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 المستخمص
ةا ددب ابة ددالات  إد يعددم يعددم ضوعددور ابة الددخ ابمان يددخ ضددن ابضواعدديل ابةيويددخ وابض ضددخ لاب  ددلخ بض

تقدويم  ادام ابة الدخ  قطخ ابلمء ابتي ي ط ق ض  ا في أماء ابض ام ابض اطخ له  ولعلداةة أندةي يض دن ابقدول أن 
ابمان يددخ يض ددل  قطددخ ابلمايددخ فددي  ضددل ابضددم ق إد فددي عددوء ردددا ابتقددويم يعددم إ ددةاءات ابتددم يق ويةددمم ة ددم 

بك ابتعددةع   دق  قدداط ابعددعع واو ده ابقجددوة ابضو ددومة االنتلداةات ابتددي  ديعتضم   ي ددا فددي اب ةد  و ددد
 في اإل ةاءات وابتوجيخ لعال  ا إة اضًا ب ة الخ.

وضن ردا ابض ط ق تأتق رده ابمةا دخ  ضةاوبدخ ضدن ابلاةدث بمةا دخ ضدمي ا تضدام ضةا دب  ابة دالات 
ن تقويضدده ب ة الددخ إد ي ددعق ضةا ددب ابة ددالات ضدد  ددق   اجددة ابة الددخ ابمان يددخ   ددم ت  ي دده لض ضددخ ابتددم يق  

ابمان يدددخ إبدددق ابو دددوع   دددق مة دددخ ضعوبيت دددا وضدددمي إض ا يدددخ اال تضدددام   ي دددا وفدددي عدددوء دبدددك يدددتم تنطددديط 
 االنتلاةات األ ا يخ ابتي ت مع إبق ابتأ م ضن  مابخ ابليا ات ابضابيخ لجوةة  افيخ.

ابة الددخ ت ضددن ضلدد  خ ابمةا ددخ فددي  ددمم وعددوح   اجددة  مشــكمة الدراســةوفددي عددوء ضددا تقددمم فدد ن 
بددمي ضعاددم ضةا لددي ابة ددالات ضضددا يددؤم  إبددق  (SAS No. 78)ابمان يددخ  ضددا وةمت فددي ضعيدداة ابتددم يق 

عدددعع وتلددداين ض دددتوي ابع ايدددخ ابضلدوبدددخ فدددي فةددد  وتقدددويم ردددده ابع اجدددة ب وةدددمة اال تجددداميخ ابناعدددعخ 
 جل إبي ا.ب تم يق ويؤم  دبك إبق ن ل في تنطيط إ ةاءات ابتم يق وفي اب تائج ابتي يتم ابتو 

فدددي مةا دددخ ضدددمي ا تضدددام ضدددم ق ابة دددالات   دددق ابة الدددخ ابمان يدددخ ب وةدددمة هـــدل الدراســـة  وتة ددد 
اال تجدداميخ ابناعددعخ ب تددم يق فددي تةميددم إ ددةاءات ابتددم يق ابض ا ددلخ وابتددي تض ددن ابضددم ق ضددن أماء ابض ضددخ 

ابضابيدخ ب ضة د   ابضدابي و تي دخ ابض اطه له وابضتض  خ في إلماء ابةأ  اب  ي ابضةايم  ن ضمي تض يل ابليا ات 
 اب لاط لجوةة جام خ و امبخ.
 ابةئي يخ اآلتيخ:الفرضيات وا ت مت ابمةا خ إبق 

 يعتضم ضةا لي ابة الات   ق تقويم   اجة ابة الخ ابمان يخ   م تنطيط إ ةاءات ابتم يق. .1
يددخ   ددم تنطدديط يو ددم تلدداين لددين ضةا لددي ابة ددالات فددي ضددمي ا تضددامرم   ددق   اجددة ابة الددخ ابمان  .2

 إ ةاءات ابتم يق.
تتلدداين ابعواضددل ابضددؤ ةة فددي ضددمي ا تضددام ضةا ددب ابة ددالات   ددق   اجددة ابة الددخ ابمان يددخ فددي تنطدديط  .3

 إ ةاءات ابتم يق.
وتةقيقًا ب مع ابمةا خ وانتلاة فةعيات ا فقم اتلل ابلاةث أ  ولين تض ل أوب ضا في أ  وب ابمةا خ 

اب ادة  ب مةا دخ ضدن ندالل اال دتعا خ لابضجدامة ابعةليدخ وريدة ابعةليدخ  اب اةيخ ابد  ُ دة  بعدةا اب ا دب
دات ابج خ لضوعور ابمةا خ  وتض ل  ا ي ضا في أ  وب ابمةا خ ابضيما يخ ابد  تم ت  يده ضن نالل ا تلا خ 
ُوّ  ت   ق  ي خ ضن ضةا لي ابة الات في ابقطا ين ابنا  وابعام لغيخ ا ت الء آةائ م لنجو  ضدمي 

 امرم   ق   اجة ابة الخ ابمان يخ   م تنطيط ض ضخ ابتم يق.ا تض
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ب ن  يخ ابعاضخ ب مةا خ  وتم  الفصل األولوتم ت  يد أ  ولي ابمةا خ في نض خ فجول  إد ُنج  
تق دديضه إبدددق  ال دددخ ضلاةددث ت ددداول األول ض  دددا ضةا عدددخ ب مةا ددات اب دددالقخ أضدددا اب ددا ي فقدددم نجددد  بعدددةا 

 ث لوجع ض تضل و ي خ ابمةا خ.ض   يخ ابمةا خ و  ي اب اب
طليعدددخ ابة الدددخ ابمان يدددخ إد تدددم ابتطدددةق فدددي ابضلةدددث األول إبدددق ض  وض دددا  الفصـــل اليـــانيوت ددداول  

وأرددماف ا ونجائجدد ا وفددي ابضلةددث اب ددا ي تددم ابتطددةق إبددق ابتطددوة فددي تةميددم   اجددة ابة الددخ ابمان يددخ  ددم 
 ابض ا مة   ق  يامة االرتضام لابة الخ ابمان يخ. نتم اب جل لابضلةث اب ابث ابد    ي لا تعةاا ابعواضل 

فقم  ة  بضوعور فةد  وتقدويم  ادام ابة الدخ ابمان يدخ إد  دام ابلاةدث لتق ديضه  الفصل اليالثأضا 
لت   دددل ضتدددمةج إبدددق  ال دددخ ضلاةدددث أوب دددا ابتقدددويم ابضلدددمئي ب ة الدددخ ابمان يدددخ ي يددده ابتقدددويم ابت جدددي ي ب ة الدددخ 

ابضلةث اب ابث ابد  نج  ب تقويم اب  ائي وتةميدم مة دخ اال تضدام   دق ابة الدخ ابمان يخ  م نتم اب جل ل
 ابمان يخ.
فقم   ي لابمةا خ ابضيما يدخ وتعدضن  ال دخ ضلاةدث ات دا ًا ضدل فةعديات ابمةا دخ  الفصل الرابعأضا  

 اجدة ابة الدخ وانتلاةًا ب ا  إد ت اول األول انتلاة اب ةوق لين ضةا لي ابة الات في ضمي ا تضامرم   ق  
ابمان يخ وت داول اب دا ي  ضدمي ا تضدام ضةا لدي ابة دالات   دق   اجدة ابة الدخ ابمان يدخ  وُنجد  ابضلةدث 

 اب ابث ب عواضل ابضؤ ةة في   اجة ابة الخ ابمان يخ لا تنمام ابتة يل ابعاض ي.
رددده  ابددد  تعددضن  اال ددت تا ات ابتددي تددم ا تنالجدد ا طلقددًا بضعطيدداتالفصــل الخــام  وأنيددةًا  

 ابمةا خ وابتوجيات ابتي ا تةة ا ابلاةث.
 
 
 
 
 
 

 وقد توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات واقترح عدد من التوصيات: 
 -وفيضا ي ي أي ةرا:
  أواًل: االستنتاجات:

تطوة ض  وم ابة الخ ابمان يخ ضن اب اةة ابعيقخ ابتي تةجدةه فدي ض دةم ابو دائل واإل دةاءات ابتدي   .1
ا   ق أجول ابوةمة اال تجاميخ إبق ض  وم وا دل تعدضن ض ضو دخ ضدن ابض و دات      أو ت  ل ابة ا

ابع اجددة ابضتةالطددخ ابتددي تعددم ضقيا ددًا يض ددن   ددق أ ا دد ا تقيدديم فا  يددخ  اددام ابة الددخ ابمان يددخ  و ددم تددم 
ابجدددامة  دددن  1995( ب ددد خ 78ضدددن ضعيددداة ابتدددم يق ة دددم   AU319تةميدددم ت دددك ابع اجدددة فدددي ابق دددم 
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AICPA  ابضو ددددوم لددددد:تا تلاةات ابة الددددخ ابمان يددددخ فددددي تددددم يق ابليا ددددات ابضابيددددخت ابددددد  ةددددممرا لنض ددددخ و
   اجة ري : ليئخ ابة الخ  تقمية ابضناطة   اام ابضع وضات واالتجال  أ لطخ ابة الخ  ابضتالعخ.

 
م لددأماء إن ضددن أرددم ابو ددائل ابتددي ت ددا م االماةة فددي تةقيددق أرددماف ا و ددوم   ددم ب ة الددخ ابمان يددخ يقددو  .2

األ ضدددال ابض اطدددخ لددده  وي لغدددي أن ي دددون رددددا ابق دددم ض دددتقاًل  دددن لقيدددخ األ  دددام األندددةي ماندددل ابوةدددمة 
اال تجددداميخ وأن ي دددون ض دددؤواًل ضلالدددةًة أضدددام االماةة ابع يدددا وتددد مام ابةا دددخ إبدددق و دددوم رددددا ابق دددم فدددي 

ض تلددةة  غةافيددًا إد أن  ردددا ابوةددمات اال تجدداميخ اب ليددةة وابضتو ددطخ ابة ددم أو ت ددك ابتددي تضت ددك فةو ددًا 
 ابق م ي ون ة قخ ابوجل لين ابضة   ابةئي ي واب ةور ابتالعخ به.

 
أن ب  خ ابتم يق تعم أةم   اجدة ليئدخ ابة الدخ ابتدي يض دن أن تعد   ابة الدخ ابمان يدخ  ويدتم تلد ي  ا  .3

ات أرض دددا ضدددن أ عددداء ض  ددد  االماةة ريدددة ابت  يدددديين  وتقدددل   دددق  ددداتق ردددده اب   دددخ ض دددام وض دددؤوبي
انتيدداة ضددم ق ابة ددالات ابندداة ي وتةميددم أتعالدده  وفةدد   تددائج ابتددم يق ابددمان ي وابندداة ي وضتالعددخ 
ابتوجدديات ابتددي تضنعددت    ضددا  وابتأ ددم ضددن ضددمي   ايددخ أ اضددخ ابة الددخ ابمان يددخ  وابضوافقددخ   ددق أيددخ 

 ليا ات ابضةا ليخ.تغيةات تقوم ل ا االماةة في اب يا ات ابضةا ليخ أو في اإلفجاح أو  ةا اب
 

إن ابتةددول فددي أ دد وب ابتددم يق ضددن ابتددم يق ابلدداضل إبددق ابتددم يق االنتلدداة   ددان ضددن أرددم ابعواضددل  .4
ابتي أ ةت في ت ايم االرتضدام لابة الدخ ابمان يدخ  إد ي دت م ابتدم يق االنتلداة    دق مة دخ ضتا دخ وةجدا خ 

عخ ب تم يق ف  ضا  ان  اام ابة الخ ابمان يخ  اام ابة الخ ابمان يخ ابضطلق في ابوةمة اال تجاميخ ابناع
 ويددًا وضتضا دد ًا أمي دبددك إبددق تق ددي  ة ددم ابعي ددخ ابتم يقيددخ و  ددق ابع دد  ضددن دبددك  ي  ددأ ابضددم ق إبددق 

  يامة ة م ابعي خ   مضا ي ون  اام ابة الخ ابمان يخ ععي ًا. 
 

 
 

إماةة ابوةمات اال تجداميخ وب   يدة يو م ارتضام ضت ايم لابتقةية  ن  اام ابة الخ ابمان يخ ضن  ا ب  .5
ضن األطةاع ابناة يخ ابتي ب ا  ال خ ل لاط رده ابوةدمات  ضضدا ةدما لدلعا ابض اضدات ابض  يدخ وضدن 

وض    ابضعايية ابضةا ليخ وابة اليخ في  ض وةيخ ابعدةاق أن  ICAEW و IFACو  AICPAأرض ا 
  و دم لأن مةا خ وتقويم  اام ابة الخ ابمان يختجمة ابعميم ضن ابتوجيات واب لةات وابضعايية واألمبخ ل

ا ددتقة ابددةأ    ددم ت ددك ابض اضددات ابض  يددخ   ددق أن ض ددؤوبيخ تجددضيم  اددام ابة الددخ ابمان يددخ وابضةافاددخ 
  يدده تعددم ضددن ض ددؤوبيخ اإلماةة  فددي ةددين تقددل   ددق  دداتق ابضددم ق ض ددؤوبيخ مةا ددخ وتقددويم  اددام ابة الددخ 

 ة فيه.ابمان يخ واإللالغ  ن  وا ب ابقجو 
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أن ضةا لي ابة دالات يعتضدمون لابمة دخ األوبدق   دق  ادام ابضع وضدات واالتجدال أل ده يلد ل أرضيدخ  .6

لاب  ددلخ إبددق  ض  ددم لا تلدداة أن ابواي ددخ األ ا دديخ ب ضةا ددلخ لعددم ابقيددا  رددي االتجددال وتعددم واي ددخ 
اتقددده إلدددالغ   ائيدددخ ب  ادددام ابضةا دددلي وأن ض ضدددخ ضةا دددب ابة دددالات تؤ دددم ردددده ابواي دددخ ويقدددل   دددق  

ابض دددددتنمضين ل دددددا و  دددددي م ابو دددددوق ل دددددا وردددددي ة قدددددخ وجدددددل أنيدددددةة لدددددين ضةا دددددب ابة دددددالات و ض دددددوة 
 ابض تنمضين ويعوبون   ي ا في اتناد ابقةاةات. 

 
تلية إ الات ابض ت يلين ضن أفةام ابعي خ إبق أن أ لطخ ابة الخ ابمان يخ  اءت في األرضيخ اب ا يدخ  .7

لعددم مةا ددت م وتقددويض م بع جددة  اددام ابضع وضددات واالتجددال ي تق ددون  وردددا يع ددي أن ضةا لددي ابة ددالات
 لض طق  و   مًا إبق أ لطخ ابة الخ أل  ا تض ل ابعضل األ ا ي ابد  ي لغي ابتأ يم   يه.

 
تلية إ الات ابض دت يلين ضدن أفدةام ابعي دخ إبدق أن   جدة ابضتالعدخ يدأتي فدي األرضيدخ اب اب دخ إد أن  .8

بتقويم ابدموة  ويض م أل لطخ ابة الخ ي تق ون إبق   جدة ابضتالعدخ ابدد  ي دتم لداضةا لي ابة الات لعم تق
بضنت ددع ض و ددات ابة الددخ ابمان يددخ إل ددةاء ابتةددميث ابضط ددوب بض ددايةة اباددةوع وت ددام  اةتضددال تقددامم 

  ابة الخ ابمان يخ.
 

ضيددخ ابةالعددخ يتعددم ضددن إ الددات ابض ددت يلين ضددن إفددةام ابعي ددخ أن   جددة ليئددخ ابة الددخ  دداء فددي األر .9
وردا يع ي أن ضةا لي ابة الات يع  ون مةا دت م وتقدويض م ب ع اجدة اب ال دخ  داب خ ابدد ة لمةا دخ ليئدخ 

 ابة الخ ابتي تع   ات ارات االماةة ابع يا وابضميةين لنجو  أرضيخ ابة الخ. 
 

خ تةميدم وأنية يأتي   جدة تقدمية ابضنداطة فدي األرضيدخ ابناض دخ إد أن رددا ابع جدة يدةتلط لعض يد .11
 ضمي وطليعخ اإل لاتات ابضط ولخ في  ض يخ ابتم يق.

 
 يانيًا: التوصيات:

 التوصواتىالخاصةىبمراقبيىالحداباتى-ى3
عددةوةة ابتو ددل فدددي اإلفجدداح   دددم إ ددمام ابتقةيدددة  ددن فا  يددخ  ادددام ابة الددخ ابمان يدددخ ابضطلقددخ فدددي  (1

 قددداط ابعدددعع اب ورةيدددخ ابتدددي تدددم ابوةدددمات اال تجددداميخ ابتدددي يدددم قو  ا  وأن تتعدددضن تقددداةيةرم تةميدددم 
 ا تلاف ا  واإللاةة إبق ضمي ا ت الخ االماةة بضعاب ت ا.
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عةوةة ابت ويل في ا تنمام و ائل مةا خ وتقويم  ام ابة الدخ ابمان يدخ و دمم اال تجداة   دق و دي خ  (2
بة دم   دق واةمة  ودبك بال ت امة ضن ض ايدا ابو دائل ابضنت  دخ وابتق يدل ضدن  يول دا ولضدا ي  دل  دالضخ ا

 مة خ فا  يخ  اام ابة الخ ابمان يخ ب وةمات اال تجاميخ ابتي يقوضون لتم يق ا.
 

ابجدامة  دن ابضع دم األضةي دي ب ضةا دلين  (SAS No. 78)عدةوةة اال دت امة ضدن ضعيداة ابتدم يق  (3
يدم قو  ا  ابوةدمات اال تجداميخ ابتديابقا و يين  واتناده أ ا ًا بمةا دخ وتقدويم  ادام ابة الدخ ابمان يدخ فدي 

 بتةميم ضواطن ابقوة أو ابععع في ا وتقميم ابضقتةةات بةفل   اءت ا وفا  يت ا.
 
لضدددا أن  ض يدددخ مةا دددخ وتقدددويم  ادددام ابة الدددخ ابمان يدددخ رابلدددًا ضددداتتم لو ددداطخ فةيدددق  ضدددل تدددو ر لدددين   (4

 أ عاءه ابض ام وابض ؤوبيات ف ن ابلاةث يوجي ضةا لي ابة الات لعةوةة وعدل  يا دات وار دةاءات
للأن تعيدين األفدةام ابضدؤر ين ب عضدل فدي ض داتل م لةيدث تتدوافة فدي م ابجد ات ابض  يدخ وابع ضيدخ ابال ضدخ 

وابتو يدده ابض ددتضة ب ددم بعددضان  يدداض م لددأماء ابض ددام ابضو  ددخ إبددي م ل  دداءة  ابيددخ  فعدداًل  ددن اإللددةاع 
  .أ  اء أماء ض اض م لضا ي  ل ت  يد ض ام ابتم يق في عوء ابضعايية ابض  يخ

 
 التوصواتىالخاصةىبالوحداتىاالقتصادوةىالمذمولةىبالتدقوقى- 2
عددةوةة االرتضددام لأ  ددام ابة الددخ ابمان يددخ ضددن نددالل ةفددمرا لابعددمم اب ددافي ضددن األفددةام ابضددؤر ين   ضيددًا  (1

 وةلط ا لأ  ق   طخ في ابوةمة اال تجاميخ إل طائ ا ابقمة اب افي ضن اال تقالل. و ض يًا 
 
تم يق في لة ات ابض ارضخ وتل ل ضن أ عاء ض  د  االماةة ضدن ريدة ابعداض ين عةوةة ت وين ب  خ  (2

إد تعم رده اب   خ ة قخ ابوجل لدين ض  د  اإلماةة وابضدم ق ابدمان ي ابدين يقوضون لاأل ضال ابت  يديخ  
وضةا ب ابة الات ابناة ي  وتنت  لا تةاح تعيين ضدمية ابة الدخ ابمان يدخ وتةميدم ةاتلده  و ددبك  لدول 

 تقابته   ضا إن ضن الدة  ض اض دا ا تدةاح تعيدين ضةا دب ابة دالات ابنداة ي إبدق اب يئدخ ابعاضدخ أو إبدق ا
 ض    اإلماةة  وتةميم أتعاله  وض ا لخ  ضيل تقاةيةه وض  ا ابتقةية اب  ائي  ن ابليا ات ابضابيخ.

 
التوصواتىالخاصةىبمجلسىمهنةىمراقبةىوتدقوقىالحدااباتىونقاباةىالمحادابونىىىى - 3

 المدققونو
عددةوةة إ اضددخ ابض يددم ضددن اب ددموات  وابضةاعددةات  وابددموةات ابتمةيليددخ بضةا لددي ابة ددالات لضددا ي  ددل  (1

ت ضيددخ ض ددداةات م وتةدددميث ضع وضددات م فدددي ض دددال ابة الددخ وابتدددم يق  وللددد ل نددا  فدددي ضوعدددور ابة الدددخ 
دات ضعددايية توجدديات و لددةات و ابمان يددخ  ودبددك ضددن نددالل ضوا لددخ ضددا تجددمةه ابض اضددات ابض  يددخ ضددن 

 ج خ لابعضل ابتم يقي.
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عةوةة ت عيل إ ةاءات اإللةاع وابة الدخ   دق ض اتدب ابتدم يق ب و دوع   دق ضدمي ابتد اض م لضلدامئ  (2
 اال تقالل واألضا خ واب  وك ابض  ي لضا ضن لأ ه تع ي  ابض توي ابةفيل بض  خ ابتم يق.  

 
 
ى
 
 

 

 
 


