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 مستخلص البحث
نشأأ ا محاسبةأأإلد ميةمكفأأد ن أأكع اأأن سأأكمع محاسبةأأإلد انأأا إلأأةمفبا مح أأمك  مح أأنب فد مإل أأة         

إةكمك أ أأأأسبو محمسأأأأةما م حا أأأأبةفد سأأأأبئاةم حا  ماأأأأبا ااراأأأأد ح أأأأن  مح أأأأكمك ميةمك   ماأأأأ  
محاطمك محا ني ممحانبسةأد مح بحافأد ارفأكا أفأةمو محمسأة  م حا أبةفد إلبائأب  ا أةفم انأا  اأن    

د م أأأأأبحي محئأأأأأمة   سنأأأأأبن  إلأأأأأة رةأأأأأبحفو محاسبةأأأأأإلد ميةمكفأأأأأد اأأأأأن أن ااطأأأأأمك حا إلأأأأأي فأأأأأا  محن  أأأأأ
ف أأأبل محا  ماأأأبا  م سافبئأأأبا  مأ أأأإلا ةمك محاسبةأأأو ميةمك    ف ا أأأك س أأأط   أأأم اس فأأأل مم 
محااراأأأأد إلأأأأل أن فنأأأأمن شأأأأكفك مةأأأأاكمافئي فمنأأأأو  إلكاأأأأح سأأأأي  أأأأنب د مان فأأأأا حأأأأكمكما محمسأأأأة  

 مح نب فد 
مح كمق فاا ك ان محاممكة مميانبنفبا اب فؤف أح ح انأبسم اأ  محأةمل مح أنب فد  نأبن مإلاب أن إل ةنب 

اأأأن مرفافأأأد ةكمةأأأد ماس فأأأل اأأأةا مةأأأا ةمم محمسأأأةما م حا أأأبةفد رةأأأبحفو مانأأأبف  محاسبةأأأإلد 
ميةمكفد محا ب أك  سأي إةمك  اممكةفأب ما أمفم فأام م ةأا ةمم ممحمحأمو   أم امحأ  مةمك محاسبةأو 

 محمسةما ميةمك  سي فا  
 فنأأد اأن محمسأةما م حا أأبةفد مح أنب فد مح باأد محابإل أأد حأمةمك  مح أأنب د  73اأم م افأبك         

الحزم   ممحا بةن  ممئةا حةم مةاابكما مةاإلفبن  ب د س  ا إلفبنباةب إس برفب إلممةطد إلكنبا  
ا  اأم  فنأبا   م ةةا محنابر  إلإئكمء محا بإل د محش  أفد يةمكمح   مم م ئااب فد  اإلحصائية

 انا إلد ان ضان مح فند محكرفةد 
مةانائا محةكمةد مةا ةمم محمسةما م حا بةفد مح نب فد رةبحفو محاسبةإلد ميةمكفد   م محكغم 
ان  ةم مئمة حةم اسبةإلد إةمكفأد أم ان أو اسبةأو إةمك  سفةأب  ناأب ام أ ا إحأم أن اطأمك 

 بحافأأد أفأأم محأأةممس  مكمء اإلنأأي فأأا  محمسأأةما مةأأبرل ميناأأبق ما أأةم ا نفأأد محا  ماأأبا ممحانبسةأأد مح
 حألةبحفو محا ب ك  سي محاسبةإلد ميةمكفد 

ناأأأأب أم أأأأا محةكمةأأأأد إلضأأأأكمك  مضأأأأ  ميةأأأأاكمافئفد مح ب أأأأد حنأأأأل نشأأأأبط  أأأأنب ي ااأأأأب فؤف أأأأح 
  ةا ةمم محا نفد محانبةإلد إلشنل   اي ة فم 

 


