٍغ     783= 7-784=  7-/  صعظت الخٍغ

سُت في الُِاؽ ًدِّ اللضالت والصضَ والجىصة في املللىماث املداؾبُت؛  اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع
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 ٘ م الجضو حن في الضعاؾت بدؿب وؿب مىاًِتهم كلى اللباعاث الخاصت بالجؼء 37 ُع : جىػَم املشآع

 الثاوي مً الاؾخبُان

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج   املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بٖضاص الُالبت  بااٖل

ٓماث اإلاداؾبُت المي للمٗل ٓصة اإلادخٔٓ الٖا سُت جد٤٣ ظ    ،مً الجض٫ْ ًدبحن لىا ؤن الخ٩لٟت الخاٍع

ٓٞغ  ٢ُٓت بيؿبت  مً زال٫ ج ٓز خؿب  %95.77ْزانُت ال٣ابلُت للِٟم بيؿبت  %٧82.27ل مً زانُت اإلا

ما  َٓٞغ ٓالي،  4.35ْ 3.92ْظِت هٓغ ُٖىت البدض خُض بلٜ اإلاخٓؾِ الخؿابي للٗباعاث الضالت ٖلى ج ٖلى الخ

ٓٞغ زانُتي  ٓا٣ٞت ٖلى ج ْ بمخٓؾِ  %74.46% 75.82ْْال٣ابلُت للم٣اعهت ٧اهذ  اإلاالءمتؤما وؿب ٖضم اإلا

ٓالي.  2.43ْ 2.77خؿابي ل٩ل منهما   ٖلى الخ

ٓٞغ  ٓزحن خ٫ٓ ج ْ ْمً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ هسخهغ الغؤي الٛالب للمبد ٓٞغ الخهاثو  ؤ ٖضم ج

ٓماث اإلاداؾبُت ُٖٓت للمٗل ٓماث ٖىض اؾخسضام  ،الى المي لِظٍ اإلاٗل ٓصة اإلادخٔٓ ؤلٖا التي حٗبر لىا ًٖ ظ

سُت في ال٣ُاؽ اإلا  داؾبي في الك٩ل الخالي: الخ٩لٟت الخاٍع

 

 

 

 

 البُان
ملاعض 

 %بشضة
 %مىاًّ %مداًض %ملاعض

مىاًّ 

 %بشضة

 44.57 37.25 املالءمتزاصُت 
2.72 

78.66 2.87 

29.27 71.32 

ُت  72.5 4.28 زاصُت املىزُى
7.36 

52.68 37.39 

15.92 27.12 
زاصــــــــــــــــــــُت الِابلُــــــــــــــــــــت 

 للٌهم

2.77 2.72 
- 

47.83 47.28 

3.24 49.11 

زاصــــــــــــــــــــُت الِابلُــــــــــــــــــــت 

 للمِاعهت

77.96 62.52 
2.54 

22.65 4.35 

23.35 79 

إحابــــاث أًــــغاص اللُىــــت 

كلـــــــــى حمُـــــــــم كبـــــــــاعاث 

لجــــــــــــؼء الثـــــــــــــاوي مـــــــــــــً ا

 الاؾخبُان

78.76 37.88 

7.86 

37.93 76.77 

91.13 32.11 
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م الشٖل : عأي مهىيي املداؾبت في الجؼابغ خ٘ى صعحت جدِّ حىصة املدخىي إلاكالمي للمللىماث 33 ُع

سُت في الُِاؽ باالكخماصاملداؾبُت   كلى الخٖلٌت الخاٍع

 
خماص ٖلى مسغظاث بغها املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمجمً بمً اٖضاص الُالبت  بااٖل

 

 مً الك٩ل هالخٔ ؤن:

ٓزحن 82.27 - ٓ % مً اإلابد ٓماث جمخاػ ا ْا٣ٞ ٓٞغ لىا مٗل سُت ً ٖلى ؤن اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

٢ُٓت ٖالُت؛ ٓز  بم

- 95.77 ٓ ْا٣ٞ ٓزحن  ٓماث اإلاداؾبُت للِٟم ٖىض اؾخسضام الخ٩لٟت لٖلى ٢ابلُت اإلاٗ ا% مً اإلابد

سُت في ال٣ُاؽ؛  الخاٍع

- 75.92 ٓ ٓا٣ٞ ٓزحن لم ً سُت؛ مالءمتٖلى  ا% مً اإلابد ٓماث اإلابيُت ٖلى اؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع  اإلاٗل

- 74.46 ٓ ٓا٣ٞ ٓزحن لم ً ٓماث اإلاداؾبُت للم٣اعهت ٖىض اؾخسضام الخ٩لٟت لٖلى ٢ابلُت اإلاٗ ا% مً اإلابد

سُت في ال٣ُاؽ.  الخاٍع

ٓص بحن الخَظا الخٗاعى في ؤلا  ُٖٓت ٞالؿعي لخد٤ُ٣ ظاباث مى٣ُي هٓغا للخٗاعى اإلآظ هاثو الى

ٔ زانُت مُٗىت ًىجم ٖىّ ٖضم ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ زانُت  ٓماث ؤزغ ٓٞغ اإلاٗل ، بمٗجى ؤهّ ال ًم٨ً ؤن جخ

٤ُٞٓ بحن َظٍ الخهاثو. ْبهما ًيبػي الخ ْبىٟـ اإلاؿخٔٓ  ْاخض   اإلاداؾبُت ٖلى ظمُ٘ الخهاثو في آن 
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 ازخباع الٌغطُت الثاهُت.7.4

 
  

 ٘ م الجضو  : هخابج ازخباع الٌغطُت الثاهُت34 ُع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامجبمً  املصضع:   . V 23SPSSٖضاص الُالبت بااٖل

ٓبت  T هالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن: ال٣ُمت  Tمً ال٣ُمت  ؤ٢لْهي  7.754  :بلٛذاإلادؿ

ْلُت   أزغ اؾخسضام بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ظمُ٘ ٖباعاث الجؼء الشالض:  ؤن ، مما ٌٗجي7.9785الجض

ْ ٚحر  الُِمت اللاصلت كلى حىصة املللىماث املداؾبُت       ( ؤ٦بر 2.287)  sigًًا  ٢ُمت ؤصالت بخهاثُا 

ب مً اإلاخٓؾِ   ابط 2.25مً ٢ُمت مؿخٔٓ الضاللت  ٞالٟغيُت مد٣٣ت ظؼثُا، ؤي ؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ٢ٍغ

َْظا ًض٫  3.26ي ْ ااإلاداًض، خُض هجض ؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي إلظمالي ٖباعاث الجؼء الشالض ٌؿ 3الٟغضخي 

ن ؤن ؤٖلى   ٓصة اؾخسضام ن مِىحي اإلاداؾبت في الجؼاثغ ًْغ ال٣ُمت الٗاصلت في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ًد٤٣ ظ

ٓص  ال ًد٤٣ طل٪ في بى ٓص  ٓماث اإلاداؾبُت في بٌٗ البى المي للمٗل ٔ اإلادخٔٓ ؤلٖا َْىا ًجب ٖلُىا البدض ؤزغ  .

ٓص ٚحر اإلاد٣٣ت. ْالبى ٓص اإلاد٣٣ت   ًٖ البى

ٓا٣ٞت  ْ ْالجض٫ْ الخالي ًبحن لىا وؿب اإلا ٓٞغ الخهاثو الىُٖٓت  ؤ ٓماث اإلاٗاعيت ٖلى ج للمٗل

 اإلاداؾبُت ٖىض اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في ال٣ُاؽ. 

 

 

 

 

 

 

 البُان
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

 ازخباع ث للُىت واخضة

(Test sur échantillon 

unique) 
(One-Sample Statistics) 

ازخباع  هدُجت

 الٌغطُت
 Tُُمت 

 املدؿىبت

صعحت 

ت  الخٍغ

مؿخىي 

ت  امللىٍى

Sig 
صاللـــــــت إحابـــــــاث أًـــــــغاص 

اللُىـــــــــــت كلـــــــــــى حمُـــــــــــم 

 كباعاث الجؼء الثالث

4.15 1.914 1.293 124 1.121 
الٌغطُت مدِِت 

 حؼبُا

ت 1.19كىض مؿخىي الضاللت  1.4229 املجضولت : Tُُمت  ت = ن124وصعحت الخٍغ     124= 1-123=  1-/   صعحت الخٍغ

 لُِمت اللاصلت في الُِاؽ؛جخدِّ حىصة املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت باالكخماص كلى ا
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 ٘ م الجضو حن في الضعاؾت بدؿب وؿب مىاًِتهم كلى اللباعاث الخاصت بالجؼء 33 ُع : جىػَم املشآع

 الثالث مً الاؾخبُان

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج   املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓصة اإلادخٔٓ ؤلا مً الجض٫ْ ًدبحن لىا ؤن ال٣ُ ٓماث اإلاداؾبُت مت الٗاصلت جد٤٣ ظ       ٖالمي للمٗل

ٓٞغ ٧ل مً زانُت  خؿب  % 72.55ْزانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت بيؿبت  %89.35بيؿبت  اإلاالءمتمً زال٫ ج

ما  ْظِت هٓغ ُٖىت البدض َٓٞغ            3.73ْ  4.78خُض بلٜ اإلاخٓؾِ الخؿابي للٗباعاث الضالت ٖلى ج

ْال٣ابلُت لل ٢ُٓت  ٓز ٓٞغ زانُتي اإلا ٓا٣ٞت ٖلى ج ٓالي، ؤما وؿب ٖضم اإلا  %82.43% 72.98ِْٟم ٧اهذ ٖلى الخ

ٓالي.   2.24ْ 2.29ْبمخٓؾِ خؿابي ل٩ل منهما   ٖلى الخ

ٓٞغ  ٓزحن خ٫ٓ ج ْ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ هسخهغ الغؤي الٛالب للمبد ٓٞغ الخهاثو  ؤ ٖضم ج

ٓماث في الك٩ل الخالي:  المي لِظٍ اإلاٗل ٓصة اإلادخٔٓ ؤلٖا ٓماث اإلاداؾبُت التي حٗبر لىا ًٖ ظ ُٖٓت للمٗل  الى

  

 

 

 

 

 البُان
ملاعض 

 %بشضة
 %مىاًّ %مداًض %ملاعض

مىاًّ 

 %بشضة

 املالءمتصُت زا
3.97 5 

7.74 
47.77 42.77 

2.41 24.49 

ُت  زاصُت املىزُى
33.24 37.93 

2.72 
79.46 6.85 

21.42 75.41 

زاصــــــــــــــــــــُت الِابلُــــــــــــــــــــت 

 للٌهم

38.24 42.39 
7.27 

73.77 4.53 

21.34 12.41 

زاصــــــــــــــــــــُت الِابلُــــــــــــــــــــت 

 للمِاعهت

8.42 77.47 
7.67 

43.48 29.28 

14.23 27.99 

ص اللُىــــت إحابــــاث أًــــغا

كلـــــــــى حمُـــــــــم كبـــــــــاعاث 

 الجؼء الثالث

27.25 24.37 

2.75 

32.76 27.72 

39.45 91.22 
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م الشٖل : عأي مهىيي املداؾبت في الجؼابغ خ٘ى صعحت جدِّ حىصة املدخىي إلاكالمي للمللىماث 43 ُع

 كلى الُِمت اللاصلت في الُِاؽ باالكخماصاملداؾبُت 

 
خماص ٖلى مسغظاث بغهامج املصضع:  v2010.LEXCEْبغهامج v23.SPSSمً بمً اٖضاص الُالبت  بااٖل

 مً الك٩ل هالخٔ ؤن:

- 89.35 ٓ ْا٣ٞ ٓزحن  ٓماث جمخاػ ب ا% مً اإلابد ٓٞغ لىا مٗل  ؛اإلاالءمتٖلى ؤن اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ً

- 72.55  ٓ ْا٣ٞ ٓزحن  ٓماث اإلاداؾبُت للم٣اعهت ٖىض اؾخسضام ال٣ُمت لٖلى ٢ابلُت اإلاٗ ا% مً اإلابد

 الٗاصلت في ال٣ُاؽ؛

- 72.98  ٓ ٓا٣ٞ ٓزحن لم ً ٓ  ا% مً اإلابد ٓماث اإلابيُت ٖلى اؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت؛ٖلى م ٢ُٓت اإلاٗل  ز

- 82.43  ٓ ٓا٣ٞ ٓزحن لم ً ٓٞغ زانُت ال٣ابلُت للِٟم ٖىض اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت. ا% مً اإلابد  ٖلى ج

ُٖٓت مى٣ُي ألهّ ال ًم٨ً ْ ٢لىا ؾاب٣ا ٖىض ازخباع الٟغيُت ألا  ا٦م لى ٞالخٗاعى بحن الخهاثو الى

ُٖٓت في  ٓٞحر ٧ل الخهاثو الى ٓماث ج ٤ُٞٓ بُنها للخه٫ٓ ٖلى مٗل ْاهما ًيبػي الخ ْباإلاؿخٔٓ طاجّ  ْاخض  ان 

ٓبت ٓصة اإلاُل  جخمخّ بالج
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 ازخباع الٌغطُت الثالثت.4.4

 
 

 ٘ م الجضو  : هخابج ازخباع الٌغطُت الثالثت39 ُع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج املصضع:     SPSS .V 23مً بٖضاص الُالبت  بااٖل

  ،2.25( ؤ٢ل مً ٢ُمت مؿخٔٓ الضاللت 2.222)  sigهالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن: ٢ُمت 

ت لخُب٤ُ ال٣ُمت ُٗىت ٖلى ظمُ٘ ٖباعاث الجؼء الغاب٘: مما ٌٗجي بظاباث ؤٞغاص ال ت البِئت الجؼاثٍغ ظاٍَؼ

ْ الٗاصلت  ٓبت  T ًًا  ال٣ُمتؤصالت بخهاثُا  ْلُت   Tمً ال٣ُمت  ؤ٦بر ْهي  77.923-  :بلٛذاإلادؿ الجض

ْبما ؤن 7.9785  ،T  ٞالٟغيُت ٚحر مد٣٣ت، ؤي ؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ؤ٢ل مً اإلاخٓؾِ الٟغضخي ابطؾالبت 

          َْظا ًض٫  2.43ي ْ ااإلاداًض، خُض هجض ؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي إلظمالي ٖباعاث الجؼء الغاب٘ ٌؿ 3

ن ؤن ؤٖلى  ت لِؿذ ظاَؼة بٗض لخُب٤ُ ال٣ُمت ن مِىحي اإلاداؾبت في الجؼاثغ ًْغ البِئت اإلاداؾبُت الجؼاثٍغ

ٓاٞالٗاصلت في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ْالجض٫ْ الخالي ًبحن لىا وؿب اإلا ْ ٣ت .  ت  ؤ ت البِئت الجؼاثٍغ اإلاٗاعيت ٖلى ظاٍَؼ

 .لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت

 ٘ م الجضو حن في الضعاؾت بدؿب وؿب مىاًِتهم كلى اللباعاث الخاصت بالجؼء 35 ُع : جىػَم املشآع

 الغابم مً الاؾخبُان

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج   املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بٖضاص الُالبت بااٖل

 البُان
املخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاي 

 امللُاعي 

خضةازخباع ث للُىت وا  
(Test sur échantillon unique) 

(One-Sample Statistics) ازخباع  هدُجت

 الٌغطُت
 Tُُمت 

 املدؿىبت

صعحت 

ت  الخٍغ

مؿخىي 

ت  Sig امللىٍى

صاللـــــــت إحابـــــــاث أًـــــــغاص 

اللُىـــــــــــت كلـــــــــــى حمُـــــــــــم 

 كباعاث الجؼء الغابم

7.34 1.374 -12.474  124 1.111 
الٌغطُت هحر 

 مدِِت 

ْلت : ٢Tُمت  ت 2.25ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  7.9785 اإلاجض ت = ن783ْصعظت الخٍغ     783= 7-784=  7-/   صعظت الخٍغ

 البُان
ملاعض 

 %بشضة
 %مىاًّ %مداًض %ملاعض

مىاًّ 

 %بشضة

حابــــاث أًــــغاص اللُىــــت إ

كلـــــــــى حمُـــــــــم كبـــــــــاعاث 

 الجؼء الغابم

29.97 33.58 

3.27 

26.63 6.75 

54.99 44.44 

ت حاهؼة لخؼبُّ الُِمت اللاصلت  الىـام املداؾبي املالي ٓبضًل مداؾبي للُِاؽ؛ خؿب مخؼلباثالبِئت الجؼابٍغ  
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ُب٤ُ ُٖىت البدض جٔغ ؤن البِئت اإلاداؾبُت لِؿذ ظاَؼة لخ% مً  63.55مً الجض٫ْ ًدبحن لىا ؤن 

ْوؿبت  ت ظاَؼة لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت ٦بضًل  33.39ال٣ُمت الٗاصلت،  ن ؤن البِئت اإلاداؾبُت الجؼاثٍغ % ًْغ

ْ  3.27مداؾبي في ال٣ُاؽ، ؤما وؿبت  ٓا٣ٞت ؤحهم بٗض ؤي ؤع  ا% مً ُٖىت البدض لم ًدضص جهم مترصصْن بحن اإلا

 ْالك٩ل الخالي ًٓضر طل٪. ْاإلاٗاعيت.

م الشٖل ت لخؼبُّ الُِمت اللاصلت49 ُع ت البِئت الجؼابٍغ    : عأي مهىيي املداؾبت في الجؼابغ خ٘ى حاهٍؼ

 في الُِاؽ

 
خماص ٖلى مسغظاث بغهامج املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بمً اٖضاص الُالبت  بااٖل

سُت والُِمت اللاصلت  خصابُت خ٘ى أزغ اؾخسضام الخٖلٌتإالجىحض ًغوَ طاث صاللت .3      الخاٍع

 لللمي، املهىت، كضص ؾىىاث الخبرةكلى حىصة املللىماث املداؾبُت  حلؼي ملخوحراث: املؤهل ا

١ طاث صاللت اخهاثُت جم اؾخسضام: ازخباع ت ما بطا ٧ان َىا٥ ْٞغ للُٗيخحن اإلاؿخ٣لخحن،   T إلاٗٞغ

ٖٓخحن مؿخ٣ ٓ ازخباع مٗلمي ًهلر إلا٣اعهت مخٓؾُي مجم لخحن مً البُاهاث، ٦ظل٪ جم اؾخسضام ازخباع َْ

َْظا الازخباع مٗلمي ًهلر إلا٣اعهت  ٓاخض"  ْ الاججاٍ ال ْ مخٓؾُاث  3"الخباًً ألاخاصي ط  ؤ٦ثر.  ؤ
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خ٘ى أزغ اؾخسضام الخٖلٌت  1.19خصابُت كىض مؿخىي الضاللت إال جىحض ًغوَ طاث صاللت .1.3

سُت والُِمت اللاصلت كلى حىصة امللل  ىماث املداؾبُت حلؼي ملخوحر: املؤهل الللميالخاٍع

 ٘ م الجضو  -املؤهل الللمي-: هخابج الخباًً ألاخاصي 32 ُع

ُُمت  الجؼء مً الاؾخبُان الجؼء

 الازخباع

sig 

سُت كلى  الجؼء الثاوي: 17 أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

 حىصة املللىماث املداؾبُت

1.344 1.534 

الجؼء الثالث: أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى  14

 حىصة املللىماث املداؾبُت

1.439 1.754 

ت لخؼبُّ  13 ت البِئت الجؼابٍغ الجؼء الغابم: حاهٍؼ

  الُِمت اللاصلت        

3.312 1.114 

 1.127 7.942 ألاحؼاء الؿابِت ملا 

خماص ٖلى مسغظاث بغه املصضع:     SPSS .V 23امجمً بٖضاص الُالبت  بااٖل

اإلا٣ابلت الزخباع   sigخهاثُت اإلآضخت في الجض٫ْ الؿاب٤ ًدبحن ؤن ال٣ُمت الاخخمالُت لىخاثج ؤلا مً ا

ٓاخض ؤ٦بر مً مؿخٔٓ الضاللت  ْ الاججاٍ ال ْالجؼء الشالض مً 2.25الخباًً الاخاصي ط الاؾخبُان  للجؼء الشاوي 

١ طاث صاللتؤْبظل٪ ًم٨ً ال٫ٓ٣  ْ  خهاثُتب هّ ال جٓظض ْٞغ ؤٞغاص  اججاَاثؤي ال جٓظض ازخالٞاث في آعاء 

ٓماث اإلاداؾبُت حٗٔؼ إلاخٛحر الُٗىت  ٓصة اإلاٗل ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ظ سُت  خ٫ٓ ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

ل الٗلمي  .اإلاَا

ٓاخض اإلا٣ابلت الزخباع الخباًً ألا   sigال٣ُمت الاخخمالُت ٦ما ًخطر ؤن            ؤ٢لخاصي طْ الاججاٍ ال

ْبظل٪ ًم٨ً ال٫ٓ٣  للجؼء الغاب٘ مً 2.25مً مؿخٔٓ الضاللت  ١ طاث صاللت ؤهالاؾخبُان  ّ جٓظض ْٞغ

ْ  خهاثُتب ْال٣ُمت ؤٞغاص الُٗىت  ججاَاثاؤي جٓظض ازخالٞاث في آعاء  سُت  خ٫ٓ ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

ل الٗلم ٓماث اإلاداؾبُت حٗٔؼ إلاخٛحر: اإلاَا ٓصة اإلاٗل  .يالٗاصلت ٖلى ظ

ٓ زخباع ب ؤقاع  ل٣ض ٖٓاث الخباًً ألاخاصي بلى ْظ ١ صالت بخهاثُا بحن مجم ل الٗلمي ص ْٞغ اإلاَا

ٓعاٍ /ماظؿخحر/ لِؿاوـ) ْٖلُّ ْظب ٖلُىا  بظغاء ازخباع ص٦خ   ١ ْل٨ً طل٪ لم ًدضص لهالر مً َظٍ الْٟغ  )

ْج٩ٓن اإلا٣اعهاث مشجى Post Hoc) تاإلا٣اعهاث البٗضً  (لِؿاوـ٫)ْ هت بحن اإلاُٗاع ألا مشجى، خُض ًخم اإلا٣اع  –(  

ٓعاٍْاإلاُٗاع الشالض ) (لِؿاوـ) ٫ ْ زم بحن اإلاُٗاع ألا  (ماظؿخحرْ اإلاُٗاع الشاوي ) زم بحن اإلاُٗاع  (ص٦خ

ٓعاٍْاإلاُٗاع الشالض ) (ماظؿخحرالشاوي) ْفي ٧ل م٣اعهت هبدض ًٖ صاللت الاخهاثُت للٟغ١ بحن مخٓؾُحن     (ص٦خ

الظي ٌؿخسضم الزخباع  Scheffe Test( ًٓظض ازخباع قُُّٟ Post Hoc) تًْمً ازخباعاث اإلا٣اعهاث البٗض

ٖٓخحن  ْبالخالي هدهل ٖلى الجض٫ْ الخالي : الٟغ١ بحن مخٓؾُي مجم
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 ٘ م الجضو  Scheffe Testهخابج  الٌغوَ باؾخسضام ازخباع شٌُُه  :32 ُع

ال  ٓعاٍ( ث اإلاِىُت )لِؿاوـ/ ماظؿخحر/في الجؼء الغاب٘ لالؾخبُان بحن اإلاَا  ص٦خ

 

 مللُاعا

(I) 

  امللُاع

(J)   

الٌَغ بحن 

 (I-J) املخىؾؼي

ؿخىي م

ت   امللىٍى

sig 

 الِغاع
إشاعة 

 َ  الٌغ
 هدُجت الٌغوَ

 الٌغوَ ) جىحض / الجىحض(

 لِؿاوـ
ٖٓخحن 2.275 *2.222 ماظؿخحر ١ بحن اإلاجم  لِؿاوـ لهالر مىحب جٓظض ْٞغ

ٓعاٍ ٖٓخحنال  2.2643  2.120 ص٦خ ١ بحن اإلاجم  / / جٓظض ْٞغ

 ماظؿخحر
ٖٓخحن 2.275 *2.222  - لِؿاوـ ١ بحن اإلاجم  لِؿاوـ لهالر ؾالب جٓظض ْٞغ

ٓعاٍ ٖٓخحن 2.2829 2.822   - ص٦خ ١ بحن اإلاجم  / / ال جٓظض ْٞغ

ٓعاٍ  ص٦خ
ٖٓخحنال  2.2643 2.722- لِؿاوـ ١ بحن اإلاجم  / / جٓظض ْٞغ

ٖٓخحن 2.2829 2.282 ماظؿخحر ١ بحن اإلاجم  / / ال جٓظض ْٞغ

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج املصضع:     SPSS .V 23مً بٖضاص الُالبت  بااٖل

ِٓغ هدُجت ازخباع قُُّٟ 
 
١ ٧اهذ بحن: Scheffe Testج ( لِؿاوـ) ٫ ْ اإلاُٗاع ألا  ؤن مهاصع الْٟغ

َْؿماظؿخحر) الشاويْاإلاُٗاع      = sig 0,015  خُض بلٛذ ٢ُمت بخهاثُآَْ  ٞغ١ صا٫  *0.202ي  ْ ا( 

ىا م٢ل مً ؤَْٓ   الشاوي( ْ اإلاُٗاع لِؿاوـ٫)ْ اإلاُٗاع ألا بحن الٟغ١ ْ  2.25ؿخٔٓ الضاللت اإلاٗخمض مً َٞغ

ٓ ماظؿخحر) ْبالخالي  ٞغ١  (  َ ١ صالت ب مٓظب  ؤزغ اؾخسضام ٞغاص الُٗىت خ٫ٓ ؤ اججاَاثخهاثُا في جٓظض ْٞغ

ْال٣ُمت الٗاص سُت  ٓماث اإلاداؾبُت الخ٩لٟت الخاٍع ٓصة اإلاٗل ل الٗلمي لِؿاوـ لت ٖلى ظ بحن الٟئت طاث اإلاَا

ل الٗلمي لِؿاوـ. ١ لهالر الٟئت طاث اإلاَا ْؤن َظٍ الْٟغ ل الٗلمي ماظؿخحر   ْبحن الٟئت طاث اإلاَا

خ٘ى أزغ اؾخسضام الخٖلٌت  1.19ال جىحض ًغوَ طاث صاللت اخصابُت كىض مؿخىي الضاللت .7.3

سُت والُِمت  اللاصلت كلى حىصة املللىماث املداؾبُت حلؼي ملخوحر: املهىت الخاٍع

 ٘ م الجضو  -املهىت- T: هخابج ازخباع 34 ُع

 sig ُُمت الازخباع الجؼء مً الاؾخبُان الجؼء

سُت كلى  الجؼء الثاوي: 17 أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

 حىصة املللىماث املداؾبُت
0.060 0.953 

الجؼء الثالث: أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى  14

 حىصة املللىماث املداؾبُت
1.541 0.125 

ت لخؼبُّ  13 ت البِئت الجؼابٍغ الجؼء الغابم: حاهٍؼ

  الُِمت اللاصلت        
-0.061 0.951 

 1.341 1.247 ألاحؼاء الؿابِت ملا 

خماص ٖلى مسغظاث  املصضع:     SPSS .V 23بغهامجمً بٖضاص الُالبت  بااٖل
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  مً الىخاثج الاخهاثُت اإلآضخت في الجض٫ْ الؿاب٤ ًم٨ً اؾخيخاط ما ًلي:

 2.25لُٗيخحن مؿخ٣لخحن ؤ٦بر مً مؿخٔٓ الضاللت  Tاإلا٣ابلت الزخباع   sigًدبحن ؤن ال٣ُمت الاخخمالُت 

١ طاث صاللت ؤْبظل٪ ًم٨ً ال٫ٓ٣  الاؾخبُانظؼاء ؤلجمُ٘  بحن مخٓؾُاث ج٣ضًغاث  خهاثُتبهّ ال جٓظض ْٞغ

 ُٖىت الضعاؾت خ٫ٓ َظٍ ألاظؼاء حٗٔؼ بلى اإلاِىت. 

خ٘ى أزغ اؾخسضام الخٖلٌت  1.19ال جىحض ًغوَ طاث صاللت اخصابُت كىض مؿخىي الضاللت .4.3

سُت والُِمت اللاصلت كلى حىصة املللىماث املداؾبُت حلؼي ملخوحر: ؾىىاث الخبرة  الخاٍع

 ٘ م الجضو  -ؾىىاث الخبرة-: هخابج الخباًً ألاخاصي 91 ُع

 sig ُُمت الازخباع الجؼء مً الاؾخبُان الجؼء

سُت كلى أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع الجؼء الثاوي: 17

 تحىصة املللىماث املداؾبُ

1.712 1.414 

الجؼء الثالث: أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى  14

 اؾبُتحىصة املللىماث املد

1.727 1.724 

ت لخؼبُّ  الجؼء الغابم: 13 ت البِئت الجؼابٍغ حاهٍؼ

  الُِمت اللاصلت        

1.275 1.135 

 1.192 1.522 ألاحؼاء الؿابِت ملا 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج املصضع:     SPSS .V 23مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 ؾخيخاط ما ًلي:مً الىخاثج الاخهاثُت اإلآضخت في الجض٫ْ الؿاب٤ ًم٨ً ا

ٓاخض ؤ٦بر مً مؿخٔٓ الضاللت   sigًدبحن ؤن ال٣ُمت الاخخمالُت  ْ الاججاٍ ال اإلا٣ابلت الزخباع الخباًً الاخاصي ط

١ طاث صاللت اخهاثُت بحن مخٓؾُاث   2.25 ْبظل٪ ًم٨ً ال٫ٓ٣ اهّ ال جٓظض ْٞغ لجمُ٘ اظؼاء الاؾخبُان 

ٓاث الخبرة. ج٣ضًغاث ُٖىت الضعاؾت خ٫ٓ َظٍ ألاظؼاء حٗٔؼ بل  ى ؾى
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سُت والُِمت اللاصلت كلى املدخىي إلاكالمي للمللىماث .9 صعاؾت مِاعهت بحن أزغ الخٖلٌت الخاٍع

 املداؾبُت خؿب عأي مهىيي املداؾبت في الجؼابغ

سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت .1.9  املالءمتصعاؾت مِاعهت بحن أزغ الخٖلٌت الخاٍع

 ٘ م الجضو سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت  : مِاعهت91 ُع  املالءمتبحن أزغ الخٖلٌت الخاٍع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج   املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓٞحر     سُت في ج ْالخ٩لٟت الخاٍع مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ هالخٔ ؤهّ ًٓظض حٗاعى بحن ال٣ُمت الٗاصلت 

 ؤن:خُض  اإلاالءمتزانُت 

ٓٞغ زانُت 37.25ما وؿبخّ  - سُت،  اإلاالءمت% ٌٗاعيٓن بكضة ج ٖىض اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

ا  44.57ْ َٓٞغ ْا٤ٞ ٖلى ج ْما وؿبخّ 78.66% ٌٗاعيٓن طل٪ ؤًًا في خحن   ِ٣ٞ %2.87 %

 ٓ ٓ  2.72بكضة ٖلى طل٪ اما ما وؿبخّ  اْا٣ٞ  مداًضًً في بظابتهم؛ ا% ٣ٞض ٧اه

ٓا٣ٞٓن بك42.77ما وؿبخّ  - ٓٞغ زانُت % ً ٖىض اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت،  اإلاالءمتضة ج

ا 47.77ْ َٓٞغ ٓا٣ٞٓن ٖلى طل٪ ؤًًا في خحن ٖاعى ج ْما وؿبخّ  %5 ً  ِ٣ٞ %3.97  ٓ  ا% ٖاعي

ٓ  7.74بكضة طل٪ اما ما وؿبخّ   مداًضًً في بظابتهم؛ ا% ٣ٞض ٧اه

ٓٞغ زانُت  ٓا٣ٞت ٖلى ج سُت للبضًلحن  اإلاالءمتْالك٩ل الخالي: ًٓضر وؿب اإلا اإلاداؾبُحن الخ٩لٟت الخاٍع

 ْال٣ُمت الٗاصلت:

 

 

 

 

 

 البُان
ملاعض 

 %بشضة
 %مىاًّ %مداًض %ملاعض

مىاًّ 

 %بشضة

أزــغ اؾــخسضام الخٖلٌــت 

سُـــــــــــــــــــــــــــت كلـــــــــــــــــــــــــــى  الخاٍع

 املالءمتزاصُت 

37.25 44.57 

2.72 

78.66 2.87 

29.27 71.32 

أزـــغ اؾـــخسضام الُِمــــت 

اللاصلــــت كلــــى زاصــــُت 

 املالءمت

3.97 5 

7.74 

47.77 42.77 

2.41 24.49 
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م الشٖل سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت 45 ُع  املالءمت: مِاعهت أزغ ٔل مً الخٖلٌت الخاٍع

 
خماص ٖلى مسغظاث بغهامج املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بمً اٖضاص الُالبت  بااٖل

 

 

 

سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت املىزىُُت.7.9  صعاؾت مِاعهت بحن أزغ الخٖلٌت الخاٍع

 ٘ م الجضو سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت املىزىُُت: صعاؾت مِاعهت بحن أزغ الخٖل97ٌ ُع  ت الخاٍع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج   املصضع:  v2010.ELEXCْبغهامج v23.SPSSمً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓٞحر زانُت  سُت في ج ْالخ٩لٟت الخاٍع مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ هالخٔ ؤهّ ًٓظض حٗاعى بحن ال٣ُمت الٗاصلت 

٢ُٓت خُض ؤن: ٓز  اإلا

سُت، 37.39ما وؿبخّ  - ٢ُٓت ٖىض اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع ٓز ٓٞغ زانُت اإلا ٓا٣ٞٓن بكضة ج ً %

ا 52.68ْ َٓٞغ ٓا٣ٞٓن ٖلى طل٪ ؤًًا في خحن ٖاعى ج % 4.28ْما وؿبخّ  % ٣ِٞ %72.5 ً

ٓ بكضة طل٪ اما ما وؿبخّ  ٓ 7.36ٖاعي   مداًضًً في بظابتهم؛ ا% ٣ٞض ٧اه

-60

-40

-20

0

20

40

60

 موافق بشدة موافق معارض  معارض بشدة

أثر استخدام التكلفة 
التارخيية على خاصية 

 املالئمة
أثر استخدام القيمة 
العادلة على خاصية 

 املالئمة

 البُان
ملاعض 

 %بشضة
 %مىاًّ %مداًض %ملاعض

مىاًّ 

 %بشضة

أزــغ اؾــخسضام الخٖلٌــت 

سُـــــــــــــــــــــــــــت كلـــــــــــــــــــــــــــى  الخاٍع

ُت  زاصُت املىزُى

4.28 72.5 

7.36 

52.68 37.39 

15.92 27.12 

أزـــغ اؾـــخسضام الُِمــــت 

صــــُت اللاصلــــت كلــــى زا

ُت  املىزُى

33.24 37.93 

2.72 

79.46 6.85 

21.42 75.41 

ٓ ال٣ُمت  ْٖلُّ ٞدؿب عؤي ُٖىت البدض ٞالبضًل ألاوؿب للخُب٤ُ َ

ٓماث مالثمت الجساط ال٣غاعاث. ٓٞغ مٗل َْظا ألجها ج  الٗاصلت 
 



 الدراسة امليدانية   عـــالةاب الفصل 

~ 227 ~ 

٢ُٓت ٖىض اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت، 33.24ما وؿبخّ  - ٓز ٓٞغ زانُت اإلا % ٌٗاعيٓن بكضة ج

ا 37.93ْ َٓٞغ ْا٤ٞ ٖلى ج ْما وؿبخّ 79.46% ٌٗاعيٓن طل٪ ؤًًا في خحن   ِ٣ٞ %6.85 %

 ٓ ٓ مداًضًً في بظابتهم؛ 2.72ما ما وؿبخّ بكضة ٖلى طل٪ ا اْا٣ٞ  % ٣ٞض ٧اه

سُت  ٢ُٓت للبضًلحن اإلاداؾبُحن الخ٩لٟت الخاٍع ٓز ٓٞغ زانُت اإلا ٓا٣ٞت ٖلى ج ْالك٩ل الخالي: ًٓضر وؿب اإلا

 ْال٣ُمت الٗاصلت:

م الشٖل سُت والُِمت اللاصلت كل37 ُع  ى زاصُت املىزىُُت: مِاعهت أزغ ٔل مً الخٖلٌت الخاٍع

 
خماص ٖلى مسغظاث بغهامج :املصضع  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بمً اٖضاص الُالبت  بااٖل
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التارخيية على 

 خاصية املوثوقية

أثر استخدام القيمة 
العادلة على خاصية 

 املوثوقية

ٓ الخ٩لٟت  ْٖلُّ ٞدؿب عؤي ُٖىت البدض ٞالبضًل ألاوؿب للخُب٤ُ َ

٢ُٓت ٖالُت. ٓز ٓماث جمخاػ بم ٓٞغ مٗل َْظا ألجها ج سُت   الخاٍع
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سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت الِابلُت للٌهم.ص4.9  عاؾت مِاعهت بحن أزغ الخٖلٌت الخاٍع

 ٘ م الجضو سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت الِابلُت للٌهم: مِاعهت بحن أز94 ُع  غ الخٖلٌت الخاٍع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج   املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓٞحر زانُت  سُت في ج ْالخ٩لٟت الخاٍع مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ هالخٔ ؤهّ ًٓظض حٗاعى بحن ال٣ُمت الٗاصلت 

 ال٣ابلُت للِٟم خُض ؤن:

ٓٞغ زانُت ال٣ابلُت للِٟم ٖىض اؾخسضام الخ٩لٟت 47.28ّ ما وؿبخ - ٓا٣ٞٓن بكضة ٖلى ج ً %

سُت،  ا 47.83الخاٍع َٓٞغ ٓا٣ٞٓن ٖلى طل٪ ؤًًا في خحن ٖاعى ج ْما وؿبخّ %2.72 ً  ِ٣ٞ %

2.77 ٓ   بكضة طل٪؛ ا% ٖاعي

ٓٞغ زانُت ال٣ابلُت للِٟم ٖىض اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت،38.24ما وؿبخّ  -  % ٌٗاعيٓن بكضة ج

ا 42.39ْ َٓٞغ ْا٤ٞ ٖلى ج ْما وؿبخّ 73.77% ٌٗاعيٓن طل٪ ؤًًا في خحن   ِ٣ٞ %4.53 %

 ٓ ٓ  7.27ما ما وؿبخّ ؤبكضة ٖلى طل٪  اْا٣ٞ  مداًضًً في بظابتهم؛ ا% ٣ٞض ٧اه

ٓٞغ زانُت ال٣ابلُت للِٟم للبضًلحن اإلاداؾبُحن الخ٩لٟت  ٓا٣ٞت ٖلى ج ْالك٩ل الخالي: ًٓضر وؿب اإلا

ْال٣ُمت ا سُت   لٗاصلت:الخاٍع

 

 

 

 

 البُان
ملاعض 

 %بشضة
 %مىاًّ %مداًض %ملاعض

مىاًّ 

 %بشضة

أزــغ اؾــخسضام الخٖلٌــت 

سُـــــــــــــــــــــــــــت كلـــــــــــــــــــــــــــى  الخاٍع

زاصــــــــــــــــــــُت الِابلُــــــــــــــــــــت 

 للٌهم

2.77 2.72 

- 

47.83 47.28 

3.24 49.11 

أزـــغ اؾـــخسضام الُِمــــت 

اللاصلــــت كلــــى زاصــــُت 

 ٌهمالِابلُت لل

38.24 42.39 

7.27 

73.77 4.53 

21.34 12.41 
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م الشٖل سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت  بحن : مِاعهت42 ُع أزغ ٔل مً الخٖلٌت الخاٍع

 الِابلُت للٌهم
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سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت الِابلُت للمِاعهتصعاؾت مِاعهت بحن أزغ الخٖلٌ.3.9  ت الخاٍع

 ٘ م الجضو سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت الِابلُت للمِاعهت93 ُع  : مِاعهت بحن أزغ الخٖلٌت الخاٍع

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج   املصضع:  v2010.EXCELْبغهامج v23.SPSSمً بٖضاص الُالبت بااٖل

ٓٞحر  مً سُت في ج ْالخ٩لٟت الخاٍع زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ هالخٔ ؤهّ ًٓظض حٗاعى بحن ال٣ُمت الٗاصلت 

 زانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت خُض ؤن:
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 موافق بشدة موافق معارض  معارض بشدة

أثر استخدام التكلفة التارخيية 
 على خاصية القابلية للفهم

أثر استخدام القيمة العادلة 
 على خاصية القابلية للفهم

 البُان
ملاعض 

 %بشضة
 %مىاًّ %مداًض %ملاعض

مىاًّ 

 %بشضة

أزــغ اؾــخسضام الخٖلٌــت 

سُـــــــــــــــــــــــــــت كلـــــــــــــــــــــــــــى الخاٍع

زاصــــــــــــــــــــُت الِابلُــــــــــــــــــــت 

 للمِاعهت

77.96 62.52 

2.54 

22.65 4.35 

23.35 79 

أزـــغ اؾـــخسضام الُِمــــت 

اللاصلــــت كلــــى زاصــــُت 

 الِابلُت للمِاعهت

8.42 77.47 

7.67 

43.48 29.28 

14.23 27.99 

 ٓ ْٖلُّ ٞدؿب عؤي ُٖىت البدض ٞالبضًل ألاوؿب للخُب٤ُ َ

ٓماث جمخاػ ب٣ابلُتها للِٟم. ٓٞغ مٗل َْظا ألجها ج سُت   الخ٩لٟت الخاٍع
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ٓٞغ زانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت ٖىض اؾخسضام الخ٩لٟت 77.96ما وؿبخّ  - % ٌٗاعيٓن بكضة ج

سُت، ْ ا62.52الخاٍع َٓٞغ ْا٤ٞ ٖلى ج ْما وؿبخّ  22.65 % ٌٗاعيٓن طل٪ ؤًًا في خحن   ِ٣ٞ %

4.35  ٓ ْا٣ٞ ٓ 2.54بكضة ٖلى طل٪ اما ما وؿبخّ  ا%   مداًضًً في بظابتهم؛ ا% ٣ٞض ٧اه

ٓٞغ زانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت ٖىض اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت، 29.28ما وؿبخّ  - ٓا٣ٞٓن بكضة ج ً %

ا 43.48ْ َٓٞغ ٓا٣ٞٓن ٖلى طل٪ ؤًًا في خحن ٖاعى ج ْما وؿبخّ  %77.47 ً  ِ٣ٞ %8.42 %

ٓ بكضة طل٪ اما ما وؿبخّ  ٓ  7.67ٖاعي  مداًضًً في بظابتهم؛ ا% ٣ٞض ٧اه

ٓٞغ زانُت  ٓا٣ٞت ٖلى ج للبضًلحن اإلاداؾبُحن الخ٩لٟت ال٣ابلُت للم٣اعهت ْالك٩ل الخالي: ًٓضر وؿب اإلا

ْال٣ُمت الٗاصلت: سُت   الخاٍع

م الشٖل سُت والُِمت اللاصلت كلى زاصُت الِابلُت للمِاعهت: مِاعهت أزغ ٔل مً الخٖل44ٌ ُع  ت الخاٍع
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أثرررررررررررر اسرررررررررررتخدام التكلفرررررررررررة 
التارخييرررررررررررة علرررررررررررى خاصرررررررررررية 

 القابلية للمقارنة
أثر استخدام القيمة العادلرة 
علررررررررررررى خاصررررررررررررية القابليررررررررررررة 

 للمقارنة

ٓ ال٣ُمت ْٖلُّ ٞدؿب عؤي ُٖىت البدض ٞال بضًل ألاوؿب للخُب٤ُ َ

ٓماث جمخاػ بال٣ابلُت للم٣اعهت. ٓٞغ مٗل َْظا ألجها ج  الٗاصلت 
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ْلُت مً زال٘ ما ؾبّ وؿخيخج قِضث اإلاداؾبت في الجؼاثغ  ،ؤهّ جماقُا م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ٓاٖض ا ال في ٢ سُت باالؾدىاص جد لخ٣ُُم، خُض ؾمذ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاثغ بمغاظٗت الخ٩لٟت الخاٍع

ْالتي انُلر َظا الىٓام ٖلى حؿمُتها بال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت.  ٤ْٞ ال٣ُمت الٗاصلت         لؿُاؾت بٖاصة الخ٣ُُم 

ٕٓ ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ٨ًمً في ازخُاع ال بضًل اإلاداؾبي ألاوؿب الظي بط ؤن الجض٫ ال٣اثم ُٞما ًخٗل٤ بمٓي

ٕٓ مً الخٟهُل  ٓماث اإلاداؾبُت ب٣ضع ؤ٦بر . ٣ٞض جُغ٢ىا لِظًً البضًلحن بى ُٖٓت للمٗل ٓٞغ الخهاثو الى ً   

سُت ٌٗؼػ  ت بلى ؤن البضًل اإلاخمشل في الخ٩لٟت الخاٍع ٢ْض جٓنلىا مً زال٫ الضعاؾت الىٍٓغ في الجاهب الىٓغي. 

٢ُٓت في خحن ؤن ال ٓز َْظااإلاالءمتبضًل آلازغ اإلاخمشل في ال٣ُمت الٗاصلت ًد٤٣ ٢ضعا ؤ٦بر مً مً زانُت اإلا  ،   

 ما ؤظمٗذ ٖلُّ ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت.

ْال٣ُمت الٗاصلت في ْل البِئت  سُت  ٕٓ ج٣ُُم البضًلحن اإلاداؾبُحن الخ٩لٟت الخاٍع ْفي مٗالجخىا إلآي

ت مً زال٫ الجاهب الخُب٣ُي، خ ْال٣ُمت الٗاصلت  لىا صعاؾت ؤزغ ٧لْ االجؼاثٍغ سُت           مً الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت المي للمٗل ٓٞحر ٧ل بضًل للخهاثو  ،ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا ٢ْض اٖخمضها في طل٪ ٖلى مضٔ ج

ٓماث اإلاداؾبُت، َظا خؿب ْظِت هٓغ مِىحي اإلاداؾبت في الجؼاثغ، زم جُغ٢ىا ُٞما بٗض إلاضٔ  ُٖٓت للمٗل الى

ٓماث التي جض ٓٞغ اإلا٣ ت لخُب٤ُ البضًل الجضًض اإلاخمشل في ال٣ُمت الٗاصلت. ج ت البِئت الجؼاثٍغ ٫ ٖلى مضٔ ظاٍَؼ

 ا:بليهُْٞما ًلي مىا٢كت لبٌٗ الىخاثج الغثِؿُت اإلاخٓنل 

ت الؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت بَىا٥  - ٓماث الا٢خهاصًت في البِئت الجؼاثٍغ ٓٞغ  اإلا٣ ظمإ ٖلى ٖضم ج

ٍْٟؿغ  سُت،  ت باال٢خهاص اإلاٛل٤، ٞٗضم ٦بضًل للخ٩لٟت الخاٍع الؿبب في طل٪ بلى جمحز البِئت الجؼاثٍغ

ت ٖلى  ٦ْظا ٖضم اهٟخاح الؿ١ٓ الجؼاثٍغ ْوكِ،  ٓص ؾ١ٓ مالي ٠٦ء  ٓا١ْظ     الٗاإلاُت نٗب  ألاؾ

 مً ج٣ضًغ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلن٫ٓ ْالالتزاماث؛

ن ؤ -       ن ال٣ُمت الٗاصلت ؤوؿبمً ظاهب آزغ هالخٔ ؤن ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاداؾبي في الجؼاثغ  ال ًْغ

ٓٞغ  ٍْم٨ً جٟؿحر طل٪ لٗضم ج ٝ الخالُت،  ت في ْل الْٓغ سُت في البِئت الجؼاثٍغ مً الخ٩لٟت الخاٍع

ت التي حؿمذ بخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت؛ ٓهُت في البِئت الجؼاثٍغ ْال٣اه ٓماث الا٢خهاصًت   اإلا٣

٤ْٞ البُٚاب  - ْْاضخت لٗملُاث ال٣ُاؽ اإلاداؾبي  دت  ٣ُمت الٗاصلت، في الىٓام ظغاءاث نٍغ

 اإلاداؾبي اإلاالي؛

ٍْم٨ً جٟؿحر طل٪ لخسٓٝ ؤٖضم بنضاع هو ظباجي ٌؿمذ بالخ٣ُُم ٖلى  - ؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت، 

بي؛ ْمً التهغب الًٍغ  ؤلاصاعة الجباثُت مً ج٣لُو اًغاصاتها 

عة ملخت زانت في ْل الخٛح ر اإلاؿخمغ ْفي ألازحر وؿخسلو ؤن ٖملُت الخد٫ٓ لل٣ُمت الٗاصلت هي يْغ

ٓٞغ زانت  ْالتي جخ ْهدً هٔغ ؤن جُب٣ُِا في الض٫ْ اإلاخ٣ضمت  ٓا١ مالُت وكُت، ٢ض ٌؿاَم في ألاؾٗاع  ٖلى ؤؾ

ٓماث اإلاداؾبُت ٓصة اإلاٗل ٓٞحر مدخٔٓ بٖالمي ظُض إلاؿخسضمي َظٍ  ،صْن ق٪ في جد٤ُ٣ ظ ْبالخالي ج
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ٓماث، ٚحر ؤن ألامغ مسخل٠ جماما باليؿبت لض٫ْ الٗالم الشالض ْالتي اجبٗذ ههج  ،ْبالخهٓم الجؼاثغ اإلاٗل

ْالٗاإلاُت خُض جٓظِذ هدٓ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت  الض٫ْ اإلاخ٣ضمت ٖلى ٚغاع الٗضًض مً الض٫ْ الٗغبُت 

ْلُت مً زال٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ابخضاء مً ؾىت  ٓصاتها 2272الض ْه٣ضع مجِ ْهدً هشجي ٖلى َظا ألامغ   ،

ٖٓىا، مً زال٫ الٗغا٢ُل في طل٪، ٚحر ؤجها لم جيهئ  َْظا ما ًخطر ظلُا في مٓي ٝ اإلاىاؾبت لخُب٣ُّ،  لّ الْٓغ

ْاظِذ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت في الجؼاثغ. ٢ٓاث التي   ْاإلاٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الدراسة امليدانية   عـــالةاب الفصل 

~ 233 ~ 

 

 انفصمخالصة 

لىـــا ب٣ــضع الام٩ــان اؾـــ٣اٍ الجاهــب الىٓـــغي ٖلــى الجاهــب اإلاُـــضاوي  مــً زـــال٫ ْ اخمــً زــال٫ َـــظا الٟهــل 

ْ ازخبــاع ٞغيــُا ْمــً ث الضعاؾــت  ٖٓــت مــً الىخــاثج،  فــي بضاًــت الٟهــل  ظــل جد٣ُــ٤ طلــ٪ ٖغيــىا ؤالخٓنــل إلاجم

 ةلىـا ٖملُـت جهـمُم الاؾـخبُان ٦ـإصاْ اْالجؼاثغ زانت، زم جى تجمُِض ًٖ البِئت اإلاداؾبُت في الض٫ْ الٗغبُت ٖام

ٓماث ألا  ٓبحن، مً زبـراء مْ لجم٘ اإلاٗل ٓػَِٗا ٖلى اإلاؿخج ْج ْمدـاٞٓي الُت،  ٓ لخؿـاباث، داؾـبُحن  ٖلـى  ٫ للخهـ

ٓمــاث  المـي للمٗل ْال٣ُمـت الٗاصلـت ٖلــى اإلادخـٔٓ ؤلٖا سُـت  بظابـاتهم بٛـغى الخٗـٝغ ٖلــى ؤزـغ ٧ـل مـً الخ٩لٟــت الخاٍع

٦ْظل٪ مضٔ     البِئت اإلاداؾبُت في الجؼاثغ  لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت. مالءمتاإلاداؾبُت، 

ُٖٓــــت  ٢ْــــض ٖغيــــىا ٦ــــظل٪ م٣اعهــــت بــــحن بــــضًلي ال٣ُــــاؽ اإلاداؾــــبي مــــً خُــــض مــــا ٖلــــى الخهــــاثو الى ؤزَغ

ٓمــاث اإلاداؾــبُت ــتبــضًل ألاللخ٨ــم ٖلــى ال ،للمٗل  جــم ازخبــاع ٞغيـــُاث  ،وؿــب للخُبُـــ٤ فــي البِئــت الجؼاثٍغ
ً
ْؤزحــرا

 خُض جم الخٓنل بلى الىخاثج الخالُت:الضعاؾت 

ٓمــاث اإلا٣اؾــت اؾــدىاصا  مجخمــ٘ الضعاؾــت ًــٔغ ؤن - ٢ُٓــت ؤإلابــضاإلاٗل ٓز سُــت جخهــ٠ باإلا  الخ٩لٟــت الخاٍع

ْال٣ابلُــت للِٟــم، فــي خــحن ا ٓمــاث  مالءمــتجهــا جخمحــز بؤلٗالُــت  ٓٞغ ال٣ابلُــت للم٣اعهــت للمٗل ال جــ ؤ٢ــل 

م؛ َْظا خؿب ْظِت هَٓغ  اإلابيُت ٖلى ؤؾاؾِا 

ٓمـــاث اإلا٣اؾـــت اؾـــدىاصا ألؾـــاؽ ال٣ُمـــت الٗاصلـــت جخهـــ٠ ب -  اإلاالءمـــتمجخمـــ٘ الضعاؾـــت ًـــٔغ ؤن اإلاٗل

ٓماثَظٍ ا ل٣غاعاث مؿخسضميْال٣ابلُت للم٣اعهت  ٢ُٓـت ؤ٢ـل ؤفي خحن  ،إلاٗل ٓز ٓبت جها جخمحز بم ْنـٗ

م؛  الِٟم خؿب ْظِت هَٓغ

ٝ الخالُـــــت لِؿـــــذ ظـــــاَؼة لخُبُـــــ٤   - ـــــت فـــــي ْـــــل الٓـــــْغ مجخمـــــ٘ الضعاؾـــــت ًـــــٔغ ؤن البِئـــــت الجؼاثٍغ

 ال٣ُمت الٗاصلت ٦بضًل ٢ُاؽ.
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 ةـــــــــــــــــــامتــــــــــــــاخل

ٕٓ الضعاؾت خ٫ٓ ؤز ٓع مٓي ٓماث جمد ُٖٓت للمٗل غ بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ٖلى الخهاثو الى

ٓماث، خُض خ المي الظي ج٣ضمّ َظٍ اإلاٗل             ؤلاظابتلىا ْ ااإلاداؾبُت التي جمشل لىا ٢ُمت اإلادخٔٓ ؤلٖا

ٓع خ٫ٓ "  ْاإلاخمد ح في الاق٩الُت  ما أزغ بضابل الُِاؽ املداؾبي كلى املدخىي إلاكالمي ٖلى الدؿائ٫ اإلاُْغ

لمللىماث املداؾبُت في ؿل جبني الجؼابغ للملاًحر املداؾبُت الضولُت؟"؛ وهـغا لخلضص بضابل الُِاؽ ل

َْما الخ٩لٟت لًٓء ٖلى البضًلحن اإلاداؾبُحن ألاجم حؿلُِ ااملداؾبي ًِض  ٦ثر ظضال في ال٨ٟغ اإلاداؾبي 

ْال٣ُمت الٗاصلت سُت  ت البضًل ألاوؿب ْألا٢غب ،الخاٍع ْالظي  خُض ٧ان الِضٝ مٗٞغ ت  ْاإلاالثم للبِئت الجؼاثٍغ

٣ْٞا لّ مً ْظِت هٓغ اإلاِىُحن.  ٓماث اإلاٗضة   ًد٤٣ مدخٔٓ بٖالمي ظُض للمٗل

ْاؾخٗغاى مضعؾت الخ٩لٟت  ْبضاثلّ  ت لل٣ُاؽ اإلاداؾبي  ْلِظا جم الخُغ١ بلى مسخل٠ ألاؾـ الىٍٓغ

ْؤؾباب الخد٫ٓ الضْلي لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت بضًال لِا، ٦م سُت  لىا بالخٟهُل مضعؾت ال٣ُمت ْ اا جىالخاٍع

ْاخض ْقامل لِظا البضًل ٓم  ْلُت لٓي٘ بَاع مٓخض ًخم ُّٞ جدضًض مِٟ ٓص الض ْالجِ ْخهغ َغ١  ،الٗاصلت 

٩ي  ْ ْؤؾالُب ٢ُاؾِا خُض الخٓىا َظا مً زال٫ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت ألامٍغ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت  ؤ

ْبِىا ؤزغ ٧ل مً البضًلحن الؿاب٣ح ٓماث اإلاداؾبُتالضْلي،  المي للمٗل ْبما ؤن ٢ُمت  .ن ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا

ٓماث اإلاداؾبُت، ٣ٞض حٗغيىا  ُٖٓت للمٗل ٓماث اإلاداؾبُت ًم٨ً ٢ُاؾِا بضعظت جد٤ُ٣ الخهاثو الى اإلاٗل

ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى َظٍ الخهاثو  سُت  ْؤزغ ٧ل مً الخ٩لٟت الخاٍع ُٖٓت  ٓمت اإلاداؾبُت ْزهاثهِا الى للمٗل

ْا ُٖٓت  ً. ٦ما ْظضها الى ت بحن َظًً ألازٍغ عي ؤإلا٣اعهت الىٍٓغ بلى ٖال٢ت ال٣ُمت الٗاصلت  ؤلاقاعةهّ مً الًْغ

٦ٓمت  ْلُت باإلاٟاَُم اإلاداؾبُت الخضًشت اإلاخمشلت في خ ٓم ظضًض مضٖم مً َٝغ الُِئاث اإلاداؾبُت الض ٦مِٟ

ْاإلاداؾبت   . الابضاُٖتالكغ٧اث 

مً زال٫  ،اهب الىٓغي لِظٍ الضعاؾت ٖلى الجاهب الخُب٣ُيلىاٍ في الجْ اؾ٣اٍ ما جىبزحر  جم في ألا 

ْجٓظيهّ لُٗىت مً مِىحي الخ٣ل اإلاداؾبي في الجؼاثغ في زبراء  اؾاؾؤمخمشلحن  ،جهمُم اؾخماعة اؾخبُان 

ٓئها خ ٖٓت مً الىخاثج التي ٖلى ي ْل٣ض زغظذ َظٍ الضعاؾت بمجم ْمداٞٓي الخؿاباث.  لىا ْي٘ ْ ااإلاداؾبت 

 ٓ ٖٓت مً الخ ُْٞما ًلي جٟانُل طل٪:مجم  نُاث، 
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I. هخابج الجاهب الىـغي للضعاؾت 

ْالظي ٢ض ًدؿبب في  - ٓ مىّ اإلاداؾبت،  ٓماث بٌٗخبر حٗضص البضاثل اإلاداؾبُت ؤ٦بر ُٖب حك٩ هخاط مٗل

ْ مًللت ٢هضا   ًٖ ٚحر ٢هض؛ ؤ

ا ال٨ٟغ ب - ٍٓلت مً الؼمً، خُض اٖخبَر سُت لٟترة َ  ٖخمض ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ٖلى الخ٩لٟت الخاٍع

ٓػ حٗضًلِا،  -ن صر ال٫ٓ٣ ب - ؤْاإلاداؾبي مبضؤ مً مباصت اإلاداؾبت  ال ًج      بضحهت مخ٤ٟ ٖليها 

ٓا١ٚحر ؤهّ باهدكاع  ْالخٛحراث اإلاؿخمغة في ألاؾٗاع ْي٘  ألاؾ ْح٣ٗض اإلاكا٧ل اإلاداؾبُت  اإلاالُت 

ض سُت مدل اهخ٣اص مً اإلاجخم٘ اإلاداؾبي الظي اه٣ؿم بحن مٍا    ى لالؾخمغاع مٗاع ْ  الخ٩لٟت الخاٍع

 في اؾخسضامِا؛

ش الخُاػة حٗخبر ٢ُمت ٖاصلت؛ ْفي َظٍ  - سُت في ْل الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي، ْفي جاٍع الخ٩لٟت الخاٍع

 الخالت هي ؤًٞل بضًل مداؾبي لل٣ُاؽ؛

ٓاثم  - سُت في ْل الخطخم ًاصي بلى الخًلُل في ٖغى ال٣ الاؾخمغاع في اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

 اإلاالُت؛

ُْٖٓب الخ٩لٟت ال - ٧ْل منهما لضًّ مؼاًا  ْال٣ُمت الٗاصلت مً بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي  سُت        خاٍع

ض للخ٩لٟت  ْلِظا ٞاإلاجخم٘ اإلاداؾبي اه٣ؿم بحن مٍا مً قإجها الخإزحر ٖلى ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي؛ 

ْمٗاعى لظل٪ سُت ٖلى خؿاب ال٣ُمت الٗاصلت    ٫ ْ ألا  مبرعًٍ عؤحهم باإلاؼاًا الٗضًضة للبضًل ،الخاٍع

ٓا اهخ٣اصاث الطٖت للبضًل آلازغ؛  في اإلا٣ابل ْظِ

ٚلب الاهخ٣اصاث اإلآظِت ألؾلٓب ال٣ُمت الٗاصلت في ال٣ُاؽ بالبِئت اإلاداؾبُت ؤاعجبُذ  -

ٓبت جُب٣ُّ في بِئت الا٢خهاصًاث الىاقئت ل٠ًٗ -ْالا٢خهاصًت التي ؾُُب٤ ٞيها  ٞمشال نٗ

ْٖضم وكاَِا ٓا٢ِا اإلاالُت  ٓبت جدضًض ال٣ُمت الٗاصلت ألامغ الظي  ،ؤؾ ًاصي بُبُٗت الخا٫ لهٗ

ٓص  ٓ -لبٌٗ البى سُت جهبٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ جبحن ؤن الاهخ٣اصاث اإلا  مجملِا  ظِت للخ٩لٟت الخاٍع

ٓص،  –في ألاؾلٓب في خض طاجّ  ٓة الكغاثُت للى٣ سُت ٖلى زباث ال٣           مشال جغج٨ؼ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓص يإ الغاَىت جخمحز ْ ٚحر ؤن ألا  ٓة الكغاثُت للى٣  -بالخٛحر اإلاؿخمغ في ال٣

ٓان "٢ُاؾاث ال٣ُمت الٗاصلت ب - نضاع مُٗاع مداؾبي صْلي زام بال٣ُمت الٗاصلت جدذ ٖى

IFRS13 ْٞغى جُب٣ُّ بضاًت مً 2277" في ؾىت ْاضخت مً مجلـ 2273،  ٓ عؾالت  ؛ بهما َ

ػمت اإلاالُت، لتي حٗغيذ لِا بٗض ألا هخ٣اصاث امٗاًحر اإلاداؾبت الضْلي بخبرثت ال٣ُمت الٗاصلت مً الا 

 زباث ٞٗالُخّ ْصخت ٢ُاؾاجّ؛بْ 

ْطل٪  - ٓٞغ ٞيها زانُت اإلاالءمت  ٓماث جخ غ اإلاالُت بمٗل جخمحز ال٣ُمت الٗاصلت بتزٍْض مؿخسضمي الخ٣اٍع

ْٞٗالُت  سُت في خحن ؤن اإلاك٩لت الغثِؿُت هي ٖضم ٦ٟاءة  ؾالُب ال٣ُمت ؤبسالٝ الخ٩لٟت الخاٍع
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ْمً َىا ٣ٞض ع٦ؼث مٗٓم الٗاصلت ٖلى جد سُت؛  ٓ الخا٫ للخ٩لٟت الخاٍع ٢ُٓت ٦ما َ ٓز ٤ُ٣ زانُت اإلا

ْؤ٦ثر  اإلاٗاًحر ٖلى ؤن الؿٗغ الؿٓقي في ؾ١ٓ وكُت حٗض ؤًٞل اإلا٣اًِـ اإلادضصة لل٣ُمت الٗاصلت 

٢ُٓت ؛ ٓز  م

ْؤن ال٣ُاؽ - ٓا١ اليكُت ؤًٞل بضًل مداؾبي لل٣ُاؽ،  ٓٞغ ألاؾ  حٗخبر ال٣ُمت الٗاصلت في خالت ج

ض مً قٟاُٞت  ىْؤلاٞهاح ٖل ٍٍْؼ ٓاثم اإلاالُت،  ٓماث ال٣ ٓصة زهاثو مٗل ض مً ظ ؤؾاؾِا ًٍؼ

ٓماث اإلاىاؾبت إلاؿخسضميها في اجساط ال٣غاعاث الغقُضة،  ْٞٗالُتها في ج٣ضًم اإلاٗل ٓاثم اإلاالُت  ال٣

ْطل٪ بك٩ل ١ًٟٓ ال٣ُاؽ ْؤلاٞهاح ٖل  ٍسُت؛لخاع اؤؾاؽ الخ٩لٟت  ىْالخ٣ُُم الجُض ألصاء ؤلاصاعة، 

٢ُٓت  - ٓز سُت جخمخ٘ بضعظت ٖالُت مً اإلا َٓا مً الخدحز،  -م٣اعهت بال٣ُمت الٗاصلت-الخ٩لٟت الخاٍع لخل

سُت جخمخ٘ بضعظت مىسًٟت  ٓماث الىاظمت ًٖ الخ٩لٟت الخاٍع  ْاؾدىاصَا ألصلت ازباث، بال ؤن اإلاٗل

ٓا٢٘ الٟٗلي، في اإلا٣ابل هجض ؤن ال٣ُمت الٗ اإلاالءمتمً  اصلت ٦إؾاؽ لل٣ُاؽ ألجها ال جمشل ال

ٓماث  ا إلاٗل ٓٞحَر ٓماث اإلاداؾبُت مً زال٫ ج ٓصة اإلاٗل للٗضًض  مالءمتاإلاداؾبي حؿاَم في جد٤ُ٣ ظ

ٓا١مً ال٣غاعاث اإلاخسظة مً ٢بل اإلاؿخسضمحن، ٞهي ح٨ٗـ ج٣ضًغ  اإلاالُت لل٣ُمت الخالُت  ألاؾ

٢ٓٗت؛   للخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخ

ٓبت في ِٞمّ لخ٣ٗض هماطط ال٣ُاؽهٓغا لخضازت مِٟٓم ال٣ُمت الٗاصلت هجض  - في خحن جخمحز  ،نٗ

ٓلت الِٟم؛ سُت بؿِ  الخ٩لٟت الخاٍع

٢ٓٗت  - ٓاثض اإلاخ ٓماث ًٖ الٗ ٓٞحر مٗل ٤ ج ٓمــاث ص٣ُ٢ــت ٖىــض اإلا٣ــاعهــت ًٖ ٍَغ حُٗي ال٣ُمت الٗاصلت مٗل

ٝ الا٢خهاص  ألان٫ٓ مً  ٓاؾـــــُت الالتزاماث في ْل الْٓغ يـــــت ب باء اإلاْٟغ         ًت الؿاثضة ْألٖا

ٓماث ًٖ  ٓٞغ  مٗل سُت ج اإلاايُت ٞهي ال جم٨ً  ألاخضارٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ هجض ؤن الخ٩لٟت الخاٍع

 ظغاء اإلا٣اعهاث؛بمً 

ْالتي انُلر حؿمُتها بـ "ال٣ُمت ىجبج - الخ٣ُ٣ُت" ل٨ً ًب٣ى  الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ال٣ُمت الٗاصلت 

ت الخالُت.  ظضا في ْل البِئت اإلاداؾبُ جُب٣ُِا نٗب  ت الجؼاثٍغ
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II. هخابج الجاهب الخؼبُِي 

 ازخباع الٌغطُاث.1

ْالخُب٣ُي، جم ازخباع مضٔ صخت الٟغيُاث  ٓاهب الضعاؾت بك٣يها الىٓغي             بٗض صعاؾت مسخل٠ ظ

٧ْاهذ الىخاثج ٧الخالي:   التي اهُل٣ىا منها في البضاًت 

سُت فو الٌغطُت ألا  -      ي الُِاؽ ًدِّ اللضالت والصضَ والجىصة لى: اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

 في املللىماث املداؾبُت؛

َْظا ألن  ٔ الضعاؾت  ُٖىتؤزبدذ الخدلُالث الاخهاثُت ؤجها مد٣٣ت ظؼثُا  ٓماث اإلا٣اؾت  جغ ؤن اإلاٗل

٢ُٓت ا ؤاؾدىاصا إلابض ٓز سُت جخه٠ باإلا ْال٣ابلُت للِٟم، في خحن الخ٩لٟت الخاٍع جها ال جخمحز ؤلٗالُت 

م؛  ءمتاإلاالب  ال بال٣ابلُت للم٣اعهت خؿب ْظِت هَٓغ

جخدِّ حىصة املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت باالكخماص كلى الُِمت الٌغطُت الثاهُت:   -

 اللاصلت في الُِاؽ؛

َْظا ألن جم الخٓنل بلى ؤجها  ٓماث اإلا٣اؾت اؾدىاصا جالضعاؾت  ُٖىتمد٣٣ت ظؼثُا  ٔغ ؤن اإلاٗل

ْال٣ابلُت للم٣اعهت، في خحن اإلاالءمتجخه٠ ب ألؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت           ل٣غاعاث مؿخسضميها 

م؛ جهاؤ ال بال٣ابلُت للِٟم خؿب ْظِت هَٓغ ٢ُٓت  ٓز  ال جخمحز باإلا

ت حاهؼة لخؼبُّ الُِمت اللاصلت التي حاء بها الىـام املداؾبي -  الٌغطُت الثالثت: البِئت الجؼابٍغ

 املالي ٓبضًل مداؾبي للُِاؽ؛

َْظا ألن جم الخ ٝ جغ الضعاؾت  ُٖىتٓنل بلى ؤجها ٚحر مد٣٣ت  ت في ْل الْٓغ ٔ ؤن البِئت الجؼاثٍغ

 الخالُت لِؿذ ظاَؼة لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت ٦بضًل ٢ُاؽ.

  اإليهأهم الىخابج املخىصل .7

ٖٓت مً الىخاثج مً الجاهب الخُب٣ُي للضعاؾت ًم٨ً جلخُهِا في الى٣اٍ الخالُت: ط بمجم  جم الخْغ

٣ْٞا لل٣ُمت ل٣ض  - ٓماث اإلاداؾبُت اإلاٗضة  ٧ان َىا٥ جإًُض ٦بحر  مً الٟئاث اإلاؿتهضٞت بإن اإلاٗل

ْ اإلاالءمتالٗاصلت جمخاػ بسانُت  ٢ْض ؤ٦ض ٓٞحر ال٣ُمت  ٫اظابتهم مً زال ا،  جإًُضَم بك٩ل ٦بحر لخ

ُت لل ٢ٓذ اإلاىاؾب، ال٣ضعة  مالءمتالٗاصلت الخهاثو الٟٖغ خ٣ُُم ْاإلا٣ضعة ٖلى ال الخىبئُتْهي ال

٣ْٞا ألؾاؽ  ٓماث اإلاٗضة  ٓٞغ َظٍ الخانُت في اإلاٗل الاعجضاصي، في اإلا٣ابل ٖاعيذ ُٖىت البدض ج

سُت؛  الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت، في خحن  - ٢ُٓت اإلاٗل ٓز اصة م ٓا مؿاَمت ال٣ُمت الٗاصلت في ٍػ ٓزحن ٖاعي ؤٚلب اإلابد

ٓا ٖلى  ٓ ْا٣ٞ ٓٞغ صعظت ٖالُت مً اإلا سُت ج ٢ُٓت؛ؤن الخ٩لٟت الخاٍع  ز
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٣ْٞا لل٣ُمت الٗاصلت  - ٓماث اإلابيُت  ٓا٣ٞت ٖلى جمخ٘ اإلاٗل ٓزحن هدٓ اإلا اججِذ ؤٚلب اظاباث اإلابد

ٓٞغ َظٍ الخانُت بؤن ؤٚلب  ر بسانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت، ٚح  ظاباتهم اججِذ هدٓ اإلاٗاعيت ٖلى ج

َْظا لٗضم الاؾخ٣غاع في ألاؾٗا سُت  ٣ْٞا للخ٩لٟت الخاٍع ٓماث اإلابيُت   ع؛في اإلاٗل

َْظا لخ٣ٗض بٌٗ اإلاٗالجاث  - ٓبت ِٞم ال٣ُمت الٗاصلت  ٦ما اج٤ٟ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى نٗ

ٓبت ِٞمِااإلاداؾبُت الخا ْالازخالٝ في جٟؿحر بٌٗ اإلاٗالجاث  ،مً ظِت نت بال٣ُمت الٗاصلت ْنٗ

ٔ اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُمت الٗاصلت مً ظِت  ، ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ٣ٞض ؤ٦ضث ظمُ٘ ؤزغ

ٓماث ٢ابلت للِٟم ٞهي جخمحز بالبؿاَت ؤاإلاؿتهضٞت الٟئاث  ٓٞغ مٗل سُت ً ن اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

ٓح؛  ْالٓي

سُت ٖلى خؿاب ال٣ُمت الٗاصلت في البِئت  - ٣ْٞا للخ٩لٟت الخاٍع اعجإث ُٖىت الضعاؾت جًُٟل ال٣ُاؽ 

ٝ الخالُت؛ ٢ٓذ الغاًَ ْفي ْل الْٓغ ت في ال  الجؼاثٍغ

اإلاداؾبي في الجؼاثغ عؤحهم الؿاب٤ مً زال٫ جإًُضَم بك٩ل ٦بحر  ٢ْض ؤ٦ض ال٣اثمٓن ٖلى الٗمل -

سُت في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي  ؛الاؾخمغاع في جُب٤ُ الخ٩لٟت الخاٍع

ْاإلاٗاًحر التي جخٗامل  ْلُت بك٩ل ٖام  عة اإلالخت لخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض م الًْغ ٚع

ٓاظّ بال٣ُمت الٗاصلت بك٩ل زام، ٚحر ؤن جُب٣ُِا في ص٫ْ الٗالم  ْالتي مً بُنها الجؼاثغ ً الشالض 

 ٖضة ٣ٖباث ؤَمِا:

  ًٓا١ وكُت للٗضًض م ٓٞغ ؤؾ ٓم ٖلى مٗالجتها بال٣ُمت  ألان٫ٓ ٖضم ج ْالالتزاماث التي ج٣

َْٓ مً قإهّ ؤن ٌؿاَم في جسٓٝ ، الٗاصلت َْظا ما ؾُاصي بلى الخ٣ضًغ الظاحي، 

ٓاثم اإلاالُت ا  إلاٗضة؛اإلاؿخسضمحن  مً الخالٖب اإلاخٗمض في ال٣

 ْبُٗضة ت جمخاػ باإلاىاٞؿت ال٩املت  ٓا٣ٞت ُٖىت البدض ٖلى ؤن الؿ١ٓ الجؼاثٍغ          ٖضم م

ْجإزحر الاخخ٩اعاث؛ ٓمي   ًٖ الخضزل الخ٩

  ن ٓماث الا٢خهاصًت ن  ؤمٗٓم ؤٞغاص الُٗىت ًْغ ٓٞغ اإلا٣ ت ال ج البِئت اإلاداؾبُت الجؼاثٍغ

ت التي مً قإجها حؿُِل اؾخسضا ْالبكٍغ ٓهُت  م ال٣ُمت الٗاصلت في اإلااؾؿاث ْال٣اه

 الا٢خهاصًت

 ٓا٣ٞحن ٖلى ِغث الضعاؾت ؤن ٣ْٞٚض ؤ بُت مخمؿ٨ت ؤالبُت ؤٞغاص الُٗىت م ٗاث الًٍغ ن الدكَغ

ٓوي ظباجي ًىو ٖلى الؿماح  سُت؛ ٞلخض آلان لم ًهضع هو ٢اه ٣ْٞا للخ٩لٟت الخاٍع بال٣ُاؽ 

َْظا لخسٓٝ ؤلا  بُت بك٩ل  صاعة الجباثُت مًبخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت،  ه٣و الاًغاصاث الًٍغ

 ٦بحر؛
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  ؤزبدذ الضعاؾت اإلاُضاهُت ؤن مٗٓم ؤٞغاص الُٗىت ٕٓ ٓص ٚحر عايُحن هٓغا لخضازت اإلآي ٖلى ْظ

ٓاعصة  ْجُب٤ُ اإلاٟاَُم ال لت لِٟم  ت مَا ت ظؼاثٍغ ٓاصع بكٍغ في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت بك٩ل ٧

ٓبت جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت؛ؾلُم  ؛ ٧ل َظا ػاص مً نٗ

III.  اخاثالاُتر 

ٓعص الخٓنُاث الخالُتف  :ي يٓء هخاثج الضعاؾت، ه

ض مً الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت خ٫ٓ ؤزغ جُب٤ُ ال٣ُمت  - جٓصخي الضعاؾت بإَمُت ال٣ُام بةظغاء اإلاٍؼ

ٓعنت مً زال٫ ؾلؿلت ػمىُت  ىُت، زانت اإلاضعظت في الب الٗاصلت ٖلى ظمُ٘ الكغ٧اث الَٓ

ٓاث جخمخ٘ باؾخ٣غاع وؿبي في ؤؾٗاع الؿ١ٓ؛   لؿى

 ؛ي، لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت بٟٗالُتجُٟٗل الؿ١ٓ اإلاالي الجؼاثغ  -

٤ْٞ مخُلباث الى - ٓاثم اإلاالُت  عة حٗضًل ؤؾاؽ ال٣ُاؽ ْؤلاٞهاح اإلاداؾبي لل٣ ام اإلاداؾبي ٓيْغ

سُت بل ىاإلاالي مً ال٣ُاؽ ٖل ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت خؿب  ىال٣ُاؽ ٖل ىؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

     ٞهاح بعقاصاث جٟهُلُت ل٨ُُٟت مغاظٗت ال٣ُاؽ ْؤلا  ىلبدُض ٌكمل ٖ  IFRS13مُٗاع 

ْمساَغ َظا ال٣ُاؽ؛ ىٖل  ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت بما ًىاؾب َبُٗت ْزهاثو 

ْمىاٞ٘ ال٣ُاؽ ْؤلاٞهاح ٖل - ْج٨خمل مىٟٗتها  ىؤن مؼاًا  ا،  ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت لً جاحي زماَع

ٓاثم اإلاالُت، بال بٗض ْعََإل الُِئاث اب إلاؿخسضمي ال٣ ْاإلاِىُت بض ٓماث ب اإلاداؾبُت  مغاظٗت مٗل

عة بنضاع حٗلُماث مداؾبُت جُب٣ُُت  َْٓ ما ٌؿخلؼم بالًْغ ٓاثم اإلاالُت،  ال٣ُمت الٗاصلت بال٣

ْاإلاغاظ٘ إلاغاظٗت ال٣ُاؽ ْؤلاٞهاح ٖل ؤؾاؽ  ىٞٗالت، حكمل ؤلاعقاصاث التي ًدخاظِا اإلاداؾب 

 ال٣ُمت الٗاصلت؛

ْخضال ٨ًٟي ؤلا  - ٍٓغ نالح اإلاداؾبي  ْبهما ًجب جُ ٓع اإلاداؾبي،  ْلُت للخُ ْجبجي مٟاَُم ظضًضة ص  ٍ

ٍٓي ْعاث ج٩ ْالخبراث في اإلاداؾبت، بةظغاء ص ْباألزو في اإلاٗاًحر  ُتاإلاٗاٝع  للمسخهحن في اإلاداؾبت 

ْلُت، ٦ما ًغ  ٔ نالح ألا جبِ الانالح اإلاداؾبي بٗملُاث ؤلا اإلاداؾبُت الض )ؤلانالح الا٢خهاصي  زغ

ٓا٤ٞ م٘ الخد٫ٓ اإلاداؾبي ْاإلاالي، بنالح م ت لخخ ْالخجاٍع ٓاهحن الجباثُت  ىاهج الخٗلُم، حُٛحر ال٣

َْظا ما لم حُّٗ الجؼاثغ ألاَمُت ال٩اُٞت؛  الجضًض...( 

ْتهُئت  -  ٕ عيُت مداؾبُت مِمتها بنضاع مٗاًحر مداؾبُت مدلُت حؿخجُب إلاخُلباث اإلاِىت، ؤالكْغ

 ٓ غاٝ التي جُلب اإلاٗل ْطاث اإلاهضا٢ُت؛ مً زال٫ بوكاء ْج٣ضم زضماث إلاسخل٠ ألَا ماث اإلاالثمت 

ْلُت؛ ْج٨ُُِٟا م٘ ٧ل ظضًض في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض  َُئت مخسههت في بنضاع َظٍ اإلاٗاًحر 

ْلُت بهٟت  - الاؾخٟاصة مً ججاعب بٌٗ الض٫ْ الٗغبُت ْألاظىبُت في جُب٣ُِا للمٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ْجباص٫  ْال٣ُمت الٗاصلت بهٟت زانت   الخبراث؛ٖامت 



 اخلاتـنـة                                                                                                                                                                                                                                                        

~ 241 ~ 

IV. الضعاؾتآًا َ 

ٓ مً الى٣اثو  ٓاهب الضعاؾت، بال ؤجها ال جسل ْالؿعي الخشِض لئلإلاام ب٩ل ظ م الجِض اإلابظ٫ْ  ْ ٚع بٟٚا٫  ؤ

ْ بٌٗ الى٣اٍ التي لم ًخم صعاؾتها  ْالتي ًم٨ً  ؤ   ٕٓ َْظا هٓغا لدكٗب اإلآي ٓٞيها خ٣ِا مً الضعاؾت،  لم ه

ٓع اق٩الُاث ألبدار   مؿخ٣بلُت منها: لِظٍ الى٣اٍ ؤن جمشل مد

غاى حصجُ٘ الاؾدشماع  ؤلاٞهاحؤَمُت  ٔمض - ْعا١ اإلاالُت أٚل ٓماث ال٣ُمت الٗاصلت لؤل        ًٖ مٗل

٤ْٞ مخُلباث مُٗاع الاباٙل اإلاالي الضْلي ع٢م  ْعا١ اإلاالُت   صعاؾت جُب٣ُُت  – 73في ؾ١ٓ ألا

ٓعنت؛  للكغ٧اث اإلاضعظت في الب

بُت في الجؼاثغ  جمؿ٪ - ٗاث الًٍغ ْجالدكَغ سُت  ٣ْٞا للخ٩لٟت الخاٍع الخُب٤ُ  ٖلى زحراث طل٪إبال٣ُاؽ 

 الٟٗلي لل٣ُمت الٗاصلت؛
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 الحقـــــامل

م امللخّ   : الاؾخبُان باللوت اللغبُت1 ُع

ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي  
 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 -الجزائر– 11فرحات عباس سطيف  جامعة

 التسيير علوم و التجارية و االقتصادية العلوم كلية

 التجارية العلوم قسم
 

 موجو إلى مهنيي المحاسبة في الجزائر استبيان
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات:

 ( على ×ضع العالمة)املختارة اإلجابة 

كلمة 

ختصص -بإعداد حبث علمي من متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية  الطالبةتقوم 
 حتت عنوان: -حماسبة مالية وتدقيق

في ظل تبني الجزائر  ي على المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبيةأثر بدائل القياس المحاسب "
 للمعايير المحاسبية الدولية

 "-من وجهة نظر مهنيي المحاسبة في الجزائر دراسة مقارنة بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة- 
احملاسبة،  مهنيي نتمأآرائكم  أيديكم ملعرفةولتحقيق أهداف هذا البحث مت وضع هذا االستبيان بني 

 حول البديل احملاسيب األفضل واملناسب للبيئة اجلزائرية يف الوقت الراهن.

  نشكركم مسبقا على مسامهتكم القيمة وعلى مشاركتكم الفعالة يف إثراء هذا املوضوع.
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 /ID1المؤهل العلميID1/niveau scientifique :                                                           : 

                                                                              Licence ليسانس            .7

                                                                          Magister             ماجستير           .2

                                                                               Doctorat دكتوراه             .3

/ID2:المهنة  ID2/profession :                                                                                   

           

                                                     Expert-comptable  محافظ حسابات          .7

                                          Commissaire aux comptes  خبير محاسبي          .2

/ID3:سنوات الخبرة  ID3/Années d'expèrience :                                                       

        

 Moins de 5 ans                                                  سنوات  5أقل من            .7

                                                                    ans 10-5سنوات 5-72           .2

     ans 15-11                                                                 سنة  77-75           .3

 ans                                                                 16-20   سنة 76-22           .4

  ans  plus de 20                                          سنة        22أكثر من           .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Première partie : Données personnelles معمومات عامة :أوال
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م
لُغ

ا
 

 البُان
ملاعض 

 1ةبشض

 ملاعض

7 

صون 

 4عأي

 مىاًّ 

3 

مىاًّ 

 9بشضة

CH

1 

ِْٞمِا ٓلت جُب٣ُِا  سُت بؿِ       جخمحز الخ٩لٟت الخاٍع

CH

2 

سُـــــت مالءمـــــت  ٓمـــــاث اإلابيُـــــت ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ الخ٩لٟـــــت الخاٍع اإلاٗل

 الجساط ال٣غاعاث

     

CH

3 

٢ٓـــــــذ اإلاىاؾــــــــب   ٓمــــــــاث فـــــــي ال سُـــــــت مٗل ٓٞغ الخ٩لٟـــــــت الخاٍع جـــــــ

 الجساط ال٣غاع

     

CH

4 

سُت مخسـظ ال٣ـغاع جم٨ً اإلا ٓماث اإلابيُت ٖلى الخ٩لٟت الخاٍع ٗل

 مً الخيبا

     

CH

5 

سُت في ج٣ُُم ال٣غاعاث اإلاخسظة        حؿاَم الخ٩لٟت الخاٍع

CH

6 

ْ صلُــــــــــل  سُــــــــــت مبيُــــــــــت ٖلــــــــــى ؤؾــــــــــاؽ ازبــــــــــاث ؤ الخ٩لٟــــــــــت الخاٍع

ٓعي  مٓي

     

CH

7 

سُــــــــت  ٓمــــــــاث اإلابيُــــــــت ٖلــــــــى ؤؾــــــــاؽ الخ٩لٟــــــــت الخاٍع ٓٞغ اإلاٗل جــــــــ

 لُت للخد٤٣زانُت ال٣اب

     

CH

8 

ْلِؿــذ  سُــت ٖــً خــضْر ٖملُــاث ٞٗلُــت  حٗبــر الخ٩لٟــت الخاٍع

٢ُٓت ٓز ْبالخالي ٞهي ؤ٦ثر م  اٞترايُت 

     

CH

9 

ٓة الكغاثُت لٓخضة الى٣ض خؿب  بن ججاَل الخٛحر في ال٣

سُت ال ًازغ ٖلى ٢ابلُت اإلا٣اعهت  مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت  للمٗل

     

CH

10 

خمـــــاص سُـــــت ًـــــاصي بلـــــى ٢ُـــــاؽ  الٖا ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ الخ٩لٟـــــت الخاٍع

 ؾلُم لىخاثج وكاٍ الكغ٦ت

     

CH

11 

سُــت ًـــاصي بلــى اإلاداٞٓــت ٖلـــى عؤؽ  اؾــخسضام الخ٩لٟــت الخاٍع

 اإلاا٫ اإلاؿدشمغ

     

CH

12 

ٓماث حٗبر بهض١ ًٖ  ٓٞغ مٗل سُت ً ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

ْاله٣ٟاث التي ج٣ٓم بها اإلااؾؿت  مسخل٠ ألاخضار 

     

سُت كلى حىصة املللىماث املداؾبُت :زاهُا   أزغ اؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع
 

ٓماث اإلاداؾبُت)×( ي٘ ٖالمت  المي للمٗل سُت ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا ت ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع  في الخاهت اإلاىاؾبت لخم٨ىىا مً مٗٞغ
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الغ 

 ُم

ملاعض  البُان                                                          

 1بشضة

ملاعض 

. 

صون 

 3عأي

 مىاًّ 

4 

مىاًّ 

 5بشضة 

JV

1 
ٓح ْالٓي ٓم ال٣ُمت الٗاصلت ًخمحز بالبؿاَت   مِٟ

     

JV

2 

ٓص ال ًهـــٗب مـــً جُبُـــ٤  ٓص ؾـــٗغ ؾـــ١ٓ لــبٌٗ البىـــ ٖــضم ْظـــ

 ال٣ُمت الٗاصلت

     

JV

3 

ـــــــاصة ال٣ابلُـــــــت للِٟـــــــم  ٓطط ال٣ُمـــــــت الٗاصلـــــــت فـــــــي ٍػ ٌؿـــــــاَم همـــــــ

ٓماث اإلاالُت مً ٢بل اإلاؿخسضمحن  للمٗل

     

JV

4 

٣ْٞــــــــا لل٣ُمــــــــت الٗاصلــــــــت جمخــــــــاػ  ٓمــــــــاث اإلاداؾــــــــبُت اإلاٗــــــــضة  اإلاٗل

 بسانُت اإلاالءمت

     

JV 

5 

٫ٓ ٖلـــــــــى  جم٨ــــــــً ال٣ُمــــــــت الٗاصلــــــــت مخســــــــظ ال٣ــــــــغاع مــــــــً الخهــــــــ

٢ْـــــذ مىاؾـــــب ألجهـــــا حٗ ٓمـــــاث فـــــي  ٨ــــــ آزـــــغ ج٣ُـــــُم ٖـــــاص٫ مٗل

ٓص ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي  لبى

     

JV 

6 
      لل٣ُمت الٗاصلت ال٣ضعة ٖلى الخإزحر ٖلى مخسظ ال٣غاع

JV 

7 

ٓمـــاث  ـــت للمٗل ـــاصة ال٣ـــضعة الخيبٍا حؿـــاَم ال٣ُمـــت الٗاصلـــت فـــي ٍػ

 اإلاالُت

     

JV 

8 

٣ْٞــا لل٣ُمــت الٗاصلــت ٌؿــاٖض فـــي  ٓمــاث اإلاداؾــبُت  اٖــضاص اإلاٗل

ٓٞحر زانُ  ت ال٣ضعة ٖلى ج٣ُُم هخاثج الازخُاعاث الؿاب٣تج

     

JV 

9 
      جًمً ال٣ُمت الٗاصلت خُاصًت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي

JV 

10 

ٓمـاث اإلاداؾـبُت  ٢ُٓـت اإلاٗل ٓز ـاصة م حؿاَم ال٣ُم الٗاصلت فـي ٍػ

خماص ٖليها مً ٢بل اإلاؿخسضمحن  بدُض ًم٨ً الٖا

     

JV 

11 

 الٗاصلــت ال٣ُمـت ؤؾــاؽ ٖلــى اإلابيُـت اإلاالُــت البُاهــاث جد٣ـ٤

ٓماث اإلاداؾبُت الخمشُل زانُت  الهاص١ للمٗل

     

JV 

12 

٣ْٞــــــا لل٣ُمــــــت الٗاصلــــــت مــــــً  ال جم٨ــــــً البُاهــــــاث اإلاالُــــــت اإلاٗــــــضة 

 الخالٖب في الخؿاباث.

     

JV 

13 

ٓماث ٣ْٞا ألؾـاؽ ال٣ُمـت الٗاصلـت جد٣ـ٤ زانـُت  اإلاٗل اإلاٗضة 

 ال٣ابلُت للخد٤٣ 

     

JV 

14 

ــــــــغ  اإلاــــــــالي اإلابجــــــــي ٖلــــــــى ؤؾــــــــاؽ ال٣ُمــــــــت الٗاصلــــــــت  ٨ٌٗـــــــــ الخ٣ٍغ

ْعي ممــا ٌؿــمذ  ٓص بكــ٩ل ص الخٛحـراث فــي ال٣ــضعة الكــغاثُت للى٣ـ

ٓاث الؿاب٣ت بةظغاء  اإلا٣اعهت م٘ الؿى

     

JV 

15 

ٓمـــــــــاث اإلاداؾـــــــــبُت اإلابيُـــــــــت ٖلـــــــــى ؤؾـــــــــاؽ ال٣ُمـــــــــت  جم٨ــــــــً اإلاٗل

الٗاصلـــــــت مـــــــً اظـــــــغاء اإلا٣اعهـــــــاث الؼماهُـــــــت مـــــــً ؤظـــــــل الخ٣ُـــــــُم 

 الي ْألاصاءاليؿبي للمغ٦ؼ اإلا

     

 زالثا: أزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت كلى حىصة املللىماث املداؾبُت     

 
ٓماث اإلاداؾبُت ٖلُ٪ بٓي٘ لخدضًض مضٔ جإزحر ا في الخاهت )×( ٖالمت ؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى الخهاثو الىُٖٓت للمٗل
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م
لُغ

ا
 

 البُان
ملاعض 

 1بشضة

 ملاعض

2 

صون 

 3عأي

 مىاًّ 

4 

مىاًّ 

 9بشضة

EN

1 
ٓصاث اإلااؾؿت  ض اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت في ج٣ُُم مٓظ جٍا

 ْال٣ُاؽ اإلاداؾبي

     

EN

2 
ْبُٗضة ًٖ  ت باإلاىاٞؿت ال٩املت  جمخاػ الؿ١ٓ الجؼاثٍغ

ْجإزحر الاخخ٩اعاث ٓمي   الخضزل الخ٩

     

EN 

3 
ٓن الٗغى  ت َب٣ا ل٣اه جخدضص ألاؾٗاع في الؿ١ٓ الجؼاثٍغ

 ْالُلب صْن جإزحراث زاعظُت

     

EN 

4 
سُت في البِئت  ال٣ُمت الٗاصلت ؤوؿب مً الخ٩لٟت الخاٍع

ت  الجؼاثٍغ

     

EN 

5 
ٓصاث  ٫ٓ بلى ال٣ُمت الٗاصلت ل٨شحر مً اإلآظ ال٣ضعة ٖلى الٓن

ت  . اإلاالُت ْالاؾدشماعاث ال٣ٗاٍع

     

EN 

6 
ت الؿ١ٓ  اهٟخاح ًم٨ً ت مً الٗالمي الؿ١ٓ  ٖلى الجؼاثٍغ  مٗٞغ

ٓلت ) حٛحراث ألاؾٗاع ٓٞغ ؾِ ٢ُٓت ال٣ُم ج  ( الٗاصلت الؿ

     

EN 

7 
ن،  ًخمخ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاالي الجؼاثغي بصاعة، مؿدشمْغ

ٓم ال٣ُمت  ٓعي إلاِٟ ٓلت مً ال ٓن،... بضعظت م٣ب مداؾب

 الٗاصلت

     

EN 

8 
ٍٓغ ال ً ْجُ دخاط مِىحي اإلاداؾبت في الجؼاثغ بلى حٗم٤ُ 

  ِٞمِم لل٣ُمت الٗاصلت

     

EN 

9 
ْعا َاما في اؾخسضام  ٗاث اإلادلُت ص ْ جلٗب الدكَغ ٖضم  ؤ

 اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت

     

EN 

10 
ت بال٣ُاؽ ال٣اثم  بُت الجؼاثٍغ ٗاث الًٍغ ال جخمؿ٪ الدكَغ

سُت  ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

     

EN 

11 
ٗاث جدخاط ال بُت الدكَغ ت الًٍغ ٍٓغ الجؼاثٍغ  بك٩ل للخُ

 . الٗاصلت باؾخسضام ال٣ُمت ٌؿمذ

     

EN 

12 
ت اإلااَلت  ت الجؼاثٍغ ٓاصع البكٍغ ال ًٓظض ي٠ٗ وؿبي في ال٩

ْلُت  ٓاعصة في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض ْجُب٤ُ اإلاٟاَُم ال لِٟم 

 بك٩ل ؾلُم.

     

EN 

13 
ْع  ا َاما في جُب٤ُ مداؾبت ًلٗب مض٣٢ي الخؿاباث ص

ال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ جض٤ُ٢ ج٣ضًغاث ال٣ُمت الٗاصلت  

 ٖىض جض٤ُ٢ البُاهاث اإلاالُت

     

EN 

14 
ْاضر  جًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ال٣ُمت الٗاصلت بك٩ل 

 ْص٤ُ٢

     

ت لخؼبُّ الُِمت اللاصلت         ت البِئت الجؼابٍغ  عابلا: حاهٍؼ

ت  ت مضٔ ظاٍَؼ ت لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت مً ًٞل٪ ٢م بٓي٘  إلاٗٞغ  في الخاهت اإلاىاؾبت)×( ٖالمت البِئت الجؼاثٍغ
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م امللخّ  : الاؾخبُان باللوت الٌغوؿُت7 ُع

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire est adressé aux professionnels de la comptabilité en Algérie 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coches la bonne réponse (x) 

 

 

République Algérienne Démocratique et 

Populaire 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche scientifique 

Université Ferhat Abbas - Sétif 1 -  

Faculté des sciences économiques, 

commerciales et sciences de gestion 

Questionnaire 

La chercheuse élabore une recherche scientifique en vue d'obtenir un diplôme de 

Doctorat (LMD) en sciences commerciales, option: comptabilité financière et ce 

sous le titre  

 « L’effet des mesures alternatives sur le contenu de l'information comptable 

dans le contexte de l’adoption des normes comptables internationales en Algérie 

-Étude comparative entre le  coût historique et la juste valeur du point de vue 

des comptables professionnels en Algérie -» 

Afin d'atteindre les objectifs de cette recherche, un questionnaire vous est adressé 

dans lequel vous donnerez votre opinion, vous, les professionnels de la 

comptabilité sur la meilleur alternative en compatibilité utilisée actuellement en 

Algérie. Nous vous remercions à l'avance pour votre valeureuse contribution qui 

permettra d'enrichir le présent travail.  

 



 املالحق                                                                                                                                                                                                                                                        

~ 249 ~ 

 

 ID1/niveau scientifique : 

                       Licence 

                      Magister 

                      Doctorat 

 ID2/profession : 

                        Expert-comptable 

                       Commissaire aux comptes                    

 ID3/Années d'expérience :  

                       Moins de 5 ans 

                       5-10 ans 

                       11-15 ans 

                       16-20 ans 

                       Plus de 20 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

Première partie : Données personnelles 

1 

2 



 املالحق                                                                                                                                                                                                                                                        

~ 250 ~ 

 

  

Cocher la bonne réponse (x) pour nous permettrait de connaitre l’effet de l’utilisation du cout 

historique sur le contenu des médias des informations comptables 

N˚ Désignation 

Pas du 

tout 

d’accord 

Pas d’ 

accord 
Sans 

avis 

Tout à 

fait d’ 

accord 

D’ 

accord 

CH

1 

Le coût historique est caractérisé par la 

facilité de l’application et de la 

compréhension. 

     

CH

2 

Les informations basées sur le coût 

historique sont pertinentes pour prendre 

des décisions. 

     

CH

3 

Le coût historique offre les informations 

nécessaires au moment de la prise de 

décisions.  

     

CH

4 

Les informations basées sur le coût 

historique permettent au décideur de 

prévoir les conséquences et les 

différents évènements liés à la décision. 

     

CH

5 

Le coût historique contribue à 

l’évaluation des décisions 
     

CH

6 

Le coût historique est basé sur des 

preuves objectives 
     

CH

7 

Les informations basées sur le coût 

historique offrent une possibilité d’être 

vérifiable 

     

CH

8 

Le coût historique exprime la 

survenance des opérations réelles et 

non pas virtuelles, alors il est plus 

fiable 

     

CH

9 

L’ignorance du changement du pouvoir 

d’achat de l’unité monétaire à la base 

du coût historique n’influe pas sure la 

possibilité de comparer les informations 

comptables 

     

CH

10 

Le recours à la méthode du coût 

historique permet une évaluation juste 

et correcte des résultats des activités de 

l’entreprise 

     

CH

11 

L’utilisation de la méthode du coût 

historique conduit à la préservation du 

capital investi. 

     

CH

12 

La base du coût historique fournit des 

informations fiables sur l’activité et les 

marchés conclus par l’entreprise. 

     

 

Deuxième partie : l’impact de l’utilisation du cout historique sur la 

qualité des informations comptables 
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Pour définir l’effet de la juste valeur sur les caractéristiques qualitatives des informations 

comptables, veuillez cocher la bonne réponse (x) : 

N˚ Désignation 

Pas du 

tout d’ 

accord 

Pas d’ 

accord 
Sans 

avis 

Tout à 

fait d’ 

accord 

D’ 

accord 

JV

1 

La notion de la juste valeur est caractérisée par 

la simplicité et la clarté.  
     

JV

2 

L’absence du prix du marché pour certains 

éléments ne rend pas l’application de la juste 

valeur difficile 

     

JV

3 

Le modèle de la juste valeur contribue à mieux 

comprendre les informations financières par les 

professionnels de la comptabilité 

     

JV

4 

Les informations comptables établies selon la 

juste valeur se caractérisent par pertinence  
     

JV 

5 

Le décideur peut accéder aux informations au 

moment opportun car elle reflète la dernière 

bonne évaluation concernant les éléments du 

bilan  

     

J6 La juste valeur peut influer sur le décideur      

JV 

7 

La juste valeur contribue à l’augmentation des 

prévisions concernant les informations 

comptables 

     

JV 

8 

Etablir des informations comptables selon la juste 

valeur aiderait à donne la capacité à évaluer les 

résultats des choix précédents 

     

JV 

9 

La juste valeur garantit la neutralité de la mesure 

comptable. 
     

JV 

10 

Les justes valeurs contribuent à augmenter la 

fiabilité des informations comptables car elle peut 

être utilisée par les utilisateurs des états 

financiers 

     

JV 

11 

Les états financiers fondés sur la base de la juste 

valeur atteignent la caractéristique de la fidélité 

de l’information comptable 

     

JV 

12 

Des données financières fondées sur la juste 

valeur ne permettent pas une manipulation 

comptable. 

     

JV 

13 

Les informations établies sur la base de la juste 

valeur sont vérifiables.  
     

JV 

14 

L’état financier basé sur la base de la juste valeur 

reflète les changements dans le pouvoir d’achat 

de l’unité monétaire 

     

JV 

15 

Les informations comptables basé sur la base de 

la juste valeur a été en mesure d’effectuer des 

comparaisons temporelles de l’évaluation relative 

à la situation financière et la performance 

     

 

Troisième partie : l’impact de l’utilisation de la juste valeur sur la 

qualité des informations comptables 
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Pour définir la préparation de l’environnement algérien pour l’application de la juste valeur, 

veuillez cocher la bonne réponse (x) : 

N˚ Désignation 

Pas du 

tout d’ 

accord 

Pas d’ 

accord 
Sans 

avis 

Tout à 

fait d’ 

accord 

D’ 

accor

d 

EN1 Vous êtes avec la continuité d’utilisation de la 

juste valeur pour l’évaluation des actifs de 

l’entreprise et la mesure comptable. 

     

EN2 Le marché algérien est caractérisé par la 

concurrence et reste loin de l’intervention du  

gouvernement et de l’impact des monopoles. 

     

EN 

3 

Les prix dans le marché algérien est déterminé 

en fonction de la loi de l’offre et de la demande 

sans influences extérieures 

     

EN 

4 

La juste valeur est plus appropriée par rapport 

au coût historique dans l’environnement 

algérien. 

     

EN 

5 

La capacité d’accéder à la juste valeur de 

nombreux actifs financiers et des investissements 

immobiliers. 

     

EN 

6 

L’ouverture du marché algérien sur le marché 

mondial peut connaitre les variations de prix 

(pour donner la facilité de valeurs de marché). 

     

EN 

7 

Les membres de la communauté financière 

algériens (l’administration, investisseurs, 

experts comptables) connaissent bien la notion 

de la juste valeur 

     

EN 

8 

Les professionnels comptables en Algérie n’ont 

pas  besoin de développer et d’approfondir leur 

compréhension de la juste valeur. 

     

EN 

9 

Les Législation locales jouent un rôle important 

dans l’utilisation ou la non-utilisation de la juste 

valeur 

     

EN 

10 

La législation fiscale algérienne ne pas relier 

par la mesure qui basé sur le principe du coût 

historique 

     

EN 

11 

Législation fiscale algérienne ne doivent pas être 

mis au point pour permettre l’utilisation de la 

juste valeur 

     

EN 

12 

le personnel algérien n’est pas relativement 

faible et reste qualifié à comprendre et à 

appliquer correctement les concepts contenus 

dans les normes comptables internationales. 

     

EN 

13 

Les auditeurs jouent un rôle important dans 

l’application de la juste valeur à travers l’audit 

de l’évaluation de juste valeur 

     

EN 

14 

Le système de comptabilité financière comprend 

la juste valeur de façon claire et précise 
     

Quatrième partie : la préparation de l’environnement algérien pour 

l’application de la juste valeur 
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م امللخّ  : ُابمت املدٕمحن لالؾخبُان3 ُع

 مؤؾؿت اللمل املدٕمحن

 جُجاوي بالغقي -

ٓمغ - ٓاوي ٖ  ٩ٖي ٖل

 ملُاوي خ٨ُم -

 ؾ٩ا٥ مُٗٝٓ -

٣ي ٖمغ -  قٍغ

 ؾاٖض بً ٞغخاث  -

 مدلي ٦ما٫ -

- ١  ٌٗلى ٞاْع

ٓػٍض ؾلُمان -  بً ب

 ٖبحر ٖبض الغػا١ -

 -1-ظامٗت ؾ٠ُُ  -

 -1- ظامٗت ؾ٠ُُ -

 -1-ظامٗت ؾ٠ُُ  -

 -1-ظامٗت ؾ٠ُُ  -

 -1-ظامٗت ؾ٠ُُ  -

 -1-ظامٗت ؾ٠ُُ  -

 -1-ظامٗت ؾ٠ُُ  -

 -1-ظامٗت ؾ٠ُُ  -

 ظامٗت مدمض الكٍغ٠ مؿاٖضًت ؾ١ٓ ؤَغاؽ -

 ترظمت عؾمُتم -
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م امللخّ  SPSSمسغحاث بغهامج  -الىخابج إلاخصابُت: 3 ُع

 هبار":هخابج ملامل الثباث "ألٌا ٓغو  .1

 .هخابج ازخباع ألٌا ٓغوهبار" لالؾخبُان ٖٓل ما كضا البُاهاث املخللِت باملللىماث اللامت:1.1
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 .هخابج ازخباع ألٌا ٓغوهبار للباعاث الجؼء الثاوي مً الاؾخبُان:1..

 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

.هخابج ازخباع ألٌا ٓغوهبار للباعاث الجؼء 3.1

 الثالث مً الاؾخبُان:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,731 41 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,666 12 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,743 15 
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 .هخابج ازخباع ألٌا ٓغوهبار للباعاث الجؼء الغابم مً الاؾخبُان:3.1

 

 

 

 

 

 

 هخابج الضعاؾت الىصٌُت للمللىماث اللامت:.7

Effectifs 
 انًؤهم انعهًً 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 63,6 63,6 63,6 117 نٍغبَظ

 93,5 29,9 29,9 55 يبصغخٍش

 100,0 6,5 6,5 12 دكخىساِ

Total 184 100,0 100,0  

 

 انًهُت 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 74,5 74,5 74,5 137 يغبفظ عغبببث

 100,0 25,5 25,5 47 خبٍش يغبعبً

Total 184 100,0 100,0  

 

 عُىاث انخبشة 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

عُىاث 9ألم يٍ   36 19,6 19,6 19,6 

عُىاث 11إنى  9يٍ   35 19,0 19,0 38,6 

عُت 19إنى  11يٍ   44 23,9 23,9 62,5 

عُت 71إنى  15يٍ   54 29,3 29,3 91,8 

عُت 71أكزش يٍ   15 8,2 8,2 100,0 

Total 184 100,0 100,0  

 





Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 



Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,706 14 
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ت باالكخماص كلى مسغحاث بغهامج.4  SPSS.V23  الخٕغاعاث واليؿب املئٍى

  للجؼء الثاوي مً إلاؾخبُاناملئىٍت الخٕغاعاث واليؿب 

 حخًٍض انخكهفت انخبسٌخٍت بغهىنت حطبٍمهب وفهًهب

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

بشذة يعبسض  4 2,2 2,2 2,2 

 4,9 2,7 2,7 5 يعبسض

 52,7 47,8 47,8 88 يىافك

 100,0 47,3 47,3 87 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

الحخبر انمشاساث يالءيتانًعهىيبث انًبٍُت عهى أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 34,2 34,2 34,2 63 يعبسض بشذة

 79,3 45,1 45,1 83 يعبسض

 79,9 5, 5, 1 دوٌ سأي

 96,2 16,3 16,3 30 يىافك

 100,0 3,8 3,8 7 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 حىفش انخكهفت انخبسٌخٍت يعهىيبث فً انىلج انًُبعب الحخبر انمشاس 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 27,7 27,7 27,7 51 يعبسض بشذة

 72,8 45,1 45,1 83 يعبسض

 76,6 3,8 3,8 7 دوٌ سأي

 95,1 18,5 18,5 34 يىافك

 100,0 4,9 4,9 9 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

نمشاس يٍ انخُبؤحًكٍ انًعهىيبث انًبٍُت عهى انخكهفت انخبسٌخٍت يخخز ا  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 35,3 35,3 35,3 65 يعبسض بشذة

 71,2 35,9 35,9 66 يعبسض

 76,1 4,9 4,9 9 دوٌ سأي

 98,4 22,3 22,3 41 يىافك

 100,0 1,6 1,6 3 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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نخكهفت انخبسٌخٍت فً حمٍٍى انمشاساث انًخخزة حغبهى ا  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 38,0 38,0 38,0 70 يعبسض بشذة

 77,7 39,7 39,7 73 يعبسض

 79,3 1,6 1,6 3 دوٌ سأي

 96,7 17,4 17,4 32 يىافك

 100,0 3,3 3,3 6 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

دنٍم يىظىعً أوانخكهفت انخبسٌخٍت يبٍُت عهى أعبط ارببث   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 5 يعبسض بشذة

 11,4 8,7 8,7 16 يعبسض

 12,5 1,1 1,1 2 دوٌ سأي

 65,2 52,7 52,7 97 يىافك

 100,0 34,8 34,8 64 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 حىفش انًعهىيبث انًبٍُت عهى أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت خبصٍت انمببهٍت نهخغمك

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 5 يعبسض بشذة

 9,8 7,1 7,1 13 يعبسض

 10,3 5, 5, 1 دوٌ سأي

 67,9 57,6 57,6 106 يىافك

 100,0 32,1 32,1 59 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 حعبش انخكهفت انخبسٌخٍت عٍ عذود عًهٍبث فعهٍت ونٍغج افخشاظٍت وببنخبنً فهً أكزش يىرىلٍت

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,3 3,3 3,3 6 يعبسض بشذة

 16,3 13,0 13,0 24 يعبسض

 19,0 2,7 2,7 5 دوٌ سأي

 65,2 46,2 46,2 85 يىافك

 100,0 34,8 34,8 64 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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إٌ حضبهم انخغٍش فً انمىة انششائٍت نىعذة انُمذ عغب يبذأ انخكهفت انخبسٌخٍت ال ٌؤرش عهى 

يبث انًغبعبٍتلببهٍت انًمبسَت نهًعهى  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 12,0 12,0 12,0 22 يعبسض بشذة

 74,5 62,5 62,5 115 يعبسض

 75,0 5, 5, 1 دوٌ سأي

 95,7 20,7 20,7 38 يىافك

 100,0 4,3 4,3 8 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت ٌؤدي إنى لٍبط عهٍى نُخبئش َشبغ انششكت االعخًبد عهى  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 31,0 31,0 31,0 57 يعبسض بشذة

 76,6 45,7 45,7 84 يعبسض

 77,7 1,1 1,1 2 دوٌ سأي

 99,5 21,7 21,7 40 يىافك

 100,0 5, 5, 1 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 اعخخذاو انخكهفت انخبسٌخٍت ٌؤدي إنى انًغبفظت عهى سأط انًبل انًغخزًش

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 21,2 21,2 21,2 39 يعبسض بشذة

 77,2 56,0 56,0 103 يعبسض

 81,5 4,3 4,3 8 دوٌ سأي

ىافكي  29 15,8 15,8 97,3 

 100,0 2,7 2,7 5 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

وانصفمبث انخً حمىو  األعذادأعبط انخكهفت انخبسٌخٍت ٌىفش يعهىيبث حعبش بصذق عٍ يخخهف 

 بهب انًؤعغت.

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7,6 7,6 7,6 14 يعبسض بشذة

 28,8 21,2 21,2 39 يعبسض

 29,9 1,1 1,1 2 دوٌ سأي

 76,1 46,2 46,2 85 يىافك

 100,0 23,9 23,9 44 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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 الخٕغاعاث واليؿب للجؼء الثالث مً إلاؾخبُان 

 يفهىو انمًٍت انعبدنت  ٌخًٍض ببنبغبغت وانىظىط

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 46,2 46,2 46,2 85 يعبسض بشذة

 84,2 38,0 38,0 70 يعبسض

 84,8 5, 5, 1 دوٌ سأي

 98,4 13,6 13,6 25 يىافك

 100,0 1,6 1,6 3 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

انمًٍت انعبدنت عذو وصىد ععش عىق نبعط انبُىد ال ٌصعب يٍ حطبٍك  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 50,5 50,5 50,5 93 يعبسض بشذة

 91,8 41,3 41,3 76 يعبسض

 92,9 1,1 1,1 2 دوٌ سأي

 98,9 6,0 6,0 11 يىافك

 100,0 1,1 1,1 2 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

انمًٍت انعبدنت فً صٌبدة انمببهٍت نهفهى نهًعهىيبث انًبنٍت يٍ لبم انًغخخذيٍٍ ٌغبهى ًَىرس  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 17,4 17,4 17,4 32 يعبسض بشذة

 65,2 47,8 47,8 88 يعبسض

 67,4 2,2 2,2 4 دوٌ سأي

 89,1 21,7 21,7 40 يىافك

افك بشذةيى  20 10,9 10,9 100,0 

Total 184 100,0 100,0  

انًالءيتانًعهىيبث انًغبعبٍت انًعذة وفمب نهمًٍت انعبدنت حًخبص بخبصٍت   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,9 4,9 4,9 9 يعبسض بشذة

 9,8 4,9 4,9 9 يعبسض

 12,0 2,2 2,2 4 دوٌ سأي

 60,9 48,9 48,9 90 يىافك

 100,0 39,1 39,1 72 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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حًكٍ انمًٍت انعبدنت يخخز انمشاس يٍ انغصىل عهى يعهىيبث فً ولج يُبعب ألَهب حعكظ آخش 

 حمٍٍى عبدل نبُىد لبئًت انًشكض انًبنً

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 5 يعبسض بشذة

 8,7 6,0 6,0 11 يعبسض

 9,2 5, 5, 1 دوٌ سأي

 53,8 44,6 44,6 82 يىافك

 100,0 46,2 46,2 85 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 نهمًٍت انعبدنت انمذسة عهى انخأرٍش عهى يخخز انمشاس

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,3 4,3 4,3 8 يعبسض بشذة

 8,2 3,8 3,8 7 يعبسض

 10,9 2,7 2,7 5 دوٌ سأي

 58,2 47,3 47,3 87 يىافك

 100,0 41,8 41,8 77 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

ث انًبنٍتحغبهى انمًٍت انعبدنت فً صٌبدة انمذسة انخُبؤٌت نهًعهىيب  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,8 3,8 3,8 7 يعبسض بشذة

 7,6 3,8 3,8 7 يعبسض

 9,2 1,6 1,6 3 دوٌ سأي

 54,9 45,7 45,7 84 يىافك

 100,0 45,1 45,1 83 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

عبٍت وفمب نهمًٍت انعبدنت ٌغبعذ فً حىفٍش خبصٍت انمذسة عهى حمٍٍى اعذاد انًعهىيبث انًغب

 َخبئش االخخٍبساث انغببمت

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,8 3,8 3,8 7 يعبسض بشذة

 10,3 6,5 6,5 12 يعبسض

 12,0 1,6 1,6 3 دوٌ سأي

 61,4 49,5 49,5 91 يىافك

 100,0 38,6 38,6 71 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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 حعًٍ انمًٍت انعبدنت عٍبدٌت انمٍبط انًغبعبً 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 32,1 32,1 32,1 59 يعبسض بشذة

 73,4 41,3 41,3 76 يعبسض

 77,2 3,8 3,8 7 دوٌ سأي

 93,5 16,3 16,3 30 يىافك

 100,0 6,5 6,5 12 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

حغبهى انمٍى انعبدنت فً صٌبدة يىرىلٍت انًعهىيبث انًغبعبٍت بغٍذ ًٌكٍ االعخًبد عهٍهب يٍ 

 لبم انًغخخذيٍٍ

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ض بشذةيعبس  69 37,5 37,5 37,5 

 56,0 18,5 18,5 34 يعبسض

 59,2 3,3 3,3 6 دوٌ سأي

 88,0 28,8 28,8 53 يىافك

 100,0 12,0 12,0 22 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

حغمك انبٍبَبث انًبنٍت انًبٍُت عهى أعبط انمًٍت انعبدنت خبصٍت انخًزٍم انصبدق نهًعهىيبث 

 انًغبعبٍت

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 29,3 29,3 29,3 54 يعبسض بشذة

 65,8 36,4 36,4 67 يعبسض

 67,4 1,6 1,6 3 دوٌ سأي

 89,1 21,7 21,7 40 يىافك

 100,0 10,9 10,9 20 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

ت انًعذة وفمب نهمًٍت انعبدنت يٍ انخالعب فً انغغبببث.ال حًكٍ انبٍبَبث انًبنٍ  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 33,2 33,2 33,2 61 يعبسض بشذة

 79,9 46,7 46,7 86 يعبسض

 82,6 2,7 2,7 5 دوٌ سأي

 97,8 15,2 15,2 28 يىافك

 100,0 2,2 2,2 4 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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 انًعهىيبث انًعذة وفمب ألعبط انمًٍت انعبدنت حغمك خبصٍت انمببهٍت نهخغمك 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 33,2 33,2 33,2 61 يعبسض بشذة

 79,9 46,7 46,7 86 يعبسض

 82,1 2,2 2,2 4 دوٌ سأي

فكيىا  28 15,2 15,2 97,3 

 100,0 2,7 2,7 5 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 ٌعكظ انخمشٌش انًبنً انًبًُ عهى أعبط انمًٍت انعبدنت انخغٍشاث فً انمذسة انششائٍت نهُمىد

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,2 9,2 9,2 17 يعبسض بشذة

 15,8 6,5 6,5 12 يعبسض

 17,4 1,6 1,6 3 دوٌ سأي

 63,6 46,2 46,2 85 يىافك

 100,0 36,4 36,4 67 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

حًكٍ انًعهىيبث انًغبعبٍت انًبٍُت عهى أعبط انمًٍت انعبدنت يٍ اصشاء انًمبسَبث انضيبٍَت 

واألداءيٍ أصم انخمٍٍى انُغبً نهًشكض انًبنً   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7,6 7,6 7,6 14 يعبسض بشذة

 23,9 16,3 16,3 30 يعبسض

 37,5 13,6 13,6 25 دوٌ سأي

 78,3 40,8 40,8 75 يىافك

 100,0 21,7 21,7 40 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 

 يؿب للجؼء الغابم مً إلاؾخبُانالخٕغاعاث وال 

 حؤٌذ اعخخذاو انمًٍت انعبدنت فً حمٍٍى يىصىداث انًؤعغت وانمٍبط انًغبعبً

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 8,2 8,2 8,2 15 يعبسض بشذة

 69,6 61,4 61,4 113 يعبسض

 77,2 7,6 7,6 14 دوٌ سأي

 96,2 19,0 19,0 35 يىافك

 100,0 3,8 3,8 7 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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 حًخبص انغىق انضضائشٌت ببنًُبفغت انكبيهت وبعٍذة عٍ انخذخم انغكىيً وحأرٍش االعخكبساث

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 26,1 26,1 26,1 48 يعبسض بشذة

 81,0 54,9 54,9 101 يعبسض

 83,7 2,7 2,7 5 دوٌ سأي

 98,9 15,2 15,2 28 يىافك

 100,0 1,1 1,1 2 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 حخغذد األععبس فً انغىق انضضائشٌت غبمب نمبَىٌ انعشض وانطهب دوٌ حأرٍشاث خبسصٍت

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 25,0 25,0 25,0 46 يعبسض بشذة

 64,1 39,1 39,1 72 يعبسض

 71,7 7,6 7,6 14 دوٌ سأي

 98,4 26,6 26,6 49 يىافك

 100,0 1,6 1,6 3 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 انمًٍت انعبدنت أَغب يٍ انخكهفت انخبسٌخٍت فً انبٍئت انضضائشٌت

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 21,7 21,7 21,7 40 يعبسض بشذة

 71,7 50,0 50,0 92 يعبسض

 73,9 2,2 2,2 4 دوٌ سأي

 97,8 23,9 23,9 44 يىافك

 100,0 2,2 2,2 4 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

دنت نكزٍش يٍ انًىصىداث انًبنٍت واالعخزًبساث انعمبسٌت .انمذسة عهى انىصىل إنى انمًٍت انعب  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 64,1 64,1 64,1 118 يعبسض بشذة

 91,8 27,7 27,7 51 يعبسض

 92,4 5, 5, 1 دوٌ سأي

 97,3 4,9 4,9 9 يىافك

 100,0 2,7 2,7 5 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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ًٌكٍ اَفخبط انغىق انضضائشٌت عهى انغىق انعبنًً يٍ يعشفت حغٍشاث األععبس)عهىنت حىفش 

 انمًٍبنغىلٍت انعبدنت(

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 12,0 12,0 12,0 22 يعبسض بشذة

 38,0 26,1 26,1 48 يعبسض

 44,6 6,5 6,5 12 دوٌ سأي

 94,0 49,5 49,5 91 يىافك

 100,0 6,0 6,0 11 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

ٌخًخع أفشاد انًضخًع انًبنً انضضائشي ّإداسة، يغخزًشوٌ، يغبعبىٌ،... بذسصت يمبىنت يٍ 

 انىعً نًفهىو انمًٍت انعبدنت

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 44,0 44,0 44,0 81 يعبسض بشذة

 75,0 31,0 31,0 57 يعبسض

 76,6 1,6 1,6 3 دوٌ سأي

 98,9 22,3 22,3 41 يىافك

 100,0 1,1 1,1 2 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

ت انعبدنتالٌغخبس يهًٍُ انًغبعبت فً انضضائش إنى حعًٍك وحطىٌش فهًهى نهمًٍ  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 56,0 56,0 56,0 103 يعبسض بشذة

 92,4 36,4 36,4 67 يعبسض

 98,4 6,0 6,0 11 يىافك

 100,0 1,6 1,6 3 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

عذو اعخخذاو انمًٍت انعبدنت أواو حهعب انخششٌعبث انًغهٍت دوسا هبيب فً اعخخذ  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7,6 7,6 7,6 14 يعبسض بشذة

 19,6 12,0 12,0 22 يعبسض

 22,8 3,3 3,3 6 دوٌ سأي

 65,2 42,4 42,4 78 يىافك

 100,0 34,8 34,8 64 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 

 

 



 املالحق                                                                                                                                                                                                                                                        

~ 265 ~ 

 ال حخًغك انخششٌعبث انعشٌبٍت انضضائشٌت ببنمٍبط انمبئى عهى أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 44,6 44,6 44,6 82 يعبسض بشذة

 69,0 24,5 24,5 45 يعبسض

 72,3 3,3 3,3 6 دوٌ سأي

 93,5 21,2 21,2 39 يىافك

 100,0 6,5 6,5 12 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 الحغخبس انخششٌعبث انعشٌبٍت انضضائشٌت نهخطىٌش بشكم ٌغًظ ببعخخذاو انمًٍتانعبدنت .

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 53,8 53,8 53,8 99 يعبسض بشذة

 76,1 22,3 22,3 41 يعبسض

 80,4 4,3 4,3 8 دوٌ سأي

 97,3 16,8 16,8 31 يىافك

 100,0 2,7 2,7 5 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

الٌىصذ ظعف َغبً فً انكىادس انبششٌت انضضائشٌت انًؤههت نفهى وحطبٍك انًفبهٍى انىاسدة فً 

 انًعبٌٍش انًغبعبٍت انذونٍت بشكم عهٍى.

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 53,3 53,3 53,3 98 يعبسض بشذة

 87,5 34,2 34,2 63 يعبسض

 89,1 1,6 1,6 3 دوٌ سأي

 95,7 6,5 6,5 12 يىافك

 100,0 4,3 4,3 8 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

يغبعبت انمًٍت انعبدنت يٍ خالل حذلٍك حمذٌشاث  ٌهعب يذلمً انغغبببث دوسا هبيب فً حطبٍك

 انمًٍت انعبدنت  عُذ حذلٍك انبٍبَبث انًبنٍت

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7,1 7,1 7,1 13 يعبسض بشذة

 14,7 7,6 7,6 14 يعبسض

 15,8 1,1 1,1 2 دوٌ سأي

 82,6 66,8 66,8 123 يىافك

 100,0 17,4 17,4 32 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  
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 حعًٍ انُظبو انًغبعبً انًبنً انمًٍت انعبدنت بشكم واظظ ودلٍك

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 16,8 16,8 16,8 31 يعبسض بشذة

 51,6 34,8 34,8 64 يعبسض

يدوٌ سأ  1 ,5 ,5 52,2 

 92,4 40,2 40,2 74 يىافك

 100,0 7,6 7,6 14 يىافك بشذة

Total 184 100,0 100,0  

 :Test-t.هخابج ازخباع 3

 للجؼء الثاوي مً الاؾخبُان: T.هخابج ازخباع 1.3

Statistiques sur échantillon unique 

 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

انخكهفت انخبسٌخٍت بغهىنت حطبٍمهب وفهًهبحخًٍض   184 4,35 ,810 ,060 

الحخبر  يالءيتانًعهىيبث انًبٍُت عهى أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت 

 انمشاساث

184 2,10 1,157 ,085 

 088, 1,194 2,28 184 حىفش انخكهفت انخبسٌخٍت يعهىيبث فً انىلج انًُبعب الحخبر انمشاس 

عهى انخكهفت انخبسٌخٍت يخخز انمشاس يٍ حًكٍ انًعهىيبث انًبٍُت 

 انخُبؤ

184 2,19 1,188 ,088 

 087, 1,178 2,08 184 حغبهى انخكهفت انخبسٌخٍت فً حمٍٍى انمشاساث انًخخزة 

دنٍم يىظىعً أوانخكهفت انخبسٌخٍت يبٍُت عهى أعبط ارببث   184 4,08 ,974 ,072 

ٌخٍت خبصٍت حىفش انًعهىيبث انًبٍُت عهى أعبط انخكهفت انخبس

 انمببهٍت نهخغمك

184 4,09 ,922 ,068 

حعبش انخكهفت انخبسٌخٍت عٍ عذود عًهٍبث فعهٍت ونٍغج افخشاظٍت 

 وببنخبنً فهً أكزش يىرىلٍت

184 3,96 1,093 ,081 

إٌ حضبهم انخغٍش فً انمىة انششائٍت نىعذة انُمذ عغب يبذأ انخكهفت 

ًعهىيبث انًغبعبٍتانخبسٌخٍت ال ٌؤرش عهى لببهٍت انًمبسَت نه  

184 2,43 1,079 ,080 

االعخًبد عهى أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت ٌؤدي إنى لٍبط عهٍى 

 نُخبئش َشبغ انششكت

184 2,15 1,106 ,082 

اعخخذاو انخكهفت انخبسٌخٍت ٌؤدي إنى انًغبفظت عهى سأط انًبل 

 انًغخزًش

184 2,23 1,041 ,077 

ث حعبش بصذق عٍ يخخهف أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت ٌىفش يعهىيب

وانصفمبث انخً حمىو بهب انًؤعغت. األعذاد  

184 3,58 1,270 ,094 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différenc

e 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

حخًٍض انخكهفت انخبسٌخٍت بغهىنت 

 حطبٍمهب وفهًهب

22,665 183 ,000 1,353 1,24 1,47 

انًعهىيبث انًبٍُت عهى أعبط 

الحخبر  يالءيتانخكهفت انخبسٌخٍت 

 انمشاساث

-10,512 183 ,000 -,897 -1,07 -,73 

هىيبث فً حىفش انخكهفت انخبسٌخٍت يع

 انىلج انًُبعب الحخبر انمشاس 

-8,212 183 ,000 -,723 -,90 -,55 

حًكٍ انًعهىيبث انًبٍُت عهى انخكهفت 

 انخبسٌخٍت يخخز انمشاس يٍ انخُبؤ

-9,245 183 ,000 -,810 -,98 -,64 

حغبهى انخكهفت انخبسٌخٍت فً حمٍٍى 

 انمشاساث انًخخزة 

-10,580 183 ,000 -,918 -1,09 -,75 

انخكهفت انخبسٌخٍت يبٍُت عهى أعبط 

دنٍم يىظىعً أوارببث   

15,055 183 ,000 1,082 ,94 1,22 

حىفش انًعهىيبث انًبٍُت عهى أعبط 

انخكهفت انخبسٌخٍت خبصٍت انمببهٍت 

 نهخغمك

16,079 183 ,000 1,092 ,96 1,23 

حعبش انخكهفت انخبسٌخٍت عٍ عذود 

عًهٍبث فعهٍت ونٍغج افخشاظٍت 

نً فهً أكزش يىرىلٍتوببنخب  

11,935 183 ,000 ,962 ,80 1,12 

إٌ حضبهم انخغٍش فً انمىة انششائٍت 

نىعذة انُمذ عغب يبذأ انخكهفت 

انخبسٌخٍت ال ٌؤرش عهى لببهٍت 

 انًمبسَت نهًعهىيبث انًغبعبٍت

-7,174 183 ,000 -,571 -,73 -,41 

االعخًبد عهى أعبط انخكهفت 

هٍى انخبسٌخٍت ٌؤدي إنى لٍبط ع

 نُخبئش َشبغ انششكت

-10,401 183 ,000 -,848 -1,01 -,69 

اعخخذاو انخكهفت انخبسٌخٍت ٌؤدي إنى 

 انًغبفظت عهى سأط انًبل انًغخزًش

-10,054 183 ,000 -,772 -,92 -,62 

أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت ٌىفش 

يعهىيبث حعبش بصذق عٍ يخخهف 

وانصفمبث انخً حمىو بهب  األعذاد

 انًؤعغت.

6,155 183 ,000 ,576 ,39 ,76 
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Statistiques sur échantillon unique 

 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

انًالءيتخبصٍت   184 2,1721 ,84300 ,06215 

 05510, 74743, 3,9280 184 خبصٍت انًىرىلٍت

 مً الاؾخبُان: الثالثللجؼء  Tهخابج ازخباع .7.3

Statistiques sur échantillon unique 

 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

 079, 1,070 1,86 184 يفهىو انمًٍت انعبدنت  ٌخًٍض ببنبغبغت وانىظىط

عذو وصىد ععش عىق نبعط انبُىد ال ٌصعب يٍ حطبٍك انمًٍت 

 انعبدنت

184 1,66 ,860 ,063 

فً صٌبدة انمببهٍت نهفهى نهًعهىيبث ٌغبهى ًَىرس انمًٍت انعبدنت 

 انًبنٍت يٍ لبم انًغخخذيٍٍ

184 2,61 1,297 ,096 

انًعهىيبث انًغبعبٍت انًعذة وفمب نهمًٍت انعبدنت حًخبص بخبصٍت 

 انًالءيت

184 4,13 1,019 ,075 

حًكٍ انمًٍت انعبدنت يخخز انمشاس يٍ انغصىل عهى يعهىيبث فً 

ٍى عبدل نبُىد لبئًت انًشكض ولج يُبعب ألَهب حعكظ آخش حمٍ

 انًبنً

184 4,26 ,944 ,070 

 072, 980, 4,18 184 نهمًٍت انعبدنت انمذسة عهى انخأرٍش عهى يخخز انمشاس

 070, 952, 4,24 184 حغبهى انمًٍت انعبدنت فً صٌبدة انمذسة انخُبؤٌت نهًعهىيبث انًبنٍت

بعذ فً حىفٍش اعذاد انًعهىيبث انًغبعبٍت وفمب نهمًٍت انعبدنت ٌغ

 خبصٍت انمذسة عهى حمٍٍى َخبئش االخخٍبساث انغببمت

184 4,13 ,998 ,074 

 092, 1,245 2,24 184 حعًٍ انمًٍت انعبدنت عٍبدٌت انمٍبط انًغبعبً 

حغبهى انمٍى انعبدنت فً صٌبدة يىرىلٍت انًعهىيبث انًغبعبٍت 

 بغٍذ ًٌكٍ االعخًبد عهٍهب يٍ لبم انًغخخذيٍٍ

184 2,59 1,516 ,112 

حغمك انبٍبَبث انًبنٍت انًبٍُت عهى أعبط انمًٍت انعبدنت خبصٍت 

 انخًزٍم انصبدق نهًعهىيبث انًغبعبٍت

184 2,48 1,391 ,103 

ال حًكٍ انبٍبَبث انًبنٍت انًعذة وفمب نهمًٍت انعبدنت يٍ انخالعب 

 فً انغغبببث.

184 2,07 1,079 ,080 

ًت انعبدنت حغمك خبصٍت انًعهىيبث انًعذة وفمب ألعبط انمٍ

 انمببهٍت نهخغمك 

184 2,08 1,099 ,081 

ٌعكظ انخمشٌش انًبنً انًبًُ عهى أعبط انمًٍت انعبدنت انخغٍشاث 

 فً انمذسة انششائٍت نهُمىد

184 3,94 1,215 ,090 

حًكٍ انًعهىيبث انًغبعبٍت انًبٍُت عهى أعبط انمًٍت انعبدنت 

صم انخمٍٍى انُغبً نهًشكض يٍ اصشاء انًمبسَبث انضيبٍَت يٍ أ

 انًبنً واألداء

184 3,53 1,214 ,090 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

يفهىو انمًٍت انعبدنت  ٌخًٍض ببنبغبغت 

 وانىظىط

-14,397 183 ,000 -1,136 -1,29 -,98 

عذو وصىد ععش عىق نبعط انبُىد ال ٌصعب 

 يٍ حطبٍك انمًٍت انعبدنت

-21,167 183 ,000 -1,342 -1,47 -1,22 

ٌغبهى ًَىرس انمًٍت انعبدنت فً صٌبدة انمببهٍت 

ث انًبنٍت يٍ لبم انًغخخذيٍٍنهفهى نهًعهىيب  

-4,093 183 ,000 -,391 -,58 -,20 

انًعهىيبث انًغبعبٍت انًعذة وفمب نهمًٍت انعبدنت 

انًالءيتحًخبص بخبصٍت   

14,972 183 ,000 1,125 ,98 1,27 

حًكٍ انمًٍت انعبدنت يخخز انمشاس يٍ انغصىل 

عهى يعهىيبث فً ولج يُبعب ألَهب حعكظ آخش 

بُىد لبئًت انًشكض انًبنًحمٍٍى عبدل ن  

18,044 183 ,000 1,255 1,12 1,39 

نهمًٍت انعبدنت انمذسة عهى انخأرٍش عهى يخخز 

 انمشاس

16,401 183 ,000 1,185 1,04 1,33 

حغبهى انمًٍت انعبدنت فً صٌبدة انمذسة انخُبؤٌت 

 نهًعهىيبث انًبنٍت

17,726 183 ,000 1,245 1,11 1,38 

ًغبعبٍت وفمب نهمًٍت انعبدنت اعذاد انًعهىيبث ان

ٌغبعذ فً حىفٍش خبصٍت انمذسة عهى حمٍٍى َخبئش 

 االخخٍبساث انغببمت

15,297 183 ,000 1,125 ,98 1,27 

 58,- 94,- 761,- 000, 183 8,292- حعًٍ انمًٍت انعبدنت عٍبدٌت انمٍبط انًغبعبً 

حغبهى انمٍى انعبدنت فً صٌبدة يىرىلٍت 

بغٍذ ًٌكٍ االعخًبد  انًعهىيبث انًغبعبٍت

 عهٍهب يٍ لبم انًغخخذيٍٍ

-3,648 183 ,000 -,408 -,63 -,19 

حغمك انبٍبَبث انًبنٍت انًبٍُت عهى أعبط انمًٍت 

انعبدنت خبصٍت انخًزٍم انصبدق نهًعهىيبث 

 انًغبعبٍت

-5,036 183 ,000 -,516 -,72 -,31 

ال حًكٍ انبٍبَبث انًبنٍت انًعذة وفمب نهمًٍت 

يٍ انخالعب فً انغغبببث. انعبدنت  

-11,747 183 ,000 -,935 -1,09 -,78 

انًعهىيبث انًعذة وفمب ألعبط انمًٍت انعبدنت 

 حغمك خبصٍت انمببهٍت نهخغمك 

-11,406 183 ,000 -,924 -1,08 -,76 

ٌعكظ انخمشٌش انًبنً انًبًُ عهى أعبط انمًٍت 

 انعبدنت انخغٍشاث فً انمذسة انششائٍت نهُمىد

10,493 183 ,000 ,940 ,76 1,12 

حًكٍ انًعهىيبث انًغبعبٍت انًبٍُت عهى أعبط 

انمًٍت انعبدنت يٍ اصشاء انًمبسَبث انضيبٍَت يٍ 

 أصم انخمٍٍى انُغبً نهًشكض انًبنً واألداء

5,889 183 ,000 ,527 ,35 ,70 

 

 

 



 املالحق                                                                                                                                                                                                                                                        

~ 270 ~ 

Statistiques sur échantillon unique 

 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

انًالءيتخبصٍت   184 4,1870 ,74997 ,05529 

 06924, 93921, 2,2913 184 خبصٍت انًىرىلٍت

 05872, 79650, 2,0435 184 انمببهٍت نهفهى وانخطبٍك

 06447, 87451, 3,7337 184 انمببهٍت نهًمبسَت

 مً الاؾخبُان: الغابمللجؼء  Tهخابج ازخباع .4.3
 

Statistiques sur échantillon unique 

 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

حؤٌذ اعخخذاو انمًٍت انعبدنت فً حمٍٍى يىصىداث انًؤعغت 

 وانمٍبط انًغبعبً

184 2,49 1,014 ,075 

حًخبص انغىق انضضائشٌت ببنًُبفغت انكبيهت وبعٍذة عٍ انخذخم 

 انغكىيً وحأرٍش االعخكبساث

184 2,10 ,995 ,073 

حخغذد األععبس فً انغىق انضضائشٌت غبمب نمبَىٌ انعشض 

 وانطهب دوٌ حأرٍشاث خبسصٍت

184 2,41 1,174 ,087 

 083, 1,130 2,35 184 انمًٍت انعبدنت أَغب يٍ انخكهفت انخبسٌخٍت فً انبٍئت انضضائشٌت

انمذسة عهى انىصىل إنى انمًٍت انعبدنت نكزٍش يٍ انًىصىداث 

زًبساث انعمبسٌت .انًبنٍت واالعخ  

184 1,54 ,940 ,069 

ًٌكٍ اَفخبط انغىق انضضائشٌت عهى انغىق انعبنًً يٍ يعشفت 

 حغٍشاث األععبس)عهىنت حىفش انمًٍبنغىلٍت انعبدنت(

184 3,11 1,212 ,089 

ٌخًخع أفشاد انًضخًع انًبنً انضضائشي ّإداسة، يغخزًشوٌ، 

انمًٍت انعبدنت يغبعبىٌ،... بذسصت يمبىنت يٍ انىعً نًفهىو  

184 2,05 1,204 ,089 

الٌغخبس يهًٍُ انًغبعبت فً انضضائش إنى حعًٍك وحطىٌش 

 فهًهى نهمًٍت انعبدنت

184 1,61 ,893 ,066 

عذو  أوحهعب انخششٌعبث انًغهٍت دوسا هبيب فً اعخخذاو 

 اعخخذاو انمًٍت انعبدنت

184 3,85 1,236 ,091 

ائشٌت ببنمٍبط انمبئى عهى ال حخًغك انخششٌعبث انعشٌبٍت انضض

 أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت

184 2,21 1,371 ,101 

الحغخبس انخششٌعبث انعشٌبٍت انضضائشٌت نهخطىٌش بشكم ٌغًظ 

 ببعخخذاو انمًٍتانعبدنت .

184 1,92 1,226 ,090 

الٌىصذ ظعف َغبً فً انكىادس انبششٌت انضضائشٌت انًؤههت 

نًعبٌٍش انًغبعبٍت انذونٍت نفهى وحطبٍك انًفبهٍى انىاسدة فً ا

 بشكم عهٍى.

184 1,74 1,069 ,079 

ٌهعب يذلمً انغغبببث دوسا هبيب فً حطبٍك يغبعبت انمًٍت 

انعبدنت يٍ خالل حذلٍك حمذٌشاث انمًٍت انعبدنت  عُذ حذلٍك 

 انبٍبَبث انًبنٍت

184 3,80 1,044 ,077 

ظ حعًٍ انُظبو انًغبعبً انًبنً انمًٍت انعبدنت بشكم واظ

 ودلٍك

184 2,87 1,312 ,097 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

انعبدنت فً حمٍٍى  حؤٌذ اعخخذاو انمًٍت

 يىصىداث انًؤعغت وانمٍبط انًغبعبً

-6,837 183 ,000 -,511 -,66 -,36 

حًخبص انغىق انضضائشٌت ببنًُبفغت انكبيهت 

وبعٍذة عٍ انخذخم انغكىيً وحأرٍش 

 االعخكبساث

-12,230 183 ,000 -,897 -1,04 -,75 

حخغذد األععبس فً انغىق انضضائشٌت غبمب 

طهب دوٌ حأرٍشاث نمبَىٌ انعشض وان

 خبسصٍت

-6,842 183 ,000 -,592 -,76 -,42 

انمًٍت انعبدنت أَغب يٍ انخكهفت انخبسٌخٍت 

 فً انبٍئت انضضائشٌت

-7,828 183 ,000 -,652 -,82 -,49 

انمذسة عهى انىصىل إنى انمًٍت انعبدنت نكزٍش 

يٍ انًىصىداث انًبنٍت واالعخزًبساث 

 انعمبسٌت .

-21,021 183 ,000 -1,457 -1,59 -1,32 

ًٌكٍ اَفخبط انغىق انضضائشٌت عهى انغىق 

انعبنًً يٍ يعشفت حغٍشاث األععبس)عهىنت 

 حىفش انمًٍبنغىلٍت انعبدنت(

1,278 183 ,203 ,114 -,06 ,29 

ٌخًخع أفشاد انًضخًع انًبنً انضضائشي ّإداسة، 

يغخزًشوٌ، يغبعبىٌ،... بذسصت يمبىنت 

عبدنتيٍ انىعً نًفهىو انمًٍت ان  

-10,650 183 ,000 -,946 -1,12 -,77 

الٌغخبس يهًٍُ انًغبعبت فً انضضائش إنى 

 حعًٍك وحطىٌش فهًهى نهمًٍت انعبدنت

-21,142 183 ,000 -1,391 -1,52 -1,26 

حهعب انخششٌعبث انًغهٍت دوسا هبيب فً 

عذو اعخخذاو انمًٍت انعبدنت أواعخخذاو   

9,302 183 ,000 ,848 ,67 1,03 

حخًغك انخششٌعبث انعشٌبٍت انضضائشٌت  ال

 ببنمٍبط انمبئى عهى أعبط انخكهفت انخبسٌخٍت

-7,849 183 ,000 -,793 -,99 -,59 

الحغخبس انخششٌعبث انعشٌبٍت انضضائشٌت 

كم ٌغًظ ببعخخذاو انمًٍتانعبدنت نهخطىٌش بش  

-11,909 183 ,000 -1,076 -1,25 -,90 

ششٌت الٌىصذ ظعف َغبً فً انكىادس انب

انضضائشٌت انًؤههت نفهى وحطبٍك انًفبهٍى 

انىاسدة فً انًعبٌٍش انًغبعبٍت انذونٍت بشكم 

 عهٍى.

-15,935 183 ,000 -1,255 -1,41 -1,10 

ٌهعب يذلمً انغغبببث دوسا هبيب فً حطبٍك 

يغبعبت انمًٍت انعبدنت يٍ خالل حذلٍك 

حمذٌشاث انمًٍت انعبدنت  عُذ حذلٍك انبٍبَبث 

 انًبنٍت

10,378 183 ,000 ,799 ,65 ,95 

حعًٍ انُظبو انًغبعبً انًبنً انمًٍت 

 انعبدنت بشكم واظظ ودلٍك

-1,349 183 ,179 -,130 -,32 ,06 
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Statistiques sur échantillon unique 

 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

انضضء انشابع: صبهضٌت انبٍئت 

ت انعبدنتانضضائشٌت نخطبٍك انمًٍ  

184 2,4328 ,42923 ,03164 

 

 .هخابج ازخباع الٌغطُاث:9

Statistiques sur échantillon unique 

 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

نىوانفشظٍت األ  184 2,9606 ,41889 ,03088 

فشظٍت انزبٍَتان  184 3,0659 ,50996 ,03759 

فشظٍت انزبنزتان  184 2,4328 ,42923 ,03164 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

نىوانفشظٍت األ  -1,276 183 ,204 -,03940 -,1003 ,0215 

فشظٍت انزبٍَتان  1,754 183 ,081 ,06594 -,0082 ,1401 

فشظٍت انزبنزتان  -17,923 183 ,000 -,56716 -,6296 -,5047 
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م   : الُِم الخغحت مللامل اعجباغ بحرؾىن 5امللخّ ُع

 Critical Values for Pearson's Correlation Coefficient 
 

 

 
DF 

Proportion in ONE Tail 

.25 .10 .05 .025 .01 .005 

Proportion in TWO Tails 

.50 .20 .10 .05 .02 .01 

1 

2 

3 

4 

5 

.7071 .9511 .9877 .9969 .9995 .9999 

.5000 .8000 .9000 .9500 .9800 .9900 

.4040 .6870 .8054 .8783 .9343 .9587 

.3473 .6084 .7293 .8114 .8822 .9172 

.3091 .5509 .6694 .7545 .8329 .8745 

6 

7 

8 

9 

10 

.2811 .5067 .6215 .7067 .7887 .8343 

.2596 .4716 .5822 .6664 .7498 .7977 

.2423 .4428 .5494 .6319 .7155 .7646 

.2281 .4187 .5214 .6021 .6851 .7348 

.2161 .3981 .4973 .5760 .6581 .7079 

11 

12 

13 

14 

15 

.2058 .3802 .4762 .5529 .6339 .6835 

.1968 .3646 .4575 .5324 .6120 .6614 

.1890 .3507 .4409 .5140 .5923 .6411 

.1820 .3383 .4259 .4973 .5742 .6226 

.1757 .3271 .4124 .4821 .5577 .6055 

16 

17 

18 

19 

20 

.1700 .3170 .4000 .4683 .5425 .5897 

.1649 .3077 .3887 .4555 .5285 .5751 

.1602 .2992 .3783 .4438 .5155 .5614 

.1558 .2914 .3687 .4329 .5034 .5487 

.1518 .2841 .3598 .4227 .4921 .5368 

21 

22 

23 

24 

25 

.1481 .2774 .3515 .4132 .4815 .5256 

.1447 .2711 .3438 .4044 .4716 .5151 

.1415 .2653 .3365 .3961 .4622 .5052 

.1384 .2598 .3297 .3882 .4534 .4958 

.1356 .2546 .3233 .3809 .4451 .4869 

26 

27 

28 

29 

30 

.1330 .2497 .3172 .3739 .4372 .4785 

.1305 .2451 .3115 .3673 .4297 .4705 

.1281 .2407 .3061 .3610 .4226 .4629 

.1258 .2366 .3009 .3550 .4158 .4556 

.1237 .2327 .2960 .3494 .4093 .4487 

 

31 

32 

33 

34 

35 

.1217 .2289 .2913 .3440 .4032 .4421 

.1197 .2254 .2869 .3388 .3972 .4357 

.1179 .2220 .2826 .3338 .3916 .4296 

.1161 .2187 .2785 .3291 .3862 .4238 

.1144 .2156 .2746 .3246 .3810 .4182 

36 

37 

38 

39 

40 

.1128 .2126 .2709 .3202 .3760 .4128 

.1113 .2097 .2673 .3160 .3712 .4076 

.1098 .2070 .2638 .3120 .3665 .4026 

.1084 .2043 .2605 .3081 .3621 .3978 

.1070 .2018 .2573 .3044 .3578 .3932 
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DF 

Proportion in ONE Tail 

.25 .10 .05 .025 .01 .005 

Proportion in TWO Tails 

.50 .20 .10 .05 .02 .01 

41 

42 

43 

44 

45 

.1057 .1993 .2542 .3008 .3536 .3887 

.1044 .1970 .2512 .2973 .3496 .3843 

.1032 .1947 .2483 .2940 .3457 .3801 

.1020 .1925 .2455 .2907 .3420 .3761 

.1008 .1903 .2429 .2876 .3384 .3721 

46 

47 

48 

49 

50 

.0997 .1883 .2403 .2845 .3348 .3683 

.0987 .1863 .2377 .2816 .3314 .3646 

.0976 .1843 .2353 .2787 .3281 .3610 

.0966 .1825 .2329 .2759 .3249 .3575 

.0956 .1806 .2306 .2732 .3218 .3542 

51 

52 

53 

54 

55 

.0947 .1789 .2284 .2706 .3188 .3509 

.0938 .1772 .2262 .2681 .3158 .3477 

.0929 .1755 .2241 .2656 .3129 .3445 

.0920 .1739 .2221 .2632 .3102 .3415 

.0912 .1723 .2201 .2609 .3074 .3385 

56 

57 

58 

59 

60 

.0904 .1708 .2181 .2586 .3048 .3357 

.0896 .1693 .2162 .2564 .3022 .3328 

.0888 .1678 .2144 .2542 .2997 .3301 

.0880 .1664 .2126 .2521 .2972 .3274 

.0873 .1650 .2108 .2500 .2948 .3248 

61 

62 

63 

64 

65 

.0866 .1636 .2091 .2480 .2925 .3223 

.0858 .1623 .2075 .2461 .2902 .3198 

.0852 .1610 .2058 .2441 .2880 .3173 

.0845 .1598 .2042 .2423 .2858 .3150 

.0838 .1586 .2027 .2404 .2837 .3126 

66 

67 

68 

69 

70 

.0832 .1574 .2012 .2387 .2816 .3104 

.0826 .1562 .1997 .2369 .2796 .3081 

.0820 .1550 .1982 .2352 .2776 .3060 

.0814 .1539 .1968 .2335 .2756 .3038 

.0808 .1528 .1954 .2319 .2737 .3017 

71 

72 

73 

74 

75 

.0802 .1517 .1940 .2303 .2718 .2997 

.0796 .1507 .1927 .2287 .2700 .2977 

.0791 .1497 .1914 .2272 .2682 .2957 

.0786 .1486 .1901 .2257 .2664 .2938 

.0780 .1477 .1888 .2242 .2647 .2919 

76 

77 

78 

79 

80 

.0775 .1467 .1876 .2227 .2630 .2900 

.0770 .1457 .1864 .2213 .2613 .2882 

.0765 .1448 .1852 .2199 .2597 .2864 

.0760 .1439 .1841 .2185 .2581 .2847 

.0755 .1430 .1829 .2172 .2565 .2830 

81 

82 

83 

84 

85 

.0751 .1421 .1818 .2159 .2550 .2813 

.0746 .1412 .1807 .2146 .2535 .2796 

.0742 .1404 .1796 .2133 .2520 .2780 

.0737 .1396 .1786 .2120 .2505 .2764 

.0733 .1387 .1775 .2108 .2491 .2748 
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D
F 

Proportion in ONE Tail 

.25 .10 .05 .025 .01 .005 

Proportion in TWO Tails 

.50 .20 .10 .05 .02 .01 

 

86 

87 

88 

89 

90 

.0728 .1379 .1765 .2096 .2477 .2732 

.0724 .1371 .1755 .2084 .2463 .2717 

.0720 .1364 .1745 .2072 .2449 .2702 

.0716 .1356 .1735 .2061 .2435 .2687 

.0712 .1348 .1726 .2050 .2422 .2673 

91 

92 

93 

94 

95 

.0708 .1341 .1716 .2039 .2409 .2659 

.0704 .1334 .1707 .2028 .2396 .2645 

.0700 .1327 .1698 .2017 .2384 .2631 

.0697 .1320 .1689 .2006 .2371 .2617 

.0693 .1313 .1680 .1996 .2359 .2604 

96 

97 

98 

99 

10
0 

.0689 .1306 .1671 .1986 .2347 .2591 

.0686 .1299 .1663 .1975 .2335 .2578 

.0682 .1292 .1654 .1966 .2324 .2565 

.0679 .1286 .1646 .1956 .2312 .2552 

.0675 .1279 .1638 .1946 .2301 .2540 
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م امللخّ  T   : حض٘و ازخباع  6 ُع
cum. prob t .50 t .75 t .80 t .85 t .90 t .95 t .975 t .99 t .995 t .999 t .9995 

one-tail 0.50 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 

two-tails 1.00 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.002 0.001 

df            

1 0.000 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66 318.31 636.62 

2 0.000 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327 31.599 

3 0.000 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215 12.924 

4 0.000 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610 

5 0.000 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.869 

6 0.000 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959 

7 0.000 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.408 

8 0.000 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041 

9 0.000 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781 

10 0.000 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587 

11 0.000 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437 

12 0.000 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318 

13 0.000 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221 

14 0.000 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140 

15 0.000 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 4.073 

16 0.000 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 4.015 

17 0.000 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 3.965 

18 0.000 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 3.922 

19 0.000 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 3.883 

20 0.000 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 3.850 

21 0.000 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 3.819 

22 0.000 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 3.792 

23 0.000 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 3.768 

24 0.000 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 3.745 

25 0.000 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 3.725 

26 0.000 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 3.707 

27 0.000 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421 3.690 

28 0.000 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408 3.674 

29 0.000 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396 3.659 

30 0.000 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 3.646 

40 0.000 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307 3.551 

60 0.000 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232 3.460 

80 0.000 0.678 0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 3.195 3.416 

100 0.000 0.677 0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174 3.390 

1000 0.000 0.675 0.842 1.037 1.282 1.646 1.962 2.330 2.581 3.098 3.300 

z 0.000 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090 3.291 
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 قائمة املراجع

I. املغاحم باللوت اللغبُت 

 الٕخب .1

ْ ٖامغ الجىابي )ْ اابغاَُم الجؼع  صاع    الجامٗت  ،أؾاؾُاث هـم املللىماث املداؾبُت الخاصت(، 2229ي 

ان، ألاعصن. ٓػَ٘، ٖم  ْالخ  الجضًضة لليكغ 

 إلاًصاحأزغ اؾخسضام الُِمت اللاصلت ٓأؾاؽ للُِاؽ و(، 2016ابغاَُم ٣ٌٗٓب اؾماُٖل ٖشمان )

صعاؾت جؼبُُِت ومُضاهُت كلى كُىت مً  -واملغاحلت كلى جدُِّ حىصة املللىماث املداؾبُت

ٔاث املضعحت في ؾَى الخغػىم لل  ٓعة في عاَ املالُتو الشغ ٓعاٍ الٟلؿٟت ٚحر ميك خت ص٦خ ، ؤَْغ

ٓلٓظُا، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا ْالخ٨ى ٓم  ٓصان للٗل ٍٓل، ظامٗت الؿ ْالخم  اإلاداؾبت 

ٓػٍض مدمض اإلابر٥ْ ) ٖاؾاتها كلى الض٘و اللغبُت، (2225ؤب ْاليكغ املداؾبت الضولُت واول ، اجغا٥ للُباٖت 

ٓػَ٘  ، ال٣اَغة، مهغ .ْالخ

ٛانؤخمض الخُ ْ زالض َع ت و هـم املللىماث (،2229) ُب   ، ٖالم ال٨خاب الخضًض، ٖمان.إصاعة امللًغ

، الضاع هـم املللىماث املداؾبُت: إلاػاع الٌٕغي والىـم الخؼبُُِت(، 2224ؤخمض خؿحن ٖلي خؿحن )

ت، مهغ.  الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

ت املداؾبت املالُت (، 2272ؤخمض خلمي ظمٗت ) ٓػَ٘،  ،ولي الجضًضالىمىطج الض–هـٍغ ْالخ صاع نٟاء لليكغ 

 لى.ْ الُبٗت ألا  ،ٖمان، ألاعصن

احي بل٣ ت املداؾبت(، 2229ي )ْ اؤخمض ٍع اى الٗبض هللا، مغاظٗت َال٫ الججهـٍغ ي، صاع ْ ا، جغظمت ٍع

ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت الٗغبُت، الجؼء ألا ْ االبز  ْالخ  ٫.ْ ي الٗلمُت لليكغ 

، الضاع اصا املداؾبت املالُت: هـام مللىماث لخضمت مخسظي الِغاعاثمب(، 2224ؤخمض نالح ُُٖت )

ت، مهغ.  الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

٨ؿً ) ت املداؾبُت(، 2228بلضْن ؽ َىضٍع ٖٓاث الىـٍغ ض، صاع اإلاُب ب ٦ما٫ زلُٟت ؤبٓ ٍػ ْحٍٗغ ، جغظمت 

ت، مهغ، الُبٗت الغابٗت.  الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

ت، ٍت املداؾبت )مىـىع الخىاًّ الضولي(هـغ (، 2225ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي ) ، الضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

 مهغ.
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ت املداؾبت، (2227ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي ) غ املالي كً الالتزاماث و  إلاًصاحالُِاؽ و : هـٍغ و الخٍِغ

ت، مهغ، خَِى امللُٕت  .، الجؼء الشاويالضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

بيَُشم مدم ْ  بًمان ٞايل الؿامغاجي ٓػَ٘ ،ٍتهـم املللىماث إلاصاع  (،2224) ض الٚؼ ْالخ ، صاع نٟاء لليكغ 

 لى.ْ الُبٗت ألا  ٖمان، ألاعصن،

مجي ) ْ ماعقا٫ ْع ،  جغظمت: ٢اؾم ابغاَُم الخؿُجي،  هـم املللىماث املداؾبُت،  (2229ب٫ٓ.ط. ؾخِىباعث 

ٓصًت.   اى، الؿٗ ش لليكغ، الٍغ  صاع اإلاٍغ

ت، مهغ. ـم املللىماث املداؾبُت،ه(،  2223زىاء ٖلي ال٣باوي )  الضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

ْمإمٓن خمضان )  ، الضاع الٗلمُت، ٖمان، ألاعصن.املداؾبت الضولُت(، 2222خؿحن ال٣اضخي 

ْمإمٓن خمضان) ت املداؾبت(، 2227خؿحن ال٣اضخي  ْصاع الش٣اٞت لليكغ، ٖمان، ألاعصن.هـٍغ  ، الضاع الٗلمُت 

غ املالُت الضولُت ، (2228زالض ظما٫ الجٗاعاث ) صاع بزغاء لليكغ  ،IAS/ IFRS 7112ملاًحر الخِاٍع

ٓػَ٘،  .ٖمان، ألاعصن ْالخ

ٍْجاهذ ) ْهالض ٦ِؿٓ ْظحري  ْج٣ضًم 7، طاملداؾبت املخىؾؼت(، 7995ص ، جغظمت: ؤخمض خامض حجاط 

ٓصًت. اى، الؿٗ ش  لليكغ، الٍغ  ؾلُان اإلادمض الؿلُان، صاع اإلاٍغ

ٍْ ْهالض ٦ِؿٓ ْظحري  ٫، جغظمت ؤخمض خامض حجاط ، ْ ، الجؼء ألا املداؾبت املخىؾؼت(، 2229جاهذ )ص

ٓصًت. اى، الؿٗ ش لليكغ، الٍغ  الُبٗت الؿابٗت، صاع اإلاٍغ

ت(، 2228عبخي مهُٟى ٖلُان ) ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت ألا ،  إصاعة امللًغ ْ الخ  لى.ْ صاع نٟاء لليكغ 

ٓة خىان ) ٓان خل ْاثل لليكغ، ٖمان، ألاعصن،داؾبي امللاصغبضابل الُِاؽ امل(، 2223عي الُبٗت  ، صاع 

 لى.ْ ألا 

ٓة خىان ٓان خل ت املداؾبُت: ، (2225) عي ْاثل   ،الخؼبُِاث الللمُتإلاػاع الٌٕغي و  مضزل الىـٍغ صاع 

 .لىْ لليكغ ، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت ألا 

ٓة خىان ) ٓان خل ْاثل لليكغ، ألاعصن، مللاًحرالىمىطج املداؾبي امللاصغ مً املباصا إلى ا(، 2226عي ، صاع 

 الُبٗت الشاهُت.

ٍضع، ماعجل ٦الع٥ ْظا٥ ٧اسي ) دكاعص قْغ ت املداؾبت(، 2272ٍع ، جغظمت زالض ٖلي ؤخمض ٧اظُجي هـٍغ

ٓصًت. اى، الؿٗ ش لليكغ، الٍغ ْلض مدمض ٞا٫، صاع اإلاٍغ  ْابغاَُم 
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ْالضعاؾاث الا٢إلاخصاء الىصٌيقٝغ الضًً زلُل،  ٢ٓ٘: ،خهاصًت، قب٨ت ألابدار   مل٠ بل٨ترْوي مً اإلا

academy.org/docs/alihsaa_alwasfi_2403009.pdf-http://www.ao  :ٓم ً

75/22/2275 

م٨خبت  ،IAS/IFRSمداؾبت املؤؾؿت ػبِا للملاًحر املداؾبُت الضولُت  ،(2228) قُٗب قىٝٓ

 ْ ٓص ت ب  ٫.ْ الجؼء ألا  ،، الجؼاثغْاالكغ٦ت الجؼاثٍغ

ٓػَ٘، ال٣اَغة، املداؾبت كً الُِمت اللاصلت، (2223َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص ) ْالخ ، ٖحن الكمـ لليكغ 

 مهغ.

اص ) ، الضاع مىؾىكت ملاًحر املداؾبت الضولُت: املداؾبت كً الاؾدثماعاث(، 2223َاع١ ٖبض الٗا٫ خم 

 الجؼء الشالض. الجامُٗت، مهغ،

اص) ، الضاع الجامُٗت، مهغ، الجؼء صلُل اؾخسضام ملاًحر املداؾبت الضولُت(، 2229َاع١ ٖبض الٗا٫ خم 

 ٫.ْ ألا 

اص) ، الضاع الجامُٗت، مهغ، الجؼء صلُل اؾخسضام ملاًحر املداؾبت الضولُت(، 2229َاع١ ٖبض الٗا٫ خم 

 الشاوي.

ت املداؾب(، 7992ٖباؽ مِضي الكحراػي ) ٓػَ٘، تهـٍغ ْالخ ْاليكغ  ٍٓذطاث الؿالؾل للُباٖت   .، ال٩

ْ جدلُل و جصمُم هـم املللىماث املداؾبُت(، 2226ٖبض الغػا١ مدمض ٢اؾم ) ، صاع الش٣اٞت لليكغ 

ٓػَ٘، ًٖمان، ألاعصن.  الخ

َٓاب ههغ ٖلي ) ِا مللاًحر املداؾبت الضولُت(، 2224ٖبض ال  ، الضاع الجامُٗت،مباصا املداؾبت املالُت ًو

 ، الجؼء الشاوي.مهغ 

، عؾالت ماظؿخحر ٚحر صوع مداؾبت الُِمت اللاصلت في ألاػمت املالُت اللاملُت(، 2277ٖمْغ خؿً ابغاَُم )

ٓان، مهغ. ما٫ ٢ؿم اإلاداؾبت، ظامٗت خل ْبصاعة ألٖا ٓعة، ٧لُت الخجاعة   ميك

ت  (،2227ٞاًؼ ظمٗت نالر الىجاع ) ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ، صاع خامض لليكغ هـم املللىماث إلاصاٍع ْالخ

 .الُبٗت الشاهُت

ت املداؾبت املضزل امللاصغ(، 2223ٞااص مدمض اللُثي ) ٓع ؾُٗض، مهغ، هـٍغ ، صاع النهًت الٗغبُت، ب

 الُبٗت الشاهُت.

، الضاع الجامُٗت مضزل ملاصغ في هـم املللىماث املداؾبُت(، 7998ي )ْ ا٦ما٫ الضًً مهُٟى الضَغ 

ٓػَ٘ ْالخ ْاليكغ  ت، مهغ.للُب٘   ، الاؾ٨ىضٍع

http://www.ao-academy.org/docs/alihsaa_alwasfi_2403009.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/alihsaa_alwasfi_2403009.pdf
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ؼ الى٣ُب ) ت املداؾبت(، ٦2224ما٫ ٖبض الٍٗؼ ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن، مِضمت في هـٍغ ْاثل لليكغ ْ الخ ، صاع 

 لى.ْ الُبٗت ألا 

ْلُت ) ْاإلاخُلباث، 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض غ اإلاالُت: بَاع اإلاٟاَُم  ضاص الخ٣اٍع ْلُت إٖل (، اإلاٗاًحر الض

ت، ٖمان، ألاعصن، الجؼء ؤ.جغظمت اإلاجم٘ الضْلي ا ٓهُحن، اإلاُاب٘ اإلاغ٦ٍؼ  لٗغبي للمداؾبحن ال٣اه

ْلُت ) ٓزاث٤ اإلاغا٣ٞت، جغظمت 2273مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض غ اإلاالُت: ال ضاص الخ٣اٍع ْلُت إٖل (، اإلاٗاًحر الض

ت، ٖمان، ألاعصن ٓهُحن، اإلاُاب٘ اإلاغ٦ٍؼ  ، الجؼء ب.اإلاجم٘ الضْلي الٗغبي للمداؾبحن ال٣اه

ٓهُحن ) غ املالُت املخِضمت: بمىحب املنهاج الضولي (، 2227اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اه مباصا الخِاٍع

 ، ٖمان، ألاعصن.هخٖاصو الظي أُغه مؤجمغ ألامم املخدضة للخجاعة والخىمُت ألا 

ت، مهغ.إصاعة جٕىىلىحُا املللىماث(، 2229مدمض الهحرفي )  ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

ْمكخا١ َالب الكمغي )ْ اض َال٫ الججمدم ٓم، مدمض عي ظٟٗغ  ان ًٓؾ٠ وٗ أؾاؾُاث (، 2229ي، ٍع

ت املداؾبُت ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن.امللًغ ْالخ عي الٗلمُت لليكغ   ، صاع الُاْػ

ت،  ،(2005)مدمض ٖبض الخؿحن آ٫ ٞغط الُاجي  ْاثل لليكغ، املضزل إلى هـم املللىماث إلاصاٍع الُبٗت صاع 

 لى.ْ ألا 

ٓػَ٘، الخأصُل الللمي للمماعؾت املهىُت املداؾبُت، (2224مض مُغ )مد ْالخ ْاثل لليكغ  ٖمان،  .صاع 

 لى.ْ ألاعصن، الُبٗت ألا 

ٓص الؿُض الىاغي) ت املداؾبت وامللاًحر املداؾبُت(، 2222مدم ت، مهغ.هـٍغ  ، اإلا٨خبت الٗهٍغ

ٓػَ٘صاع الش٣اٞت ل، مباصا املداؾبت املالُت(، 2226َاصي عيا الهٟاع) الجؼء ، ٖمان، ألاعصن، ليكغ ْ الخ

 .٫ ْ ألا 

ٓام ظمٗت ِا للضلُل املداؾبي الىػني، (2227) َ ٖٓاث جِىُاث املداؾبت امللمِت ًو ٓان اإلاُب ، صً

 ٫.ْ الجامُٗت، الجؼاثغ، الجؼء ألا 

ٓهِىج ) غ املالُت الضولُت ، (2226َُجي ٢ان ظٍغ  ، جغظمت َاع١ ٖبض الٗا٫-صلُل الخؼبُّ–ملاًحر الخِاٍع

ْلُت لالؾدشماعاث الش٣اُٞت، ال٣اَغة.  خماص، الضاع الض

ت املداؾبت(، 2227ْلُض هاجي الخُالي ) ٓعاث ألا٧اصًمُت الٗغبُت اإلاٟخٓخت في الضاهماع٥.هـٍغ  ، ميك

ٕٓ ٓص ظغب سُت الخٖلٌت (،2227) ًٓؾ٠ مدم ٓعا١ ماؾؿت ،للمسؼون الخاٍع ٓػَ٘، للُباٖت ال  ٖمان، ْالخ

 لى. ْ الُبٗت ألا  ،ألاعصن
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 املجالث والضوعٍاث .7

ْػٍض ٖاثض مغصان ) ٓسخى الؿٗبري  ْجإزحر اؾخٗمالِا في ماقغاث ألا 2272ابغاَُم ٖبض م صاء (، ال٣ُمت الٗاصلت 

ت،  ت مجلت الوغ اإلاالي  في اإلاهاٝع الخجاٍع ٓٞت، بٛضاص، ،  ي للللىم الاُخصاصًت والاصاٍع ظامٗت ال٩

 .25الٗضص، الؿىت الشامىت

ٓعة الضزل،  ألاؾالُبإلاداؾبت ؤلابضاُٖت :اإلاٟاَُم ْ(، ا2272بالغقي جُجاوي ) مجلت اإلابخ٨غة لخجمُل ن

ٓم الدؿُحر، ظامٗت الللىم الللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر ْٖل ت  ٓم ؤلا٢خهاصًت الخجاٍع ،  ٧لُت الٗل

 .72، الٗضص27ؾ٠ُُ

ْاإلاىهج ؤلاًجابي مً حٗضص بضاثل ، (2225جُجاوي ) بالغقي ٠٢ٓ اإلاىهج اإلاُٗاعي  مجلت  ،ال٣ُاؽ اإلاداؾبُتم

 .، الٗضص الخامـالجؼاثغ ،ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر

ْمضٔ جإزٍغ بالخطخم، 2228جُجاوي )بالغقي  ٓصٍ  ُ٢ْ مجلت الللىم (، ال٣ُاؽ في اإلاداؾبت ماَُخّ 

 ، ظامٗت ؾ٠ُُ، الجؼاثغ، الٗضص الشامً.الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر

ْ 2273ؿً الىجاع )ظمُل خ ٢ُٓت  ٓز ٓاثم  مالءمت(، ؤزغ جُب٤ُ مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى  م ٓماث ال٣ مٗل

اإلاالُت الهاصعة ًٖ الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت الٟلؿُُيُت صعاؾت جُب٣ُُت مً ْظِت هٓغ مض٣٢ي 

ً اإلاالُحن،  ْاإلاضًٍغ الشالض، بضْن  ، اإلاجلض الخاؾ٘، الٗضصاملجلت ألاعصهُت في إصاعة ألاكما٘الخؿاباث 

ش   مً: 22/26/2277نٟدت. مل٠ بل٨ترْوي جم جدمُلّ    بخاٍع

MLA0011371.pdf&pi=7-41654-http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2  

اَغ ال٣صخي ) ْؤزغ (، جٓظ2224خاػم الخُُب ْْ ْالضزل الا٢خهاصي  ّ مٗاًحر اإلاداؾبت هدٓ ال٣ُم الٗاصلت 

خىهت للبدىر الللمُتطل٪ ٖلى الا٢خهاص،  ٓهت ألاعصهُت، ألاعصنمجلت الٍؼ خ اإلاجلض الشاوي، ، ، ظامٗت الٍؼ

 . الٗضص الشاوي

ُٖٓ(2229عيا ببغاَُم نالر ) ت ، ؤزغ جٓظّ مٗاًحر اإلاداؾبت هدٓ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى الخهاثو الى

ٓماث اإلاداؾبُت في ْل ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ، ظامٗت مجلت ٔلُت الخجاعة والبدىر الللمُت"، للمٗل

ت، الٗضص الشاوي.  ؤلاؾ٨ىضٍع

( ٕٓ ٓص ظغب ٍْٓؾ٠ مدم سُت الخ٩لٟت ؤؾاؽ اؾخسضام جإزحر، (2229ؾالم ٖبض هللا خلـ   بٖضاص في الخاٍع

ٓاثم ٠٢ٓ اإلاالي الخطخم ْل في اإلاالُت ال٣  آلعاء جدلُلُت صعاؾت -ةالٓاَغ  َظٍ مً الخاعجي غاظ٘اإلا ْم

ٓهُحن اإلاغاظٗحن ت، -ٞلؿُحني ف ال٣اه ٧لُت الخجاعة بنها، مهغ، ، مجلت الضعاؾاث والبدىر الخجاٍع

ً، الٗضص ألا  ْالٗكٍغ  ٫.ْ الؿىت الؿاصؾت 

http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2-41654-MLA0011371.pdf&pi=7
http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2-41654-MLA0011371.pdf&pi=7
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ْمماعؾاث، (2229) ؾُض ٖبض الٟخاح نالر خؿحن اإلاداؾبت  جدلُل الٗال٢ت بحن مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت 

غ اإلاالُت ٓصة الخ٣اٍع ا ٖلى ظ ْؤزَغ ت  ظامٗت ٖحن قمـ، مهغ، الٗضص  ،مجلت الٌٕغ املداؾبي ،الابخ٩اٍع

 الشاوي.

ٓص ) ت 2224نالر ٖبض الغخمان اإلادم اع الٗلمي لىٍٓغ ٓعاث الا٢خهاصًت الخضًشت ٖلى ؤلَا (، او٩ٗاؾاث الخُ

ْلُت،  ؼ، الاُخصاص وإلاصاعة،  مجلتاإلاداؾبت بالتر٦حز ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت الض ظامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

ٓصًت  .اإلاجلض الشامً ٖكغ، الٗضص الشاوي، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٓاعصة في (، 2225) ٖبض الخمُض ماو٘ الهُذ ٓماث اإلاداؾبُت ال ٢ُٓت اإلاٗل ٓز ْم ؤزغ الخطخم ٖلى مالءمت 

، ظامٗت املجلت اللغبُت للمداؾبت البُاهاث اإلاالُت: صعاؾت مُضاهُت ٖلى الكغ٧اث الهىاُٖت الُمىُت،

ً، اإلاجلض الشامً، الٗضص ألا  ً، ممل٨ت البدٍغ  ٫.ْ البدٍغ

ْؤؾامت ٖبض اإلاىٗم ) ْع اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت في وكٓء ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت 2272َاع١ خماص اإلابًُحن  (، ص

٢ُٓت في البُاهاث اإلاالُت  ٓز مجلت ، -ظة الجامُٗحنمً ْظِت هٓغ مض٣٢ي الخؿاباث ْألاؾاج–٣ْٞضان اإلا

ت ٓم الدؿُحر، ظامٗت بؿ٨غة، الٗضص أبدار إُخصاصًت وإصاٍع ْٖل ت  ْالخجاٍع ٓم ؤلا٢خهاصًت  ، ٧لُت الٗل

 الشامً.

٣ْٞا للمُٗاع اإلاداؾبي الضْلي ع٢م ْ (، الؿُاؾت اإلاخبٗت في جهي٠ُ ألا 2227ْاَغ ال٣صخي ) في  39عا١ اإلاالُت 

، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت املجلت اللغبُت لإلصاعة، -ُتصعاؾت مُضاه–الكغ٧اث اإلاؿاَمت ألاعصهُت 

ت، ظامٗت الض٫ْ الٗغبُت، ال٣اَغة ن جلض، اإلاؤلاصاٍع ْالٗكْغ  .الٗضص الشاوي، الشامً 

ت لخ٣ُُم الاؾدشماعاث في ألا  ،(7995) ٞااص مدمض اللُثي ٢ُٓت الجاٍع عا١ اإلاالُت ْ اؾخسضام مضزل ال٣ُمت الؿ

ٓعٍ لت مهغ الٗغبُت، للكغ٧اث اإلاؿاَمت في ظمِ  ظامٗت َىُا، ،املجلت الللمُت للخجاعة والخمٍى

 ٫.ْ الٗضص ألا  ،مهغ

ٓع) مجلت ، في الجؼاثغ (IAS/IFRS)مخُلباث ج٤ُُ الىٓام اإلاداؾبي اإلآخض  (،٦2229خٓف ٖاق

ُِا ٖٓلي الكل٠، ،اُخصاصًاث شما٘ إًٍغ  .الؿاصؽ لٗضصاالجؼاثغ،  ظامٗت خؿِبت بً ب

غة، (، ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت لؤلؾِم 2273خؿىحن ٧اْم ٖٓظّ ْخؿىحن عاٚب َلب ) ٦غاع ؾلُم ٖبض الَؼ

ٓطط مًاٖٟت الغبدُت  مجلت الوغي للللىم الاُخصاصًت ، -صعاؾت جُب٣ُُت–الٗاصًت باؾخٗما٫ هم

ت ً.والاصاٍع ْالٗكٍغ ٓٞت، بٛضاص، الؿىت الخاؾٗت، الٗضص الخاؾ٘   ،  ظامٗت ال٩

٦ْٟاح نالح ابغاَُم –(، ؤزغ مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت 2276) ٦ما٫ ؤخمض ًٓؾ٠ 

ٓصان، اإلاجلضمجلت الضعاؾاث الللُا، -صعاؾت مُضاهُت  .22، الٗضص5، ظامٗت الىُلحن، الؿ
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ا نُام ) ْلئلظغاءاث (،2229ْلُض ػ٦ٍغ مضٔ بصعا٥ مدللي الاثخمان إلاساَغ بظغاءاث اإلاداؾبت الخال٢ت 

ت ألاعصهُت، الب في اإلاىاؾبت لل٨ك٠ ٖنها ٧لُت الا٢خهاص  ،املجلت ألاعصهُت في إصاعة ألاكما٘ى٥ٓ الخجاٍع

ت ٓم ؤلاصاٍع  .اإلاجلض الخامـ، الٗضص الشاوي ،الجامٗت الِاقمُت الؼع٢اء، ألاعصن، ْالٗل

( ٕٓ ٓص ظغب سُت بحن الخإ (،2227ًٓؾ٠ مدم مجلت ا، بليهًُض ْالاهخ٣اصاث اإلآظِت ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

، مل٠ بل٨ترْوي جم 4-٫7، مْ ٖمان، ألاعصن، الٗضص ألا  ،ي للمداؾبحن الِاهىهُحناملجمم اللغب

 :٘٢ٓ -htty/www.ascasociety.org/magazine.aspx? page-keyجدمُلّ مً اإلا

magazine. :ش  .75/24/2272، بخاٍع

 كلمُت ملخُِاثمضازال ث في  .4

 الىـام كلى الجضًض املالي داؾبيامل الىـام جؼبُّ آزاع(، 2273بًمان ) ظلُلت خمضي ْ عيا خضْْ اظ

جي اإلالخ٣ى ،لخٌُُٕه املبظولت الجهىص و الجباةي  في اإلاالي اإلاداؾبي ْآٞا١ الىٓام ْا٢٘ خ٫ٓ  الَٓ

ٓاصي، الجؼاثغ.2273ماي  26ْ 25ْاإلاخٓؾُت، ؤًام  الهٛحرة اإلااؾؿاث  ، ظامٗت ال

ٓان ٧اْم الكمغي ) ، الثو اُغاعاث حؿلحر كِىص املض صوع املللىماث املداؾبُت في صىم(، 2229خُضع ٖل

ل  75-74اإلالخ٣ى الضْلي خ٫ٓ نى٘ ال٣غاع في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، ظامٗت اإلاؿُلت،   .2229ؤٍٞغ

٦ٓؿاوي،   الُِمت هدى الضولُت املداؾبت ملاًحر اججاه(، 2224) ػع  اسخ٤ ؤبٓ ٖٟاٝ ْ وُٗم صَملعقُض ب

ٓهُحن اإلاداؾبحن لجمُٗت اإلانهيي الٗلم اإلااجمغ ،اللاصلت   .ألاعصهُحن ال٣اه

نى٘ ، اإلالخ٣ى الضْلي خ٫ٓ: صوع املللىماث املداؾبُت في اجساط ُغاع الاؾدثماع املالي (،2229ؾلُمت وكيل )

ل  75-74ال٣غاع في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، ظامٗت اإلاؿُلت،   .2229ؤٍٞغ

ا ) ْجامغ بؿام ألٚا ام  ٓسخى صٚع ؾبي املؿدىض إلى الُِمت اللالُت بحن أهمُت الُِاؽ املدا(، 2273ماَغ م

، اإلااجمغ الٗلمي الضْلي الخاؾ٘: الٓي٘ اللاصلت وحلـُم الخصابص الىىكُت للمللىماث املداؾبُت

ٓمي    .بجامٗت الؼع٢اء، ألاعصن 25/24/2273ْ 24الا٢خهاصي ْزُاعاث اإلاؿخ٣بل اإلاى٣ٗض ً

لاث ألاعصهُت طاث اللالُ(، 2226مدمض البكحر ) ، ت بمهىت املداؾبت والخضُُّالُِمت اللاصلت والدشَغ

ْمٗاًحر ؤلاباٙل اإلاالي، اإلا ٓهُحن ألاعصهُحن ال٣ُمت الٗاصلت  اجمغ الٗلمي اإلانهي الؿاب٘ لجمُٗت اإلاداؾبحن ال٣اه

 ألاعصن. ،، ٖمان73،74/29/2226

ٓع  ػع٢ٓن  مدمض بُت املشٕالث، (2274بُٗلِل ) الضًً ْه  البِئت في اللاصلت الُِمت لخؼبُِاث الظٍغ

ت ؾبُتاملدا ْاإلانهي الخامـ: ، الضولُت املداؾبت ملاًحر طىء وكلى الجؼابٍغ اإلااجمغ ألا٧اصًمي 

ٓاظِت في اإلاداؾبت  ظامٗت الخجاعة ٧لُت اإلاداؾبت ٢ؿم اإلاٗانغة، ْالؿُاؾُت الا٢خهاصًت الخٛحراث م

  .مهغ ، ال٣اَغة
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ٓػع ) ْٖٟاٝ اسخا١ ؤب ُت ومالءمت اؾخسضام الُِمت(، 2226وُٗم صَمل  ٖاهُت  مىزُى اللاصلت وإم

ْمٗاًحر اإلا، جؼبُِها ٓهُحن ألاعصهُحن ال٣ُمت الٗاصلت  اجمغ الٗلمي اإلانهي الؿاب٘ لجمُٗت اإلاداؾبحن ال٣اه

 ، ٖمان، ألاعصن.73،74/29/2226ؤلاباٙل اإلاالي، 

ٓاعي مٗغاط ْخضًضي آصم ) ٖالُت جؼبُّ الُِمت اللاصلت ٓأؾاؽ للُِاؽ و(، 2277َ في  إلاًصاحاش

تالِىابم ا ْلُت ملالُت للبىْى الخجاٍع ٓاظِت اإلاٗاًحر الض ، اإلالخ٣ى الضْلي خ٫ٓ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في م

ْلُت للمغاظٗت  IAS/IFRSللمداؾبت  ٓمي  ISAْاإلاٗاًحر الض ، البلُضة، 2277ؾبخمبر  74ْ 73ً

 الجؼاثغ.

ٓام ظمٗت ) غ املالي(، 2227َ ٓ اإلا، مضي مالءمت الُِمت اللاصلت للخٍِغ َجي خ٫ٓ اإلااؾؿت ٖلى يٓء لخ٣ى ال

ْلُت  الث اإلاداؾبُت الض  ، ظامٗت ٖىابت.الخد

ابت (، 2226َُشم الؿٗاٞحن) مشأل جؼبُّ ملاًحر مداؾبت الُِمت اللاصلت الضولُت وهـغة هُئاث الُغ

ْمٗاًحر اإلا، الخٕىمُت ٓهُحن ألاعصهُحن ال٣ُمت الٗاصلت  اجمغ الٗلمي اإلانهي الؿاب٘ لجمُٗت اإلاداؾبحن ال٣اه

 ، ٖمان ألاعصن.73،74/29/2226ؤلاباٙل اإلاالي، 

ا نُام ) اث جؼبُِها  ،(2226ْلُض ػ٦ٍغ -أزغ الُِمت اللاصلت كلى مالءمت املللىماث املداؾبُت وملُى

ت ألاعصهُت ، اإلااجمغ الٗلمي اإلانهي الضْلي الؿاب٘ ) ال٣ُمت الٗاصلت صعاؾت مُضاهُت كلى البىىْ الخجاٍع

ٓمي ْؤلاباٙل اإلاالي ( اإلاى٣ٗ ٓهُحن ألاعصهُحن، ٖمان ، 74/9/2226ـ  73ض ً ، ظمُٗت اإلاداؾبحن ال٣اه

 ألاعصن.

 الغؾابل وألاػغوخاث الجاملُت .3

املداؾبي في املجمىكت ــ  إلاًصاحأزغ جؼبُّ الُِمت اللاصلت كلى الُِاؽ و( 2276) ،ُٖل ؾبتياؾما

ٓعة،صعاؾت مِاعهت بحن مجمىكت مً الض٘و ـ ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ ظامٗت مدمض بٓيُاٝ  ، ؤَْغ

 ، الجؼاثغ.باإلاؿُلت

أزغ جؼبُّ مىهج الُِمت اللاصلت كلى البُاهاث املالُت للبىىْ (، 2277باؾل ِٞض ٖبض الخمُض ٢كالن )

ت ألاعصهُت في طىء ألاػمت املالُت اللاملُت ٓعة، ٢ؿم اإلاداؾبت ٧لُت الخجاٍع ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

ما٫، ظامٗت الكغ١ ألا   ؾِ.ْ ألٖا

ت الخِلُضًت للمداؾبت مم همىطج مِترح الؾدبلاص (، 2226جُجاوي )غقي بال صعاؾت ازغ الخطخم كلى الىـٍغ

ٓم الا٢خهاصًت، أزغ الخطخم كلى الِىابم املالُت ٓعة، ٧لُت الٗل ْلت ٚحر ميك ٓعاٍ ص خت ص٦خ ، ؤَْغ

 ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الجؼاثغ.

ٓاؽ ٓعة،  ،الضولُت املالي بالنملاًحر إلا  هدى الجضًض الخىحه، (2008)نالح  خ ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ ؤَْغ

ٓم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ ْٖل ٓم ؤلا٢خهاصًت   ٧لُت الٗل
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ِا مللاًحر املداؾبت الضولُت كلى ُىاكض  اججاهاثجأزحر ( ، 2275زالض ظٟا٫ ) وؿٌُت إلاكالم املداؾبي ًو

ٓعاٍ ٚحر ifrsو  scf صعاؾت مِاعهت بحن–وأؾالُب الُِاؽ املداؾبي  للبُاهاث املالُت  خت ص٦خ ، ؤَْغ

ٓم الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ ع٢م  ْٖل ٓم الا٢خهاصًت  ٓعة، ٧لُت الٗل  ، الجؼاثغ.27ميك

املداؾبت الخدلُلُت: هـام مللىماث للدؿُحر ومؿاكض كلى اجساط الِغاع في ، (2225 عخمٓن َال٫ص

ٓم الا٢خهااملؤؾؿت الاُخصاصًت ٓعة في الٗل ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ صًت ،ظامٗت ًٓؾ٠ بً زضة، ، ؤَْغ

 .الجؼاثغ

بعي ) ٓاص َاصي الْؼ ٖاؾها كلى عأي (، 2272ؾالم ٖ جأزحر ُُىص الُِاؽ املداؾبي في الِىابم املالُت واول

ْاإلاالُت، ظامٗت مغاُب الخؿاباث ٓعة، اإلاِٗض الٗالي للضعاؾاث اإلاداؾبُت  ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ ، ؤَْغ

 بٛضاص.

ؼ ) صعاؾت –إلاكالمي للِىابم املالُت في طىء ملاًحر املداؾبت الضولُت  املدخىي (، 2226ْٖؼ زل٠ُ ٍٖؼ

ٓعة، ٢ؿم اإلاداؾبت، ٧لُت الا٢خهاص، ، -مِاعهت مم الىـام املداؾبي املىخض عؾالت ماظؿخحر غي ميك

 ظامٗت خلب.

، عؾالت -صعاؾت خالت مجمم صُضا٘- صوع املللىماث في جىحُه اؾتراجُجُت املؤؾؿت(، 2222اللٓف ٚىُت )

ٓم الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ. ٓعة في الٗل  ماظؿخحر ٚحر ميك

ٓاٝ خمضان ٖابض ) املداؾبي كً اهسٌاض  إلاًصاحصعاؾت جدلُلُت ملشأل الُِاؽ و، (2226مدمض ه

٘ ُُمت  ٓعة،  عؾالت ماظؿخحر ، -صعاؾت جؼبُُِت-الثابخت في طىء امللاًحر الضولُت ألاصى ٚحر ميك

ٓم اإلا ُت، ال٣اَغة، مهغ.ألا٧اصًمُت الٗغبُت للٗل ْاإلاهٞغ  الُت 

ْاصي ) ٓػي ٖلُان  املداؾبي للِىابم املالُت في الىخضاث  إلاًصاحأزغ الخطخم كلى (، 2226مضخذ ٞ

ٓعة، ٧لُت الخجاعة، (، إلاُخصاصًت الٌلؿؼُيُت)صعاؾت جدلُلُت جؼبُُِت عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

 الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚؼة، ٞلؿُحن.

ٓعاٍ ٚحر ؿاهمت كلمُت لخدؿحن املسؼؽ الىػني املداؾبيم ،(2225مهُٟى ٣ٖاعي ) خت ص٦خ ، ؤَْغ

ٓم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الجؼاثغ. ْٖل ٓم الا٢خهاصًت  ٓعة، ٧لُت الٗل  ميك

لاث .9  الِىاهحن والدشَغ

ٓا٤ٞ  7437مدغم  72اإلااعر في  28-29 ع٢م الىٓام ٓاٖض اإلاخٗل٤ 2229صٌؿمبر  29اإلا  الخ٣ُُم ب٣

ْاث إلاداؾبيا ْالدسجُل ضة ْاإلااؾؿاث اإلاالُت، البى٥ٓ َٝغ مً اإلاالُت لؤلص ٓعٍت الجٍغ  الغؾمُت للجمِ

ت  .2010 ُٟٞغي  25 ،74الٗضص  الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ
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ٓم الخىُٟظي ع٢م  ٓا٤ٞ  7429لى ٖام ْ ظماصٔ ألا  22اإلااعر في  756-28اإلاغؾ ْاإلاخًمً  2228ماي  26اإلا

ٓٞمبر  25اإلااعر في  77-27جُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣اهٓن ع٢م  ْاإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي،  2227ه

ضة ٓعٍت الغؾمُت الجٍغ ت للجمِ  .2228ماي  28،  27الٗضص الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ

ٓا٤ٞ 1429 ٖام عظب 23 في اإلااعر ال٣غاع ٍٓلُت 26 اإلا ٓاٖض اإلادضص 2008 ظ ْمدخٔٓ  ْاإلاداؾبت الخ٣ُُم ل٣

ْهت اْٖغيِ اإلاالُت ال٨كٝٓ ٓاٖض الخؿاباث ْمض ا ٢ْ ضة ،ؾحَر ٓعٍت الغؾمُت الجٍغ ت للجمِ  الجؼاثٍغ

 .2229ماعؽ  25، 1 9الٗضص  الكٗبُت الضًم٣غاَُت

 أزغي  .5

ٓهُحن في ألاعصن ) غ املالُت (، 2228ظمُٗت اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اه امللاًحر الضولُت إلكضاص الخِاٍع

مل٠  ،7112ًىاًغ11راث ٓما هى مصاصَ كليها في مخظمىت ملاًحر املداؾبت الضولُت والخٌؿح

إل ٖلُّ في http://www.ascqsosiety.orgبل٨ترْوي جم جدمُلّ مً:   .28/24/2277، جم ؤلَا

٦ٓمت ) ٓ ْبي للخ مت : مصؼلخاث ومٌاهُم، (، 2275مغ٦ؼ ؤب ؾلؿلت اليكغاث الخش٣ُُٟت أؾاؾُاث الخٓى

٦ٓمت، الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة. ٓ ْبي للخ  إلاغ٦ؼ ؤب

مضي خاحت ملاًحر املداؾبت واملغاحلت الؿلىصًت لخبني الُِمت اللاصلت (، 2272مهُٟى عاقض الٗباصي )

ْة الشاهُت ٖكغ لؿبل ، واملغاحلت بالِىابم املالُت إلاًصاحٓأؾاؽ للُِاؽ و بدض م٣ضم بلى الىض

ٍٓغ اإلاداؾبت في اإلامل٨ت ال ٓان: جُ ٓصًت بٗى ٓصًت ٗغبُت الؿٗ مِىت اإلاداؾبت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

 ،ً ما٫، ْجدضًاث ال٣غن الٗكٍغ ٓص، اإلال٪ ظامٗت٧لُت بصاعة ألٖا ٓصًت ؾٗ  .الؿٗ

 ٓ ٔاث املؿاهمت الؿلىصًت املخض إلاًصاحمؿخىي  (،2223 ) ي ؾلمان بً هانغْ االِ لت: الىاُم و افي الشغ

ٍٓغ اإلاداؾبت: ، السجل الٗلمي للىضوالخدضًاث ْالكٟاُٞت  ؤلاٞهاحْة الٗاقغة لؿبل جُ اإلاداؾبي 

ٓصًت، ٢ؿم اإلاداؾبت، ٧لُت الا٢خهاص ْؤلاصاعة،  ْاإلاؿاءلت في الكغ٧اث الؿٗ ْعَما في صٖم الغ٢ابت  ْص

ٓصًت ٓص، ٕٞغ ال٣هُم، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  .ظامٗت اإلال٪ ؾٗ
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 ل واألشكالوافهرس اجلذ

 لوافهرس اجلذ

 76 .......................................................................... اإلاداؾبي ال٣ُاؽ هٓم: 7 ع٢م الجض٫ْ 

ٍ: 2 ع٢م الجض٫ْ  ٓعي ال٣ُاؽ ْمٗاوي قْغ  24 .............................................................. اإلآي

 33 ............................... لِا البضًلت الؿُاؾاث ْبٌٗ اإلاداؾبُت ٗاًحراإلا لبٌٗ ؤمشلت: 3 ع٢م الجض٫ْ 

 39 ................................................ اإلاداؾبُت البضاثل في بالخٛحر اإلاخٗل٤ ؤلاٞهاح: 4 ع٢م الجض٫ْ 

ضي مٗاعضخي مً ٧ل مبرعاث: 5 ع٢م الجض٫ْ   47 ................................... اإلاداؾبُت البضاثل حٗضص ْمٍا

ٓم: 6 ع٢م الجض٫ْ  ٓاعصة اإلاهُلخاث مِٟ ٠ في ال  67 ........................................ الٗاصلت ال٣ُمت حٍٗغ

٩ي اإلاداؾبت إلاُٗاع ٣ْٞا اإلاالُت ؾدشماعاثالا  ؤ٢ؿام: 7 ع٢م الجض٫ْ   75 ......................... 115 ع٢م الامٍغ

ٍٓاتها الٗاصلت ال٣ُمت ج٣ُُم ؤؾالُب مضزالث: 8 ع٢م الجض٫ْ   FAS 157 ...................... 78 ٤ْٞ ْمؿخ

ضاص الضْلي اإلاُٗاع بنضاع مغاخل: 9 ع٢م الجض٫ْ  غ إٖل  IFRS 13 ............................. 85 اإلاالُت الخ٣اٍع

ٓماث البُاهاث بحن الٟغ١ : 72 ع٢م الجض٫ْ   727 ............................................................. ْاإلاٗل

ٓمت بحن الٗال٢ت: 77 ع٢م الجض٫ْ  ت اإلاٗل  722 .............................................................. ْاإلاٗٞغ

ٓماث مؿخسضمي ٞئاث: 72 ع٢م الجض٫ْ   726 ..................................................... اإلاداؾبُت اإلاٗل

ْجها التي ْال٣غاعاث اعظُٓن الخ اإلاؿخسضمٓن : 73 ع٢م الجض٫ْ   728 ........................................ ًخسظ

ُٖٓت الخهاثو ٖلى الٗاصلت ال٣ُمت ؤزغ: 74 ع٢م الجض٫ْ  ٓماث الى  737 ...................... اإلاداؾبُت للمٗل

سُت الخ٩لٟت ؤؾلٓب بحن ٣اعهتاإلا: 75 ع٢م الجض٫ْ   747 ................................... الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع

سُت الخ٩لٟت بحن م٣اعهت:76 ع٢م الجض٫ْ  ُٖٓت الخهاثو خُض مً الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع ٓماثل الى  742لمٗل

بُٗت الٗغبُت الض٫ْ : 77 ع٢م الجض٫ْ   762 ................................................... اإلاداؾبي هٓامِا َْ

 777 ................................................ الخماسخي ل٩ُاعث ؾلم ٖلى ؤلاظابت م٣ُاؽ: 78 ع٢م الجض٫ْ 

سُت الخ٩لٟت اؾخسضام ؤزغ بٗض لٗباعاث الضازلي الاحؿا١ مضٔ: 79 ع٢م الجض٫ْ  ٓصة ٖلى الخاٍع ٓماث ظ  اإلاٗل

 773 ................................................................ بحرؾٓن  الاعجباٍ مٗامل باؾخسضام اإلاداؾبُت

ٓصة ٖلى الٗاصلت ال٣ُمت اؾخسضام ؤزغ بٗض لٗباعاث الضازلي الاحؿا١ مضٔ: 22 ع٢م الجض٫ْ  ٓماث ظ  اإلاٗل

 774 ........................................................................................................ اإلاداؾبُت

ت بٗض لٗباعاث الضازلي الاحؿا١ مضٔ: 27 ع٢م الجض٫ْ  ت البِئت ظاٍَؼ  الٗاصلت ال٣ُمت لخُب٤ُ الجؼاثٍغ

 776 ............................................................................ بحرؾٓن  الاعجباٍ مٗامل باؾخسضام
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 777 ...................................................... الضعاؾت ألصاة البىاجي الاحؿا١ نض١: 22 ع٢م الجض٫ْ 

ْع  Alpha Cronbach's مٗامل ٢ُمت ًبحن: 23 ع٢م الجض٫ْ   778 .............................الاؾخبُان إلادا

ٓػَ٘ الخانت الاخهاثُاث: 24 ع٢م الجض٫ْ   782 .................................................... الاؾخبُان بخ

ٓػَ٘: 25 ع٢م الجض٫ْ  ل مخٛحر خؿب الُٗىت ؤٞغاص ج  782 ........................................... الٗلمي اإلاَا

ٓػَ٘: 26 ع٢م الجض٫ْ   783 .......................................... اإلاِىُت الكِاصاث مخٛحر خب الُٗىت ؤٞغاص ج

ٓػَ٘: 27 ع٢م الجض٫ْ  ٓاث مخٛحر خؿب الُٗىت ؤٞغاص ج  784 .......................................... الخبرة ؾى

ٓػَ٘ الزخباع ؤلاخهاثُت ٢ُمت: 28 ع٢م الجض٫ْ   smirnov-Kolmogorov ................ 786 الُبُعي الخ

 787 ....................................... مجاالث ٤ْٞ الُٗىت ؤٞغاص اظاباث اججاَاث جدضًض: 29 ع٢م الجض٫ْ 

ٓع  الخؿابي اإلاخٓؾِ خالت في للٗباعة ؤلاخهاثُت الضاللت: 32 ع٢م الجض٫ْ   787 ..... [3.4 -2.6 [ بحن مده

ٓع  الخؿابي اإلاخٓؾِ خالت في للٗباعة ؤلاخهاثُت الضاللت:37 ع٢م الجض٫ْ   788 ........ [ 2.6 -7 [ بحن مده

ٓع  الخؿابي اإلاخٓؾِ خالت في للٗباعة ؤلاخهاثُت الضاللت: 32 ع٢م الجض٫ْ   788 ..... [ 5 -3.42 [ بحن مده

سُت الخ٩لٟت اؾخسضام ؤزغ: 33 ع٢م الجض٫ْ   789 .................................... اإلاالءمت زانُت ٖلى الخاٍع

سُت الخ٩لٟت اؾخسضام ؤزغ: 34 ع٢م الجض٫ْ  ٢ُٓت زانُت ٖلى الخاٍع ٓز  793 ................................... اإلا

سُت الخ٩لٟت اؾخسضام ؤزغ: 35 ع٢م الجض٫ْ   795 ........ للم٣اعهت ْال٣ابلُت للِٟم ال٣ابلُت زانُتي ٖلى الخاٍع

 797 ................ اإلاالءمت زانُت ٖلى اإلاداؾبي ال٣ُاؽ في الٗاصلت ال٣ُمت اؾخسضام ؤزغ: 36 ع٢م الجض٫ْ 

٢ُٓت زانُت ٖلى الٗاصلت ال٣ُمت اؾخسضام ؤزغ: 37 ع٢م الجض٫ْ  ٓز  222 ...................................... اإلا

 223 ..................... ْالخُب٤ُ للِٟم ال٣ابلُت زانُت ٖلى الٗاصلت ال٣ُمت اؾخسضام ؤزغ: 38 ع٢م الجض٫ْ 

 225 ............................. للم٣اعهت ال٣ابلُت زانُت ٖلى الٗاصلت ال٣ُمت اؾخسضام ؤزغ: 39 ع٢م الجض٫ْ 

تظاَ ٖباعاث ٖلى الُٗىت اٞغاص بظاباث جدلُل هخاثج: 42 ع٢م الجض٫ْ  ت البِئت ٍؼ  ال٣ُمت لخُب٤ُ الجؼاثٍغ

 227 ........................................................................................................... الٗاصلت

 274 ................................................................ ألاْلى الٟغيُت ازخباع هخاثج: 47 ع٢م الجض٫ْ 

ٓػَ٘: 42 ع٢م الجض٫ْ  ٓا٣ٞتهم وؿب بدؿب ضعاؾتال في اإلاكاع٦حن ج  الشاوي بالجؼء الخانت الٗباعاث ٖلى م

 275 .................................................................................................... الاؾخبُان مً

 277 .............................................................. الشاهُت الٟغيُت ازخباع هخاثج: 43 ع٢م الجض٫ْ 

ٓػَ٘: 44 ع٢م الجض٫ْ  ٓا٣ٞتهم وؿب بدؿب الضعاؾت في اإلاكاع٦حن ج  الشالض بالجؼء الخانت الٗباعاث ٖلى م

 278 .................................................................................................... الاؾخبُان مً

 222 .............................................................. الشالشت الٟغيُت ازخباع هخاثج: 45 ع٢م الجض٫ْ 
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ٓػَ٘: 46 ع٢م الجض٫ْ  ٓا٣ٞتهم وؿب بدؿب الضعاؾت في اإلاكاع٦حن ج  الغاب٘ بالجؼء الخانت الٗباعاث ٖلى م

 222 .................................................................................................... الاؾخبُان مً

ل- ألاخاصي الخباًً هخاثج: 47 ع٢م الجض٫ْ   222 ..................................................... -الٗلمي اإلاَا

١  هخاثج:48 ع٢م الجض٫ْ   Scheffe Test ............................... 223  قُُّٟ ازخباع باؾخسضام الْٟغ

 223 ..................................................................... -اإلاِىت- T ازخباع هخاثج: 49 ع٢م الجض٫ْ 

ٓاث- ألاخاصي الخباًً هخاثج: 52 ع٢م الجض٫ْ   224 ..................................................... -الخبرة ؾى

سُت الخ٩لٟت ؤزغ بحن م٣اعهت: 57 ع٢م الجض٫ْ   225 ................. اإلاالءمت زانُت ٖلى الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع

سُت الخ٩لٟت ؤزغ بحن م٣اعهت صعاؾت: 52 ع٢م الجض٫ْ  ٢ُٓت زانُت ٖلى الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع ٓز  226 ........اإلا

س الخ٩لٟت ؤزغ بحن م٣اعهت: 53 ع٢م الجض٫ْ   228 .......... للِٟم ال٣ابلُت زانُت ٖلى الٗاصلت ْال٣ُمت ُتالخاٍع

سُت الخ٩لٟت ؤزغ بحن م٣اعهت: 54 ع٢م الجض٫ْ   229 ....... للم٣اعهت ال٣ابلُت زانُت ٖلى الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع
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 األشكال فهرس

ٓطط: 7 ع٢م الك٩ل  ٌ  ..................................................................................... الضعاؾت هم

 5 ............................................................................... ال٣ُاؽ ٖملُت ؤع٧ان: 2 ع٢م الك٩ل

 8 ......................................................... اإلاداؾبي بال٣ُاؽ اإلاغجبُت اإلاٟاَُم ؤَم: 3 ع٢م الك٩ل

 73 ................................................. اإلاداؾبي ال٣ُاؽ ٖملُت في اإلاخبٗت ؤلاظغاءاث: 4  ع٢م الك٩ل

 28 .................................................................. اإلاداؾبي ال٣ُاؽ جدحز مهاصع: 5 ع٢م الك٩ل

ٓم: 6 ع٢م الك٩ل  62 ........................................................................... الٗاصلت ال٣ُمت مِٟ

ٍٓاث ٩لَُ: 7 ع٢م الك٩ل  FAS 107 ............. 73 اإلاُٗاع ٤ْٞ ٖنها ْؤلاٞهاح الٗاصلت ال٣ُمت ٢ُاؽ مؿخ

٣ت ملخو :8  ع٢م الك٩ل ْاث ٢ُْاؽ جهي٠ُ لٍُغ  IFRS 9 .................... 82 للمُٗاع ٣ْٞا اإلاالُت ألاص

 92 ................................................................ الٗاصلت لل٣ُمت الخ٣ُُم لُبؤؾا: 9  ع٢م الك٩ل

 92 ...................................................... الٗاصلت ال٣ُمت ج٣ُُم ؤؾالُب مضزالث: 10  ع٢م الك٩ل

ٓماث البُاهاث، بحن الٗال٢ت:  11 ع٢م الك٩ل ت اإلاٗل  722 .................................................. ْاإلاٗٞغ

ٓماث البُاهاث ٖال٢ت:  12 ع٢م الك٩ل ت اإلاٗل  723 ............................. ْاإلاٗجى ال٣ُمت خُض مً ْاإلاٗٞغ

ٓماث لخهاثو الِغمي الدؿلؿل: 13  ع٢م الك٩ل  729 ......................................... اإلاداؾبُت اإلاٗل

ُت الخهاثو: 74 ع٢م الك٩ل  772 ....................................................... اإلاالثمت لخانُت الٟٖغ

ُت الخهاثو:  15 ع٢م الك٩ل ٢ُٓت لخانُت الٟٖغ ٓز  774 .................................................... اإلا

 776 ................................................ ْاإلآيُٖٓت اإلاالثمت زانُتي بحن الخٗاعى:  16 ع٢م الك٩ل

ُٖٓت الخهاثو: 77 ع٢م الك٩ل ٓماث الى اع خؿب اإلاداؾبُت للمٗل 7989 ؾىت  IASB: لـ ٓعيالخه ؤلَا

 ................................................................................................................... 778 

ُٖٓت الخهاثو: 18 ع٢م الك٩ل ٓماث الى  722 .... 2272 ؾىت FASB  ْ IASB خؿب اإلاداؾبُت للمٗل

ٓماث مؿخسضمي ألَم جلخُو: 19 ع٢م الك٩ل  729 ............................................. اإلاداؾبُت اإلاٗل

سُت الخ٩لٟت ٤ْٞ اإلاداؾبي ال٣ُاؽ ؤزغ: 20 ع٢م الك٩ل ُٖٓت الخهاثو ٖلى الخاٍع ٓماث الى اإلاداؾبُت للمٗل

 ................................................................................................................... 733 

ُٖٓت الخهاثو ٖلى الٗاصلت ال٣ُمت ٤ْٞ اإلاداؾبي ال٣ُاؽ ؤزغ: 21 ع٢م الك٩ل ٓماث الى اإلاداؾبُت للمٗل

 ................................................................................................................... 739 

ٓمُت اإلاحزاهُت: 22 ع٢م الك٩ل سُت الخ٩لٟت ؤؾاؽ ٖلى الٗم  743 ........................................... الخاٍع

 744 .............................................الخ٩ال٠ُ مداؾبت بَاع في الضًً زضمت ج٩لٟت: 23 ع٢م الك٩ل

ٓمُت اهُتاإلاحز : 24 ع٢م الك٩ل  744 .............................................. الٗاصلت ال٣ُمت اؾاؽ ٖلى الٗم
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 745 ...................................... الٗاصلت ال٣ُمت مداؾبت بَاع في الضًً زضمت ج٩لٟت: 25 ع٢م الك٩ل

سُت الخ٩لٟت بحن م٣اعهت: 26 ع٢م الك٩ل  746 .............. الضًً زضمت لخ٩لٟت باليؿبت الٗاصلت ال٣ُمت الخاٍع

٦ٓمت الٗاصلت ال٣ُمت بحن الٗال٢ت: 27 ع٢م الك٩ل  748 ........................................... اإلااؾؿاث ْخ

غاٝ ؤلابضاُٖت داؾبتاإلا مماعؾاث بحن الٗال٢ت: 28 ع٢م الك٩ل  752 ...................... اإلاهلخت طْي  ْألَا

 755 .................................... لِا الؿلُم ْالٛحر الؿلُم الخُب٤ُ بحن الٗاصلت ال٣ُمت: 29 ع٢م الك٩ل

ٓػَ٘ بُاوي ٖغى: 30 ع٢م الك٩ل ل مخٛحر خؿب الُٗىت ؤٞغاص لخ  783 ............................. الٗلمي اإلاَا

ٓػَ٘ بُاوي ٖغى: 31 ع٢م الك٩ل  784 .......................... اإلاِىُت الكِاصاث مخٛحر خؿب الُٗىت ؤٞغاص لخ

ٓػَ٘ بُاوي ٖغى: 32 ع٢م لك٩لا ٓاث مخٛحر خؿب الُٗىت ؤٞغاص لخ  785 ............................. الخبرة ؾى

ٓصة جد٤٣ صعظت خ٫ٓ  الجؼاثغ في اإلاداؾبت مِىحي عؤي: 33 ع٢م الك٩ل ٔ  ظ المي اإلادخٓ ٓماث ؤلٖا  للمٗل

خماص اإلاداؾبُت سُتا الخ٩لٟت ٖلى بااٖل  276 ....................................................... ال٣ُاؽ في لخاٍع

ٓصة جد٤٣ صعظت خ٫ٓ  الجؼاثغ في اإلاداؾبت مِىحي عؤي: 34 ع٢م الك٩ل ٔ  ظ المي اإلادخٓ ٓماث ؤلٖا  للمٗل

خماص اإلاداؾبُت  279 .......................................................... ال٣ُاؽ في الٗاصلت ال٣ُمت ٖلى بااٖل

ت خ٫ٓ  الجؼاثغ في اإلاداؾبت مِىحي عؤي: 35 ع٢م الك٩ل ت البِئت ظاٍَؼ  في الٗاصلت ال٣ُمت لخُب٤ُ الجؼاثٍغ

 227 .......................................................................................................... ال٣ُاؽ

سُت الخ٩لٟت مً ٧ل ؤزغ م٣اعهت: 36 ع٢م الك٩ل  226 .............. اإلاالءمت زانُت ٖلى الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع

سُت الخ٩لٟت مً ٧ل ؤزغ م٣اعهت: 37 ع٢م الك٩ل ٢ُٓت زانُت ٖلى الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع ٓز  227 ............. اإلا

سُت الخ٩لٟت مً ٧ل ؤزغ بحن م٣اعهت: 38 ع٢م ك٩لال  229 .. للِٟم ال٣ابلُت زانُت ٖلى الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع

سُت الخ٩لٟت مً ٧ل ؤزغ م٣اعهت: 39 ع٢م الك٩ل  232 .... للم٣اعهت ال٣ابلُت زانُت ٖلى الٗاصلت ْال٣ُمت الخاٍع
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 قائمة املالحق

 243 ....................................................................... الٗغبُت باللٛت الاؾخبُان: 7 ع٢م اإلالخ٤

 248 ..................................................................... الٟغوؿُت تباللٛ الاؾخبُان: 2 ع٢م اإلالخ٤

 253 ..................................................................... لالؾخبُان اإلاد٨محن ٢اثمت: 3 ع٢م اإلالخ٤

 SPSS ................................................. 254 بغهامج مسغظاث -ؤلاخهاثُت الىخاثج: 4 ع٢م اإلالخ٤

 273 ......................................................... بحرؾٓن  اعجباٍ إلاٗامل الخغظت ال٣ُم: 5 ع٢م اإلالخ٤

 T ............................................................................ 276     ازخباع ظض٫ْ : 6 ع٢م اإلالخ٤
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 ئمة املختصراتقا

 الازخصاع املصؼلح باللوت ألاحىبُت املصؼلح باللوت اللغبُت

٨ُت  American Accounting Association AAA الجمُٗت اإلاداؾبُت ألامٍغ

ٓهُحن  ٩ي للمداؾبحن ال٣اه اإلاِٗض ألامٍغ

ٓمُحن  الٗم

American Institut of Cerified 

Public Accountants  
AICPA 

داؾبُتمجلـ اإلاباصت اإلا  Accounting  Practices Board APB 

 Financial Accounting Standards FAS مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت

٩ي  Financial Accounting Standards مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ

Board 

FASB 

ٓلت  ٨ُت اإلا٣ب اإلاباصت اإلاداؾبُت ألامٍغ

ٓما  ٖم

United State Generally Accepted 

Accounting Principles 

US-GAAP 

ْلُت  International Accounting مٗاًحر اإلاداؾبت الض

Standards   

IAS 

ْلُت   International Accounting مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الض

Standards board 

IASB 

ْلُت  International Accounting لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الض

Standards   Committee 

IASC 

ْلُت  غ اإلاالُت الض  International financial Reporting مٗاًحر الخ٣اٍع

Standards 

IFRS 

٨ُتْ ٫ ألا ْ اَُئت جض عا١ اإلاالُت ألامٍغ  Securities and Exchange 

Commission 

SEC 

ٓم ؤلاظخماُٖت  Statistical Package for Social الغػم ؤلاخهاثُت للٗل

Sciences 

SPSS 
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 فهرس احملتىيات

 ٘-أ املِضمت

مهُض
َ
 ب  ج

 ب  .ؤلاق٩الُت7

 ط  .الٟغيُاث2

 ط  .ؤَمُـت الضعاؾت3

 ص  .ؤَضاٝ الضعاؾت4

5ٕٓ  ص  .ؤؾباب ازخُاع اإلآي

ٓطط الضعاؾت6  ص  .هم

 ٌ  .جدضًض بَاع الضعاؾت7

ْاث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت8  ْ  .اإلاىهج ْألاص

 ْ  .الضعاؾاث الؿاب٣ت9

 ٥  .مؿاَمت الضعاؾت72

 ٥  .٩َُل الضعاؾت77

: الُِاؽ املداؾبي وبضابله في ؿل الخوحراث املداؾبُت امللاصغة  34-1 الٌصل ألا٘و

مهُض
َ
 7 ج

I.  4    املٌاهُمي للملُت الُِاؽ املداؾبي إلاػاع 

ْؤع٧اه7ّ ٓم ال٣ُاؽ  ٓع مِٟ  3 .مغاخل جُ

ٓم ال٣ُاؽ .مغاخل7.7 ٓع مِٟ  3 جُ

ت ال٨الؾ٨ُُت لل٣ُاؽ7.7.7  3 .الىٍٓغ

ت الخضًشت لل٣ُاؽ2.7.7  4 .الىٍٓغ

 4 .ؤع٧ان ٖملُت ال٣ُاؽ2.7

ْاإلاٟاَُم اإلاغجبُت ب2ّ ٓم ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي   6 .مِٟ

ٓم ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي7.2  6 .مِٟ

 7 .اإلاٟاَُم اإلاغجبُت بال٣ُاؽ اإلاداؾبي2.2

ٓم الٓخضة اإلاداؾبُت7.2.2  8 . مِٟ

ٓم اؾخمغاع الٓخضة اإلاداؾبُت2.2.2  8 . مِٟ
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ْعٍت3.2.2 غ الض ٓم بٖضاص الخ٣اٍع  9 . مِٟ

 9 .ْخضة ال٣ُاؽ اإلاداؾبُت4.2.2

ٓم ؤلازباث اإلاداؾبي5.2.2  72 .مِٟ

ٓم ؤؾاؽ ال٣ُاؽ اإلاداؾبي:6.2.2  77 .مِٟ

 77 اإلاخبٗت في ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاداؾبي.ؤلاظغاءاث 3

 77 .جدضًض الخانُت مدل ال٣ُاؽ7.3

ْْخضة ال٣ُاؽ اإلاىاؾبت لٗملُت ا2.3 ٕٓ اإلا٣ُاؽ اإلاىاؾب   72 ل٣ُاؽ.  جدضًض ه

 72 .جدضًض ؤؾلٓب ال٣ُاؽ اإلاىاؾب لٗملُت ال٣ُاؽ3.3

ْهٓم ال٣ُاؽ اإلاداؾبي4  74 .ؤؾالُب 

 74 .ؤؾالُب ال٣ُاؽ اإلاداؾبي7.4

 74 اإلاباقغة ؤْ ألاؾاؾُت ال٣ُاؽ . ؤؾالُب7.7.4

 74 اإلاباقغة حرٚ ؤْ اإلاكخ٣ت ال٣ُاؽ .ؤؾالُب2.7.4

 75 الخد٨مُت ال٣ُاؽ . ؤؾالُب3.1.4

 76 . هٓم ال٣ُاؽ اإلاداؾبي2.4

 76 هٓم ال٣ُاؽ الاؾمُت7.2.4

 77 . هٓم ال٣ُاؽ الترجُبُت2.2.4

 77 .  هٓام ال٣ُاؽ الٟتري 3.2.4

 77 . هٓام ال٣ُاؽ اليؿبي4.2.4

 78 .مًمٓن ال٣ُاؽ اإلاداؾبي5

 78 . جدضًض ال٨مُاث7.5

 78 . جدضًض ألاؾٗاع2.5

 78 . ْخضة ٢ُاؽ ألاؾٗاع7.2.5

 79 .َغ١ ال٣ُاؽ2.2.5

II. 71 الجىاهب املسخلٌت للُِاؽ املداؾبي 

 22 اإلاداؾبي ال٣ُاؽ .مخُلباث7

 22 منها اإلاؿتهضٝ ىللٛغ  .الهالخُت7.7

 22 منها للخد٤٣ .ال٣ابلُت2.7

ُٖٓت .الالتزام3.7  27 باإلآي
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 27 ال٨مي لل٣ُاؽ .ال٣ابلُت4.7

ٓص ال٣ُاؽ اإلاداؾبي2 ُ٢. 27 

 22 .ٖضم الخإ٦ض7.2

ٞاث للٟترة ال٣اصمت.7.7.2 ْجسهُو اإلاهْغ ت اإلااؾؿت   22 ؤزغ اؾخمغاٍع

 23 ؤزغ الخٗبحر ًٖ الثرْة بم٣اصًغ ه٣ضًت مؿخ٣بلُت ٚحر ما٦ضة.2.7.2

ْال٣ابلُت للخد2.2٤٣ ُٖٓت   23 . اإلآي

 25 .ْخضة الى٣ض ٦إؾاؽ لل٣ُاؽ3.2

ْالخظع )الخدٟٔ(4.2  25 .الخُُت 

 27 .ؤزُاء ال٣ُاؽ5.2

 27 .ألاَمُت اليؿبُت6.2

 28 .مهاصع جدحز ال٣ُاؽ اإلاداؾبي3

ٓاٖض ال٣ُاؽ اإلاداؾبي7.3  28 .جدحز ٢

 29 .جدحز ال٣اثم بٗملُت ال٣ُاؽ2.3

 29 ر٥.الخدحز اإلاكت3.3

 29 .ؤق٩ا٫ جدحز ال٣ُاؽ اإلاداؾبي4

ُٖٓت7.4  32 .جدحز اإلآي

ٓاءمت )اإلاالءمت(.جدح2.4  32 ز اإلا

لُت ٖلى ال٣ُاؽ3.4  ٓ ْ اإلاٗ ٢ُٓت ؤ ٓز  32 .جدحز اإلا

III47 .بضابل الُِاؽ املداؾبُت وأؾباب حلضصها 

ٍ حُٛحٍر7 ْؤؾـ جُب٤ُ بضًل مداؾبي مٗحن ْقْغ  32 .بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي 

 32 .حٍٗغ٠ بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي7.7

 33 .ؤمشلت ًٖ بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي2.7

ٍ حُٛحٍر3.7  35 .ؤؾـ جُب٤ُ بضًل مداؾبي مٗحن ْقْغ

ْجُب٤ُ 7.3.7  35 البضاثل اإلاداؾبُت.ؤؾـ ازخُاع 

ْلُت :2.3.7 ٍ حُٛحر بضًل مداؾبي مٗحن خؿب اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض  37 .قْغ

 39 اؾاث اإلاداؾبُت.ؤلاٞهاح اإلاخٗل٤ بالخٛحراث في الؿ3.3.7ُ

ْ ؤؾباب َظا الخٗضص:2 ٠٢ٓ ال٨ٟغ اإلاداؾبي مً حٗضص بضاثل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي   42 .م

٠٢ٓ ال٨ٟغ اإلاداؾبي مً حٗضص بضاثل7.2  42 ال٣ُاؽ اإلاداؾبي .م
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 42 .ؤؾباب حٗضص البضاثل اإلاداؾبُت2.2

 34 زالصت الٌصل

 ٘  39 الٌصل الثاوي: الُِاؽ املداؾبي املؿدىض كلى أؾاؽ الُِمت اللاصلت ومبرعاث الخدى

مهُض
َ
 39 ج

Iسُت ومبرعاث الخسلي ك  35 ً اؾخسضامها.الخٖلٌت الخاٍع

٦ُُْٟت خؿابها7 سُت  ٓم الخ٩لٟت الخاٍع  46 .مِٟ

سُت7.7 ٓم الخ٩لٟت الخاٍع  46 .مِٟ

سُت2.7  48 .اخدؿاب الخ٩لٟت الخاٍع

سُت2  49 .مبرعاث الاؾخمغاع في اؾخسضام ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

سُت.مبرعاث الخسلي ًٖ ا3  57 ؾخسضام ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

سُت4  54 .الاؾخصىاءاث مً ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

 54 .اإلاضًىٓن )الٗمالء(7.4

ن2.4  55 الؿلعي .اإلاسْؼ

ْعا3.4١  55 ال٣بٌ .ؤ

 55 ألاظل ٢هحرة .الاؾدشماعاث4.4

ٍٓلت .الاؾدشماعاث5.4  56 ألاظل َ

6.4.  ٫ٓ  56 :الشابخت ألان

 56 :الى٣ضًت ٚحر .اإلاباصالث7.4

II)ُّ92 .الُِمت اللاصلت )املٌهىم وألاهضاي وشغوغ الخؼب 

ْؤَضاِٞا7 ٓم ال٣ُمت الٗاصلت   58 .مِٟ

ٓم ال٣ُمت الٗاصلت7.7  58 .مِٟ

 62 .ؤَضاٝ ال٣ُمت الٗاصلت2.7

خي إلاداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت2 ٓع الخاٍع  63 .الخُ

ٓ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت3  65 .ألاؾباب اإلآظبت للخد٫ٓ هد

ٍ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت4  67 .قْغ

 67 .مؼاًا اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت ْالاهخ٣اصاث اإلآظِت لِا5

 67 .مؼاًا جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت7.5

 68 صلت.الاهخ٣اصاث اإلآظِت لل٣ُمت الٗا2.5
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IIIُٕت  21 .الُِمت اللاصلت مً مىـىع امللاًحر املداؾبُت الضولُت وألامٍغ

٨ُت7 ٓع اإلاٗاًحر اإلاداؾبت ألامٍغ  77 .ال٣ُمت الٗاصلت مً مىٓ

 FAS105 77.مُٗاع اإلاداؾبت اإلاالُت 7.7

 FAS107 72.مُٗاع اإلاداؾبت اإلاالُت 2.7

 FAS115 74.مُٗاع اإلاداؾبت اإلاالُت 3.7

 FAS157 76.مُٗاع اإلاداؾبت اإلاالُت 4.7

 77 مضزل الؿ١ٓ .7.4.7

 77 مضزل الضزل.2.4.7

 77 مضزل الخ٩لٟت.3.4.7

 FAS159 79.مُٗاع اإلاداؾبت اإلاالُت 5.7

ْلُت2 ٓع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض  IAS IFRS 79.ال٣ُمت الٗاصلت مً مىٓ

 IAS16 82.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 7.2

 IAS18 82.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 2.2

 IAS20 82.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 3.2

 IAS25 82.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 4.2

 IAS26 82.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 5.2

 IAS36 82.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 6.2

 IAS38 82مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي .7.2

 IAS39 87.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 8.2

 IAS40 87.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 9.2

 IAS41 87.مُٗاع اإلاداؾبت الضْلي 72.2

غ اإلاالُت الضْلي  77.2  3IFRS 87.مُٗاع الخ٣اٍع

غ اإلاالُت الضْلي  .مُٗاع الخ72.2٣  5IFRS 87اٍع

غ اإلاالُت الضْلي  73.2  7IFRS 87.مُٗاع الخ٣اٍع

غ اإلاالُت الضْلي  74.2  9IFRS 87.مُٗاع الخ٣اٍع

غ اإلاالُت الضْلي  75.2  73IFRS 83.مُٗاع الخ٣اٍع

IV.م  الُِمت اللاصلت غ املالُت الضولُت ُع ِا للملُاع الضولي إلكضاص الخِاٍع  14IFRS 23ًو

غ اإلاالُت ع٢م 7 ضاص الخ٣اٍع  IFRS 84 73.وكإة اإلاُٗاع الضْلي إٖل
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غ اإلاالُت ع٢م 2 ضاص الخ٣اٍع  IFRS 86 73.مجا٫ جُب٤ُ اإلاُٗاع الضْلي إٖل

٣ْٞا للمُٗاع 3  Ifrs13 87.٦ُُٟت ٢ُاؽ ال٣ُمت الٗاصلت 

ْ الالتزام الظي ؾِخم ٢ُاؾ7.3ّ  87 .ألانل ؤ

 88 .باليؿبت لؤلن٫ٓ ٚحر اإلاالُت2.3

ْ الالتزام3.3  88 .الؿ١ٓ الظي ؾدخم ُّٞ اإلاٗاملت طاث الٗال٢ت باألنل ؤ

 88 ُم التي ٌٗض اجباِٖا مىاؾبا ٖىض ج٣ُُم ال٣ُمت الٗاصلت.ؤؾالُب الخ4.3ُ٣

تراٝ ألاْلي5.3  89 .ال٣ُمت الٗاصلت ٖىض الٖا

ْمضزالتها4  89 .ؤؾالُب الخ٣ُُم 

 89 .ؤؾالُب الخ٣ُُم7.4

 92 .مىهج الؿ١ٓ:7.7.4

 97 .مىهج الخ٩لٟت:2.7.4

 97 .مىهج الضزل:3.7.4

 97 .مضزالث ؤؾالُب الخ٣ُُم2.4

7.2.4 ٔ  92 ألا٫ْ: . مضزالث اإلاؿخٓ

 93 .مضزالث اإلاؿخٔٓ الشاوي:2.2.4

 93 .مضزالث اإلاؿخٔٓ الشالض:3.2.4

 43 زالصت الٌصل

سُت والُِمت اللاصلت كلى املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُتالثالثالٌصل   45 : أزغ الخٖلٌت الخاٍع

مهُض
َ
 45 ج

I42 .املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت 

ٓماث7  97 .مٟاَُم ؤؾاؾُت خ٫ٓ اإلاٗل

ت7.7 ْ اإلاٗٞغ ٓماث   97 .حٍٗغ٠ البُاهاث، اإلاٗل

 97 . حٍٗغ٠ البُاهاث7.7.7

ٓماث2.7.7  98 . حٍٗغ٠ اإلاٗل

ت3.7.7 ٓم اإلاٗٞغ  99 .مِٟ

ٓماث2.7 ت باإلاٗل ْاإلاٗٞغ  727 .ٖال٢ت البُاهاث 

ٓم7.2.7  727 اث. ٖال٢ت البُاهاث باإلاٗل

ٓماث2.2.7 ت باإلاٗل  722 .ٖال٢ت اإلاٗٞغ
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ٓماث3.7  723 .ؤَمُت اإلاٗل

ْع الخ٣جي7.3.1  724 .الض

ْع الخدٟحزي 2.3.7  724 .الض

ْع الاظخماعي3.3.7  724 .الض

ٓماث اإلاداؾبُت2 المي للمٗل ٓم اإلادخٔٓ ؤلٖا  724 .مِٟ

ٓماث اإلاداؾبُت7.2  725 .حٍٗغ٠ اإلادخٔٓ ؤلاٖالمي للمٗل

ْؤَمُت الخهاث2.2 ٓم  ٓماث اإلاداؾبُت. مِٟ ُٖٓت للمٗل  726 و الى

ٓماث اإلاداؾبُت7.2.2 ُٖٓت للمٗل ٓم الخهاثو الى  726 .مِٟ

ٓماث 2.2.2 ُٖٓت للمٗل  727 اإلاداؾبُت.ؤَمُت جدضًض الخهاثو الى

ٓماث اإلاداؾبُت3 ُٖٓت للمٗل  728 .جدضًض ْقغح الخهاثو الى

ٓماث اإلاداؾبُت خؿب 7.3 ُٖٓت للمٗل  728 7982ؾىت  FASB.الخهاثو الى

ٓماث اإلاداؾبُت7.7.3  772 .زهاثو مغجبُت بمؿخسضمي اإلاٗل

 777 .زهاثو مغجبُت باجساط ال٣غاع:2.7.3

ٓماث اإلاداؾبُت خؿب 2.3 ُٖٓت للمٗل  778 7989ؾىت   IASB.الخهاثو الى

ٓعي اإلاكتر٥ بحن  3.3 اع الخه ٓماث اإلاداؾبُت اإلادضصة في ؤلَا ُٖٓت للمٗل  FASB .الخهاثو الى

ْIASB   722 2272ؾىت 

 727 .اإلاالءمت7.3.3

 727 .الخمشُل الهاص2.3.3١

 723 .ال٣ابلُت للم٣اعهت3.3.3

 723 .ال٣ابلُت للخد4.3.3٤٣

٢ٓخُت5.3.3  723 .ال

 724 .ال٣ابلُت للِٟم6.3.3

ٓماث اإلاداؾبُت خؿب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاثغي 4.3 ُٖٓت للمٗل  724 .الخهاثو الى

 725 .اإلاالءمت7.4.3

 725 .اإلاهضا٢ُت2.4.3

 725 .٢ابلُت اإلا٣اعهت3.4.3

ْاضخت ْؾِلت الِٟم4.4.3 ٓمت   725 .مٗل

ٓماث اإلاداؾبُت4  725 .مؿخسضمي اإلاٗل
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 727 .اإلاؿخسضمٓن الضازلُٓن 7.4

 727 خاعظُٓن .اإلاؿخسضمٓن ال2.4

IIسُت والُِمت اللاصلت كلى املدخىي إلاكالمي للمللىماث املداؾبُت  141    .املِاعهت بحن أزغ الخٖلٌت الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت.ؤزغ الخ٩لٟت ال7 المي للمٗل سُت ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا  732 خاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت7.7 سُت ٖلى مالءمت اإلاٗل  732 .ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث اإلاداؾبُت.ؤزغ الخ٩لٟت 2.7 ٢ُٓت اإلاٗل ٓز سُت ٖلى م  737 الخاٍع

سُت ٖلى زانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت3.7  732 .ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

سُت 4.7  732 ٖلى زانُت الشباث.ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

سُت ٖلى زانُت ال٣ابلُت للِٟم5.7  732 .ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

ٓماث اإلا2 المي للمٗل  734 داؾبُت.ؤزغ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا

 735 .ؤزغ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى زانُت اإلاالءمت7.2

٢ُٓت2.2 ٓز  735 .ؤزغ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى زانُت اإلا

 736 .ؤزغ ال٣ُمت الٗاصلت ٖلى زانُت ال٣ابلُت للِٟم3.2

ْال٣ُمت الٗاصلت.اإلا3 سُت   742 ٣اعهت بحن الخ٩لٟت الخاٍع

III.مت املؤؾؿاث وكالُتها باملداؾبت الابضاكُتمـ بي اهمت الُِمت اللاصلت في جدُِّ خٓى  132 والتهغب الظٍغ

٦ٓمت اإلااؾؿاث7  747 .مؿاَمت ال٣ُمت الٗاصلت في جد٤ُ٣ مخُلباث جُب٤ُ خ

 749 .ٖال٢ت ال٣ُمت الٗاصلت باإلاداؾبت الابضاُٖت2

 749 .ماَُت اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت7.2

ٓم اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت7.7.2  749 .مِٟ

ٓع اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت2.7.2 ٓامل التي ؾاٖضث ٖلى ِْ  752 .الٗ

ْاٞ٘ ؤلاصاعة مً اؾخسضام اإلاداؾبت 3.7.2  757 ؤلابضاُٖت.ص

 753 .ٖال٢ت ال٣ُمت الٗاصلت بمماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاُٖت2.2

بي3  753 .ٖال٢ت ال٣ُمت الٗاصلت بالتهغب الًٍغ

ْالٛحر الؿلُم4  754 .ال٣ُمت الٗاصلت بحن الخُب٤ُ الؿلُم 

 195 زالصت الٌصل

 192 الضعاؾت املُضاهُت :الغابمالٌصل 

مهُض
َ
 192 ج

. I ت  194 واُم جؼبُّ بضابل الُِاؽ املداؾبي في البِئت الجؼابٍغ
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ْالجؼاثغ زانت7  759 .   زهاثو البِئت اإلاداؾبُت في الض٫ْ الٗغبُت ٖامت 

 759 . مِٓغ الخبُٗت في الٗمل اإلاداؾبي7.7

 762 .جباًً اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت2.7

ْ ؤي مٗاًحر مداؾبُت مخ٤ٟ ٖليها3.7 ٓص بَاع ٖام لىٓام اإلاداؾبت ؤ  767 .ٖضم ْظ

ْلُت.جٓظّ الض٫ْ ال4.7  IAS/IFRS 767 ٗغبُت لخبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الض

ٓاثم اإلاالُت خؿب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي2  767 .  الخ٣ُُم اإلاداؾبي لٗىانغ ال٣

ٓاثم اإلاالُت7.2 ٓاٖض الٗامت للخ٣ُُم ألاْلي لٗىانغ ال٣  762 .ال٣

ٓاثم اإلاالُت2.2 ٓاٖض الخانت لخ٣ُُم ٖىانغ ال٣  764 .ال٣

ٍٓت:.الخشبُخاث اإلاا7.2.2 ْاإلاٗى  765 صًت 

ْالخ١ٓ٣ 2.2.2 ْالؿىضاث  ْلت   767 .ألان٫ٓ اإلاالُت ٚحر اإلاخضا

ن3.2.2  767 .اإلاسْؼ

هاث4.2.2  768 .اإلاْا

ٓمُت5.2.2 اهاث الٗم  768 .الٖا

ٓم اإلاالُت6.2.2 ْالخه ى   768 .ال٣ْغ

ت3 ٓاظّ جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت في البِئت الجؼاثٍغ ٓباث التي ج  769 . الهٗ

II121 .الضعاؾت الخؼبُُِت 

ْؤصاة الضعاؾت7  772 .مىهجُت 

 772 . ؤصاة الضعاؾت7.7

 772 جهمُم الاؾخبُان.7.7.7

ْزباث ؤصاة الضعاؾت2.7  777 .نض١ 

 777 نض١ الاؾخبُان.7.2.7

 777 .زباث ؤصاة الضعاؾت2.2.7

ُْٖىتها3.7  779 .مجخم٘ الضعاؾت 

 779 .مجخم٘ الضعاؾت7.3.7

 779 .ُٖىت الضعاؾت2.3.7

ْاث ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت4.7  787 .ألاص

ْجٟؿحر هخاثج الضعاؾت2  782 .جدلُل 

ٓماث الٗامت.الٓن٠ ؤلاخ7.2 ٤ْٞ مخٛحراث اإلاٗل  782 هاجي لُٗىت الضعاؾت 
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ل الٗلمي:7.7.2 ٓػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛحر اإلاَا  782 .ج

ٓػَ٘ ُٖىت الضعاؾت2.7.2  783 خؿب مخٛحر الكِاصاث اإلاِىُت: .ج

ٓاث الخبرة:3.7.2 ٓػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛحر ؾى  784 .ج

ٓػَ٘ بُاهاث الُٗىت2.2  785 .ازخباع ج

 786 .جٓيُداث بكإن جدلُل بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ٖباعاث ال٣ؿم الشاوي مً الاؾخبُان3.2

 788 مً الاؾخبُان.جدلُل  بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ٖباعاث ال٣ؿم الشاوي 4.2

ٓماث 7.4.2 ٓصة اإلاٗل سُت ٖلى ظ ْجدلُل بظاباث الجؼء الشاوي: ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع .ٖغى 

 788 اإلاداؾبُت

ْج2.4.2 ٓماث اإلاداؾبُت .ٖغى  المي للمٗل ٓصة اإلادخٔٓ ؤلٖا ض ظ دلُل بظاباث الجؼء الشالض: جٍؼ

خماص ٖلى ال٣ُمت الٗاصلت في ال٣ُاؽ  796 بااٖل

ت البِئت 3.4.2 ْجدلُل  بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ٖباعاث الجؼء الغاب٘: ظاٍَؼ ت .ٖغى  الجؼاثٍغ

 227 لخُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت

ْجدلُل الٟغيُاث3  273 .ازخباع 

 274 .ازخباع الٟغيُت ألاْلى7.3

 277 .ازخباع الٟغيُت الشاهُت2.3

 222 .ازخباع الٟغيُت الشالشت3.3

١ طاث صاللت بخهاثُت خ٫ٓ ؤزغ 4 ٓصة .الجٓظض ْٞغ ْال٣ُمت الٗاصلت      ٖلى ظ سُت  اؾخسضام الخ٩لٟت الخاٍع

ٓاث الخبرة ل الٗلمي، اإلاِىت، ٖضص ؾى ٓماث اإلاداؾبُت  حٗٔؼ إلاخٛحراث: اإلاَا  227 اإلاٗل

١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت 7.4 خ٫ٓ ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت  2.25.ال جٓظض ْٞغ

ل الٗلمي ٓماث اإلاداؾبُت حٗٔؼ إلاخٛحر: اإلاَا ٓصة اإلاٗل ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ظ سُت   222 الخاٍع

١ طاث صاللت اخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت 2.4 خ٫ٓ ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت  2.25.ال جٓظض ْٞغ

ٓماث اإلاداؾبُت حٗٔؼ إلاخٛحر: اإلاِىت ٓصة اإلاٗل ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ظ سُت   223 الخاٍع

١ طاث صاللت اخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت 3.4 خ٫ٓ ؤزغ اؾخسضام الخ٩لٟت  2.25.ال جٓظض ْٞغ

 ٓ ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى ظ سُت  ٓاث الخبرةالخاٍع ٓماث اإلاداؾبُت حٗٔؼ إلاخٛحر: ؾى  224 صة اإلاٗل

ٓماث اإلاداؾبُت 5 ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى اإلادخٔٓ ؤلاٖالمي للمٗل سُت  .صعاؾت م٣اعهت بحن ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

 225 خؿب عؤي مِىحي اإلاداؾبت في الجؼاثغ

ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى زانُت اإلاالءمت7.5 سُت   225 .صعاؾت م٣اعهت بحن ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

ْال٣ُمت ا2.5 سُت  ٢ُٓت.صعاؾت م٣اعهت بحن ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع ٓز  226 لٗاصلت ٖلى زانُت اإلا
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ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى زانُت ال٣ابلُت للِٟم3.5 سُت   228 .صعاؾت م٣اعهت بحن ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

ْال٣ُمت الٗاصلت ٖلى زانُت ال٣ابلُت للم٣اعهت.صعاؾت 4.5 سُت   229 م٣اعهت بحن ؤزغ الخ٩لٟت الخاٍع

 744 زالصت الٌصل

 749 ــــــتالخــــــــــــــاجمـــــــــــــ

. I 745 هخابج الجاهب الىـغي للضعاؾت 

II742 .هخابج الجاهب الخؼبُِي 

 238 .ازخباع الٟغيُاث7

 238 .ؤَم الىخاثج اإلاخٓنل بليها2

III731  .الاُتراخاث 

. IV 731 آًاَ الضعاؾت 

 734 املـــــالخّ

 722 ُابمت املغاحم

ٖا٘  743 ًهغؽ الجضا٘و وألاش

 ٘  743 ًهغؽ الجضاو

ٖا٘  742 ًهغؽ ألاش

 411 ُابمت املالخّ

 417 ُابمت املسخصغاث

اث  413 ًهغؽ املدخٍى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلص امل
ما ْال٣ُمت الٗاصلت مً خُض ؤزَغ سُت           تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى اإلا٣اعهت بحن بضًلي ال٣ُاؽ اإلاداؾبي الخ٩لٟت الخاٍع

ٍّٓ ٓماث اإلاداؾبُت جمشل ٢ُمت ما جدخ ت( للمٗل المُت )ؤلازباٍع َْظا ألن ال٣ُمت ؤلٖا ٓماث اإلاداؾبُت،  المي للمٗل  ٖلى اإلادخٔٓ ؤلٖا

ْظِت هٓغ مؿخسضميها. ٦ما  ٓصتها مً  ْظ ٓماث  ن الضعاؾت حؿعى بلى ا٦دكاٝ ُٞما بطا ٧اهذ البِئت اإلاداؾبُت ؤَظٍ اإلاٗل

ت ظاَؼة لخُب٤ُ مداؾبت ال٣ُمت الٗاصلت.  الجؼاثٍغ

ْظّ إلاداٞٓي  ٖٓت جم جهمُم اؾخبُان ًدىاؾب م٘ َظا الٛغى  ْازخباع الٟغيُاث اإلآي ْلخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ 

ْازخباع الٟغيُاثالخؿابا ْبخدلُل هخاثج الاؾخبُان  حن،  ْالخبراء اإلاداؾبُحن الجؼاثٍغ اإلادخٔٓ ؤن  . جٓنلذ الضعاؾت بلىث 

المي ل ٓماث اإلا٣اؾت ؤلٖا سُت  ٖلى ؤؾاؽ مبضالمٗل ْال٣ابلُت للِٟم؛ًالخ٩لٟت الخاٍع ٢ُٓت الٗالُت  ٓز المي  خه٠ باإلا ؤما اإلادخٔٓ ؤلٖا

ٓماث اإلا٣اؾت اؾدىاصا ألؾالل ْجٓنلذ الضعاؾت ب ًخمحزؽ ال٣ُمت الٗاصلت مٗل ْال٣ابلُت للم٣اعهت؛  اإلاالثمت ل٣غاعاث مؿخسضميها 

ٓاث٤ ؤًًا بلى ؤن َىا٥ ت البِئت ججٗل ْجدضًاث ٖ ٦بضًل لل٣ُاؽ اإلاداؾبي،  ال٣ُمت الٗاصلت لخُب٤ُ ظاَؼة بٗض ٚحر الجؼاثٍغ

ٝ الخالُت.ًًٟل الاؾخمغاع في اؾخسضام الخ٩لٟت الخٞمجخم٘ الضعاؾت ْٖلُّ  سُت في ال٣ُاؽ في ْل الْٓغ  اٍع

ٓماث اإلاداؾبُت، البِئت الٖلماث املٌخاخُت  ٓماث، زهاثو اإلاٗل المي للمٗل سُت، ال٣ُمت الٗاصلت، اإلادخٔٓ ؤلٖا : الخ٩لٟت الخاٍع

ت.  اإلاداؾبُت الجؼاثٍغ
 

 Abstract ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

The aim of this study is to compare between the two alternatives of the historical cost accounting 

measurement and the fair value in terms of their impact on informational content of accounting information, 

this is because the informational value (informational) of the accounting information represents the value of 

the content and quality of information according to its users’ viewpoints. The study also tends to discover 

whether the Algerian accounting environment is ready to implement fair value accounting.  

To achieve these objectives and test the hypotheses, a questionnaire that targets Algerian accountants 

and accounting experts, is designed to fit this purpose. The findings, based on the analysis of the questionnaire 

results and hypothesis testing, show that the informational content of accounting information measured on the 

basis of the historical cost is characterized by high reliability and understandability. Whereas the 

informational content of accounting information measured on the basis of fair value is characterized by fitting 

its users’ decisions and comparability. Meanwhile, this study shows that there are obstacles and challenges 

that make the Algerian environment non-ready yet to implement fair value as an alternative to accounting 

measurement. Therefore, the study suggests it’s better to continue to use the historical cost under the current 

circumstances. 

Key Words: The Historical cost, fair value, the informational content of accounting information, the quality 

of accounting information, Algerian accounting environment. 

 


