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ػهٗ رمشٚش اإلداسح انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ نًشالت انؾغبثبد فٙ ظم انزأكٛذ 

 ػٍ يذٖ انزضايٓب ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ

 إػذاد

 يؾًذ يؾًذ عهًٛبٌ انفبس

 انًهخص:

اٌؾَبثبد ثشؤْ اٌزؤو١ل  اٍزٙلف اٌجؾش كهاٍخ اٌَّئ١ٌٛخ ا١ٌّٕٙخ ٌّوالت

ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، ؽ١ش اْ ػلَ ٚعٛك 

اؽبه ِٕٟٙ ِزىبًِ ٌقلِخ اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ 

ثلا٠خ ِٓ ِوؽٍخ اٌزؼبلل ِغ  اٌج١ئ١خ ٠غطٝ ع١ّغ عٛأت اٌقلِخ فٟ وبفخ ِواؽٍٙب

ٚهاً ثّوؽٍزٟ رقط١ؾ ٚرٕف١ن اعواءاد ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ٚطٛالً اٌٝ اٌؼ١ًّ، ِو

ِوؽٍخ اٌزمو٠و ػٓ ٔزبئظ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل، لل كفغ اٌجبؽش اٌٝ ٚػغ  اؽبه ِٕٟٙ 

ٌّوالت اٌؾَبثبد، لبثً ٌٍزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍم١بَ ثّّٙخ اٌزؤو١ل ثطو٠مخ ِٕظّخ، ِٚٓ 

اٌزؤو١ل، ؽ١ش رٛطً  صُ اٌٛطٛي اٌٝ رمو٠و ِوالت اٌؾَبثبد ػٓ ٔزبئظ ػ١ٍّخ

اٌجبؽش اٌٝ أْ ِوؽٍخ اٌزؼبلل ِغ اٌؼ١ًّ اٌغل٠ل أٚ االٍزّواه ِغ اٌؼ١ًّ اٌمل٠ُ 

ػٍٝ أكاء فلِخ اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ 

اٌج١ئ١خ، رزطٍت ِٓ ِوالت اٌؾَبثبد أْ ٠ؤفن فٟ اػزجبهٖ اٌّزطٍجبد األٍب١ٍخ ٌٍم١بَ 

١ل ػِّٛبً، ؽ١ش رؼل رٍه اٌّزطٍجبد ثّضبثخ اٌّجبكة اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رٕظُ ثؼ١ٍّبد اٌزؤو

ػ١ٍّبد اٌزؤو١ل، ٚرؾلك شوٚؽٙب، ٚٚاعجبد ِملَ اٌقلِخ ثشؤْ اٌم١بَ ثٙب، وّب 

رزّضً ِلفالد ِوؽٍخ اٌزقط١ؾ فٟ اٌفُٙ اٌّجلئٟ ٌٍّٕشؤح ٚث١ئزٙب، ٚشوٚؽ 

د ٌّغّٛػخ ِٓ األؽىبَ، االهرجبؽ، أِب ِقوعبرٙب رزّضً فٟ اطلاه ِوالت اٌؾَبثب

ٚاٌزٟ ٍزئصو ػٍٝ اٌّواؽً األفوٜ ٌؼ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ثبإلػبفخ اٌٝ ٚػغ ثؤبِظ 

ألكاء ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ٚفٟ ِوؽٍخ اٌزٕف١ن ٠ٕزمً ِوالت اٌؾَبثبد اٌٝ رٕف١ن ثؤبِظ 

اعواءاد ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل اٌنٞ رُ ٚػؼٗ فٟ ٔٙب٠خ ِوؽٍخ اٌزقط١ؾ،  ٚرٕزٟٙ ػ١ٍّخ 

 ك ِوالت اٌؾَبثبد ٌزمو٠و ػٓ ٔزبئظ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل اٌزٟ لبَ ثٙب.اٌزؤو١ل ثبػلا
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Abstract: 

The study aimed to study the professional responsibility 

of the auditor regarding the emphasis on management's report 

on its commitment to applying environmental governance. 

The absence of an integrated professional framework to 

emphasize the management's report on its commitment to 

applying environmental governance covers all aspects of 

service at all stages, Through the stages of planning and 

implementation of the Assurance process, to the stage of 

reporting the results of the assurance process, the researcher 

has led to the establishment of a professional framework for 

the auditor, applicable to the task of Assurance in an orderly 

manner, and then access to the report of the auditor The 

researcher concluded that the stage of contracting with the 

new customer or continuing with the old customer to perform 

the service of emphasizing the management's report on the 

extent of its commitment to the application of environmental 

governance requires the auditor to take into consideration 

The requirements of the planning stage are the initial 

understanding of the facility and its environment, and the 

terms of the engagement. The auditor is required to 

implement the program of Assurance procedures developed 

at the end of the planning stage. The researcher proposed a 

set of provisions that would affect the other stages of the 

assurance process, Of the basic tests to obtain sufficient and 
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appropriate evidence during the implementation phase of the 

process of confirming the management report on the extent of 

its commitment to the application of environmental 

governance, and ends the assurance process by preparing the 

auditor to report the results of the assurance process.  

 

 انًمذيخ ٔغجٛؼخ انًشكهخ::أٔلا 

اْ ػلَ ل١بَ ِٕٙخ اٌّواعؼخ ثزط٠ٛو فلِبرٙب ا١ٌّٕٙخ ٌزٍج١خ ؽبعبد ِزقنٞ 

اٌمواه ِٓ اٌَّزٜٛ اٌّالئُ ِٓ اٌزؤو١ل إٌّٟٙ ػٍٝ ِؼٍِٛبد اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ٠ؼٕٝ 

فملأبً ٌضمخ ػّالئٙب اٌؾب١١ٌٓ، ٚػلَ للهرٙب ػٍٝ االؽزفبظ ثؾظزٙب اٌَٛل١خ فٟ 

ٍٛق اٌّؼٍِٛبد اٌّالئّخ الرقبم اٌمواه، فؼالً ػٓ فَبهح ِب رز١ؾٗ ٘نٖ اٌَٛق 

٠زطٍت ِؼٗ ػوٚهح ارَبع ٔطبق اٌزؤو١ل ِٓ فوص اوزَبة صمخ ػّالء علك، ِّب 

اٌنٞ ٠غت أْ ٠ٛفوٖ ِوالت اٌؾَبثبد ١ٌشًّ اٌغٛأت اٌزٟ رطّئٓ وبفخ األؽواف 

اٌزٟ ٌٙب رؼبًِ أٚ رؤص١و ػٍٝ اٌج١ئخ ثشؤْ اٌزياَ اٌشووبد ثمٛاػل ِٚؼب١٠و اٌؾٛوّخ 

 اٌج١ئ١خ.

ٚفٝ ظً غ١بة ِؼب١٠و ِمجٌٛخ ِٚزؼبهف ػ١ٍٙب ٍٛاء ٌٍزمو٠و ػٓ ِلٜ 

ياَ اٌشووبد ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ِٓ لجً اكاهح رٍه إٌّشآد أٚ و١ف١خ اٌز

اٌزؾمك ِٕٙب ثٛاٍطخ ِوالت اٌؾَبثبد، فبْ اإلعواءاد اٌالىِخ ٌٍزؾمك رزجب٠ٓ 

ثشىً ٍِؾٛظ، ٚثبٌزبٌٟ فبْ رظل٠ك ِوالت اٌؾَبثبد ػٍٝ ِياػُ اإلكاهح اٌٛاهكح 

خ لل ٠ٕقفغ ثَجت ٔمض ثزمو٠و٘ب ثشؤْ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١

اإلهشبكاد، ٚاٌّؼب١٠و اٌّورجطخ ثبػلاك رٍه اٌزمو٠و، ٚاعواءاد اٌزؾمك ِٕٗ، ِّب 

٠ؾزُ ػوٚهح رؾل٠ل اٌَّئ١ٌٛخ ا١ٌّٕٙخ ٌّوالت اٌؾَبثبد ػٕل أكاإٖ ٌقلِخ ثبٌزؤو١ل 

ٚرىّٓ ِشىٍٗ اٌجؾش فٟ اإلعبثخ ػٓ ثؼغ ػٍٝ ِؼٍِٛبد اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، 

 اٌزَبإالد ا٢ر١خ:
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٘ٛ ِفَٙٛ اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ٚأثؼبكٖ؟ ِب ٟ٘ ِيا٠ب ٚا٠غبث١بد اٌزطج١ك  ِب -

 ؟بٌشووبد اٌّلهعخ ثبٌجٛهطخ اٌّظو٠خاالفز١بهٞ ٌٍؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ث

اٌزؤو١ل ػٍٝ ِب ٟ٘ َِئ١ٌٛخ ا١ٌّٕٙخ ِوالت اٌؾَبثبد فٟ ظً أكائٗ ٌقلِخ  -

  ؟رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ

 

 أْذاف انجؾش: –صبَٛبا 

 ًٚكٍ رؾذٚذ أْذاف انجؾش فٙ انُمبغ انزبنٛخ:

ثبٌشووبد  رٛػ١ؼ أُ٘ ِيا٠ب ٚا٠غبث١بد اٌزطج١ك االفز١بهٞ ٌٍؾٛوّخ اٌج١ئ١خ .1

 .اٌّلهعخ ثبٌجٛهطخ اٌّظو٠خ

ػٍٝ رؤو١ل ِوالت اٌؾَبثبد رؾل٠ل ِزطٍجبد وً ِوؽٍخ ِٓ ِواؽً ػ١ٍّخ   .4

 اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ.رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك 

اٌزؤو١ل ػٍٝ رؾل٠ل اٌَّئ١ٌٛخ ا١ٌّٕٙخ ٌّوالت اٌؾَبثبد فٟ ظً أكائٗ ٌقلِخ  .3

 رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ.

 

 أًْٛخ انجؾش: –صبنضبا 

ؽلاصخ ِٛػٛع  ٠َزّل اٌجؾش أ١ّ٘زٗ اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي األًْٛخ انؼهًٛخ: .1

اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ؽ١ش ٠ؼزجو ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌؾل٠ضخ اٌزٟ رؤرٝ ػٍٝ لبئّخ 

زيا٠ل ؽغُ ٌأ٠ٌٛٚبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌلٌٟٚ ٚاٌّؾٍٝ ٔظواً 

 اٌشووبد ماد ا٢صبه اٌؼبهح ػٍٝ اٌج١ئخ.اٌّقبؽو اٌج١ئ١خ ألٔشطخ 

 ل يب ٚهٗ:ٔٚغزًذ انجؾش أًْٛزّ انؼًهٛخ يٍ خالاألًْٛخ انؼًهٛخ:  .2

  اربؽخ ِغبالد عل٠لح ٌّٕشآد اٌّواعؼخ ٌٍلفٛي ف١ٙب، ٚرؾم١ك ِٛاهك

اػبف١خ ػٓ ؽو٠ك كفٛي ِوالجٟ اٌؾَبثبد ٌّغبالد عل٠لح فٟ ظً 

إٌّبفَخ اٌشل٠لح ث١ٓ ِّبهٍٟ ِٕٙخ اٌّواعؼخ، ٚغ١وُ٘ ٌزمل٠ُ فلِخ 

 اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ. 
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  اْ رٛافو اؽبه ِٕٟٙ ِزىبًِ ٠ٕظُ ٠ٚؾىُ أكاء ِوالت اٌؾَبثبد ػٕل

اٌم١بَ ثقلِخ اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك 

اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ٠ؼًّ ػٍٝ رؾل٠ل َِئ١ٌٛخ ِوالت اٌؾَبثبد ػٕل أكاء رٍه 

 .اٌقلِخ ٚاٌزمو٠و ػٕٙب

 

 فشٔض انجؾش:-ساثؼبا 

 ٔأًْٛزّ، ٔأْذافّ، فمذ رى الزشاػ انفشٔض انزبنٛخ:ظٕء يشكهخ انجؾش  فٙ

ِيا٠ب  ال رٛعل افزالفبد ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ أهاء ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ؽٛي .1

ٚا٠غبث١بد اٌزطج١ك االفز١بهٞ ٌٍؾٛوّخ اٌج١ئ١خ فٟ اٌشووبد اٌّلهعخ ثّئشو 

EGX100. 

ال رٛعل ػاللخ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ اٍز١فبء ِزطٍجبد ِواؽً ػ١ٍّخ  .4

اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، 

 َِٚئ١ٌٛخ ِوالت اٌؾَبثبد.

 

 خبيغبا: يُٓظ انجؾش:

 –رؼزّل اٌجبؽش فٟ اػلاك ٘نا اٌجؾش ػٍٝ إٌّٙغ١ٓ ) إٌّٙظ االٍزموائٟ 

 إٌّٙظ االٍزٕجبؽٟ( وبٌزبٌٟ:

 انًُٓظ العزمشائٙ:      -1

أٍبٍٟ ػٍٝ إٌّٙظ االٍزموائٟ اٌنٞ ٠جلأ ِٓ ؽ١ش ٠زُ االػزّبك ثشىً 

اٌغيئ١بد ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌى١ٍبد ٠ّٚو ثؤهثؼخ ِواؽً هئ١َ١خ ٟٚ٘ 

اٌّالؽظخ ٚٚػغ اٌفوٚع ِٚٓ صُ افزجبه ٘نٖ اٌفوٚع ٌٍٛطٛي اٌٝ 

إٌزبئظ ٚاٌزؼ١ّّبد فّٓ فالي ٘نٖ اٌلهاٍخ ٠زُ افز١به فوٚع ٍجج١ٗ ؽ١ش 

زغ١وارٙب ٚٚطف اٌؼاللخ ث١ٓ ٘نٖ ٠زُ رؾل٠ل أثؼبكٖ اٌظب٘وح صُ رؾل٠ل ِ

اٌّزغ١واد صُ اٌم١بَ ثبفز١به اٌفوٚع ٌزؾل٠ل اٌؼاللبد اٌَجج١خ ث١ٓ ٘نٖ 

 .اٌّزغ١واد
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 انًُٓظ العزُجبغٙ: -2

٠زُ افز١به إٌّٙظ االٍزٕجبؽٟ ٌزؾل٠ل اٌَّئ١ٌٛخ ا١ٌّٕٙخ ٌّوالت اٌؾَبثبد 

وّخ فٟ ظً اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛ

ِٓ فالي اٍزٕجبؽ ؽمبئك عيئ١خ ِٓ اٌؾمبئك اٌؼبِخ اٌزٟ رُ اٌزٛطً  اٌج١ئ١خ

ا١ٌٙب اٍزموائ١بً، ٍٚٛف ٠زُ اٍزقلاَ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌّالئّخ ٌّٕب٘ظ 

 .اٌجؾش اٌّزجؼخ

 

 عبدعبا: خطخ انجؾش:

 ٠ٚؾزٜٛ اٌجؾش ػٍٝ اٌفظ١ٍٓ اٌزب١١ٌٓ:      

 اٌج١ئ١خ ِٓ ِٕظٛه ِؾبٍجٟاإلؽبه إٌظوٞ ٌٍؾٛوّخ اٌفظً األٚي:  -

اٌَّئ١ٌٛخ ا١ٌّٕٙخ اٌّوالت اٌؾَبثبد فالي ِواؽً ػ١ٍّخ اٌفظً اٌضبٟٔ :  -

 .اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ

 

 انفصم األٔل

 اإلغبس انُظش٘ نهؾٕكًخ انجٛئٛخ يٍ يُظٕس يؾبعجٙ

 أٔلا: يفٕٓو انؾٕكًخ انجٛئٛخ:

٠ؼزجو ِظطٍؼ اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ِٓ اٌّظطٍؾبد اٌؾل٠ضخ، اٌزٟ شبع 

اٍزقلاِٙب فٟ أكث١بد اٌؼٍَٛ اٌّقزٍفخ ِغ ريا٠ل ظٙٛه ِظطٍؼ اٌؾٛوّخ فٟ أٚافو 

اٌموْ اٌؼشو٠ٓ، ٌّٚب وبٔذ ؽٛوّخ اٌشووبد رٙلف ثظفخ أٍب١ٍخ اٌٝ ؽّب٠خ 

فبطخ ؽمٛق  -ؽمٛق اٌَّب١ّ٘ٓ، ٚرؾم١ك اٌزٛاىْ ث١ٓ وبفخ األؽواف اٌّقزٍفخ

اٌّغزّغ رغبٖ رٍه اٌشووبد، فمل ظٙو ِظطٍؼ اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ٌؾش اٌشووبد 

ٔؾٛ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ، ٚؽّب٠خ اٌّغزّغ ِٓ األػواه اٌج١ئ١خ اٌّقزٍفخ، ٚاٌؾل ِٓ 

 رؾم١ك ػٛائل الزظبك٠خ ػٍٝ ؽَبة اٌّغزّغ. 

ثؤٔٙب "ثّضبثخ ِٛعٗ ٚػبثؾ ِؾٛهٞ  (2002)نجٛت، ٚػوفزٙب كهاٍخ 

طخ اٌشووبد، ٚغ١و٘ب ِٓ رٕظ١ّبد لطبػبد اٌّغزّغ، فٟ وً ِب ٠زؼٍك ألٔش

ثبٌزؤص١واد اٌّؾزٍّخ، ػٍٝ ػٕبطو اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٚاٌّىٛٔبد ٚاٌّؼط١بد 
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اٌج١ئ١خ، ِّب ٠ئول ػوٚهح رىبرف ا١ٌٙئبد األوبك١ّ٠خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌؾى١ِٛخ ػٍٝ وبفخ 

ثٕغبػ اهٍبء ِضً ٘نا اٌَّز٠ٛبد، إل٠غبك اٌَجً اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌىف١ٍخ 

اٌّفَٙٛ".
(i)

 

ثؤٔٙب "ِغّٛػخ ِٓ اٌَّئ١ٌٛبد  (2002)ػجذ انؼبل، وّب ػوفزٙب كهاٍخ 

ٚاٌّّبهٍبد اٌج١ئ١خ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌشووخ ثٙلف ػّبْ رؾم١ك األ٘لاف 

ٚا١ٌَبٍبد اٌج١ئ١خ، ٚاٌزؤول ِٓ اكاهح اٌّقبؽو اٌج١ئ١خ ثشىً ِٕبٍت، ٚاٌزؾمك ِٓ 

ثشىً َِئٛي، ٚاٌزؤول ِٓ أْ ا١ٌَبٍبد اٌّزجؼخ رووي ػٍٝ اٍزقلاَ ِٛاهك اٌشووخ 

اٌفوص ٚاٌّقبؽو اٌج١ئ١خ، ٚفٍك اٌم١ّخ اٌّؼبفخ، ٚرَبػل ػٍٝ ارقبم اٌمواهاد، 

وّب ٠غت ػٍٝ اٌشووخ أْ رزفُٙ ِزطٍجبد ٚرٛلؼبد اٌَّزف١ل٠ٓ، ِٚب رؼ١ٕٗ 

ّخ رٛفو ١٘ىالً ػ١ٍّخ رله٠غ١خ ِٕظ اٌَّئ١ٌٛخ اٌج١ئ١خ ٌُٙ، وّب رؼزجو اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ

ٌغّغ ٚرٛص١ك اٌّؼٍِٛبد، ٚا٢هاء ؽٛي ا٢صبه اٌج١ئ١خ ٌألٔشطخ ؽزٝ ٠ّىٓ اعواء 

اٌزم١١ُ اٌّالئُ أل١ّ٘خ ٘نٖ ا٢صبه ٚٔطبق ى٠بكرٙب أٚ رؼل٠ٍٙب أٚ رقف١فٙب".
(ii)

 

 صبَٛبا: يضاٚب ٔإٚغبثٛبد انزطجٛك اإلخزٛبس٘ نهؾٕكًخ انجٛئٛخ:

ٚه٠بً ٌؼّبْ رؾم١ك اٌىفبءح فٟ األكاء ٠ؼل رطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ أِواً ػو

اٌج١ئٟ ٌٛؽلاد اٌّغزّغ، ٚاٌفبػ١ٍخ فٟ ػ١ٍّبد اكاهح اٌّقبؽو اٌج١ئ١خ، ٚى٠بكح 

اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ثّب ٠ئكٜ اٌٝ رلػ١ُ إٌشبؽ االلزظبكٞ، ثبػزجبه أْ اٌج١ئخ فبػً 

ِٚئصو فٟ اٌمطبػبد اإللزظبك٠خ وبفخ ٚلطبػبد اٌقلِبد، ؽ١ش رؼًّ اٌؾٛوّخ 

خ ػٍٝ رؾم١ك إٌّبفغ اٌزب١ٌخ:اٌج١ئ١
(iii)

 

 رؾغٍٛ انكفبءح انجٛئٛخ: - أ

  ًرَبػل ِّبهٍبد اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ثشى

 أوضو وفبءح ٚػلاٌخ.

  رٕظ١ُ اعواءاد اٌؼًّ اٌج١ئٟ، ثّب ٠ئكٜ اٌٝ رؾ١َٓ اٌّّبهٍبد اٌج١ئ١خ

 ثبٌشووبد.

  األكٚاه ٚاٌَّئ١ٌٛبد اٌج١ئ١خ رَبػل ِّبهٍبد اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ فٟ رؾل٠ل

 ِّب ٠ئكٜ اٌٝ ٚعٛك ِؾبٍجخ ث١ئ١خ فؼبٌخ.



              

421 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 الرابعالعدد  ملحق                            المجلد الثامن                                     

2017 

  ...........على تقرير اإلدارة عن مدى  المسئولية المهنية لمراقب الحسابات في ظل التأكيد  
 محمد محمد سليمان الف ار

 
 صٚبدح فبػهٛخ إداسح انًخبغش انجٛئٛخ: - ة

  ٍٝاْ اٌزطج١ك اٌفؼبي ٌٍؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ٠ي٠ل ِٓ فبػ١ٍخ ِوالجخ اٌّغٌٍ ػ

 اٌّغبالد اٌوئ١َ١خ إلكاهح اٌّقبؽو اٌج١ئ١خ.

 ٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ رؼي٠ي اٌولبثخ ِٓ فالي ٌغٕخ اٌّواعؼخ، ٚوً ِٓ ا

 ٚاٌقبهع١خ.

  ًاْ اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ اٌفؼبٌخ رقفغ ِٓ اٌّقبؽو اٌزٟ رَجت أػواها

 ٌٍج١ئخ.

 رؾغٍٛ انزمٛٛى انجٛئٙ نهششكبد ٔكزنك رمهٛم ركهفخ سأط انًبل: - ط

  ٟرؤفن ٚوبالد اٌزظ١ٕف ثؼ١ٓ االػزجبه ِّبهٍبد اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ف

 ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ.

  ٌٍؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ػٍٝ أػٍٝ اٌزم١١ّبد.رؾظً اٌشووبد اٌّطجمخ 

  ٠زؾفي اٌَّزضّوْٚ  ٌلفغ ػالٚح ػٍٝ أٍُٙ اٌشووبد اٌّطجمخ ٌٍؾٛوّخ

 اٌج١ئ١خ.

 

 انفصم انضبَٙ

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ انًشالت انؾغبثبد خالل يشاؽم ػًهٛخ انزأكٛذ ػهٗ رمشٚش 

 اإلداسح ػٍ يذٖ انزضايٓب ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ.

إٌّٟٙ ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك رّو فلِخ اٌزؤو١ل 

اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ثؤهثؼخ ِواؽً، ٚ٘ٝ ِوؽٍخ اٌزؼبلل ِغ اٌؼ١ًّ، ِٚوؽٍخ اٌزقط١ؾ 

ٌؼ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ِٚوؽٍخ رٕف١ن اعواءاد ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ِٚوؽٍخ اٌزمو٠و ػٓ ٔزبئظ 

 ػ١ٍّخ  اٌزؤو١ل، ٚف١ّب ٠ٍٟ ٘نٖ اٌقطٛاد ثشٟء ِٓ اٌزفظ١ً:

 انًزطهجبد انٕاعت إعزٛفبئٓب خالل يشؽهخ انزؼبلذ يغ انؼًٛم: -1

رؼل ِوؽٍخ اٌزؼبلل ِغ اٌؼ١ًّ ٟ٘ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ِٓ ِواؽً ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل ػٍٝ 

أشبهد كهاٍخ  رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، ؽ١ش

(Vinatoru, & Calota, 2015)  ًاٌٝ أْ أٔشطخ اٌزؤو١ل األ١ٌٚخ رقزٍف رّبِب
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رجؼبً ٌطج١ؼخ االهرجبؽ أٚ ِب اما وبْ اٌؼ١ًّ عل٠ل أٚ ٍجك اٌزؼبًِ ِؼٗ فٟ ػ١ٍّبد 

رؤو١ل ٍبثمخ، ؽ١ش فٟ ثؼغ اٌؾبالد ٠ىْٛ ارقبم لواه االٍزّواه ِغ اٌؼ١ًّ أوضو 

ِٙبهاد طؼٛثخ ِٓ ارقبم لواه لجٛي اٌؼ١ًّ اٌغل٠ل ثَجت اٌؾبعخ اٌٝ فو٠ك مٞ 

.ِزقظظخ
(iv) 

 اإلعشاءاد انزًٓٛذٚخ لرخبر لشاس لجٕل انزؼبلذ يغ انؼًٛم: - أ

 انؾصٕل ػهٗ فٓى يجذئٙ نجٛئخ أػًبل انؼًٛم: -

٠غت ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد لجً ارقبم لواه ثمجٛي اٌزؼبلل ِغ اٌؼ١ًّ 

اٌغل٠ل أٚ االٍزّواه ِغ اٌؼ١ًّ اٌمل٠ُ اٌؾظٛي ػٍٝ فُٙ ِجلئٟ ٌج١ئخ أػّبي 

( 315( ِؼ١به اٌّواعؼخ اٌلٌٟٚ اٌّؼلي هلُ )11ؽ١ش رطٍجذ اٌفموح هلُ )اٌؼ١ًّ، 

"رفُٙ ٚرم١١ُ اٌشووخ ِقبؽو اٌزؾو٠ف اٌٙبَ ِٓ فالي فُٙ اٌشووخ ٚث١ئزٙب" ِٓ 

ِوالت اٌؾَبثبد اٌؾظٛي ػٍٝ فُٙ ِجلئٟ ٌج١ئخ أػّبي اٌؼ١ًّ ٚاٌظٕبػخ اٌزٟ 

ٚونٌه ١٘ىً اٌٍّى١خ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب اٌؼ١ًّ، ٚؽج١ؼخ ٚؽغُ ٔشبؽ ِٕشؤح اٌؼ١ًّ، 

ثبٌشووخ ٚاٌؾٛوّخ ثبٌشووخ.
(v) 

رمٛٛى اليزضبل نهًزطهجبد األخاللٛخ، ثًب فٙ رنك العزمالنٛخ ٔإعشاءاد  -

 انشلبثخ ػهٗ انغٕدح:

( 3222اٌّؼ١به اٌلٌٟٚ ٌقلِخ اٌزؤو١ل هلُ )يٍ  (44أولد اٌفموح هلُ )

ٍزّواه ِغ اٌؼ١ًّ ٚرؼل٠الرٗ أٔٗ ٠شزوؽ ٌمجٛي اٌزؼبلل ِغ اٌؼ١ًّ اٌغل٠ل أٚ اال

أٔٗ ١ٍزُ اٌٛفبء ثّزطٍجبد اٌغيء األٚي  ِٓ اٌمل٠ُ أْ ٠زؤول ِوالت اٌؾَبثبد

ٚاٌضبٟٔ ِٓ لٛاػل أفالل١بد إٌّٙخ اٌظبكه ػٓ ِغٌٍ ِؼب١٠و األفالل١بد اٌلٌٟٚ 

International Ethics Standards Board or Accounting ٟثّب ف ،

مٌه االٍزمال١ٌخ.
(vi) 

 يٕظٕع خذيخ انزأكٛذ يغئٕنٛخ اإلداسح:انزأكذ يٍ أٌ  -

( ثؼٕٛاْ "ِٙبَ اٌزؤو١ل ثقالف ِواعؼخ 3222ٚفمبً ٌٍّؼ١به اٌّظوٞ هلُ )

أٚ فؾض ِؼٍِٛبد ِب١ٌخ ربه٠ق١خ"، ِٓ اٌؼوٚهٞ ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد ٌىٟ 

٠مجً اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزؤو١ل أْ ٠زؤول ِٓ أْ ِٛػٛع فلِخ اٌزؤو١ل ٘ٛ َِئ١ٌٛخ ؽوف 
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ٓ اٌَّزٙلف١ٓ أٚ ِوالت اٌؾَبثبد ٔفَٗ، ؽ١ش ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ػلا اٌَّزقل١ِ

اإللواه  اٌطوف اٌَّئٛي أؽل اٌَّزقل١ِٓ اٌَّزٙلف١ٓ ٌٚىٕٗ ١ٌٌ اٌٛؽ١ل، ٠ٚٛفو

اٌّىزٛة ِٓ اٌطوف اٌَّئٛي ك١ًٌ ػٍٝ ٚعٛك اٌؼاللخ اٌّالئّخ َِٚئ١ٌٛخ وً 

ؽوف ِٓ األؽواف.
(vii)

 .
 

 انزأكذ يٍ يالئًخ يٕظٕع يًٓخ انزأكٛذ: -

(، 3222اٌّؼ١به اٌلٌٟٚ ٌقلِخ اٌزؤو١ل هلُ ) ( 42ِٓأشبهد اٌفموح هلُ )

ٚرؼل٠الرٗ اٌٝ ػوٚهح رٛافو ِغّٛػخ ِٓ اٌظفبد فٟ ِٛػٛع ِّٙخ اٌزى١ٍف 

اٌّالئُ ٌمجٛي ِوالت اٌؾَبثبد ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ؽ١ش ٠زّضً ِٛػٛع فلِخ اٌزؤو١ل 

إٌّبٍت فٟ وٛٔٗ:
(viii)

 

 اٌم١بً اٌّزَك ٚفمبً ٌّؼب١٠و اٌم١بً إٌّبٍجخ.لبثالً ٌٍزؾل٠ل، لبثالً ٌٍزم١١ُ أ ٚ 

  اِىب١ٔخ افؼبع  اٌّؼٍِٛبد ثقلِخ اٌزؤو١ل اٌقبطخ إلعواءاد عّغ األكٌخ

 ٌزلػ١ُ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ أٚ اٌم١بً. 

 انزأكذ يٍ يُبعجخ يؼبٚٛش انمٛبط: -

رؼزجو ِؼب١٠و اٌم١بً ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٙبِخ اٌزٟ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب ِوالت 

اعواء ػ١ٍّبد اٌفؾض ٚاٌزم١١ُ، فٟٙ رّضً أؽو ِوعؼ١خ ٠ّىٓ اٌؾَبثبد ػٕل 

االػزّبك ػ١ٍٙب ػٕل رم١١ُ رؤو١لاد اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ 

اٌج١ئ١خ، ٠ٚغت أْ رَزٛفٝ ٘نٖ اٌّؼب١٠و ِغّٛػخ ِٓ اٌقظبئض ٚ٘ٝ اٌّالئّخ 

١ل، ٌّٛػٛع اٌّّٙخ، ٚاالوزّبي ثّب ٠زفك ِغ اِىب١ٔخ اطلاه رمو٠و اٌزؤو

ٚاٌّظلال١خ ثّب ٠َّؼ ثؼًّ رم١١ُ صبثذ ثظٛهح ِٕبٍجخ ٌّٛػٛع اٌّّٙخ، ٚاٌؾ١بك، 

ٚاٌملهح ػٍٝ اٌفُٙ ثّب ٠ّٕغ ٚعٛك رف١َواد ِقزٍفخ افزالفبً عٛ٘و٠بً.
(ix)

  

 : رمٛٛى انخطش انكهٗ نهزكهٛف ثؼًهٛخ انزأكٛذ -

ػٍٝ أْ ِوالت اٌؾَبثبد  (Ethridge et al., 2007)أولد كهاٍخ 

لواه لجٛي اٌزؼبلل ِغ اٌؼ١ًّ اٌغل٠ل أٚ االٍزّواه ِغ اٌؼ١ًّ اٌمل٠ُ أْ لجً ارقبم 

٠ؤفن فٟ اػزجبهٖ فطو لجٛي اٌزى١ٍف، ؽ١ش ٠ش١و فطو لجٛي رى١ٍف اٌزؤو١ل اٌٝ 
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فطو رؼوع ِوالت اٌؾَبثبد أٚ ِٕشآرٗ ٌٍقَبهح أٚ اٌؼوه وٕز١غخ ٌٍزمبػٟ أٚ 

١ل.األؽلاس اٌٍَج١خ اٌّورجطخ ثبٌؼٕبطو اٌزٟ فؼؼذ ٌٍزؤو
(x ) 

 انزأكذ يٍ انزضاو انششكخ ثمٕاػذ ٔيجبدا ؽٕكًخ انششكبد:  -

( ػٍٝ أْ اٌزياَ El-Sayed Ebaid, 2011)ٚلل أولد كهاٍخ 

اٌشووبد ثبٌزطج١ك االفز١بهٞ ٌٍؾٛوّخ ٌٗ أصو ا٠غبثٟ ػٍٝ ؽىُ ِوالت اٌؾَبثبد، 

ٚثظفخ فبطخ ػٍٝ ارقبمٖ ٌمواه لجٛي )االٍزّواه فٟ( أٚ هفغ اٌم١بَ ثّّٙخ 

اٌزؤو١ل، ؽ١ش ٠َبُ٘ ٚعٛك ِغٌٍ اكاهح ٌٚغبْ ِواعؼخ ػٍٝ َِزٜٛ ػبٌٟ ِٓ 

اٌفؼب١ٌخ فٟ لجٛي ِوالت اٌؾَبثبد اٌم١بَ ثّّٙخ اٌزؤو١ل.
(xi ) 

 رؾذٚذ يذٖ انؾبعخ إنٗ العزؼبَخ ثخجٛش خبسعٙ أٔ أكضش: -

( ٚرؼل٠الرٗ ثؼٕٛاْ 3222اٌلٌٟٚ ٌقلِخ اٌزؤو١ل هلُ ) اٌّؼ١به لل أٚػؼ  

"ِٙبَ اٌزؤو١ل ثقالف ِواعؼخ أٚ فؾض ِؼٍِٛبد ِب١ٌخ ربه٠ق١خ"، أْ اٌطوف 

اٌَّئٛي )اكاهح اٌشووخ ِؾً اٌزؤو١ل( ٠ٕجغٟ ػ١ٍٗ أْ ٠ز١ؼ ٌّوالت اٌؾَبثبد 

قج١و االٍزؼبٔخ ثؼًّ اٌقج١و فٟ ؽبٌخ اؽز١بط ِوالت اٌؾَبثبد ٌؼٍُّٙ، ؽ١ش أْ اٌ

٘ٛ اٌشقض أٚ اٌّئٍَخ اٌزٟ رّزٍه ِٙبهح ِؼ١ٕخ ِٚؼوفخ ٚفجوح فٟ ِغبي ِؾلك 

ثقالف ِٙبَ اٌزؤو١ل، ٚ ٠َزقلَ ِوالت اٌؾَبثبد ػٍُّٙ ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ 

أكٌخ اصجبد وبف١خ ِٚالئّخ.
(xii ) 

 انزكهفخ ٔانؼبئذ يٍ انمٛبو ثًًٓخ انزأكٛذ: رؾهٛم -

رؼبة ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل ػٍٝ ػٍٝ أْ أ (Li, et al, 2017) أولد كهاٍخ

األِٛه اٌج١ئ١خ رورفغ ثبٌَٕجخ ٌٍشووبد اٌزٟ رؼًّ فٟ ظً ٌٛائؼ ٚرشو٠ؼبد ث١ئ١خ 

ِؼملح، ؽ١ش ٠ؾزبط ِوالت اٌؾَبثبد اٌٝ ثني ِي٠ل ِٓ اٌغٙل ثبٌَٕجخ ٌٍؼّالء 

اٌن٠ٓ ٠ٛاعْٙٛ ِقبؽو االِزضبي ٌٍٛائؼ ٚاٌزشو٠ؼبد اٌج١ئ١خ.
(xiii )

 وّب أولد كهاٍخ

(Bedard, & Courteau, 2015 ) ٍٝػٍٝ أْ اٌزىب١ٌف اٌالىَ أفبلٙب رزيا٠ل ػ

َِزٜٛ فلِبد اٌزؤو١ل ٌّوالت اٌؾَبثبد، ث١ّٕب رٕقفغ فَبئو اٌَّئ١ٌٛخ 

اٌّزٛلؼخ ثظفخ ػبِخ ػٍٝ فلِبد اٌزؤو١ل.
(xiv ) 
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 إرخبر لشاس لجٕل )العزًشاس فٙ( أٔ سفط انمٛبو ثؼًهٛخ انزأكٛذ:    

ػٍٝ أزمبء اٌؼّالء، ؽ١ش أْ ػلَ ٠ٕجغٟ أْ ٠ؾوص ِىزت اٌّواعؼخ 

اإلٔزمبء لل ٠زورت ػ١ٍٗ آصبه ٍٍج١خ ػٍٝ عٛكح ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ٚثبٌزبٌٟ لظٛه فٟ 

اٌٛفبء ثزٛلؼبد َِزقلِٟ اٌّؼٍِٛبد، ؽ١ش أْ ا٢صبه اٌٍَج١خ رئكٜ اٌٝ اهرفبع 

اٌّقبؽو اٌّورجطخ ثؼ١ٍّخ اٌزؤو١ل فبطخ فطو اٌزى١ٍف ثبٌَٕجخ ٌّوالت اٌؾَبثبد، 

١غ ِؼلي اٌؼبئل اٌّزٛلغ ٔز١غخ ٌمجٛي ػّالء علك أٚ االٍزّواه فٟ رمل٠ُ ٚرقف

اٌقلِخ ٌؼ١ًّ ٌُ ٠زُ أزمبإٖ أٚ رم١١ّٗ ثظٛهح ع١لح.
(xv) 

 ارفبق يشالت انؾغبثبد ػهٗ ششٔغ انًًٓخ يغ انؼًٛم: - ط

٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد فٟ ؽبٌخ لجٛي أكاء فلِخ اٌزؤو١ل أٚ 

اٌطوف "َِٕل فلِخ اٌزؤو١ل" ػٍٝ شوٚؽ اٌم١بَ ثّّٙخ االٍزّواه ف١ٙب االرفبق ِغ 

اٌزٛو١ل ٌزغٕت ؽلٚس ٍٛء اٌفُٙ، ٠ٚزُ رَغ١ً اٌشوٚؽ اٌّزفك ػ١ٍٙب فٟ فطبة 

اٌزؼ١١ٓ ٌؼ١ٍّخ اٌزؤو١ل أٚ فٟ فطبة االهرجبؽ أٚ فٟ أٞ شىً آفو ِٓ ِٕبٍت 

ٌٍزؼبلل، ؽ١ش ٠ىْٛ ٘نا اٌقطبة ِف١لاً ٌىً ِٓ ِوالت اٌؾَبثبد ٚاٌطوف َِٕل 

( ِٓ ِؼ١به اٌزؤو١ل إٌّٟٙ اٌلٌٟٚ 12،11فلِخ اٌزؤو١ل، ٚمٌه ٚفمبً ٌٍفمواد هلُ )

( ثؼٕٛاْ "ِٙبَ اٌزؤو١ل 3222( ٚرؼل٠الرٗ ٚإٌّبظو اٌّظوٞ هلُ )3222) هلُ

ثقالف ِواعؼخ أٚ فؾض ِؼٍِٛبد ِب١ٌخ ربه٠ق١خ".
(xvi) 

 

رؼُّٛٛ إسعبل يشالت انؾغبثبد خطبة لجٕل انزكهٛف نهغٓخ انًغئٕنخ ػٍ  -ك

 )انغًؼٛخ انؼبيخ نهًغبًٍْٛ( نهًٕافمخ ػهّٛ:

اْ اٌقطٛاد اٌزفظ١ٍ١خ ٌؼ١ٍّخ اٌزؤو١ل ال رجلأ اال ثؼل أْ ٠وًٍ ِوالت 

اٌؾَبثبد اٌٝ ػ١ٍّٗ فطبثبً ٠ئول ف١ٗ أٗ ٚافك ػٍٝ لجٛي رى١ٍفٗ ثّّٙخ اٌزؤو١ل، 

اؽخ اػلاك ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ ِؼب١٠و اٌّواعؼخ اٌّمجٌٛخ لجٛالً ػبِبً ٌُ رزطٍت طو

ٚاهٍبي ِضً ٘نا اٌقطبة، اال أْ ِؼظُ ِياٌٟٚ إٌّٙخ ٠غلْٚ أٔٗ ِٓ اٌؼوٚهٞ 

أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔٛع ِٓ االرظبي اٌّىزٛة ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ػّالئُٙ ١ٌزُ ِٓ فالٌٗ 

رؾل٠ل َِئ١ٌٛخ وً ِّٕٙب.
(xvii)
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ػٍٝ أْ وض١و ِٓ ِىبرت ( Reinstein et al., 2013)ٚأولد كهاٍخ 

ك أٚ اٌشوٚؽ اٌّٛعٛكح فٟ فطبة االهرجبؽ ثٙلف اٌّواعؼخ اٍزقلِذ اٌجٕٛ

رقف١غ رؼوػُٙ ٌٍَّئ١ٌٛخ اٌمب١ٔٛٔخ ػٕل رمل٠ُّٙ ٌقلِبد اٌزؤو١ل، ؽ١ش اٍزقلَ 

ِوالجٟ اٌؾَبثبد ثشىً فبص شوٚؽ اٌزؼ٠ٛغ ٚاٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٛخ ٚاالرفبل١بد 

اٌجل٠ٍخ فٝ اٌزؾىُ فٟ رىب١ٌف اٌزؤ١ِٓ ٚاٌزىب١ٌف األفوٜ.
(xviii) 

 فشٚك انزأكٛذ: رشكٛم أػعبء -ْـ

 ,.Knechel et al., 2013; Kilgore et al)ٚأولد كهاٍخ وً ِٓ 

2011; Takiah et al., 2010)  ػٍٝ أٔٗ ٠غت أْ ٠َزٛفٝ أػؼبء فو٠ك

اٌزؤو١ل اٌّزطٍجبد ا٢ر١خ؛ االٌزياَ ثّؼب١٠و األكاء ا١ٌّٕٙخ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌّزطٍجبد 

اٌزشو٠ؼ١خ ماد اٌظٍخ، االٌزياَ ثمٛاػل آكاة ٍٍٚٛو١بد ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ، ٚرٕف١ن 

اإلعواءاد ؽَت فطخ ٚثؤبِظ اٌزؤو١ل ٚرٛع١ٙبد هئ١ٌ فو٠ك اٌزؤو١ل، اإلٌّبَ 

١بٍبد ٚفٍَفخ اٌولبثخ ػٍٝ اٌغٛكح ػٍٝ َِزٜٛ رى١ٍف اٌزؤو١ل، ٚاِزالن اٌقجوح ثَ

اٌىبف١خ فٟ ِغبي اٌزؤو١ل إٌّٟٙ اٌّبٌٟ اٌزم١ٍلٞ ٚوبفخ فلِبد اٌزؤو١ل األفوٜ، 

ٚاٌّؼوفخ اٌف١ٕخ ثّغبي اٌقلِخ ٚاٌمطبع اٌظٕبػٟ اٌنٞ رٕزّٟ ا١ٌٗ اٌشووخ، ٚاٌملهح 

د، ٚاٌؾوص اٌلائُ ػٍٝ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فو٠ك ِزؼلك اٌزقظظب

ٚاٌف١ٕخ فٟ ٘نا اٌّغبي، ٚاالٍزغبثخ اٌزبِخ ٌزٛع١ٙبد ِوالت اٌؾَبثبد هئ١ٌ فو٠ك 

اٌزؤو١ل، ٚأف١واً اِزالن للهاد اٌّشبهوخ ٚإٌّبلشخ ٚاٌزؼبْٚ ِغ أػؼبء ٚهئ١ٌ 

فو٠ك اٌزؤو١ل.
(xix) 

 نزأكٛذ:انًزطهجبد انٕاعت اعزٛفبئٓب خالل يشؽهخ انزخطٛػ نؼًهٛخ ا

ِوؽٍخ أٌ  اٌٝ (Ussahawanitchakit, 2012) أشبهاد كهاٍخ

اٌزقط١ؾ رؼل ِٓ اٌّواؽً اٌٙبِخ ٌٕغبػ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل ٚمٌه ألٔٙب رَبػل ػٍٝ 

روو١ي االٔزجبٖ ػٍٝ إٌّبؽك اٌٙبِخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ٚرؾل٠ل اٌّشبوً اٌّؾزٍّخ فٟ 

ىً ِالئُ، ٚرمَٛ ثز١َٕك اٌٛلذ إٌّبٍت، ٚرَبػل أ٠ؼبً ػٍٝ رقظ١ض اٌؼًّ ثش

اٌّٙبَ ث١ٓ ِوالجٟ اٌؾَبثبد ٚاٌقجواء، ِٚٓ صُ أكاء اٌّّٙخ ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ، ٌٚنٌه 
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٠غت أْ ٠شبهن فٟ ػ١ٍّخ اٌزقط١ؾ شو٠ه اٌزؤو١ل ٚفو٠ك اٌزؤو١ل ٚاٌقجواء 

اٌقبهع١١ٓ.
(xx) 

ٔٚشٖ انجبؽش أٌ يذخالد يشؽهخ انزخطٛػ رزًضم فٙ انفٓى انًجذئٙ 

، ٔششٔغ السرجبغ، ٔرزًضم يخشعبرٓب فٙ إصذاس يشالت نهًُشأح، ٔثٛئزٓب

انؾغبثبد نًغًٕػخ يٍ األؽكبو، ٔانزٙ عزؤصش ػهٗ انًشاؽم األخشٖ نؼًهٛخ 

انزأكٛذ، ثبإلظبفخ إنٗ ٔظغ ثشَبيظ ألداء ػًهٛخ انزأكٛذ، ؽٛش ُٚجغٙ ػهٗ يشالت 

 انؾغبثبد فٙ ْزِ انًشؽهخ انمٛبو ثًب ٚهٙ:

ح ٔثٛئزٓب، ثًب فٙ رنك انصُبػخ انزٙ رُزًٙ انؾصٕل ػهٗ فٓى كبيم نهًُشأ - أ

 إنٛٓب:

٠ؼل ؽظٛي ِوالت اٌؾَبثبد ػٍٝ فُٙ ٌّٛػٛع اٌّّٙخ، ٚغ١و٘ب ِٓ 

اٌظوٚف اٌّزؼٍمخ ثبٌّّٙخ عيًءا ػوٚه٠بً ِٓ اٌزقط١ؾ ٌّّٙخ اٌزؤو١ل ٚأكاإ٘ب، 

ؽ١ش ٠ٛفو ٘نا اٌفُٙ ٌّوالت اٌؾَبثبد اؽبه ِوعؼٟ ٌّّبهٍخ اٌؾىُ إٌّٟٙ 

ثبإلػبفخ اٌٝ أٔٗ ٠َبػل ػٍٝ رؾ١َٓ عٛكح ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل. ؽٛاي اٌّّٙخ،
(xxi) 

انؾصٕل ػهٗ فٓى كبٍف نهغٛبعبد ٔانمٕاٍَٛ ٔانزششٚؼبد انجٛئٛخ انخبظؼخ نٓب 

 انششكخ:

( إل٠ؼبؽبد ِؼ١به اٌّواعؼخ اٌلٌٟٚ هلُ 1رزؼّٓ اٌٍّؾك هلُ )

( ثؼٕٛاْ "ِواػبح أصو اإلػزجبهاد اٌج١ئ١خ ػٕل ِواعؼخ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ" 1212)

اٌظبكه ػٓ ٌغٕخ ِّبهٍبد اٌّواعؼخ اٌل١ٌٚخ اٌزبثؼخ ٌالرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ 

ٛي ِوالت أٍئٍخ رٛػ١ؾ١خ رورجؾ ثى١ف١خ ؽظ 1222ٚاٌمب١١ٔٛٔٓ فٟ ِبهً 

اٌؾَبثبد ػٍٝ ِؼٍِٛبد رزؼٍك ثب١ٌَبٍبد ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشو٠ؼبد اٌج١ئ١خ اٌقبػؼخ 

ٌٙب اٌشووخ ِٓ ٚعٙخ إٌظو اٌج١ئ١خ 
(xxii) 

إصذاس األؽكبو األٔنٛخ )انًجذئٛخ( ػٍ األًْٛخ انُغجٛخ ػٍ رأكٛذاد اإلداسح ثشأٌ 

 . انزضايٓب ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ

خ ِٓ اٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ فٟ اإلؽبه إٌظوٞ ٠ؼزجو ِفَٙٛ األ١ّ٘خ إٌَج١

ٚاٌؼٍّٟ ٌٍّؾبٍجخ ٚاٌّواعؼخ، ؽ١ش رؼل األ١ّ٘خ إٌَج١خ أؽل اٌووبئي األٍب١ٍخ ػٕل 
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رقط١ؾ، ٚأكاء، ٚرم١١ُ ٔزبئظ  اعواءاد اٌزؤو١ل، ٚاطلاه رمو٠و ِوالت اٌؾَبثبد، 

ؤو١ل ػٍٝ ؽ١ش ٠ؼزّل رطج١ك ِوالت اٌؾَبثبد ٌّفَٙٛ األ١ّ٘خ إٌَج١خ فٟ ِٙبَ اٌز

فجورٗ.
(xxiii) 

 الرصبل ثبنًغئٕنٍٛ ػٍ انؾٕكًخ انجٛئٛخ: - د

ٔظواً ٌٍطج١ؼخ اٌقبطخ ٌّّٙخ اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ِلٞ اٌزياِٙب  

ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، فبٔٗ ٠زطٍت ِٓ ِوالت اٌؾَبثبد فٟ ِوؽٍخ اٌزقط١ؾ 

ؽ١ش ٠ّىٓ ألكاء رٍه اٌّّٙخ االرظبي ِغ اٌَّئ١ٌٛٓ ػٓ اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، 

( ثشؤْ 422ٌّوالت اٌؾَبثبد االٍزؼبٔخ ثّب عبء ثّؼ١به اٌّواعؼخ اٌلٌٟٚ هلُ )

ِب ٠ٍٟ:
(xxiv)

 

 رؾل٠ل األؽواف اٌَّئٌٛخ ػٓ رطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ:  -

رؾل٠ل اٌّٛػٛػبد اٌزٟ ١ٍزُ ِٕبلشزٙب ِغ األؽواف اٌَّئٌٛخ ػٓ اٌؾٛوّخ  -

 اٌج١ئ١خ: 

 رٛل١ذ االرظبي ِغ اٌَّئ١ٌٛٓ ػٓ اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ:  رؾل٠ل -

 رؾل٠ل ٍٚبئً االرظبي ثؤؽواف اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ: -

 

 فٓى ٔرمٛٛى انشلبثخ انذاخهٛخ انجٛئٛخ: -ْـ

ريا٠لد أ١ّ٘خ رم١١ُ فؼب١ٌخ ٚظ١فخ اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ ثظفخ فبطخ فٟ 

زؼٍك ثى١ف١خ رم١١ُ اٌفزوح األف١وح ثَجت ظٙٛه اٌؼل٠ل ِٓ اإلطلاهاد ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ر

 Sarbanes- Oxley Act فؼب١ٌخ ٚظ١فخ اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ، ٚفبطخ ثؼل  لبْٔٛ

(SOX) ٘ؽ١ش ١ٌٛ٠4224ٛ  42أطله ِٓ لجً اٌىٛٔغوً األِو٠ىٟ فٟ ، ٔانز ،

أْ اٌّؼب١٠و اٌقبطخ ثبٌولبثخ اٌلاف١ٍخ اٌظبكهح ػٓ ِغٌٍ اإلشواف اٌّؾبٍجٟ 

، ٚونٌه اٌّؼب١٠و اٌظبكهح ٚاٌّؼلٌخ 4222فٟ  (PCAOB) ػٍٝ اٌشووبد اٌؼبِخ

لل أولد ػٍٝ أٔٗ ػٕلِب رىْٛ  4214فٟ  (IFAC) ػٓ االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ

ٚظ١فخ اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ فؼبٌخ فبْ ِوالت اٌؾَبثبد ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠قزبه 

االػزّبك ػٍٝ ػٍُّٙ.
(xxv) 
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انجذاٚخ ٔٚشٖ انجبؽش أَّ دساعخ ٔفٓى َظبو انشلبثخ انذاخهٛخ رؼزجش َمطخ 

انزٙ ٚشركض ػهٛٓب يشالت انؾغبثبد ػُذ إػذاد خطخ انزأكٛذ، ٔرؾذٚذ الخزجبساد 

انزٙ عٛمٕو ثٓب، ؽٛش إٌ يذٖ دلخ ٔكفبءح َظبو انشلبثخ انذاخهٛخ ٚؾذداٌ غجٛؼخ 

انؾصٕل ػهٗ أدنخ اإلصجبد فٙ ػًهٛخ انزأكٛذ، ٔانؼًك انًطهٕة فٙ فؾص رهك 

ٛبو ثئعشاءاد انزأكٛذ، ٔرًش ػًهٛخ رمٛٛى َظبو األدنخ، كًب ٕٚظؼ انٕلذ انًالئى نهم

 انشلبثخ انذاخهٛخ ثبنًشاؽم انزبنٛخ:

 انزمٛٛى انًجذئٙ نهشلبثخ انذاخهٛخ: -

فٟ ػٛء فُٙ ِوالت اٌؾَبثبد ١ٌٙىً اإلكاهح ثبٌشووخ، ٚفطٛاد رٛى٠غ 

اٌظالؽ١بد، ٚاٌَّئ١ٌٛبد، ٚٚظبئف اكاهح اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ، ٚرفُٙ ١ٍبٍبد 

١ٍّبد اٌقبطخ ثزٕف١ن اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ، ٚأٍب١ٌت اٌولبثخ ٌٍزؤول ِٓ اٌشووخ، ٚاٌزؼ

رَغ١ٍٙب فٟ اٌَغالد ثشىً ١ٍٍُ، لل ٠زٛطً ِوالت اٌؾَبثبد اٌٝ أؽل اٌجل١ٍ٠ٓ 

اٌزب١١ٌٓ:
(xxvi)

 

 :أٗ ال علٜٚ ِٓ كهاٍخ ٚرم١١ُ إٌظبَ اٌمبئُ ثشىً رفظ١ٍٟ  انجذٚم األٔل

ِلٜ ٚرٛل١ذ االفزجبهاد ؽ١ش أٔٗ ال ٠ظٍؼ ثظفخ ػبِخ ٌزؾل٠ل ؽج١ؼخ ٚ

األٍب١ٍخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل، ٚثٕبءاً ػٍٝ مٌه ٠زٛعت ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد 

ػلَ اعواء أٞ كهاٍخ أٚ رم١١ُ رفظ١ٍٟ ٚاٌم١بَ ثزظ١ُّ ثؤبِظ االفزجبهاد 

 األٍب١ٍخ ثلْٚ االػزّبك ػٍٝ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ.

 َٙاف١ٍخ، ٕٚ٘ب ٠غت : أٗ ٠ّىٓ االػزّبك ػٍٝ ٔظبَ اٌولبثخ اٌلانجذٚم انضب

ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد اٌم١بَ ثبٌلهاٍخ، ٚاٌزم١١ُ اٌزفظ١ٍٟ ٌٍولبثخ اٌلاف١ٍخ 

ثٙلف رؾل٠ل كهعخ فؼب١ٌزٙب، ٚرمل٠و اٌّقبؽو، ٚفٝ ػٛء مٌه ٠زُ رقط١ؾ 

ؽج١ؼخ، ِٚلٜ، ٚرٛل١ذ اعواءاد اٌزؤو١ل )اإلفزجبهاد األٍب١ٍخ( ٌٍؾظٛي 

 ػٍٝ أكٌخ اإلصجبد.

 انشلبثخ انذاخهٛخ: انزمٛٛى انزفصٛهٙ نُظبو -

( اٌظبكه SAS No. 78( ِٓ ِؼ١به اٌّواعؼخ )12أشبهد اٌفموح هلُ )

 American Institute ofػٓ اٌّغّغ األِو٠ىٟ ٌٍّؾبٍج١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ 
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Certified Public Accountant (AICPA)  َػٍٝ أٔٗ  1222اٌظبكه ػب

٠غت ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌفُٙ اٌىبفٟ، ٚاٌىبًِ ٌٕظبَ اٌولبثخ 

اٌلاف١ٍخ ثغ١ّغ ِىٛٔبرٙب، ٚمٌه ؽزٝ ٠َزط١غ رقط١ؾ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل ثشىً 

.ُ١ٍٍ
(xxvii ) 

ٔثبنزبنٙ ٚشٖ انجبؽش أَّ ًٚكٍ نًشالت انؾغبثبد العزؼبَخ ثبنًهؾك سلى 

( ثؼُٕاٌ "يشاػبح أصش 1010انًشاعؼخ انذٔنٙ سلى ) ( إلٚعبؽبد يؼٛبس1)

اإلػزجبساد انجٛئٛخ ػُذ يشاعؼخ انمٕائى انًبنٛخ"، ٔانز٘ رعًٍ أعئهخ رٕظٛؾٛخ 

ًٚكٍ الػزًبد ػهٛٓب ػُذ رفًّٓ، ٔرمًّٛ انزفصٛهٙ نُظبو انشلبثخ انذاخهٛخ 

نهًُشأح، ْٔٗ كبنزبنٙ:
(xxviii) 

 ٌولبثخ ػٍٝ رطج١ك اٌؾٛوّخ ِب ٟ٘ فٍَفخ اإلكاهح، ٚأّٔبؽ ػٍّٙب رغبٖ ا

 اٌج١ئ١خ؟

  رؾزفع اٌشووخ ثٕظبَ ِؼٍِٛبد ٌٍؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ٠زالءَ ِغ اٌّقبؽو ً٘

 اٌج١ئ١خ ٌٍشووخ؟

  رَزقلَ اٌشووخ ٔظبَ اكاهح ث١ئ١خ، ٚاما وبْ األِو ونٌه ً٘ رُ اػطبء ً٘

شٙبكاد ثنٌه ػٓ ؽو٠ك عٙخ ِؼزوف ثٙب ِٚؼزّلح؟، ًٚ٘ رمَٛ اٌشووخ 

األكاء اٌج١ئٟ افز١به٠بً؟ ًٚ٘ ٠زُ فؾظٙب ػٓ ؽو٠ك  ثٕشو رمبه٠و٘ب ػٓ

 ؽوف َِزمً؟

 

 انزمٛٛى انُٓبئٙ نُظبو انشلبثخ انجٛئٛخ انذاخهٛخ: -

رّضً ٘نٖ اٌقطٛح أفو فطٛاد ػ١ٍّخ كهاٍخ ٚرم٠ُٛ ٔظبَ اٌولبثخ 

اٌلاف١ٍخ، فجؼل االٔزٙبء ِٓ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثزظ١ُّ إٌظبَ، ٚأكاء 

ٌٍزؤول ِٓ أْ اعواءاد اٌولبثخ لل رُ رطج١مٙب وّب ٚهكد فٟ افزجبهاد االٌزياَ 

إٌظبَ، فبْ ِوالت اٌؾَبثبد ٠ىْٛ فٟ ِٛلف ٠َّؼ ٌٗ ثبٌؾىُ ػٍٝ وفبءح ٚفؼب١ٌخ 

إٌظبَ، ام فٟ ػٛء اإلفزجبهاد اٌزٟ لبَ ثٙب لل ٠زٛطً اٌٝ أؽل االٍزٕزبعبد 

 اٌزب١ٌخ:
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  االلزظبك٠خ إلعواءارٗ ٍالِخ ٔظبَ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ٍٚالِخ رطج١ك اٌٛؽلح

١ٍٚبٍبرٗ، ٚفٝ ٘نٖ اٌؾبٌخ فبْ ِوالت اٌؾَبثبد ٠ؾزبط اٌٝ أكاء ػلك ِؾلٚك 

 ِٓ اإلفزجبهاد األٍب١ٍخ.

  ٍالِخ ٔظبَ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ٌٚىٓ ٠ٛعل فًٍ فٟ اٌزطج١ك، ٚفٝ ٘نٖ اٌؾبٌخ

٠َزّو ِوالت اٌؾَبثبد فٟ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل كْٚ ى٠بكح ػلك اإلفزجبهاد 

ٚ رىض١فٙب ٌزؼ٠ٛغ اٌؼؼف فٟ رطج١ك إٌظبَ، ٠ٚىْٛ لواهٖ ٕ٘ب األٍب١ٍخ أ

رجؼبً ٌّلٜ رؤص١و ػلَ اٌزطج١ك ػٍٝ ؽلٚس أفطبء عٛ٘و٠خ فٟ رمو٠و اإلكاهح 

 ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ. 

  ػؼف ٔظبَ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ٚػلَ االٌزياَ ثزطج١ك اعواءارٗ، ففٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ

 د ػٓ اثلاء هأ٠ٗ أٚ ٠َٕؾت ِٓ أكاء اٌّّٙخ. ٠ّزٕغ ِوالت اٌؾَبثب

 

إصذاس األؽكبو األٔنٛخ )انًجذئٛخ( ػٍ خطش يًٓخ انزأكٛذ ػهٗ رمشٚش اإلداسح  -ٔ 

 ػٍ يذٖ انزضايٓب  ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ:

فطو فلِخ اٌزؤو١ل إٌّٟٙ ٘ٛ فطو أْ ِوالت اٌؾَبثبد ٠ظله اٍزٕزبط 

اٌزى١ٍف ِؾوفخ رؾو٠فبً عٛ٘و٠بً، غ١و ِالئُ ػٕلِب رىْٛ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِغبي 

ٚفٝ فلِبد اٌزؤو١ل اٌّؼمٛي فبْ ِوالت اٌؾَبثبد ٠قفغ فطو فلِخ اٌزؤو١ل 

إٌّٟٙ اٌٝ اٌَّزٜٛ إٌّقفغ اٌّمجٛي فٟ ظً ظوٚف ِّٙخ اٌزى١ٍف ٌٍؾظٛي 

ػٍٝ رؤو١ل ِؼمٛي وؤٍبً ٌٍشىً اال٠غبثٟ ِٓ اطلاه اٍزٕزبط ِوالت اٌؾَبثبد، 

ٌزؤو١ل إٌّٟٙ أػٍٝ فٟ فلِبد اٌزؤو١ل اٌّؾلٚك ػٕٗ ٠ٚىْٛ َِزٜٛ فطو فلِخ ا

ثبٌَٕجخ اٌٝ فلِبد اٌزؤو١ل اٌّؼمٛي ثَجت افزالف ؽج١ؼخ ٚرٛل١ذ ِٚلٜ اعواءاد 

عّغ األكٌخ، ٚثظفخ ػبِخ ٠زؼّٓ فطو اٌزؤو١ل إٌّٟٙ وً ِٓ اٌقطو اٌّزالىَ، 

ٚفطو اٌولبثخ، ٚفطو االوزشبف.
(xxix)

  

يشالت انؾغبثبد ؽزٗ ٚغزطٛغ  ٔثبنزبنٙ ٚشٖ انجبؽش أَّ ُٚجغٙ ػهٗ

إصذاس األؽكبو األٔنٛخ )انًجذئٛخ( ػٍ خطش يًٓخ انزأكٛذ ػهٗ رمشٚش اإلداسح ػٍ 

 يذٖ انزضايٓب ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ انمٛبو ثًب ٚهٙ:
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رؾذٚذ ٔرمٛٛى انخطش انًزالصو ػهٗ يغزٕٖ رأكٛذاد اإلداسح: -

(xxx)
 

٠ؼل اٌقطو اٌّزالىَ ٘ٛ اٌقطو اٌّورجؾ ثمبث١ٍخ رؼوع رؤو١لاد اإلكاهح 

ثشؤْ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ٌٍزؾو٠فبد اٌّبك٠خ لجً كهاٍخ أٞ ػٛاثؾ 

 هلبث١خ، ٠ٚغت ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد أْ ٠واػٝ ػلًكا ِٓ األِٛه أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ: 

 ١خ اٌزٟ ٠زُ رمل٠و ل١ّزٙب أْ ٠م١ُ اٌقطو اٌّزالىَ ِورفؼبً ٌٍؾَبثبد اٌج١ئ

 اٍزٕبكاً اٌٝ اٍزشبهح مٜٚ اٌقجوح.

  .اْ ٠م١ُ اٌقطو اٌّزالىَ ِورفؼبً ٌؼ١ٍّبد الزٕبء األطٛي اٌٍّٛصخ ٌٍج١ئ١خ 

رمٛٛى يغزٕٖ خطش انشلبثخ: -
(xxxi)

 

ثؼل أْ ٠م١ُ ِوالت اٌؾَبثبد َِزٜٛ اٌقطو اٌّزالىَ اٌّورجؾ ثزؤو١لاد 

اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، ٍٛف ٠ٕزمً ٌزم١١ُ َِزٜٛ فطو اإلكاهح ثشؤْ اٌزياِٙب ثزطج١ك 

اٌولبثخ، ؽ١ش ٠ؼجو فطو اٌولبثخ ػٓ اٌقطو إٌبرظ ِٓ ٚعٛك رؾو٠فبد عٛ٘و٠خ 

فٟ رؤو١لاد اإلكاهح ثشؤْ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، ٌُٚ ٠زُ ِٕؼٙب أٚ 

بطخ اوزشبفٙب أٚ رظؾ١ؾٙب فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت ِٓ لجً اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ، ٚثظفخ ف

 اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ اٌج١ئ١خ.

 رخطٛػ يغزٕٖ خطش الكزشبف: -

٠ٕطٍك ِوالت اٌؾَبثبد ِٓ رم١ّٗ ٌٍقطو اٌّزالىَ ٚفطو اٌولبثخ ٌىٟ 

٠قطؾ ثبٌزبٌٟ َِزٜٛ فطو االوزشبف اٌّمجٛي ِٓ ٚعٙٗ ٔظوٖ، ؽ١ش اْ فطو 

االوزشبف ٘ٛ فطو أكاء ِوالت اٌؾَبثبد إلعواءاد اٌزؤو١ل، ٌٚٓ رىزشف 

 اٌّبك٠خ فٟ رؤو١لاد اإلكاهح ػٓ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ. اٌزؾو٠فبد

ٔٚشٖ انجبؽش أَّ يٍ انطجٛؼٙ أٌ رؤصش َزبئظ رمٛٛى يشالت انؾغبثبد نكم 

يٍ انخطش انًزالصو ٔخطش انشلبثخ ٔخطش الكزشبف انًزؼهك ثزأكٛذاد اإلداسح ػهٗ 

انؾغبثبد يٍ خالل انزأصٛش  انزضايٓب ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ ػهٗ ثشَبيظ يشالت

ػهٗ غجٛؼخ، ٔرٕلٛذ، ٔيذٖ اإلعشاءاد انزٙ ٚغت انمٛبو ثٓب، ؽٛش ٚزى رنك فٙ 

ظٕء َغجخ يخبغش الكزشبف انزٙ ٚشغت يشالت انؾغبثبد فٙ رخفٛعٓب 

 نهٕصٕل نهًغزٕٖ انًمجٕل يٍ يخبغش انزأكٛذ انًُٓٙ.
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 إعشاءاد العزؼبَخ ثؼًم انخجٛش: -ٔ 

اٌؾَبثبد االٍزؼبٔخ ثقج١و ث١ئٟ فٟ ِوؽٍخ لجٛي فٟ ؽبٌخ أْ لوه ِوالت 

اٌزى١ٍف، أٚ رج١ٓ ٌٗ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ عّؼٙب فالي فّٙخ اٌىبًِ ٌٍّٕشؤح 

ٚث١ئزٙب، ثّب فٟ مٌه اٌظٕبػخ اٌزٟ رٕزّٟ ا١ٌٙب ٠ٕجغٟ ػ١ٍٗ أْ ٠ؾلك و١ف ٠َزؼ١ٓ 

ٌزٟ ١ٍزؾمك ثغٙٛك فجواء اٌج١ئخ، ٚأْ رزؼّٓ فطخ اٌزؤو١ل رؾل٠لاً ٌزٍه اٌّغبالد ا

ِٕٙب اٌقج١و، ٚفبطخ اٌزؾمك ِٓ افزواػبد اإلكاهح ٚاألٍب١ٌت اٌّزجؼخ ثشؤْ اػلاك 

اٌزمل٠واد اٌج١ئ١خ اٌّؾبٍج١خ.
(xxxii) 

ٔٚشٖ انجبؽش ػُذ رخطٛػ يشالت انؾغبثبد نالعزؼبَخ ثخجٛش ثٛئٙ نهمٛبو 

ثًًٓخ انزأكٛذ ػهٗ رمشٚش اإلداسح ػٍ يذٖ انزضايٓب ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ 

ٚفعم العزؼبَخ ثخجٛش ثٛئٙ ل ٚشرجػ يغ انششكخ يؾم انزأكٛذ ثأ٘ ػاللبد ػًم، 

ى انخجٛش يٍ َبؽٛخ يؼشفزّ ؽٛش ٚكٌٕ أكضش صمخ ٔيصذالٛخ، كًب ُٚجغٙ ػهّٛ رمٛٛ

ثزكُٕنٕعٛب ػالط انزهٕس، ٔلعبٚب ػالط انزهٕس انجٛئٙ، ٔانزٙ ٚؾزًم أٌ رؤصش 

 عْٕشٚبا ػهٗ انششكخ. 

 إػذاد انخطخ انؼبيخ نهزكهٛف )ٔظغ ثشَبيظ ثخطٕاد ٔإعشاءاد انزكهٛف(: - ص

ثؤبِظ اٌزؤو١ل ٘ٛ اٌقطخ اٌزٟ ٠ؼل٘ب ِوالت اٌؾَبثبد ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزؤو١ل 

ِؾبٌٚخ ٌغّغ أكٌخ اإلصجبد اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ اطلاه هأٜ ١ٍٍُ ثشؤْ رؤو١لاد  فٟ

اإلكاهح اٌّزؼٍمخ ثبٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، ٠ٚٛػؼ ثؤبِظ اٌزؤو١ل اٌٙلف 

ِٓ اٌزؤو١ل ٚاإلعواءاد اٌٛاعت ارجبػٙب ٌىً ثٕل ٚاٌلفبرو ٚاٌَّزٕلاد اٌٛاعت 

ٕل ٚاٌٛلذ اٌفؼٍٟ اٌزؤو١ل ٚاٍُ ِوالت االؽالع ػ١ٍٙب، ٚاٌٛلذ اٌّمله ٌفؾض وً ث

اٌؾَبثبد اٌنٞ ٠مَٛ ثبٌفؾض، ٚؽغُ اٌؼ١ٕخ ٚؽو٠مخ افز١به٘ب.
(xxxiii) 

ٔٚشٖ انجبؽش أَّ ُٚجغٙ ػهٗ يشالت انؾغبثبد ػُذ لٛبيّ ثًًٓخ انزأكٛذ 

ػهٗ رمشٚش اإلداسح ػٍ يذٖ انزضايٓب ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ أٌ ٚزى ٔظغ 

نششكخ، َٔظبيٓب انًؾبعجٙ، َٔظبو اإلداسح ثشَبيظ انزأكٛذ فٙ ظٕء َشبغ ا

انجٛئٛخ انًطجك ثٓب، ٔأٌ ٚؼطٗ ثشَبيظ انزأكٛذ صٕسح ٔاظؾخ نفشٚك يًٓخ 

انزأكٛذ ػٍ َطبق ػًهٛخ انزأكٛذ، ٔأٌ ٚغًؼ انجشَبيظ ثزٕصٚغ انؼًم ػهٗ 
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انًغبػذٍٚ ثًب ٚزُبعت يغ يغزٕٖ خجشح كم يُٓى، ٔأٌ ٚكٌٕ انجشَبيظ شبيالا 

 َٔظبو اإلداسح انجٛئٛخ. نهُظبو انًؾبعجٙ،

 انًزطهجبد انٕاعت اعزٛفبئٓب خالل يشؽهخ رُفٛز إعشاءاد ػًهٛخ انزأكٛذ: .3

فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٠ٕزمً ِوالت اٌؾَبثبد اٌٝ رٕف١ن ثؤبِظ اعواءاد ػ١ٍّخ 

اٌزؤو١ل اٌنٞ رُ ٚػؼٙب فٟ ٔٙب٠خ ِوؽٍخ اٌزقط١ؾ، ؽ١ش ٠مَٛ ِوالت اٌؾَبثبد فٟ 

 ٘نٖ اٌّوؽٍخ ثّب ٠ٍٟ: 

 ء إعشاءاد انؾصٕل ػهٗ أدنخ إصجبد كبفٛخ ٔيالءيخ:أدا - أ

٠ٕجغٟ ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد اٌؾظٛي ػٍٝ أكٌخ اصجبد وبف١خ ِٚالءِخ ِٓ 

أعً رقف١غ ِقبؽو ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل اٌٝ َِزٜٛ اٌؾل األكٔٝ ِٓ اٌّقبؽو اٌّؼمٌٛخ، 

ٚاٌؾظٛي ػٍٝ رؤو١ل ِؼمٛي اٌنٞ ٠ّىٓ ِوالت اٌؾَبثبد ِٓ اثلاء هأٜ فٕٟ 

ؽ١ش ػوفذ أكٌخ اإلصجبد ثؤٔٙب "ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠َزقلِٙب ِوالت  ِؾب٠ل،

اٌؾَبثبد ٌٍٛطٛي اٌٝ االٍزٕزبعبد اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ اثلاء هأ٠ٗ، ؽ١ش رزؼّٓ 

األكٌخ  اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛكح فٟ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ماد اٌظٍخ ٚاٌّؼٍِٛبد 

ئّخ فٟٙ ِم١بٍبً ٌغٛكح األفوٜ"، ؽ١ش رؼزجو اٌىفب٠خ ِم١بٍبً ٌى١ّخ اٌل١ًٌ، أِب اٌّال

اٌل١ًٌ.
(xxxiv ) 

 .ISA Noٔٚشٖ انجبؽش فٙ ظٕء سعٕػّ إنٗ يؼٛبس انًشاعؼخ انذٔنٙ )

نًشالت انؾغبثبد انؾصٕل ػهٗ أدنخ اإلصجبد يٍ  -كهًب أيكٍ -( أَّ ٚفعم 500

يصبدسْب األصهٛخ، ٔيٍ خالل انًالؽظخ انًجبششح نهؼًهٛبد أٔ اإلعشاءاد انًُفزح 

يٍ لجم انغٛش، ٔأٌ ركٌٕ فٙ شكم يغزُذ٘، ٔانؾصٕل ػهٗ كى كبف يُٓب 

لزٓب ٔاكزًبنٓب نزخفٛط خطش انزأكٛذ إنٗ أدَٗ يغزٕٖ يؼمٕل، ٔانزأكذ يٍ د

ٔيٕظٕػٛزٓب، ٔإيكبَٛخ الػزًبد ػهٛٓب فٙ رأٚٛذ انشأ٘ انفُٙ انًؾبٚذ نًشالت 

انؾغبثبد، ٔظشٔسح ارغبلٓب يغ رأكٛذاد اإلداسح راد انصهخ، نهؾصٕل ػهٗ أدنخ 

إصجبد كبفٛخ ٔيالئًخ خالل يشؽهخ رُفٛز إعشاءاد ػًهٛخ انزأكٛذ ثشأٌ يذٖ انزضاو 

 انجٛئٛخ، انششكبد ثزطجٛك انؾٕكًخ 
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 انؾصٕل ػهٗ إلشاساد اإلداسح: - ة

( ٚرؼل٠الرٗ فٟ اٌفموح 3222لل أشبه ِؼ١به اٌزؤو١ل إٌّٟٙ اٌلٌٟٚ هلُ )

( اٌٝ أٔٗ ٠ٕجغٟ ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد اٌؾظٛي ػٍٝ الواهاد 52،52هلُ )

ِىزٛثخ ِٓ اٌطوف اٌَّئٛي ثشؤْ ِٛػٛع اٌّّٙخ، ؽ١ش أٔٙب ػجبهح ػٓ الواهاد 

طواؽخ أٚ ػ١ّٕبً، ٚرَزقلَ ِٓ عبٔت ِوالت اٌؾَبثبد ٌألفن رملِٙب اٌشووخ، 

فٟ االػزجبه األٔٛاع اٌّقزٍفخ ِٓ اٌزؾو٠فبد اٌّؾزٍّخ، ؽ١ش رقفغ اٌّظبكلخ 

اٌّىزٛثخ ٌإللواهاد اٌشف١ٙخ ِٓ اِىب١ٔخ ؽلٚس ٍٛء اٌفُٙ ث١ٓ ِوالت اٌؾَبثبد 

ٚاٌطوف اٌَّئٛي.
(xxxv)

 

إلشاساد يٍ إداسح  ٔٚشٖ انجبؽش ٔعٕة ؽصٕل يشالت انؾغبثبد ػهٗ 

انششكخ، ثشأٌ انزمذٚشاد ٔاإلفصبؽبد انجٛئٛخ انخبصخ ثبنزضايبد انششكخ ػٍ 

ػالط انزهٕس، ٔاؽزًبلد انخغبسح انجٛئٛخ، راد انزأصٛش انغْٕش٘ ػهٗ رأكٛذاد 

اإلداسح ثشأٌ انزضايٓب ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ. ٔٚغت أٌ رشزًم اإللشاساد 

ٗ يذٖ يالءيخ يضم ْزِ الفصبؽبد، ٔانؼٕائذ اإلداسٚخ ػهٗ إشبسح يؾذدح إن

 انًزٕلؼخ نؾبلد ػذو انزأكذ انًصبؽجخ نألؽذاس انجٛئٛخ.

 

 األخز فٙ الػزجبس األؽذاس انالؽمخ: - د

( 3222( ِٓ ِؼ١به اٌزؤو١ل إٌّٟٙ اٌلٌٟٚ )21لل أٚػؾذ اٌفموح هلُ )

ٚرؼل٠الرٗ أْ رمو٠و فلِخ اٌزؤو١ل ٠ئهؿ ػبكح ثزبه٠ـ أغبى ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل ٚرمل٠ُ 

اٌزمبه٠و األ١ٌٚخ ػٕٙب، ِٚغ مٌه فبْ ٕ٘بن ثؼغ األؽلاس اٌغٛ٘و٠خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ 

خ ٌٙب، أٚ اإلفظبػ ػٕٙب فٟ رمغ ثؼل ٘نا اٌزبه٠ـ ٚرزطٍت ػوٚهح اعواء ر٠َٛ

اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ، ِّب لل ٠ئكٜ اٌٝ ػلَ رم١ل ِوالت اٌؾَبثبد ثزبه٠ـ أغبى 

فلِخ اٌزؤو١ل ِبكاِذ رٍه األؽلاس لل ٚلؼذ ثؼل ٘نا اٌزبه٠ـ، ٌٚىٓ لجً ربه٠ـ 

اطلاه اٌزمو٠و، ؽ١ش ٠مظل ثبألؽلاس اٌالؽمخ رٍه األؽلاس ٚاٌّجبكالد 

رزُ ثؼل اػلاك ِياػُ أٚ رمبه٠و اإلكاهح ثشؤْ اٌّٛػٛع اٌقبػغ  ٚاٌّؼبِالد اٌزٟ

ٌٍزؤو١ل ؽزٝ ربه٠ـ طلٚه رمو٠و اٌزؤو١ل، ٚرٕؾظو َِئ١ٌٛخ ِوالت اٌؾَبثبد 
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ثشؤْ رٍه األؽلاس اٌالؽمخ فٟ ٔطبق اٌفزوح اٌي١ِٕخ فمؾ ألْ ربه٠ـ اٌزمو٠و ٘ٛ 

اٌزبه٠ـ اٌفؼٍٟ ٌالٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل.
(xxxvi) 

أَّ ٚغت ػهٗ يشالت انؾغبثبد أٌ ٚأخز فٙ إػزجبسِ أصش  ٔٚشٖ انجبؽش

األؽذاس انالؽمخ انزٙ لذ رؾذس فٙ ربسٚخ إػذاد انزمشٚش ػهٗ انًؼهٕيبد ػٍ 

يغبل انزأكٛذ، ٔػهٗ رمشٚش انزأكٛذ انًُٓٙ. ؽٛش أَّ ػُذيب ٚزؼشف يشالت 

انؾغبثبد ػهٗ األؽذاس انزٙ ٚكٌٕ نٓب رأصٛش عْٕش٘ ػهٗ يغبل انزكهٛف، 

ُزبعّ فؼهٛخ أٌ ٚزأكذ يٍ أٌ يغبل انزكهٛف ٚؼكظ ْزِ األؽذاس ثطشٚمخ ٔاعز

يالئًخ، ٔيب إرا كبَذ ْزِ األؽذاس لذ رى رٕظٛؾٓب ثطشٚمخ يالئًخ فٙ رمشٚش 

 يشالت انؾغبثبد.

 رٕصٛك أػًبل انزٕكٛذ: - ط

٠ٕجغٟ ػٍٝ ِوالت اٌؾَبثبد رٛص١ك األِٛه اٌٙبِخ اٌزٟ ٍبػلد ػٍٝ 

ؤو١ل، ٚاٌزٟ رئ٠ل أْ اٌّّٙخ رّذ ؽجمبً ٌٍّؼ١به اٌّظوٞ رٛف١و أكٌخ رلػُ رمو٠و اٌز

ٌّٙبَ اٌزؤو١ل، ؽ١ش ٠زؼّٓ اٌزٛص١ك ػٍٝ ٍغالد ٌالٍزلالي إٌّطمٟ ٌّوالت 

اٌؾَبثبد فٟ ع١ّغ األِٛه اٌٙبِخ اٌزٟ رزطٍت اٌؾىُ إٌّٟٙ، ِٚب ٠ورجؾ ثٙب ِٓ 

ٛص١ك، اٍزٕزبعبد، ٠ٚلػٛ ٚعٛك أِٛه طؼجخ رزؼٍك ثّجلأ أٚ ؽىُ شقظٟ اٌٝ اٌز

ٚمٌه ١ٌمَٛ ِوالت اٌؾَبثبد ثبػبفخ اٌؾمبئك ماد اٌظٍخ اٌزٟ وبْ ػٍٝ ػٍُ ثٙب 

فٟ اٌٛلذ اٌنٞ لبَ ف١ٗ ثبثلاء االٍزٕزبط.
(xxxvii)

 

 

ساثؼبا: انًزطهجبد انٕاعت اعزٛفبئٓب خالل يشؽهخ انزمشٚش ػٍ َزبئظ ػًهٛخ 

 انزأكٛذ:

ٔزبئظ اعواءاد رٕزٟٙ ػ١ٍّخ اٌزؤو١ل ثبػلاك ِوالت اٌؾَبثبد ٌزمو٠و ػٓ 

اٌزؤو١ل اٌزٟ لبَ ثٙب، ؽ١ش ٠ٙلف ِوالت اٌؾَبثبد ِٓ ٚهاء رمو٠وٖ اٌٝ ث١بْ ِب اما 

وبْ رمو٠و اإلكاهح ثشؤْ ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ لل رُ اػلاكٖ 

( ِٓ ِؼ١به اٌزؤو١ل إٌّٟٙ اٌلٌٟٚ 22ٚػوػٗ ثشىً ػبكي. ٚأولد اٌفموح هلُ )

٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ رمو٠و اٌزؤو١ل ِىزٛثبً ٚأْ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  ٗ( ٚرؼل٠الرٗ ػٍٝ أ3222ٔ)
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رؼج١و ٚاػؼ ػٓ اٍزٕزبط ِوالت اٌؾَبثبد ثشؤْ اٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثّٛػٛع 

فلِخ اٌزؤو١ل، ؽ١ش أٗ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠َبء فُٙ االٍزٕزبعبد اٌزٟ رظله شف١ٙبً اما 

ه اٌَبثك لل ( ِٓ ٔفٌ اٌّؼ١بA159ٌُ ٠زُ كػّٙب ثزمو٠و ِىزٛة، اال أْ اٌفموح )

أولد ػٍٝ أْ االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١١ٓ ٌُ ٠ؾلك أٚ ٠زطٍت ّٔٛمط ِؼ١بهٞ أٚ 

ّٔطٟ ٌٍزمبه٠و اٌزٟ رزؼٍك ثغ١ّغ ِٙبَ اٌزؤو١ل، ثً ؽلك اٌؼٕبطو األٍب١ٍخ اٌٝ 

٠ٕجغٟ أْ ٠زؼّٕٙب رمو٠و اٌزؤو١ل.
(xxxviii) 

ٔٚشٖ انجبؽش أٌ ػذو ٔعٕد يؾزٕٖ يؼٛبس٘ أٔ ًَطٙ نزمشٚش يشالت 

د ثشأٌ انزضاو انششكبد ثزطجٛك انؾٕكًخ انجٛئٛخ ًٚكٍ أٌ ٚؤدٖ إنٗ انؾغبثب

رعهٛم أصؾبة انًصبنؼ، ٔػذو إرخبرْى انمشاساد انغهًٛخ، ٔثبنزبنٙ ػذو رؾمٛك 

فؼبنٛخ الرصبل ثٓى، يًب ٚزطهت ظشٔسح ٔظغ يؾزٕٖ يؼٛبس٘ أٔ ًَطٙ نزهك 

ٕكًٗ انجٛئٙ انزمشٚش، ثٓذف رٕفٛش إيكبَٛخ إعشاء انًمبسَخ ثٍٛ األداء انؾ

 انششكبد.                            

 

 :انُزبئظ ٔانزٕصٛبد

 انُزبئظ:-أٔلا 

إلهٍبء اٌؼٛاثؾ اٌالىِخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ ِىٛٔبد اٌج١ئخ، رٛعل ؽبعخ ٍِؾخ  .1

ٚاٌولبثخ ٚاٌزؾىُ فٟ االٍزوار١غ١بد ٚا١ٌَبٍبد اٌج١ئ١خ ٌٍشووبد ِٓ فالي 

 رطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ.

االفز١بهٞ ٌٍؾٛوّخ اٌج١ئ١خ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّيا٠ب ٚاال٠غبث١بد ِٓ ٠ؾمك اٌزطج١ك  .4

أّ٘ٙب رشغ١غ اٌغٙٛك اال٠غبث١خ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌشووبد فٟ ٍج١ً اٌؾل ِٓ أٚ 

ِٕغ األػواه اٌج١ئ١خ ِٓ فالي رؾل٠ل اٌّّبهٍبد اٌغ١لح ٚاٌٍَج١خ ٌألٔشطخ 

 اٌزٟ رّبهٍٙب رٍه اٌشووبد.

ِخ اٌزؤو١ل ػٍٝ رمو٠و اإلكاهح ػٓ ٠ؼل ػلَ ٚعٛك اؽبه ِٕٟٙ ِزىبًِ ٌقل .3

 ِلٜ اٌزياِٙب ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، ػبئمبً أِبَ اٌّّبهٍخ إٌّٙخ.
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 صبَٛبا: انزٕصٛبد:

إلهٍبء ػوٚهح رٛع١ٗ األٔظبه ٔؾٛ رطج١ك ِٕظِٛخ اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ  .1

اٌؼٛاثؾ اٌالىِخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ ِىٛٔبد اٌج١ئخ، ٚاٌولبثخ ٚاٌزؾىُ فٟ 

 االٍزوار١غ١بد ٚا١ٌَبٍبد اٌج١ئ١خ ٌٍشووبد، 

ػوٚهح رط٠ٛو اٌزؤ١ً٘ اٌؼٍّٟ ٌّوالت اٌؾَبثبد، ٚمٌه ِٓ فالي ل١بَ  .4

و١ٍبد اٌزغبهح ثبٌغبِؼبد اٌّظو٠خ ثزله٠ٌ ِموهاد كها١ٍخ رزؼٍك 

فبطخ فلِخ رؤو١ل ِوالت اٌؾَبثبد ػٍٝ ِلٜ ثبٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ، ٚثظفخ 

 اٌزياَ اٌشووبد ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ. 

ػوٚهح رٛف١و اٌّي٠ل ِٓ ِؼب١٠و اٌزؤو١ل ثّب ٠َبػل ِوالت اٌؾَبثبد ػٍٝ  .3

 اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزؤو١ل ػٍٝ ِلٜ اٌزياَ اٌشووبد ثزطج١ك اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ.
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 -انًشاعغ:

 

ٌج١ت، فبٌل ِؾّل ػجل إٌّؼُ، "اٌّواعؼخ اٌج١ئ١خ اٌلاف١ٍخ: ِلفً ِمزوػ ٌزفؼ١ً  -1

كهاٍخ رطج١م١خ ِمبهٔخ"،  -اٌؾٛوّخ اٌج١ئ١خ ٌمطبع األػّبي ٚرؾ١َٓ اكائٗ اٌج١ئٟ

، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ؽٕطب، اٌؼلك اٌضبٟٔ، انًغهخ انؼهًٛخ انزغبسح ٔانزًٕٚم

  322، ص. 4222ٍجزّجو، 
ِؾّل ػجل اٌؾبفع، ّٔٛمط ِمزوػ ٌؾٛوّخ اٌّقبؽو اٌج١ئ١خ ٌٍّشوٚػبد ػجل اٌؼبي،  -4

،" يغهخ انفكش انًؾبعجٙ، كهٛخ انزغبسح، اٌز٠ّٕٛخ فٟ ظً ِلفً فؼب١ٌخ اٌزىٍفخ

.33، ص 4222عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌؼلك األٚي، ١ٔٛ٠ٛ 
 

 نًضٚذ يٍ انزفصٛم ٚشعغ إنٗ: -3

اٌشووبد اٌّم١لح ػٓ أكاء اٌجٛهطخ اٌّظو٠خ، "اٌل١ًٌ االٍزوشبكٞ إلفظبػ  -

 .14-11 .، ص ص4212االٍزلاِخ"، ِشوٚع إٌَقخ األ١ٌٚخ، أوزٛثو 

كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ  –فئاك، ه٠ّْٛ ١ِالك، "ا٢صبه اإل٠غبث١خ ٌزمو٠و االٍزلاِخ  -

عبِؼخ ػ١ٓ كهٛخ انزغبسح، ، يغهخ انفكش انًؾبعجٙشووبد اٌَّبّ٘خ اٌَؼٛك٠خ"، 

، ص 4212ٚي، إٌَخ اٌؼشوْٚ، ك٠َّجو شٌّ، اٌؼلك اٌواثغ، اٌغيء األ

 . 123-152ص.

- Braam, G. J., de Weerd, L. U., Hauck, M., and Huijbregts, M. A., 

“Determinants of Corporate Environmental Reporting: the 

Importance of Environmental Performance and 

Assurance”, Journal of Cleaner Production, Vol. 129, 2016, 

p.732.  

- Saltaji, I. M., “Corporate Governance Relation with Corporate 

Sustainability", Internal Auditing and Risk Management, Vol. 

8, Iss. 2, 2013, p. 153. Available at  

http://aimr.univath.ro/download/864_Nr_2(30)_2013_145-

156.pdf,  

  

http://aimr.univath.ro/download/864_Nr_2(30)_2013_145-156.pdf
http://aimr.univath.ro/download/864_Nr_2(30)_2013_145-156.pdf
http://aimr.univath.ro/download/864_Nr_2(30)_2013_145-156.pdf
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4- Vînatoru, S. S., & Calotă, G., “Preliminary Acceptance of the 

Engagement Activities”, Internal Auditing &Risk 

Management, Vol. 38, Iss. 1, 2015, p. 217, Available at: 

 http://aimr.univath.ro/download/1028_aimr_38_217_228.pdf. 

5- International Federation of Accountants (IFAC),"Handbook of 

International Quality Control, Auditing, Review, Other 

Assurance, and Related Services Pronouncements", 2015 

Edition, Volume I, IFAC, New York, USA p. 276. Available at:  
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International Federation of Accountants (IFAC), Ibid., p. 139. 

 

اٌغيء األٚي: اٌّجبكة اٌؼبِخ -اٌّظو٠خ ؽّبك، ؽبهق ػجل اٌؼبي، "ِؼب١٠و اٌّواعؼخ -2

-133، ص ص. 4211، اإلٍىٕله٠خ، انذاس انغبيؼٛخٚاٌَّئ١ٌٛبد ٚرم١١ُ اٌقطو، 

132.
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Edition, Volume II, Op. cit, p. 140.  
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("، اإلطلاهاد ا١ٌّٕٙخفوع االٍزّواه٠خ)كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ فٟ  –األؽلاس اٌالؽمخ 

.22، ص. 4212اإلٍىٕله٠خ، داس انزؼهٛى انغبيؼٙ، 
 

10- Ethridge, J. R., Marsh, T. L., & Canfield, K., “Engagement 

Risk: A preliminary Analysis of Audit Firms’ Client 

Acceptance Decisions”, Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal, Vol. 11, Iss. 1, 2007, pp. 1-2. 
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