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 صـــــالمستخل
 

تعدددف يةايدددة رال المدددال مدددن اتدددري الم إددد  ات التدددا تيدددم رفارة المصدددار   ا جيدددية الر اتيدددة 
 اإلشددراةية الماليددة  الن فيددة الماليددة  الف ليددة لمددا ليددأا الم إدد   مددن اىميددة يتيددرة ةددا رفارة المصددر  

  امايتو.
ينات  تفايددة   ددف   ددف اتسددمت ا  إددا  اي تصددافية  الماليددة تشدديل  ددام منددأ نيايددة   ددف السددت

الستعينات من ال رن العشرين تعفم ايست رار تستب يثير من ا يمات، ةانعيست اثار ىأه ا يمدات ةدا 
السددي لة  المفي نيددة،  شددا ت ةددا ال  ددت نةسددو ايمددة المددفة  ات  ايمددة الث ددة،   ددف افت ىددأه ا  إددا  

ال المال رلى اجدم الم جد فات ا  تالمصار  رلى المتالغة ةا العمل المصرةا من غير اىتمام تنستة ر 
 غير ألك . ا اجم ال فائع 

ةوسديا،  يدرف ةعدل ليدأه افت ىأه الاالدة تدف رىا رلدى ر   نييدار  دفف غيدر  ليدل مدن المصدار   ا،
معيددارال للر اتددة  لددى المصددار  تيددف  تددف يم يةايددة رال  8811ا اددفاث ا تراددت لجنددة تددايل ةددا  ددام 
يجدداف المندد اخ المناسددب لوئتمددان لإددمان تةعيددل الر اتددة  لددى الم ددا ر،   ددف المددال للجيدداي المصددرةا،  ا،

رف دال تعدض التعدفيوت  ليدو  رلىراة ت ت تيق ىأا المعيار تعض السلتيات اآلمر الأي فةع لجنة تايل 
 . (2) ا ل ت  ليو تسمية تايل

معيدار يةايدة رال المدال ةدا تالمتعل دة لجندة تدايل  م درراتتعدر  اثدر رلدى  ترما ىدأه الفراسدة 
اإل ار النظري لمعيار يةاية رال المال  ت ال لم ررات  الى تسلي  الإ ء  لى المصار ،  ام ال ت ظي 

 . (1,2)لجنة تايل 
ا تار التااث  ينة تألةت من ارتعة مصار   تق  لييا معيار تايل ليةايدة رال ألك  لتا يق 
 رتعددة ىددا   ،  المصددار  ا2002 ددام  رلددىتفايددة ت تيددق المعيددار ةددا العددراق  8881المددال مددن  ددام 

العرا ددا مصددر  الراةددفين،  مصددر  الرشدديف  ىمددا مددن المصددار  الاي ميددة،  مصددر  الشددرق ا  سدد  
 لوستثمار،  المصر  التجاري العرا ا  ىما من المصار  ا ىلية .

 – يندة التادث  – تعف تاليدل التياندات التدا اصدل  لييدا التاادث مدن المصدار               
يسددتنتاجات التددا اسددتنت ت مددن  ا ددع اإل ددار المةدداىيما النظددري مجم  ددة مددن ا رلددىت صددلت الفراسددة 

 ان تددنيض ،  (1)ت تيددق معيددار يةايددة رال المددال  لددى  ةددق تددايلن ت دد ر االتددا يميددن    التاليلددا 
 لم ايتة االة الت  ر . (2)تإميانات المصار  العرا ية   فراتيا لغرض ت تيق تايل

الت صدديات  التجاريدة العرا يدة تمجم  دة مدن ةدا إد ء نتدائل التادث ا صدى التااددث المصدار  
 تيف  ايستةافة منيا .

 


