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 البحث ممخص
يهدث هذدجاهاحثثددتهتحديه مددثحظهحمبدححهحثويددايهحبشدغاحهاحبمذ ددرها كدواحريهحجددحامه الدواهاحبتددو  هحدعهاحرثويددا عه
بث تههحركعهحعهخالحههضرونهاححضوءهاحبغصلفيهواحبعالريهععهححبغيهاحجحامهبروهحثمقهحعثالاهجغا هاحثلو هفيه

وأذثافدددهتهو رةادددةهحخدددكايهاحثثدددتهفددديهحثووحددديه شدددغاحهاحردددوا هاحعارلددديهحابعادددلظهاحرثويدددايهاحبتدددو يهاحرتدددولهاحبعالرددديه
بوحتوحعدددواهاحرددددحايهبوةيدددبفوا هحدددعهحعدددوي حهاحبعادددلظهاحرثويدددايهاحدددثوحيهاحبددديهأيدددث ذوهاال ثدددواهاحدددثوحيهحارثويدددا عه

(IFACتهوذحدددطهب دددحضه ثم دددقهاحثدددثهاحرشادددغوهحدددعهاححضدددوءهاحبدددغصلفيهواحبعالرددديهاحدددجيهبددد)هه بثمدددقهجدددغا هاحثلدددو ه
ا  كدخهاحثثدتهعاديهاحردزهمهااليدبمحاييهحالدونهتحكوخلديهتاخدوله عدثحالاهعاديهوهاحبعالرليهو فوء هاحجدحات عهفديهحددح ه

احبمذ رهاحعاريهفيهحثبغيهاحرغااهاحبث احليهحكالواهاحبتدو  هفديهأاحدومهاحرثويدثيهبويدبجثامهحعدوي حهاحبعادلظهاحرثويدايه
حابمذ درهاحعارديهوا كدواحريهيدوحتهحابشا دقهفديهحتدولهاحبعادلظهاحرثويدايها كدواحريتههاحثوحيتهو ظه مثحظهتسو هحمبحح

و جحطهحبث ابهاحجحات عهحعهاحرثويا عه ثةهاشدحا هاحتوحعدواهأوهاحرزضردواهاحرهزلديهرهواح كدخهذدجاهاةسدو هعاديه
وعددثاذوهاروخلدديهحعددوي حتها خددجهبرعددوي حهاحبعاددلظهاحرثويددايهاحرهزدديهاحثوحلدديهاحدددوا  هعددعهاال ثددواهاحددثوحيهحارثويددا عه

و غيدداةهاحث ايدديهفدديهاالسددو هاحرمبددححهاالولهاحدديهاصهددو هحترغعدديهحبشاثددواهاحبشددغاحهاحرح كددخ هعادديهحعددوي حهاحبعاددلظه
احرثويايهاحثوحيهبثاحيهحعهاحبمكثهحعهاحبالكهاحمث  هاحجذزليهواحرعحفليهحرثويبهاحرحبمارهعزثهااغحههبكالواهاحبتو  ته

وضرونهاحبمذ رها كواحريه رثويبهأوهححاجعهححوبواتهأحوهاالسو هاحرمبححهاحةوخيهحبيهضرونهاحبثح عهاحرحبرحه
اصهحهاعظهجغا هاحثلو هحعهخالله شغاحهاحاحاحمهاحبث االيهحارثويدا عهوخحاتديه الدواهاحبتدو  تهوحدعهخداللهاالحبدخامه

زليهواحرعحفليهاحبيه ح كخهحعهبعث هحمغحواه خبقهحعهحعوي حهاحبعالظهاحرثويايهاحثوحيته اثأهحعهاحبالكهاحرعحفيهاحجذ
جددغا هاحرلذددرهاحتددوحعيهاحددجيهحدددرهعالددههاحجددحامتهوفمددوهحارمبددححها كددواحريهاححددوبقهحبشددغاحهاحبعاددلظهاحرثويددايهفدديه
احتوحعواتهبث تهيبظهاحبح  خهعايهاعظهاحرهو ااهاحرجبافيهاحبثا اليهواعظهاالححوسهبوحرحئغحليهوححبغاو هوهاحعراليته

 هوحهو ااهاحبثا رهواحثكظهاحرهزيهبروهحثمقهجغا هاحثلدو هحاغصليلديهحارثويدبتهوحارزضرديهوبجوييهاعظه وحهاالببكو
هاحبيهحعررهف هوهوحعهوهوابثررهححئغحلواه ثم قهايبحا لتلو هوهاحعوحي

ه شغاحهاحبعالظه–جغا هاحثلو هه-حابعالظهاحرثويايهه:سفتاحيةالكمسات ال
ه
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Benefiting from international accounting education 

standards  In achieving the quality of educational life                    

in faculties of commerce in Egypt 

Abstract 

The aim of this research is to present an accounting proposal to develop the academic 
qualification of accountants graduates from faculties of commerce so that they can ensure 
employment and educational satisfaction with the graduate's level in order to achieve quality 
of life rates in the educational field. 

The problem of the research was an attempt to develop the scientific material for 
commercial accounting education in Egyptian universities by taking advantage of the 
international accounting education standards issued by the International Federation of 
Accountants (IFAC), in order to achieve the required level of employment and educational 
satisfaction by which the quality of educational life and the efficiency of graduates in Egypt 
are achieved.                     

The research was based on the inductive approach to show the possibility of introducing 
modifications to the scientific qualification in the content of the teaching materials of the 
faculties of commerce in the accounting departments using international accounting 
education standards. Or professional organizations; This framework is based on the adoption 
of the eight international professional accounting education standards issued by the 
International Federation of Accountants. And the results of the study in the first proposed 
framework, to show a set of development requirements based on international accounting 
education standards, starting from ensuring that the future accountant has the mental and 
cognitive ability when he is accepted in faculties of commerce, up to ensuring continuous 
improvement and ensuring academic qualification as an accountant or auditor. As for the 
second proposed framework, it showed support for the quality of life through the 
development of training programs for accountants and graduates of faculties of commerce, 
and by adhering to several elements derived from international accounting education 
standards, starting with the possession of mental and cognitive knowledge that is based on the 
quality of the university qualification obtained by the graduate, according to the academic 
proposal Previous to develop accounting education in universities, so that the focus is on 
supporting various analytical skills and supporting a sense of responsibility and its practical 
levels, especially supporting the spirit of innovation, analysis skills and professional judgment 
in order to achieve the quality of life for the accountant’s career, and for the organization in 
which he works and with and bears the responsibilities to achieve its general strategies. 

Keywords: Accounting Education - Quality of Life - Education Development 
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 مقدمة   -1
أايهصهدغ هحفهدغمهجدغا هاحثلددو هح غاكدبهيلويدواهاحب   دحهواحبشددغاحهاحبزضلرديهتهواثدثهحدعهحددوالاه
احبددغ حهواحماددقهاحبدديه حددغاهاحرتبرددعهعادديهاحرحددبغيهاحكادديهحارتبرددعتهأوهاحتخيدديهفلرددوهيبعاددقهبوحغحددثااه

ءهاحدددددغصلفيهأوهاححضدددددوءهاالابددددددواحيتهوحلذدددددرعهححدددددبغيهحاليدددددظهحدددددعهاححضدددددوءهاحرتبرعددددديهأوهاححضدددددو
 احبعالري 

وحمثهايبثغذهحفهغمهجغا هاحثلدو هعاديهحتدولهوايدعهحدعهاحضدغاذحهاحبزضلرلديهيدغاءهفديهشدكاههاحكاديه
(تهح دتهاخدبهمهيلويديهLoscocco &Roshelle, 1991واحرغضغعيتهأوهفيهأحثهأبعواههوحكغخو دهه)

اححضدددوءهاحرزخدددغاهفددديهاحرتبردددعهاوهاحردددغا اهاحثخدددحايهووادددوا هو ثحددد عهفعوحلددديهايدددبجثاحهوتهحبددديهيبثمدددقه
 احعررهأوهاحبعالظهوححبغاو هتهأوهغ حهذحطه 

وفيهاححزغااها خ دح هصهدحاهعدث هححدبتثااه خدفةهعدعهححدبغيهاخجفدوضهححدبغاواهاححضدوهعدعه
أااءهوحزوذمهاحرليحدواهاحبعالرلديهاحتوحةلديهفديهحددحرهاليدلروهححدبغيه فدوء هخحاتديه الدواهاحبتدو  ه

عواتهحروهأفحوهحترغعيه ا ح هحعهاحرثويا عهاحرخب ا عههوغ حهاحرخب ا عههحعهاحرثويا عهبكوفيهاحتوح
يلخددجهعادد هظهعددثمهاحمددث  هعادديهحغاجهدديهحبشاثددواهوايددبثمواواهيددغيهاحعرددرتهحرددوهشددو هفدديهاحرتبردددعه
ضحو  هأنهيبخواهاحجحامهبوحثو ااهاحبث االيهواحخهواااهاحثوحليهفيهاحرتولهاحرثويايهحبيهحتثهحزفحدهه

 غصلفيهحعهاحغصويف فحييهحالحبثويهب

ا حدددحهاحدددجيهأايهاحددديهاحرزدددواا هببشدددغاحهاحبعادددلظهاحرثويدددايهاحرهزددديهوا كدددواحريهبويدددبجثامهحعدددوي حه
(رهح تهيهث هذجاهاحثثتههIFACاحبعالظهاحرثويايهاحثوحيهاحبيهأيث ذوهاال ثواهاحثوحيهحارثويا عه)

احبتدو  هحدعهاحرثويدا عهبث دتههتحيه مثحظهحمبححهحثويايهحبشغاحهاحبمذ رها كدواحريهفديهحجدحامه الدواه
حركعهحعهخالحدههضدرونهاححضدوءههاحبدغصلفيهواحبعالرديهعدعهححدبغيهاحجدحامهبردوهحثمدقهحعدثالاهجدغا ه

 احثلو هفيهاحرتولهاحبعالريهوأذثافه 

 مذكمة البحث  -2
 برةرهفيهحثووحيه شغاحهاحروا هاحعارليهحابعالظهاحرثويايهاحبتو يهبوحتوحعواهاحردحايهبواليدبفوا ه

(تههوذحدددطهIFAC حهاحبعادددلظهاحرثويدددايهاحدددثوحيهاحبددديهأيدددث ذوهاال ثدددواهاحدددثوحيهحارثويدددا عه)حدددعهحعدددوي
ب حضه ثم قهاحثثهاحرشاغوهحعهاححضوءهاحبغصلفيهواحبعالريهاحجيهبهه بثمقهجغا هاحثلدو ههاحبعالرلديه

هو فوء هاحجحات عهفيهحدح 

 ه
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عادديهاحبمذ ددرهاحعاردديهفدديهيح كددخهاحثثددتهعادديهاحرددزهمهااليددبمحاييهحالددونهتحكوخلدديهتاخددوله عددثحالاه
حثبغيهاحرغااهاحبث احليهحكالواهاحبتو  هفيهأاحومهاحرثويثيهبويبجثامهحعوي حهاحبعالظهاحرثويايهاحثوحيه

وااخددرهعا هددوه عددثحالاهخدداللهاححددزغااهحبدديهه2004احبدديهأيددث ذوهاال ثددواهاحددثوحيهحارثويددا عهيددزيه
2008  

 تقديسات البحث   -3
 احمحظها ول:هحثيه ثمقهجغا هاحثلو هفيهاحبعالظهاحرثويايهبكالواهاحبتو  هفيهحدح هه3-1
 احمحظهاحةوخي:هحثخره عحافيهبوحرعوي حهاحثوحليهحابعالظهاحرثوياي هه3-2
 احمحظهاحةوحت:هحمبححه شغاحهاحبمذ رهاحعاريهاحرثويايهحبثم قهجغا هاحثلو هاحغصليليهواحبعالرلي ه3-3

 ياي:هههوذحطهحعهخاللهحو

 القدم األول: مدي تحقق جهدة الحياة فيي  التعمييم السحاسيبي بكمييات التجيارة 3-1
 في مرر

ح دددتهيدددبظهايدددبعحاضها اوهاحرثويدددايهبخدددمنهحدددثيه شدددوبقهحمغحدددواهاحبعادددلظهاحرثويدددايهبكالدددواه
 ياي:احبتو  هحعهحعوي حه ثمقهجغا هاحثلو هاحبعالرليهحاجحات عتههو خبررهاالابلواهاححوبميهعايهحوه

 بعض الدراسات الدابقة في مجال البحث   3-1-1
ههههههههههه زووحددددةها حددددغ هاحبدددديهحتددددبهأنهيح ددددخهأعذددددوءهذ ئدددديهاحبددددث ادهه: (Ayeboafo,2012)دراسييييةه (1)

 فيهاحتوحعواهب حضهاخبوجهخحات عهجوذخاعهححغيهاحعررهح تهأصهحاهاحزبويمهحوهياي:
أنهذزوكهفتدغ هبد عهخضحاديهاحرثويدثيهواحررو يديهاحعرالديتهوأنهذزدوكه ح  دخهأكادحهعاديه مزلدواهيدزعه ▪

 احمحا هوا يوح بهاحكرليتهو ح  خهأارهعايهاحبشغ ااهاحثثيةي ه
تنهاحبعادددلظهاحرثويدددايهبثوجددديهاحددديهبدددجلهحخادددثهحدددعهاالذبردددومهبدددتاا  ها ااءتهواةاا  هااليدددبحا لتليهفددديه ▪

 احبزضلظهاحازوييهحارليحواهاحبعالرلي ه

انهذزددوكه ا ددحهفدديهاحرثويددثيهاالحكبحوخلدديهواحثغيددثيهعادديهاحددحغظهحددعهأنهحعضددظهاحرزضرددواهفدديهاحغااددعه
  حبجثمهاحثويبهاآلحيهفيهاحرثويثي 

 ازدةهحزضدغ هاحرثويدا عه دثح رهعاديه غجدههبدحاحمهه: (Cory & Huttenhoff.2011)دراسيةه (2)
تههCPAاحبعاددلظهاحرثويددايهاحتددوحعيهخثددغهاعددثااهاحجددحات عهحاررو يدديهاحرهزلدديهواجبلددووهاخبثدددو ااه

وأكثهعايهأذرليهقلدومهبدحاحمهاحبعادلظهاحرثويدايهببشدغاحهحهدو ااهاحجدحات عتهخويديهاحرهدو ااهغ دحه
 احفزليهحةرهحهو  هاحبفك حهاةخبمواي 
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أفدوااهبرمووحديهاحرتبردعها كدواحريهحاب  دحهاحرشادغوهبادحاحمهاحبعادلظهه: (Gabbin,2002)دراسةه (3)
 ذجاهاحرتوله هاحرثويايهاحتوحعيتهحروه حابهفيهاحثثهحعهاحبشغ هفيه

اذبرةهبفثدره ليلديه شدغاحهاحجدحات عهااخدرهححدواواهبدحاحمهه: (Hill&Milner,2007)دراسةه (4)
احبعالظهاحرثويايهاحتوحعيهح تهاخبو اهحجحطهيةهجوحعواهاجحاهعا هوهاحث اييتهو غياةهاحيه

 عهأنهبعزهاالكواحرلواهبوحتوحعواهاحيهأذرليه ذر عهايبحا لتليهاحبث اده زرليهحهو ااهاحجحات
 وأنهاحم غاهاحرواحيهاثه مفهحوياَلهحجحط ه

اصهحاهادغ هبحاحمهاحبعالظهاحرثويايهاحتوحعيهه: (Kavanagh&Drennan,2008)ا اييه (5)
فدديه شددغاحهاحعثيددثهحددعهحهددو ااهاحجددحات عهاحرهزلدديهبخددكرهغ ددحه ددو ه رهددو ااهاال دددولهواحبثا ددره
وحهو ااهفحيهاحعررتهو خفةهاحث اييهععهعثمه فوحيهاحرعحفيهاحرهزليهحدثيهاحرثويدا عهاحررو يد عه

 شيهوسالعيهحزخآاها عرول هاحجيعهيزمدهظهاحفهظهاحت ثهحرب  حااهاحا ئيهاحرثل

 زووحةهضحو  ها  ثوطهححبغيهاحبعالظهاحتوحعيهبرزضغ هه: (Kavanagh et al.,2013)دراسةه (6)
أيثووهاحردوحتهحعهخداللهاعدظهاحرهدو ااهاحفزلديهوغ دحهاحفزلديهاحبديهحتدبهأنهيبربدعهبهدوهخحاتديه

حديهخدحات عهيبربعدغنهاحاحاحمهاحبعالرليهاحرثوياليتهح تهب زةهاحث اييهأنهيغيهاحعررهفيهحوجيها
برثيهوايعهحعهاحرهو ااهغ حهاحفزليهحةرهحهدو ااهاال ددولهواحعدحضهواحعردرهضدرعهفحادقهواحمدث  ه
عايهحرهاحرخكالاتهو جحطهاحرهو ااهاحبزضلرليهوحهدو ااه كزغحغجلدوهاحرعاغحدواهح دته دثخرهذدجهه

 احرهو ااهفيهاحرفوضايهب عهاحجحات عه

حدثيهاددث  هبدحاحمهاحبعاددلظهاحرثويدايهعادديهه زووحددة: (Mohamed&Lashine,2003) دراسيةه (7)
حغاجهددديه ثدددثحواهب ئددديها عردددولهاحرب  دددح تهح دددتهال دددغفحهذدددجههاحادددحاحمهاحرعحفددديهواحرهدددو ااهاحالوحددديه
حرموبايهحبشاثواهيغيهاحعررتهوأنهذزوكهفتغ هب عهحهو ااهاحجدحات عهاحركبحدثيتهواحرشاغبديهحاعردره

احرثويدايهاحتدوحعيهحابعدثيرهواحبشدغاحهفديههاحرثويايتهوذغهحوهاثهحكخفهععهحوجيهبدحاحمهاحبعادلظ
 ا توهه االيهاحبلوجواهب ئيها عرولهاحرب  ح ه 

 خدفةهعدعهاددغ هبدحاحمهاحبعادلظهاحرثويدايهفديه زرلديهاحرهدو ااهه: (Sin&Reid,2010)دراسةه (8)
احعوحيتهواثهاوحدةهاحث ايديهببشدغاحهاسدو هخضدحيهحارهدو ااهاحعوحديهاحبديهحتدبهأنهحكبحداهوهخحاتديه

 احرتولهاحرثويايهبهث ه ذر زهوهاحرمح ااهاحث ايلي ههاحتوحعواهفي
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 ازةهاحث اييهأياغوهاحبث ادهعايهأيوسهفحاقهحاعردرهعاديه ذد  قهه: (Zhang,2010)دراسةه (9)
احفتغ هب عهاحبعالظهاحرثويايهواحررو ييهاحبشالقلديتهوأشدو اهاحديهاحثوجديهاحديهاعدظهو زرلديهحهدو ااه

 احشالوهاحرهزليهحةرهحهو ااهاال دولهواحبكلفهواحمث  هعايهحرهاحرخكالا 

احبعاددلظهاحرثويددايهببشددغاحهحهددو ااهاحجددحات عهوحددعهاحث ايددواهاححددوبميهيبذددتهحددثيهأذرلدديهبددحاحمه
واعدددظهاحبفك دددحهاةخبمدددوايتهوأشدددو اهاحث ايدددواهوجدددغاهعدددويقهفددديهاحبزضدددلظهاحازدددوييهحارليحدددواهاحبعالرلددديه
بحددابهوجددغاهيدداالواهفدديهااا  ها ااءهااليددبحا لتيهحارليحددواهاحعوحادديهفدديهحتددولهاحبعاددلظهو كزغحغجلددوه

 غا هفيهحتوله فوء هاحجحات عهوحوجيهيغيهاحعرره احرعاغحواتهحروهحثثهحعهجغا هاحثلو هاحرزخ

واحجددعههاحمدددغ هفدديه ثم ددقهجددغا هاحثلددو هاحرشاغبدديهاحدديهعددثمه شددغاحهحهددو ااهاحجددحات عتهو ددجحطه
احمددث  هفدديه شددغاحهحهددو ااهاال دددولهواحبثا ددرهوحهددو ااهايددبجثامهحفهددغمهفددحيهاحعرددرههبوحخددكرهبوحكددوفيه

اهاحبتددو  هحدعهاحرثويدا عهاحددجيعهيزمددهظهاحفهدظهاحت ددثهاحدجيهحمادرهحددعهاحرعحفديهاحرهزلديهحددثيهخدحامه الدو
 حرب  حااهاحا ئيرهحروهافمثهاحخعغ هبتغا هحلو هاحجحامهويغيهاحعرره ههه

 ثانيَا: تقييم وضع الحالي لمتعميم السحاسبي في الجامعات السررية  3-1-2
غا هفديهاحثلدو هح ته زووحةهاحعثيثهحعهاحث ايواه م دلظهحاغضدعهاحثدوحيهحردثيه ثم دقهاحتدغا هاحرزخد

 فيهاحتوحعواتهواحبعحضهحزهوهحوياي:ه
عرددددثاهذددددجههاحث ايدددديهاحدددديه م ددددلظهاحغضددددعهاحثددددوحيهحاددددحاحمهاحبعاددددلظهه(:2111دراسيييية ياريييييياري    (1)

احرثويايهفيهاحتوحعواهاحردحايهحعهجهيهاث  هوهعايه شغاحهو زرليهحعحفيهوحهدو ااهاحجدحات عه
 احرهزليهبروهيبزويبهحعهيغيهاحعررهاحرثويايهح ته غياةهاحيهاآل ي:ه

 حهبردددوهيبزويدددبهحدددعهيدددغيهاحعردددرهأنهحثبدددغيهحمدددح ااهاحبعادددلظهاحرثويدددايه ثبدددوجهاحددديه عدددثيرهو شدددغا
احرثويددايهح ددته فبمددثههاحرمددح ااهاحث ايددليهاحدديهاحرثبددغيهاحبكزغحددغجيهحارعاغحددواتهوحثبددغيهحغ ردديه

 احخح واهوحثبغيهأخاليهاحعررهاحبشالمي 
 ذزددوكهادددغ هشددثيثهفدديهحعحفدديهخددحامه الددواهاحبتددو  هحددعهاحرثويددا عهبخددمنهاحرهددو ااهاحرهزلدديهغ ددحه

 احفزلي ه
 فيهصره غجههاحرتبردعهخثدغهاحرهزلديرهفدتنهحهدو ااهاحشوحدبهفديهبدحاحمهاحبعادلظهاحرثويدايهبوحتوحعدواه

احردددحايه بشاددبه عددثحالاهأذرهددوهتعددوا ه دددرلظهحمددح ااهاحاحخددوحمهاحرثويددايهحبخددررهوبخددكره ددو ه
ا خخشيهاحالوحديهحبزرلديهذدجههاحرهدو ااهحةدره ثا درهاحرثبدغيهوحزواخدواهاحرترغعدواهاحرغجديهواحبم دلظه
احجا يهو قلظهاحمحخوءتهواحبمثيحهواحبم لظهوحرهاحبشالمواتهوغ حذوهحعها خخشيهاحبيه هدث هاحديه شدغاحه

 حثبغيهاحرعحفيهواحرهو ااهحثيهاحشوحبهوحعهاظهاحجحام ه
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 واثحةهاحث اييهخرغذجهحمبححهحبشغاحهخشيهبحاحمهاحبعالظهاحرثويايه حبزثهاحيهاآل يه:ه
 احرهزليهاحالوحيهحررو ييهاحعررهاحرثوياي هتعوا ه غيلفهشوحرهبروهليهاحرهو ااه 
 ثا رهحهومهاحعررهاحرثويايهحاغاغ هعايهسالعيهاحمث ااهاحبديهيبشااهدوهاحعردرهاحرثويدايتهوبوحبدوحيه 

  ثثيثهسالعيهاحرهو ااهاحغاجبه شغ اهو ه
 احبثا دددرهاحفبدددحيهحرثبدددغيه دددرهحمدددح هااخدددرهححدددويهعارددديهبردددوهيبذدددرزههحدددعهحمدددح ااهيدددغفحهاحرعحفددديه

 حاجحامهفيهضغءهاحرب  حااهاحرعويح ه واحرحو ه

ح ددته زووحدةه م ددلظهحرزضغحديهاحبعادلظهاحرثويددايهفديهاحتوحعددواهه(:2115دراسية ي ببييد اله،يا   ه (2)
 احردحايهو غياةهاحيهاآل ي:ه

 احبعالظهاحرثويايهفيهاحتوحعواهاحردحايهاويظهعايه زرليهاحرعحفيهوأنهاحرثويدبهاحدجيهحمبددحهاو هه
 حبحي ثهوإعثااهاحبمو احهحلدهبوحموا هعايه شغاحها ااءهاحرهزي هعايهاحبحت رهواحبحح رتهوا

 ذزوكهفتغ هحقلميهفيهاحبعالظهاحرثويايهبحدابهعدثمه زويدبهاحرمدح ااهاحث ايدليهاحرثويداليهحدعهحتدظه
احب  ددحااهاحبددديهحثمدددةهبوحا ئددديهاحرثويددداليهاحرثالددديهواحثوحلددديهفادددظه دددزعكدهأادددحها وحدددواهاحروحلددديهبخدددكره

 احث ايليه ه فد ايهااخرهاحرمح اا
 االعبرددواهفدديهاحبعاددلظهاحرثويددايهعادديهاحمغاعددثهاحرثويدداليهأكةددحهحددعهاالعبرددواهعادديهاحثكددظهاحرهزدديتههه

فدددوحشالوهعاددد هظه فهدددظهأنهحهزددديهاحرثويدددثيهحكددديه حدددبرحهالبدددثهأنه دددثا هبغايدددشيهاحمغاعدددثتهوأنهاحثكدددظه
 احرهزيهيبشابه زرليهاحمث ااهاالببكو ايهواحبثا اليهحامويظهبباطها حكوم ه

 أنهحعضظهحمح ااهاحرثويثيهاحروحليه ابعثهععه زرليهحهو ااهاحشالوهحابغيرهحارعوحتواهاحرثويداليه
احراليردددديهحادددددفمواهاحرجبافدددديهفهزددددوكه توذددددرهحابددددث ابهعادددديهاحثكددددظهاحرهزدددديهبوحتوحعددددواهاحردددددحايه

 احرجبافي ه
  بدووهحمدح تهأنهخضومهاحبعالظهاحرثويايهبوحتوحعدواهاحرددحايهحعبردثهعاديهسحامديهاحبعادلظهحدعهخدالله

واحشوحبهاايروهيثثتهععهاةجوبيهاحدثلثيهوفمَوهحروهو اهبهجاهاحكبدووهبوةضدوفيهاحديهأنهاحرزواخدواه
ااخرهاحموعدواهاحث ايدليه كدغنهحثدثوا هخضدحَاهحذدجوحيهأعدثااهاحشدالوهوذدجاهبدوحشثعهحثدثهحدعهاحبزرلديه

 احخوحايهحارهو اا ه
 ايهاحتوخبها خالايهفيهاحرثويدثيهأوهاحثعدثهالهيغجثه ح  خهبوحخكرهاحكوفيهفيهاحرحواواهاحث ايليهع

 احموخغخيهحهتهوذغهاحجيه حابهفيهاحعثيثهحعهاحكغا ثهاحروحليهفيهاحفبح ها خ ح  ه
 اابددددو هأيدددوح بهاحبم دددلظهعاددديهاالخبثدددو ااهاحبثحاحاددديتهوعدددثمه زدددغ هأيدددوح بهاحبم دددلظهحقلدددوسهاحتغاخدددبه

 احرعحفليهواحرهو ايهحاشالوه 
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و اهحمبدددححهحبشددغاحهحزضغحدديهاحبعاددلظهاحرثويددايهبوحتوحعددواهاحرددددحايهواددثه زووحددةهذددجههاحث ايدديهاسدد
 ححبزثهاحيهاآل ي:

 شغاحهاحرمح ااهاحث ايليه:هحعهخالله شغاحهاحكبووهاحتدوحعيههو شدغاحهأخالادواهوبااوهاحرهزديهتهه 
 وأيويلواهاحثكظهاحرهزيتهواحرعوي حهاحرثوياليتهواحبث ابهاحعراي 

 احرمددح ااهاحرثويدداليه:هحددعهخدداللهاعددظهخاددحااهاحشددالوهذوهاحبعاددلظه ددثملظهاحتوخددبهاحرعحفدديهااخددره
احعر ددقهحددعهح ددته زرلدديهوفهدددظهو شددغاحهاحتغاخددبهاحخجدددليتهواحعردددرهعادديه بدد هاحددثح رهبواليدددبزبوجه

 و ثثيثهاحعالاوا 
 ثملظهاحتوخبهاحرعحفيهفيهاحرتوالاهاحرثعغحيهحارتولهاحرثويايهحةدرهحتدوالاهاالابددواهوحغ رديه 

واها عرددولهوا يددغايهاحروحلدديهواححدداغكهاحبزضلردديهوغ ددحهذحددطهحددعهاحرعددو  هاحبدديهاحخددح واهوأخالقلدد
  ثعظهاحرتولهاحرثوياي ه

 شدددددغاحهاحكبدددددبهاحث ايدددددليهاحرثويددددداليه:هحدددددعهح دددددتهاعدددددظهاحتوخدددددبهاحرعحفددددديهبوحزضحادددددواهواحرثدددددوا ه 
 واحرخكالاهاحربعاميهبوالعبحا هواحقلوسهواةفدوحهاحرثوياي 

 رهدددو ااهاحفكحادديهواحفزلددديهوحهدددو ااهاال دددولهواحرهدددو ااهاحبزضلرلددديه شددغاحهاحتوخدددبهاحرهددو يه:هحةدددرهاح
 وإاا  هاالعروله 

 شددغاحهاحتوخددبها خالادديهواححدداغ يه:هحددعهخدداللهاسددو هاحقددلظهواالخالقلددواهاحرهزلدديهحاعرددرهبشحامدديه 
 أخالقليه ثمقهاحردثاقليهواحرحئغحليهاحرهزلي هه

واددددثحةهاحث ايدددديهاسددددو هحمبححددددوهحددددثعظهاحبعاددددلظهاحرثويددددايهحرححادددديهاحثكددددوحغ اغسه خددددررهحبشاثددددواه
 احرثويثيهواحبرغارتهواحربشاثواهاحبزضلرليهوااا  ها عرولتهوحبشاثواهخضظهاحرعاغحوا ه

وأكددثاهاحث ايدديهأنهاحددزضظهحلحددةهتالهويددويرهوححددبتهواحرغايردديهبدد عهذددجههاحغيددويرهوبدد عهحبشاثددواه
وقليهحوهبمةهاحثلو تهوأنهاالفحااهحركزهظه ثغادرهأفذدرهاحدزضظه ددرلرَوهاحديهأيدغيهوهته ردوهاحثلو ه ضرهب

 بغيعهظهأنهحثغحغاهاحزضظهضةلفيهاحبدرلظهاحيهخضظهذااهخبويمهحماغحي هه

ح ددتهأفددثاهأنهحهزدديهاحرثويددثيهواحرحاجعدديهفدديهحدددحه ح كددخههعادديهه(2116دراسيية يالشييا ي:   (3)
عددويظه يلحددليه برةددرهفدديه:هاحبعاددلظهاحرثويددايتهاحبددث ابهحترغعدديهحددعهاحددثعويظه خددبررهعادديهاددالثها

احرثويايتهحعوي حهاحرثويثيهواحرحاجعيتهيبثعهوهاالثهاعويظهححوخث هوذي:هح ةويهحاحاغكهاحرهزديته
  خحاعواه زضلظهاحرهزيهفيهاحرتبرعهتهاحبخحاعواهاحرح ثشيهبوحرهزيهفيهاحرتبرع 

اضدعفةهحدعه ثم دقهجدغا هاحثلدو هاحبعالرلديهويحااهاحث اييهحترغعديهحدعهاحرلشدحااهاححدااليهاحبديه
 حجحامه الواهاحبتو  هفيهحدحهأذرهوهاآل ي:
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 اثواهعثاهاحرمح ااهاحرثوياليهواحرمح ااهاحرحوخث هحهوهحفبح هسغااي ه 
 ضعفهاحبشغاحهفيهحثبغيهاحرمح ااهواحرغااهاحعارليهاحرثوياليهبدفيهخويديهوايدبرحا ههاونه    دحه

 يزي ه50فيهبعزهاحثوالاه كةحهحعه
 اثددواهأيددوح بهاحبددث ادهحارمددح ااهاحرثويدداليهواعبرواذددوهعادديهاحرثوضددح هاحرثوشددح ه عددثااه ا ددح هحددح ه

 واحث ه 
 احبغيعهفيهأياغوهاالخبحووهوا  فو هخحبهاحغلووهعدعهاحرثوضدحااهحردوهوااهحدعهاحفتدغ هبد عهعذدغه

 ذ ئيهاحبث ادهواحشالوه 
 حهحعها حلون هعثمه ث ادهاالخبدوصهاحفعايهحعذغهذ ئيهاحبث ادهفيه ة  
 احزر هاحعومهحالحبثونهاحجيهحثثهحعهخمرهحهو ااهاحبعاظهاحرشاغبي ه 
  ضعفهاحثثتهاحرثويايهوا  كووههعايها بثوثها جزاليهبدفيهأيويلي 
 ضعفهاححاب هب عهاحتوحعواهوحخكالاهحهزيهاحرثويثيهواحرحاجعيهفيهاحغااعهاحعراي ه 

وال دددثهأخدددههبدددوححغظهحددددعهاحرخاحدددوهاحعثيدددث هاحبدددديهحدددثا هوهحمبححدددواهاحبشددددغاحهحابعادددلظهاحرثويدددايهفدددديه
احتوحعددواتهفددتنهاحرخددكايهبمددةهاو ردديهفدديهاحغااددعهاحعرادديهحددعهخدداللها حددو هاحفتددغ هبدد عهاحربثدددالاه
هاحعارلدديهواحرهو ادديهحجددحامه الدديهاحبتددو  هحددعهاحرثويددا عتهوبدد عهحوجدديهيددغيهاحعرددرهبوحفعددرهاحبدديه بزددغ 
و بتددثاهحددعهاحب  ددحااهاالابدددواحيهواحا ئلدديهحرزضرددواها عرددولهحرددوهحثددثهحددعهباددغ هجددغا هاحثلددو هاحكوحادديه

  و يثووهيغضثهوهاحثوحتهفيهاحفمح هاحبوحليهحعهذجاهاحثثت هه

 متظمبات تحقيق جهدة الحياة التعميسية لخريجي كميات التجارة في مرر 3-1-3
احثلو هاحبعالرليهوحثيه غافمهوهحعهوااعهاحبعالظهاحرثويدايهيغ هيبظهايبعحاضهبعزهحفوهلظهجغا ه

 احجيهياقهبلوخههحعهخاللهاحث ايواهاححوبميهوذجاهحوهيبذتهفلروهياي:

ح دتهححددبزثهجيهدة الحيياة تتحقييق تيهفير مشغسييات األبسيال الييي حيياة وعي يية  فزيي :  3-1-3-1
احغصليلديهاحبدديه عردرهعاديهتحتددواهذحدطهاحرفهدغمهاحديهاعددظهيلويديه شدغاحهأيددهاخبلددو هاحردغا اهاحثخدحايه

  (Nirenberg,1986)أكاحهاشثو هوصلفيهوضرونهأااءهأفذرهحرزضرواها عرول

واددحيهاحثوحددتهأنهذددجاها حددحهيددح ث هبرددثيهاعددثااهخددحامه الددواهاحبتددو  هاحدديهاشددثو هحوجددواهيددغيه
احرهددو ااهاحفزلدديهاحعرددرهوحزضرددواها عرددولهبوحمددث  هعادديهحرو يدديهحهزدديهاحرثويددثيهواحرحاجعدديههو شددغاحه

وغ حهاحفزليهحاجحامهواحرهو ااها خحيهاحبيه ثعظهاحمث  هعايهاحبثا رهواحبم دلظهحدعهاالحبفدومهبربشاثدواه
 احتوخبها خالايه 
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ح دتههجهدة الحياة التعميسية تتحقق ييدبم العقايات ييين الجامعيات والبيلية السحيظية: 3-1-3-2
 خدددررهذدددجاهاحرفهدددغمهبدددثعظهايزوحلكلدددديهاحرزفعددديهاحربثواحددديهاحبددديه ذددددرعهاحب ادددبهعاددديهاحرخدددكالاهبدددد عه
احرزضرواهاحبعالرليهوب عهحزضرواها عرولهحاعررهعايهاعظهاحبشغاحهاحبعالريهبوحبلوجواهب ئيهاحعرره

بهواحجددحامهوا خدجهفديهاالعبثدو ااهحخدكالاهاحبشا دقهواحعردرهعادديهحاهدوهفديهاسدو هاعدظهحمدث ااهاحشوحد
 Igbaria,et al.,1994)) 

وادددحيهاخدددههحدددعهخددداللهاحث ايدددواهاححدددوبميهأنه ادددطهاحرزفعددديهاحربثواحددديهبددد عهاحتوحعدددواهواحرليحدددواه
احبعالرليهحفبمحهاح هوهاحغضعهاحثوحيهحابعالظهاحرثويايهفيهحدحهاحيهحمووحيهاحب   حهواحبرحطهبوحاحاحمه

 .(Gabbin,2002)احبعالرليهاحثوحليهفيهاحتوحعواهاونه شغاح ه

وابثمددقهذحددطهحددوحبح  خهعادديهاحبمزلددواهاحجويدديهبدددزعهاحمددحا هبث جدديه ا ددح هعددعهاحبمزلددواهاحجويدديه
بوحبشغ ااهاحثثيةيتههوذجاهحوهحعباحههاحثوحتهيابهحثوشحهفيهعثمه ثمقهجدغا هاحثلدو هاحبعالرديهو عردره

احبدديه بددغافحهحاجددحامههعادديهواددوا هاحفتددغ هبدد عهحوجدديهاححددغيهحاجددحامهوبدد عهاحرهددو ااههواحمددث ااهاحبعالرلددي
(Ayeboafo,2012) 

ح ددتهحخددو هاحدديهذحددطههجييهدة الحييياة التعميسييية تعشييي تحدييين ييليية مشغسييات األبسييال: 3-1-3-3
احرفهغمهببثمقه فوء هاحبزضلظهواححضوءهاحغصلفيهحعهخاللهياره شدغاحهاحثلدو هااخدرهاحرزضردواهواحبديه
حكغنهاححابهف هوهواحرثوشحهعزدحهاحعررهبدو خرهاحرثويدا عهأيدثووهاحمدث ااهاالببكو اديهوحهدو ااه

 & Kavanagh)حيهاحعردددرتهاال ددددولهاحفعدددرهواحبثا دددرهواحبم دددلظهاحردددوحيهواحعردددرهوإجدددوا ها ااءهحدددعهفددد

Drennan,2008). 

وأنهذددددجاها حددددحهالهوجددددغاهحددددههبوحدددددغ  هاحكوفلدددديهبوحزحددددثيهحارثويددددا عهحددددعهخحاتدددديه الددددواهاحبتددددو  ه
بوحتوحعددواهاحردددحايهوأنهذددجاهيحجددعهاحدديهافبمددواهاحرمددح ااهاحث ايددليهاحدديهحثبددغيهاحبكزغحددغجيهوحثبددغيه

حبم دلظهوحدرهاحبشالمدواهوغ حذدوهحدعها خخدشيهاحبديهحغ ريهاحخح واهوعرالواهاحبم لظهاحجا يتهواحبمدثيحهوا
ه هث هاحيه شغاحهحثبغيهاحرعحفيهواحرهو ااهحثيهاحجحام 

وأنهذددجاهاحرفهددغمههجييهدة الحييياة التعميسييية تعشييي ارلتييزار بالسعييايير األ:ق ييية لمخييري : 3-1-3-4
حعزدددديه ثم ددددقهاحتددددغا هاحرشاغبدددديهفدددديهاحثلددددو هببشا ددددقهاحرددددثخرها خالادددديهواححدددداغ يهحددددعهخدددداللهاعددددظه

  (Klein,2000 )أخالقلواهحهزيهاحرثويثيهواحرحاجعيهبروهحثمقهاحردثاقليهواحرحئغحليهاحرهزليه

بخدكره وحدرهاحديهواحيهاحثوحتهاحيهأنهاحرزوذمهواحرمح ااهاحبعالرليهفيهاحتوحعواهاحرددحايه فبمدثه
  ث ادهاحرثويثيها خالقليهواححاغ ليهه رحويهححبمرهفيهحححايهاحثكوحغ اغس هه
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 القدم الثاني: مد:  تعريفي بالسعايير الدولية لمتعميم السحاسبي  3-2
حعح هاحرةلو هبدغ  هعوحيهبمخههخر هأوهحكظهحجبدو هأيدوسهحارمو خديهاحكرلديهأوهاحزغملديتهواذدث ه

و عاددحهحعددوي حهاحبعاددلظهاحثوحلدديهحارثويددا عهاحرهز دد عهااخددرهذددجاهاحزشددويهح ددته رةددرهاحبشا ددقهاحعرادديته
 حعوي حهاحبشا قهاحت ثهاحرماغلهعايهخثغهشوحرهفيه عالظهاحرثويا عهاحرهز  عهو شغاحهأاايهظه 

و ذعهذجههاحرعوي حهاحعزويحها يويليهحرثبدغيهاحبعادلظهاحرثويدايهاحرهزديهتهوحمدثهأيدث هاال ثدواه
حعدوي حهحابعادلظهحعردرهبهدظهحدعه دو ا ها ولهه6عدثاهه31/12/2004(ههفديهIFAC)هويا عاحثوحيهحارث
تهوأضدلفههاحرةلدو ه1/1/2006(تهواعردرهبدههاعبثدو اه7تهادظهأضدلفهاحرةلدو ه ادظه)ه2005حعهيزدويحه

  ه1/7/2008(هحعررهبههاعبثو اهحعه8 اظه)

 من :قل ما يمي :وتم تقديم برض مخترر لمسعايير الدولية لمتعميم السحاسبي السهشي 
 (ISE-1معيار التعميم السحاسبي الدولي السهشي رام ي 3-2-1

 حبشاثواهاحثخغلهفيهبحخوحمه عالظهاحرثويثيهاحرهزلي هعزغانهاحرةلو :

اعبرددثهه2004ح ددتهيددث هذددجاهاحرةلددو هحددعهاال ثددواهاحددثوحيهحارثويددا عهفدديههاححبددعها خ ددحهعددومه
احبدديهيبعدد عهايددبجثاحهوهعزددثهيددلوغيهاةبددال هعددعه هوذددغهيغضددتهاحرثددوا ه2005حابشا ددقهفدديهيزددويحه

 حبشاثواهاالحبثويهباحاحمه عالظهاحرثويثيهاحرهزلي 

 الغرض من السعيار: يتسث  في اآلتي: 
وضددعهشددحوطهاحماددغلهحعذددغهاال ثددواهاحددثوحيهحارثويددا عهو ددجحطهوضددعهبحخددوحمهحبعاددلظهاحرثويددثيهه1-1

 احرهزليههفيهاحغااعهاحعرايه 
 ركددد عهسدددالوهاحرثويدددثيهحدددعهاحجايلددديهاحبعالرلددديهاحالوحددديهحدددثعظهاحرهزلددديهفددديهاحرثويدددثيهب دددحضهه1-2

 ثم قهاحزتوحهفديها ايدو هظهو دجحطهب دحضه دمذ اهظهالجبلدووهاالخبثدو ااهواحثددغلهعاديهاحجادح ه
 احعرالي ه

لظهبعزدغانهحبشاثدواهاحدثخغلهاحديهبحخدوحمه عاده2005ذجاهاحرةلو هيو يهاحرفعغلهحعهبثاحيهيزدويحهه1-3
 احرثويثيهاحرهزلي 

اشبحاطهعذغايها فحااهفيهاال ثواهاحثوحيهحارثويا عهاحاثءهفديهبحخدوحمه عادلظهاحرثويدثيهاحرهزلديهه1-4
وشددددحطهاحرعواحدددديهحددددجحطهاالعبددددحا هوجددددغاهشددددهوا هحهزلدددديهحبغافمدددديهحددددعهبحخددددوحمهاحبعاددددلظهوفمددددوهحهددددجهه

هاحرعوي ح 

ه
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 ( IES -2معيار التعميم السحاسبي الدولي السهشي رام ي 3-2-2
هحثبغيهبحاحمه عالظهاحرثويثيهاحرهزليهعزغانهاحرةلو :

 : الغرض من العيار: يتسث  في اآلتي
ذجاهاحرةلو هيغضتهاحرثبغيهاحرشاغوهحارعحفيهاحرهزلديهحادحاحمهاحبعادلظهاحرثويدايهاحبديهحثبوجهدوهه2-1

 احرحشث عه رثويبهحهزي 
احهث هحعهاحرةلو هاحبمك ثهعايهأنهاحرحشث عهحعذغايهاال ثواهاحثوحيهحارثويا عه عذغهذ ئديهه2-2

البدددثهأنهيبربدددعهبوحرعحفددديهاحربمثحددديهفددديهاحرثويدددثيهاحرهزلددديهواكدددغنهححدددبعثاهحابعوحدددرهحدددعهب ئددددواه
 وحتوالاهحب  حه ه

احرحدبرحهفديههاحجدوصهبدوحبشغاحهاحرهزديههIES-7وذجاهاحرةلدو هخمشديهاالخشداليهحرةلدو هاحبعادلظهه2-3
 بحاحمه عالظه كغنهحثيهاحثلو  ه

 عزويحهأيويلي:ه احتخءها يوييهحعهاحرعحفيهاحرهزليهاحرشاغبيه ضهحهفيهاالثه2-4
 احرثويثيههواحبرغارهاحرعو  هذااهاحداي  ▪
 احرعحفيهاحبزضلرليهاحبتو اي  ▪
 احرعحفيهو كزغحغجلوهاحرعاغحواهواحكفوءااهواحقلظهوا خاليهاحرهزلي  ▪
بحدددووهاحبعادددلظهاحرثويدددايهاحرهزددديهفددديهاحردددثا سهوا كواحرلدددواهاحعارلددديهتهأوهحدددعهخدددداللهيدددبظهاكه2-5

احرحاكخهاحرهزليهاحربجدديهوحكعهحتبهأنهحكغنهحعدوااَلهعاديها ادرهحرحدبغيها جديهاحرحشدث عه
 حاثدغلهعايهاحرعحفيهوهاحرهو ااههاحرهزلي ه

 2005حعباحهذجاهاحرةلو هخوفجهاحبشا قهاعبثو َاهحعهبثاحيهيزويحهه2-6

 (IES-3معيار التعميم السحاسبي الدولي السهشي رام ي 3-2-3
 :هاحرهو ااهاحرهزليعزغانههاحرةلو هه

  رض ونظاق السعيار: يتسث  في اآلتي:
يددزرهاحرةلددو هعادديهضددحو  هوجددغاهحترغعدديهحبزغعدديهحددعهاحرهددو ااهاحرهزلدديهاحبدديهويددفهوهبمخهددوهه3-1

حترغعدديهحدعهاشددبحاسواهاحبعادلظهاحعددومهواحبدديهضدحو ايهحارثويددا عهاحرهز د عتهوبوحبددوحيهيل دثهعادديه
حتدددبهاحثددددغلهعا هدددوهفددديهتسدددو هحدددعهاحشدددحيهواحزحدددقه حدددهظهفددديهحترغعهدددوهفددديه زرلددديهحهدددو ااه

 احرثويبهاحرهزي 
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احهث هحعهذجاهاحرةلو ههاحبمك ثهعايهأنهاحرحشث عهحعذغايهاال ثدواهاحدثوحيهحارثويدا عهحتهدخهه3-2
احبزضلرلدديهرهه–احخجددليهه–احبكزغحغجلديهه–فكحاديه ااءهأعروحدههبعزويدحهحبعدثا هحدعهاحرهددو ااهاح

 حبيهحركزههحعهأااءهوصويفهاحرثويبهاحرهزيههاحرب  ح هحعهاحا ئيهاالابدواحيهبتثا   ه
 حخبحطهاحرةلو هحترغعيهحعهاحرهو ااهاحرشاغبيهحارثويا عهاحرهز  عهفيهاآل ي:ه3-3
 احرهو ااهاحفكحاي  ▪
 احرهو ااهاحبمزليهواحغصليلي  ▪
 جدلي احرهو ااهاحخ ▪
 احخجدليهوحهو ااهاال دول  ▪
 احرهو ااهاةاا ايهاحبزضلرليهواحبتو اي  ▪
 رةددرهاحث ايددواهغ ددحهاحبتو ادديهذااهاحدددايهبوحرثويددثيهجددخءهحهددظهفدديه شددغاحهاحرهددو ااهاحرهزلدديهه3-4

واركعهأنه رةرهجخءهحعهاحبعالظهاحعاظههوذيهحوهيداقهاحبمك دثهعالدههفديهحةلدو هاحبعادلظهاحرثويدايه
 (هIES-2)ه2 اظه

  2005ذجاهاحرةلو هحعررهبههاعبثو َاهحعها ولهحعهيزويحهيزيهه3-5

 (IES-4معيار التعميم السحاسبي الدولي السهشي رام ي 3-2-4
 احقلظهوا خاليهواححاغ لواهاحرهزلي هعزغانهاحرةلو :

  رض ونظاق السعيار: يذس  الغرض من السعيار في اآلتي:
يددزرهذددجاهاحرةلددو هعادديهاالحبددخامهبددوحقلظهوا خدداليهواححدداغ لواهاحرهزلدديهاحبدديهحتددبهاحثدددغلهعا هددوهه -

 حعهاحاحخوحمهاحبعالريهحارثويا عهاحرهز  ع ه

يهث هذجاهاحرةلو هتحيهتعثااهعذغهاحه ئيهاحرحشتهحعذغايهاال ثدواهاحدثوحيهحارثويدا عهحدعهجهديه
 احرزويثيه االحبخامهبوحقلظهوا خاليهواححاغ لواهاحرهزليه

وامح هاال ثواهاحثوحيهحارثويا عهأنهحهزيهاحرثويثيهفيهجرلعهأخثوءهاحعوحظه غخهوه عردرهفديهب ئدواهه -
اموفليهحجبافيهحهجاه وخةهاحرعوي حها خالقليهحارثويا عهاحدوا  هحتاددهحعدوي حهاحرثويدثيهاحثوحلديهته

حثويددداليهذااهجدددغا ههوحهدددجاه دددونهتيدددثا هاغاعدددثهاححددداغكهاحرهزددديهحارثويدددا عهيدددا رهحبمدددثحظهخدددثحوا
 عوحلي 

 رةلدو هحاقدلظهوا خداليهواححداغ لواهه2005(هاعبثو اهحدعها ولهحدعهيزدويحهIES-4)حشاقهاحرةلو هه -
 احرهزليه 
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 (  IES-5معيار التعميم السحاسبي الدولي السهشي رام ي 3-2-5
هحبشاثواهاحجاح هاحعراليهعزغانهاحرةلو :

 الغرض ونظاق ،ذا السعيار: ويتسث  في اآلتي:
ذددددجاهاحرةلددددو هحدددددفهاحجاددددح هاحعرالدددديهحعذددددغهاال ثددددواهاحددددثوحيهحارثويددددا عهاحبدددديهحخددددبحطهانهحكددددغنهه -

 أعذويهوهحعهاحثويا عهعايهشهوا هاحرثويا عهاحرهز  ع 
احهدددث هحدددعهذدددجاهاحرةلدددو :هذدددغهاحبمكدددثهحدددعهأنهاحرحشدددث عهاحدددجيعه زشادددقهعاددد هظهيدددفيهاحرثويدددا عهه -

احرزويددثيهفدديهاحغاددةههواحبمذ ددرهعادد ها عرددولههاحرهز دد عهالبددثهحددعهاحثدددغلهعادديههاحجاددحااهاحعرالددي
 احرجبديهواحرهزليهحارثويا ع 

ادثه كدغنهذزدوكهحوجدديهحرخادثهحدعهاحبشدغاحهبعددثهاحبمذ درهحتادبهاحرحشدث عهوجعاددههحددرهتحد هححددبغ هه -
حثاقهححوبواهاوخغخيهأوهأيهشكرهبخحهحعهاحبجدر هوعا هأحيهحولتهيدغ ه كدغنهذزدوكهحوجديه

 حبشغاحهاحبعاظهاحرحبرحهواحثفومهعا هاحكفوء هاحرهزلي ه
  2005يزويحهه1حعباحهذجاهاحرةلو هيو اَوهحاعررهحعهه -

 (IES-6معيار التعميم السحاسبي الدولي السهشي رام ي 3-2-6
  م لظهاحمث ااهواحكفوء ههاحرهزليهعزغانهاحرةلو :

 الغرض ونظاق ،ذا السعيار: يتسث  في اآلتي: 
 حبشاثواهاحبم لظهاحزهويليهحمث ااهاحرحشتهاحرهزليهواحكفوء هاارهاحبمذ ر ه -
احرهزليه)أيهاحرعحفيهاحرهزليهواحرهو ااهاحرهزليهواحقلظهاحرهزليهذجاهاحرةلو هيبعوحرهحعه م لظهحامث ااهه -

 وا خاليهواححاغ لوا(هاحركبحثيهحعهخاللهبحاحمهاحبعالظهاحرهزي 
فدددديهتسددددو هحعددددوي حهاحبعاددددلظهاحثوحلدددديهحارثويددددا عهاحرهز دددد عتهواحرعحفدددديهواحرهددددو ااتهاحقددددلظهوا خدددداليهه -

حبدديهعمددثاهحددعهااددرها فددحااهاحبدديه رةددرهاحثكددظهوححدداغ لواهاحرهزلددي هيددبظهحزواخدديهاحمددث ااهواححددرواهها
عايهاحكفوء  هوأنهاحبالكهه اطهاحمث ااهحعشيهحلشحاهج دثاهأنهاحفدحاهحثحدههاحمدث  هعاد هأااءها عردوله

 بكفوء  ه
ذزوكهقلظهواحرهو ااهحهزليهحع زديهحركدعهاحثددغلهعاد هأفذداهوهحدعهخداللهاحجادح هاحعرالديهو م لرهدوهه -

 ثوكو هفيه حوكعهاحعرر فيهحكونهاحعررهأوهحعهخاللههاحر
  2005يزويحهه1ذجاهاحرةلو هحعباحهيو اوهاعبثو اهحعهه -

 (IES-7معيار التعميم السحاسبي الدولي السهشي رام ي 3-2-7
ه:هاحبشغاحهاحرهزيهاحرحبرحهفيه شغاحهاحرزوذمهاحرثوياليعزغانهاحرةلو 
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 الغرض ونظاق ،ذا السعيار: يتسث  الغرض من ،ذا السعيار في اآلتي:
 ،ذا السعيار يهجب بمي الهيلات األبزاء اآلتي: -
  عخاخهاالحبخامهبوحبعاظهحث هاحثلو هب عهاحرثويا عهاحرهز  ع ه -
  لح حهاحغيغلهتح هفحصهاحبشغاحهاحرهزيهاحرحبرحهواحرغا اه عذويهو ه -
 وضعهحمويلدهحألعذوءهحبشغاحهواحثفومهعا هاحكفوءااهاحرهزليهاحالوحيهحثروحيهاحرداثيهاحعوحي ه -
  يثهوإخفوذهايبرحا ه شغاحهويلوخيهبكفوء هحهزليهحارثويا عهاحرهز  ع ه -

حعبرددثهذددجاهاحرةلددو هعادديهحاددثأههعددومهيبرةددرهفدديهاحرحددلوحليهاحفحاحدديهحارثويددبهاحرهزدديهفدديهاحبشددغاحهه -
واحثفددومهعادد هاحكفددوء هاحرهزلدديهاحالوحدديهحبددغف حهخددثحواهذااهجددغا هعوحلدديهحاعرددالءهوأيددثووهاحعرددره

حضهاحبشددغاحهواحثفددومهعادد هاحكفددوء هاحرهزلدديهحاعرددالءهواحرددغصف عهوأيددثووهوغ حذددوههحددعهاحرهددعههب دد
 ا عرولهوا سحا هاآلخحي 

ذددجاهاحرةلددو هيددزرهعادديهأنهاحه ئددواها عذددوءه زفددجهاحبشددغ هاحرهزدديهاحرحددبرحه ربشاثددواهو خددحطه -
أيوييهحكغنههجخءهالهيبتخءهحعهعذغايهاحرثويبهاحرهزلديهاحرحدبرح ه ربشاثدواه حدوذظهفديه ثم دقه

احرهزديهحدعه مدثحظهخدثحواهذااهجدغا هعوحلديهحباالديهاحبلوجدواهاحترهدغ ه)بردوهفديهذحدطهاحعردالءههذث 
 وأ بووهاحعرر( 

ذدجاهاحرةلدو هحمدثمه شدغ هحهزديهححدبرحهوامدثمهحفدوهلظهاحبشدغاحهاحرهزديهاحرحدبرحه مخخدشيهوحجحجددواه -
 احبعاظهذااهاحدايتهحبيهحركعههاحبثمقهحزهوهواوبابهوهحاقلوس 

حبرحهحخد حهتحد هاحدبعاظهواحبزرلديهاحرشدغ  ههواثدوفاهعاد هاحمدث ااهاحالوحديهحبركد عهاحبشغاحهاحرهزيهاحر -
 احرثويا عهاحرهز  عه ااءهأاوا ذظهبكفوء  

  2006يزويحهه1ذجاهاحرةلو هحعباحهيو اوهحعه -

 (IES) -8معيار التعميم السحاسبي الدولي السهشي رام 3-2-8
 حبشاثواهاحكفوء هحرحاجعهاحثحوبوا هعزغانهاحرةلو :

 الغرض من  السعيار: يتسث  في اآلتي:
 ححاجعيهاحثحوبواهعراليهحهريهحعهاحزوحليهاحبعالرليه خهوه زشغيهعايهحوياي:ههه-
  شا قهاحرهو ااهاحبثا اليتهواحثكظهاحرهزيتهواحخكرهاحرهزي ه -
 اةاا اي هعوا هحوهحمغمهبهوهفحاقهحعهاحرهز  عتههيبربعغاهبوحرهو ااهه -
  حبجثمهأشكولهحزويثيهحعهاحبكزغحغجلوهبشحاميهحزهتلي هه -
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يبغافقهحعهجرلعهاحرعدوي حهاحبمزلديهذااهاحددايتهحةدرههاحرعدوي حههاحرحاجعديهاحثوحلديهتهحعدوي حهاحبدثا قهه -
)ححاجعدددددديهاحثحددددددوبوا(تهحعددددددوي حهاحثوحلدددددديهحاتددددددغا هوهاححددددددلشح تهوحعددددددوي حهاحبمددددددو احهاحروحلدددددديهاحثوحلدددددديه

(ISQCs)احرعوي حهاحرثوياليهاحثوحلي(ه)تهه(واحرعوي حهاحرثوياليهاحثوحليهحامشو هاحعومهIFRSه ) 
 يبغافقهحعهاحرعوي حهواحمغاعثههاحرشاغبيهحألخالقلواهاحرهزلي هه -
ححاجعيهاحثحوبواهجخءهالهيبتخءهحعهاحزضظهاحربشدغ  هحبثثيدثهاحرحدويايهواحرحدئغحلواهااخدرهحزضردواهه -

عهأخثدددوءهاحعدددوحظهوذددديهحدددعهضدددرعهاشدددبحاسواهاالابدددحاضهوإبدددحامها عردددولتهو دددجحطهاحرتبردددعهفددديهجرلددد
احبعوادددثااه تدددحيهوفمدددوهحامدددغاخ عهاحرزضرددديهجادددحَاهاوه كدددغنهسغاملددديهحابمحادددحهعدددعهعثاحددديهاحرخدددو  يهفددديه
ا حددغالتهو مددثحظه مك ددثااهعددعهسحاددقه مددو احهحغامدديهوحغاعدديههبخددمنهاةشددحا هاحرددوحيهعادديهاحردددغا اه

 احجوييهبدوحبهاحرداثيه 
االابددددواحيهاحجوضدددعيهحرحاجعددديهاحثحدددوبواه عردددرهحدددعهاحهلوكدددرهاحبزضلرلددديهاحرجبافددديهفددديهاحرزضردددواهه -

احمشوعدددواههاحبددديهاله هدددث هحادددحبتهيدددغاءه وخدددةهعوحددديهاوهخويددديههوححاجدددعهاحثحدددوبواهحدددعهحهوحدددهه
 احبعوحرهحعهاحا ئواهاحرعمث هواحرب  ح هفالبثهحعهفهرهوهو م لرهوه 

ره ا دحهتحديه مدو احهحوحلديهحبحدميهذااهجدغا هعوحلديهأنهخضومهاحعغحريهأكثهعاديهضدحو  هاحثوجديهبخدكه -
 فهظهااخرهاحااثانها يويليهوخو جهاةاالظهعاحهاحثثواههحجحطه بغاعهب ئيها عردولهاحعوحرلديهاالحبةدوله

 احيهحعوي حهاحرحاجعيهاحثوحليهاحرعبح هبهوهواحرماغحيهاوحلو ه
لدديهواثرددرهعزددغانهحبشاثددواهاحكفددوء هحعباددحهذددجاهاحرةلددو هحددعهحعددويحهاحبعاددلظهاحثوحلدديهحارثويددثيهاحرهزه -

احرهزلدديهحرحاجعدديهاحثحددوبواهبرددوهفدديهذحددطهاحرددحاجع عهاحددجيعهحعراددغنهفدديهب ئددواهحادددزوعواهاحرثددثا ه
وبوحبدددوحيهفدددونهاال ثدددواهاحدددثوحيهحارثويدددا عهحثبدددوجهأعذدددورههاحددديهوضدددعهيلويدددواهوإجدددحاءااه حدددرته

عهاحثحددددوبواهو م ددددلظهاحكفددددوء هحألعذددددوءهعزددددثهاحبعاددددلظهاحرهزدددديهحعحفدددديهاو هاحرحددددئغحليهاحرهزلدددديهحرحاجدددد
 احرشاغبيهحهظههاحبيهحثكظهعا هوهحعهاحرزضرواهواححاشواهاحبزضلرليهوأسحا هأخحيهاوحةيه 

ذدجاهاحرةلددو ه ددظهوضدعههحارخددب ا عهبرهزدديهححاجعديهاحثحددوبواههحددلدهبحدابهاعددظهاحرعحفدديهواحرهددو ااهه -
 هوا سدددحا هاالخدددحيهفثحدددبهوحكدددعهبحدددابهأذرلددديهوحكوخددديهاحرحاجعددديهحدددعهاحزوحلددديهاحبو اجلددديهحاترهدددغه
 ( IES-7واح ث هذجاهاحرةلو هبوحخحوطههاحربثعيهحارثويا عهاحرهز  عهفيهاحرةلو ه اظه)

يهث هذجاهاحرةلو هعايهاحبمك ثهبمنهاحرثويا عهاحرهز د عهحركدزهظهاكبحدووهأوهاحثفدومهعاديهاحمدث ااهه -
 احرثثا هواحرشاغبيهحعررهححاجعهححوبواه ه

 حترلعهححاجعيهاحثحوبوا ه2008اعبثو اهحعها ولهحعهيغح غهحعباحهذجاهاحرةلو هاوبرهحابزف جه -
ه
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القدم الثالث: مقتير  تظيهير التي،يي  العمسيي السحاسيبي لتحقييق جيهدة الحيياة  3-3
 الهعي ية والتعميسية

يهددث هذددجاهاحمحددظهتحدديه مددثحظهتسددو هحمبددححهحابمذ ددرهاحعاردديهوا كددواحريهيددوحتهحابشا ددقهفدديهحتددوله
ا كددواحريتهو ددجحطهحبددث ابهاحجددحات عهحددعهاحرثويددا عهه ثددةهاشددحا هاحتوحعددواهأوهاحبعاددلظهاحرثويددايه

احرزضردددواهاحرهزلددديهرهواح كدددخهذدددجاهاةسدددو هعاددديها خدددجهبرعدددوي حهاحبعادددلظهاحرثويدددايهاحرهزددديهاحثوحلددديه
احددددوا  هعدددعهاال ثدددواهاحدددثوحيهحارثويدددا عهوعدددثاذوهاروخلددديهحعدددوي حرهح دددتهيزدددواذهذدددجاهاحمحدددظهعرالدددواه

 رمبححهحعهخاللهاحزموطهاآل لي: درلظهاةسو هاح
 احهث هحعهاةسو هاحرمبحح ه3-3-1
 حفوهلظهاةسو هاحرمبحح ه3-3-2
 خشغااه درلظهاةسو هاحرمبحح ه3-3-3

 وحعهخاللهاحعحضهاحبوحيهيبظه زوولهذحطهبوحبفد رهفلروهياي:

 الهدف من اإلطار السقتر    3-3-1
 يهث هاةسو هاحرمبححهتحي:

احبعالرلدددديهواحبمذ الدددديهحابعاددددلظهاحرثويددددايهبكالددددواهاحبتددددو  هفدددديهاحرتددددولها كددددواحريه عددددثيرهاحرزددددوذمه
 واحاحاحمهاحبث االيهاحبيه مغمهبهوهاحتوحعواهواحرزضرواهاحرهزليهفيهحتولهاحرثويثيهواحرحاجعي 

 مفاهيم اإلطار السقتر   3-3-2
 حخبررهاةسو هاحرمبححهعايهاحرفوهلظهاآل لي:

حمدددثهبوحرزددوذمهاحبعالرلدديهواحبمذ الدديهحارثبددغيهاحرعاغحددو يهاحددجيهواحبمذ الددي:هحفهددغمهاحرزددوذمهاحبعالرلدديه -
يبظه ث احههفيهححاحرهاحبعالظهاحرثويايههاحتوحعيهوفغيهاحتوحعيتهو جحطهاحروا هاحعارلديهاحبديهحمدغمه
احرحاكددخهاحبث االدديهاحرهزلدديههببغواعهددوهعادديهاحربددث ب عهحددعهاحعددوحا عهفدديهاحرتددولهاحرثويددايهوححاجعدديه

   بوا هاحثحو
 حمدثهبههخحاتيهاحتوحعواهاحردحايهحعهساثيهاحبتو  هشةثيهاحرثويثي هحفهغمهاحبعالظهاحرثويايه:ه -
احاددحاحمهاحبدديهحمددغمهححاكددخهاحبمذ ددرهاحرهزدديهحرهزدديهاحرثويددثيهواحرحاجعدديرهاحاددحاحمهاحبث االدديهاحرهزلدديه:ه -

 ببزرليهاحرهو ااهاحعارليهواحعراليهحاعوحا عهواحرربهز عهحارهزي ه
حترغعددديهاحرعددددوي حهاحبددديهأيدددث ذوهاال ثدددواهاحدددثوحيهحارثويددددا عهحهاحبعادددلظهاحرثويدددايهاحدددثوحي:هحعدددوي  -

و ظهاحبعثيرهه2004(تهبخمنهاحبعالظهاحرثويايهوعثاذوهاروخليهحعوي حهأيث اهعومهIFACاحثوح  عه)
  2008وفيهعومهه2005عا هوهفيهاحعومه
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ححددبشلعهاحجددحامهأوهاحربددث وهاحثدددغلهحخددبررهعادديه رلدديهاحرعحفدديهاحعارلدديهاحبدديهاحرثبددغيهاحرعحفددي:ه -
 عا هوهحعهخاللهاحرزوذمهاحبعالرليهواحبث االيه 

حترغعددديهاحمدددث ااهاحبددديهحكبحددداهوهاحمدددويظهبررو يددديها عردددولهاحرثويددداليهالختدددووهاحرهدددو ااهاحرهزلددديه:ه -
احرهدومهاحرغ ادديهاحلدههفدديهحتددولهاحرثويدثيهوذددجههاحرهددو ااهيدبظهاحبثدددرهعا هددوهحدعهاحاحخددوحمهاحبعالردديه

 احتوحعواهأوهحعهخاللهححاكخهاحبث ابهاحرهزي فيه
ذيهعراليهاحبدح ها خالايهواححاغ يه تدوهههحرو يديهحهزديهاحرثويدثيهواحرحاجعديهاححاغكهاحرهزي:ه -

 اوهاحقلومهبميهعررهيح ث هببشا قهاحرثويثيهواحرحاجعي 
ثيهواحرحاجعديه شغاحهأيدوح بهاحدبعاظهواحزردغهواالببكدو هفديهحتدولهاحرثويداحبثح عهواحبشغاحهاحرحبرح:ه -

 وأحثاهوهايبجثامهعرالواهاحبثا رهاحروحيهوإشو ااهخشحهاحرحاجعي 
 عزددديهاحعزوحددديهاحرهزلددديهاحبددديهيدددبظهبدددجحهوهحدددعهاادددرهاحرخدددب ا عهفددديهاحرتدددولهاحكفدددوء هاحرهزلددديهاحالوحدددي:ه -

 احثويايهحبثم قها ذثا هاحرشاغبيهبكفوء هعوحليهوفوعاليه ا ح  

 :ظهات ترسيم اإلطار السقتر  3-3-3
 يح كخه درلظهاةسو هاحرمبححهعايها خجهبرعوي حهاحبعالظهاحرثويايهاحثوحيهحعهخاللها  ي:ه

 حبشاثواهاحبعالظهاحرثوياي(:هاحرةلو هاحبعالريهاحرثويايها وله)
 احبالكهاحمث  هاحجذزليهواحرعحفلي ه -1
 احبالكهاحرهو ااها يويليهواحجاح هاحجا ليه  -2

 )احرثبغيهاحبعالريهحارزوذمهواحاحاحمهاحبث االي(:هاحرةلو هاحبعالريهاحرثويايهاحةوخي
ه–حثويددثيهتاا ادديهه–االذبرددومهبرزددوذمهاحرثويددثيهواحبرغاددرهواحمددوخغنهذااهاحدددايه)هحثويددثيهحوحلدديه -1

 ححاجعيهححوبليه(ه–اغاخ عهذااهاحدايه
 احبتو  هاحثوحلي(ه–فاحفيها خخشيهه–االذبرومهبرزوذمهاحرعحفيهاحبزضلرليه)هأيغايهاحروله -2
ايدددبجثامهاحادددحاحمهاحرثويددداليهه–هOfficeاالذبردددومهبرزدددوذمه كزغحغجلدددوهاحرعاغحدددواه)ايدددبجثامهبدددحاحمه -3

 ايبجثامهبحاحمهاحرحاجعيهاالحكبحوخلي(ه–احتوذخ ه

)احعزويدحهاحعرالدديهواحجادحااهاحركبحددثي(هتهخدوصهبرحاكددخهاحبددث ابههاحرةلدو هاحبعالردديهاحرثويدايهاحةوحددت
 احرثويايتهواخبررهعاي:ه

احبثا ددرهاحرثويددايه(هوذددجاهالهيددبظهتالهبعددثهتجددحاءهه–احفهددظهه–بوحرهددو ااهاحفكحادديه)هاحرعحفدديهاالذبردومه -1
 تخبثو ه م لظهاحرهو ااهاحعرالي 
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اجدددوا هاحخدددطهاحرهزددديهه–احمدددث  هعاددديهاحبكلدددفهه–االذبردددومهبوحرهدددو ااهاحخجددددليه)هاحبعادددلظهاحدددجا يه -2
 احدثي( 

 احثغا هاحازوء( ه–احبفوعرهاحةموفيهه–يهاالذبرومهبوحرهو ااهاحبزضلرليه)هحهو ااهاحعررهاحتروع -3
 احثكظهاحرهزي( ه–احمث  هعايهاحبفووضهه–االذبرومهبوحرهو ااهاالاا ايه)ه جشل هايبحا لتيه -4

)تشدددبرولهاحرزدددوذمهواحادددحاحمهاحبعالرلددديهعاددديهاحمغاعدددثها خالقلددديههاححابدددع احرةلدددو هاحبعالرددديهاحرثويددداي
 واححاغ لي(هح تهضحو  هاالشبرولهعايهاآل يه:

 شبرولهعايه ث ادها خاليهاحعوحيهبوحعررهاحرثوياي اة -1
 اةحبةولهحارثوا ها خالقليها يويليهحارثويبهواحرحاجع ه -2
 اةحبةولهحرعوي حهاححاغكهاحرهزيها خالاي  -3
 اةذبرومهبوحرحئغحليهاةجبرومليهواحا ئلي ه -4

 )هاعظهاحجاح هاحعراليهفيهاحعررهاحرثوياي(:هاحرةلو هاحبعالريهاحرثويايهاحجوحده
 و شهعررهوحثوكو هحاغااعهاحرثويايهضرعهاحرمح ااهاحبعالرليهواحبث اثواهاحربجددي ه -1
  ب هحزوذمهاحبعالظهاحرثويايهاحذحاايهبو خخشيهاحبتو ايهوإاا كهاحبزغ هواحثوالاهاحجويي ه -2
  زرليهاةححوسهبوحرحئغحليهوححبغاو هوهاحعرالي ه -3

 )ضحو  هتجحاءهاخبثو ه م لريهحرثيهاحبثد رهاحعاري(تهواخبررهعاي:اححواسه  هاحبعالريهاحرثوياياحرةلو
  م لظهاحرعحفيهاحرهزليهبو ااءهاحرثويايهوححاجعيهاحثحوبوا  -1
  م لظهاحرهو ااهاحرهزليهاحركبحثيهفيهاعرولهاحرثويثيهواحرحاجعي ه -2
 ثوياي  م لظههحثيه شغاحها خاليهواححاغكهاحرهزيهحاعررهاحر -3
  م لظهحثيهحثكوههاحبشا قهاحعرايهحعهخاللهاحاحاحمهاحبث االي ه -4

 )احبثح عهواحبعالظهاحرحبرح(ه:هاحرةلو هاحبعالريهاحرثويايهاححوبع
 حزواخيهاحبشغاحهفيهاحرتولهاحرثويايهواحعررهعايه ثثيتهاحرمح ااهواحرثبغيهاحبعالري ه -1
احرثويدددداليهحةددددرهاحرتددددوالاهاالاا ادددديهحزواخدددديهاحبشددددغ هفدددديهاحرتددددوالاهذااهاحدددددايهبوحررو يددددواه -2

 واحبرغااليهواالابدواحيهو كزغحغجلوهاحرعاغحوا 
  شغاحهحمويلدهاحكفوء هواحثكظهاحرهزيهواحبث ابهعا هو ه -3
  شغاحهااليبفوا هحعهأخضريهاحجاح ههواحرثوكو هاحبث االيه  -4

)اةذبردومهبميدوح بهححاجعديهاحثحدوبواهعزدثهه عادلظهو مذ درهاحجدحامههاحةدوحع احرةلو هاحبعالريهاحرثوياي
 شةثيهحثويثي(:

  شا قهاحرهو ااهاحبثا اليهواحثكظهاحرهزي ه -1
  زرليهاحرهو ااهاةاا ايهحرحاجعهاحثحوبواهاحثوحيه ه -2
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االيبفوا هحعهاحرحاجعيهاةحكبحوخليههفيهصرهحفوهلظهاحرثويدثيهاالحكبحوخلديههو كزغحغجلدوهاحرعاغحدواه -3
 واال دوله 

 االذبرومهبرعوي حهاحرحاجعيهاحثوحليهواحردحاي ه -4
ذددددجاهواركددددعهحاثوحددددته غضددددلتهاةسددددو هاحرمبددددححهاحددددجيهحركددددعهايددددبجثاحههفدددديهاحرتددددولها كددددواحريه

(هتهو ددجحطهاةسددو هاحرمبددححهاحددجيهحركددعهايددبجثاحههفدديهحتددوله2-1احرثويددايهحددعهخدداللهاحخددكره اددظه)
 ( 2-2)هاحبث ابهاحرثويايهاحرهزيههحعهخاللهشكره اظ

 

 :قل تظهير التعميم األكاديسي السحاسبي إطار مقتر  لدبم جهدة الحياة من: 2-1شك  
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(ههياددد عهحترغعددديهحبشاثدددواهاحبشدددغاحهاحرح كدددخ هعاددديهحعدددوي حهاحبعادددلظه2-1ح دددتهأنهاحخدددكرهاححدددوبقه ادددظه)
احرحدبمارهعزدثهااغحدههبكالددواهاحرثويدايهاحدثوحيهبثاحديهحدعهاحبمكددثهحدعهاحدبالكهاحمدث  هاحجذزلديهواحرعحفلدديهحرثويدبه

 احبتو  تهحبيهضرونهاحبثح عهاحرحبرحهوضرونهاحبمذ رها كواحريه رثويبهأوهححاجعهححوبوا 

 
 :قل تظهير البرام  التدريبية السحاسبية طار مقتر  لدبم جهدة الحياة منإ :2-2شك  

 شددغاحهاحاددحاحمهاحبث االدديهه(هيادد عهاةسددو هاحرمبددححهحددثعظهجددغا هاحثلددو هحددعهخددالل2-2ح ددتهأنهاحخددكره اددظه)
حارثويددا عهوخحاتددديه الددواهاحبتدددو  تهحدددعهخدداللهاالحبدددخامهبعدددث هحمغحددواه خدددبقهحدددعهحعددوي حهاحبعادددلظهاحرثويدددايه
احثوحيته اثأهحعهاحبالكهاحرعحفديهاحجذزلديهواحرعحفلديهاحبديه ح كدخهحدعهجدغا هاحرلذدرهاحتدوحعيهاحدجيهحددرهعالدهه

غاحهاحبعالظهاحرثويايهفيهاحتوحعواتهبث تهيدبظهاحبح  دخهعاديهاعدظهاحجحامتهوفموهحارمبححها كواحريهاححوبقهحبش
احرهدددو ااهاحرجبافددديهاحبثا الددديهواعدددظهاالححدددوسهبوحرحدددئغحليهوححدددبغاو هوهاحعرالددديتهوبجويددديهاعدددظه وحهاالببكدددو ه
وحهو ااهاحبثا رهواحثكظهاحرهزيهبروهحثمقهجغا هاحثلو هحاغصليليهحارثويدبتهوحارزضرديهاحبديهحعردرهف هدوهوحعهدوه

هبثررهححئغحلواه ثم قهايبحا لتلو هوهاحعوحي وا
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