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انصادرج عٍ اإلتحاد انذوني  SMOsأثر تطثيق ترايج األيتثال 

 نهًحاسثيٍ عهً تطىير يهُح انًحاسثح في يصر

 انثاحث / أسًاء صالح انذيٍ عثذ انًقصىد يحًذ

 

  :ًهخصان

اٍزقلاَ ثواِظ األِزضبي  اٌمبء اٌٚٛء ػٍٝ أ١ّ٘خ رٙلف اٌلهاٍخ اٌٝ 

SMOs ٟرط٠ٛو عٛكح األكاء إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ  اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ف

ِٖو، ٚمٌه ِٓ فالي رؾل٠ل ِْىالد األكاء إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ ِٖو 

ػٍٝ ى٠بكح عٛكح  SMOsِٚمزوؽبد ػالعٙب، ٚث١بْ أصو اٍزقلاَ ثواِظ األِزضبي  

 ٌّٕٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ ِٖو.األكاء ا

ٚفٍٖذ اٌلهاٍخ ٚٙغ ِلفً ِمزوػ الٍزقلاَ ثواِظ األِزضبي اٌٖبكهح 

 ػٓ اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ.

 

Abstract: 

The study aims at shedding light on the importance of 

using the Compliance Programs issued by the International 

Federation of Accountants SMOs to improve the quality of the 

professional performance of accounting in Egypt by 

identifying the problems of the professional performance of 

accounting in Egypt and proposals for treatment, and the 

impact of the use of SMOs on increasing the quality of the 

professional performance of accounting in Egypt . 

The study concluded a proposed approach to the use of 

IFAC compliance programs in the development of the 

accounting profession. 
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 أوالً : انًقذيح ويشكهح انثحث:

 رط٠ٛو الزٖبك٠بد فٟ ٚأ١ّ٘خ كٚه ٌٙب اٌزٟ اٌّٙٓ ِٓ اٌّؾبٍجخ ِٕٙخ رؼل

اٌّغزّؼبد، ٚرؾبٚي ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ أْ رغل ٔمطخ راللٟ ث١ٓ ٘نٖ اٌزطٛهاد 

اٌؼب١ٌّخ ٚث١بْ أُ٘ ِمِٛبرٙب ٚأوضو٘ـب رؤص١وا فٟ أكاء  ٚاٌزغ١واد فٟ االلزٖبك٠بد 

 ٚوفبءح اٌّؾبٍج١ٓ.       

 رُملَ ِب يفال ِٓ اٌز١ّٕخ ػ١ٍّخ رؾم١ك ٠ئكٞ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ اٌٝ 

 ارقبم اٌْفبف١خ فٟ ِٓ ػب١ٌخكهعخ  ػٍٝ ِٚٛٙٛػ١خ ِالئّخ ِؼٍِٛبد ِٓ

 اٌو١ّلح . اٌمواهاد

وّب إٔجؼ ٕ٘بن ؽوٕبً ِٓ اٌغٙبد االلزٖبك٠خ اٌّقزٖخ ػٍٝ أ١ّ٘خ 

ِٛاوجخ اٌّؾبٍجخ ٌٍزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ و١ٍٍٛخ ٌؾّب٠خ االٍزضّبهاد ٚاٌزٟ 

رَؼٝ اٌغٙبد ماد اٌؼاللخ ٌزفؼ١ً كٚه ٘نٖ إٌّٙخ ٌقلِخ االلزٖبك إٌٟٛٛ ٚمٌه 

١ٍَُ ٚاٌفؼَّبي ػٍٝ إٌظبَ ثزطج١ك ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ اٌزٟ رٚفٟ األٍبً اٌ

اٌّؾبٍجٟ ِّب ٠ٕؼىٌ فٟ ِقوعبد لبكهح ػٍٝ رط٠ٛو ِّٚبهٍخ إٌّٙخ ٚاػلاك 

رمبه٠و ِب١ٌخ ِف١لح رٍزيَ إٌّْآد االلزٖبك٠خ ثٙب ؽزٝ ر١َو ػٍٝ ٔٙظ ِؾبٍجٟ 

٠ّٚٓ ٌٙب إٌغبػ ٚاالٍزّواه٠خ فٟ ظً رؾل٠بد الزٖبك٠خ وج١وح ٚثبٌزبٌٟ رّٚٓ 

اٌجؼل ػٓ اٌفَبك ٚاٌفًْ اٌّبٌٟ اٌنٞ إٔجؼ ٍّخ ػبِخ فٟ فؼب١ٌخ االٍزضّبهاد ٚ

 اٌؼٖو اٌؾل٠ش. 

 ٌٍّؾبٍج١ٓ اٌلٌٟٚ اإلرؾبك أْٔؤ األكاء إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ   رط٠ٛو أعً ِٚٓ

 ِؼب١٠و ِغٌٍ - اٌلٌٟٚ ٚاٌّٚبْ اٌزلل١ك ِؼب١٠و ِغٌٍ (ّ٘ب  ِغ١ٍَٓ رؤ١ٍَٗ ِٕن

 ٕالؽ١بد اٌّغٌٍ ٚؽلك كائّخ ف١ٕخ ٌغبْ ٍزخ اإلرؾبك أْٔؤ وّب اٌل١ٌٚخ( اٌّؾبٍجخ

 اٌّب١ٌخ اٌّؾبٍجخ ٌغٕخ ،اٌزؼ١ٍُ ٌغٕخ، اٌقٍمٟ اٌٍَٛن ٌغٕخ : ٟٚ٘ ٚأ٘لافٙب ٌغٕخ وً

، اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛع١ب ٌغٕخ اٌؼبَ، اٌمطبع فٟ اٌل١ٌٚخ اٌّؾبٍجخ ٌغٕخ ٚاإلكاه٠خ،

 ثبالّٔٚبَ اٌؼوث١خ ا١ٌّٕٙخ إٌّظّبد ِٓ اٌؼل٠ل ٍبهػذ ػ١ٍٗ ٚثٕبء، األِزضبي ٌغٕخ

 .ٌٍّؾبٍج١ٓ اٌلٌٟٚ اإلرؾبك ػ٠ٛٚخ اٌٟ
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 اٌنٞ اٌّؾبٍج١ٓ ٚوفبءح أكاء َِزٜٛ ٌٛعٛك ثؼ٘ اٌمٖٛه فٟ ٚٔظواً 

 ػلَ اٌٝ فمل أكٜ ٘نا اٌمٖٛه ِٖو، فٟ اٌّؾبٍجخ ِٕٙخ أكاء ػٍٝ ثلٚهٖ أؼىٌ

 ارقبم فٟ اٌّؼٍِٛبد رٍه ػٍٝ اٌّؾبٍج١خ اٌّؼٍِٛبد ِٓ َِزقلِٟ  اٌىض١و اػزّبك

 لواهارُٙ االٍزضّبه٠خ.

٠ٚؼوف األِزضبي ػٍٝ أٔٗ "ٚظ١فخ َِزمٍخ ٘لفٙب اٌزؤول ِٓ اِزضبي إٌّْآد 

١ٍٚبٍبرٙب اٌلاف١ٍخ ٌغ١ّغ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚلٛاػل ِٚؼب١٠و اٌّؾبٍجخ 

ٚاٌّّبهٍبد ا١ٌّٕٙخ اٌّؾبٍج١خ ا١ٌٍَّخ اٌٖبكهح ػٓ اٌغٙبد اٌولبث١خ اٌّؾ١ٍخ 

لك ٚرم١ُ ٚرملَ إٌٖؼ ٚاإلهّبك ٚروالت ٚروفغ اٌزمبه٠و اٌٝ ٚاٌل١ٌٚخ اٌزٟ رؾ

 ِغٌٍ اإلكاهح.

 ٟ٘:  IFACٚثواِظ األِزضبي اٌٖبكهح ػٓ االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ 

 •SMO 1 – ّٙبْ اٌغٛكح.  

 •SMO 2 –  ِٜؼب١٠و اٌزؼ١ٍُ اٌل١ٌٚخ ٌٍّؾبٍج١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ ٚاإلهّبكاد األفو

 (. IAESBٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ ) اٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ ِؼب١٠و رؼ١ٍُ ا

 •SMO 3 –   ِٓ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٚ ث١بْ اٌّّبهٍخ ماد اٌٍٖخ ٚغ١و٘ب

 (.  IAASBاألٚهاق اٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ) 

 •SMO 4 –  ٓلٛاػل ٍٍٛن ٚأكآة إٌّٙخ اٌقبٕخ ثبٌّؾبٍج١ٓ ا١١ٌّٕٙ

 (.IESBAٚاٌٖبكهح ِٓ اإلرؾبك  اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ )

 •SMO 5 – اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمطبع اٌؼبَ ٚغ١و٘ب ِٓ اهّبكاد

 (. IPSASB اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ثبٌمطبع اٌؼبَ  )ِغٌٍ اٌّؼب١٠و 

 •SMO 6 –  .) ٛاعواءاد اٌزؾم١ك ٚاٌزؤك٠ت ) االٔٚجب 

 •SMO 7 –  ( اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌٍزمبه٠و اٌّب١ٌخIFRSs  .) 

 

فٟ أٔٗ ٠ٛعل لٖٛه فٟ األكاء إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ  وتتثهىر طثيعح انًشكهح

ٚمٌه ٌٛعٛك فغٖٛ  فٟ إٌظبَ اٌّؾبٍجٟ اٌّٖوٞ اٌوا٘ٓ فٟ اٌزطج١ك ث١ٓ ِؼب١٠و 

اٌّؾبٍجخ اٌّٖو٠خ  ِٚؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ ٚأٔٗ ٌىٟ ال ٠ؾلس افزالف ث١ٓ 
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الٌزياَ اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌّٖو٠خ ٚاٌل١ٌٚخ  ٚؽزٝ ٠ىْٛ ٕ٘بن رىبًِ ث١ٕٙب ٠غت ا

( ألٔٙب  IFACثزطج١ك ثواِظ األِزضبي اٌٖبكهح ػٓ اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ) 

رٛفو ٚعٙخ ٔظو ػب١ٌّخ فٟ اٌلٚي ِٓ أعً رطج١ك اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٚثٕبء أٍبً 

 ث١ٓ ٚمٌه ٌزم١ًٍ االفزالفبد ِْزون رُم١ُ ف١ٗ اٌزْو٠ؼبد ٚاألٔظّخ اٌّٖو٠خ

اٌّٖو٠خ ٚ  اٌّؾبٍجخ ِؼب١٠و  ث١ٓ اٌزٛافك أعً رؾم١ك ِٓ اٌمٛاػل ٚ اٌزْو٠ؼبد

 لبثٍخ ِب١ٌخ لٛائُ ثبٔزبط ٠َّؼ ثّب كٚي اٌؼبٌُ َِزٜٛ ػٍٟ اٌل١ٌٚخ اٌّؾبٍجخ ِؼب١٠و

  .اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ ف١ٙب أػلد اٌزٟ ػٓ اٌلٌٚخ إٌظو ثٖوف ٌٍّمبهٔخ

 

 ثاَياً: أهذاف انذراسح : 

ثواِظ رٙلف ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٝ ٚٙغ اٛبه ِمزوػ الٍزقلاَ 

ثٙلف رط٠ٛو عٛكح األكاء إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ ِٖو، ِٓ فالي  SMOsاألِزضبي

 رؾم١ك األ٘لاف اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ :

 رؾل٠ل اٌّْىالد اٌزٟ رٛاعٗ ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ِٚمزوؽبد ػالعٙب. -1

ػٍٝ ى٠بكح عٛكح األكاء إٌّٟٙ  SMOsث١بْ أصو اٍزقلاَ ثواِظ األِزضبي   -2

 ٌٍّؾبٍجخ فٟ ِٖو.

 

 أهًيح انذراسح :ثانثاً: 

 : ِٓ اٌؼ١ٍّخ  اٌجؾش أ١ّ٘خ األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ : رٕجغ -1

رزؼلك اٌّْىالد اٌزٟ رٛاعٗ ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٚاٌّْىالد اٌزٟ رؼٛق  -

 اٌزىبًِ ث١ٓ ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ ِٚؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌّٖو٠خ.

اٌزؼوف ػٍٝ عٙٛك اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ٚكٚهٖ فٟ  رط٠ٛو ِٕٙخ  -

 اٌّؾبٍجخ.
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ٚٙغ أٛبه ِمزوػ ألصو رطج١ك ثواِظ األِزضبي فٟ أؽلاس رىبًِ ث١ٓ  -

ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ ِٚؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌّٖو٠خ  ِٚلٜ ِالئّخ ٘نا 

 اإلٛبه فٟ ث١ئخ األػّبي اٌّٖو٠خ. 

 األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ :  -2

 ٚوفبءح أكاء َِزٜٛفٟ  اٌىْف ػٓ اٌغٛأت اٌزطج١م١خ اٌفؼ١ٍخ ٌٍمٖٛه -

 ٚػلَ ِٖو فٟ اٌّؾبٍجخ ِٕٙخ أكاء ػٍٝ ثلٚهٖ أؼىٌ اٌنٞ ٍج١ٓاٌّؾب

 لجً ِٓ ِزٛإً ٍؼٟ ٚعٛك ِٓ ثبٌوغُ اٌّطٍٛة اٌَّزٜٛ اٌٝ اهرمبئٙب

 ثٙب.  ٌالهرمبء ػٕٙب اٌَّئٌٛخ اٌغٙبد

( IFAC)اٍزقلاَ ثواِظ األِزضبي اٌٖبكهح ػٓ اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ  -

ى٠بكح عٛكح األكاء فٟ اٌمٚبء ػٍٝ اٌمٖٛه اٌّؾبٍجٟ إٌّٟٙ ِٚٓ صُ 

 إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ ِٖو.

 

 راتعاً: فروض انذراسح  : 

 ثٕبء ػٍٝ ِْىٍخ ٚأ٘لاف اٌلهاٍخ ٚأ١ّ٘زٙب فمل رُ ٛوػ اٌفوٗ اٌزبٌٟ: 

اٌٖبكهح ػٓ اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ  SMOsثواِظ األِزضبي  "٠ئكٞ رطج١ك 

 ى٠بكح عٛكح األكاء إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ ِٖو".اٌٝ 

 

 خايساً: يُهج انذراسح : 

٠َزقلَ اٌجبؽش فٟ اػلاك ٘نا اٌجؾش  إٌّٙظ االٍزموائٟ األٍزٕجبٟٛ 

اٌّقزٍٜ ؽ١ش ٠زُ اٍزمواء اٌٛالغ ِٚالؽظخ اٌٛٙغ اٌمبئُ ٌٍّّبهٍبد اٌفؼ١ٍخ ٌألكاء 

اٌمٖٛه ف١ٗ ٚآ١ٌبد رط٠ٛوٖ إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ ِٖو ٚرؾ١ٍ١ٍخ ٚث١بْ أٚعٗ 

 ثبٍزقلاَ ثواِظ األِزضبي.
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 سادساً: خطح انثحث : 

 ِْىٍخ اٌجؾش ٚأ١ّ٘زٗ ٚأ٘لافٗ رُ رم١َُ اٌجؾش اٌٝ: ٙٛء فٟ

 فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ  IFACأٚالً : كٚه اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ  -

 صب١ٔبً: ِْبوً رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو ِٚمزوؽبد ِؼبٌغبرٙب.  -

اٌٖبكهح ػٓ اإلرؾبك  SMOsصبٌضبً : ِلفً ِمزوػ الٍزقلاَ ثواِظ األِزضبي   -

 اٌلٌٟٚ   ٌٍّؾبٍج١ٓ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو.

 

 في تطىير يهُح انًحاسثح  IFACأوالً : دور اإلتحاد انذوني نهًحاسثيٍ 

االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ
 

 (IFAC ِٕظّخ ػب١ٌّخ ٌّٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٛ٘)

كٌٚخ ٠ّضٍْٛ  113ػٚٛ ِٕٚظّخ فٟ 153، ٠ُٚٚ فٟ ػ٠ٛٚز1333ٗػبَرؤٌٍ 

٠ٙلف االرؾبك اٌٝ رؼي٠ي ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ، ٚ( ١ٍِْٛ ِؾبٍت2.5أوضو ِٓ )

اٌؼبٌُ ٚاٌَّبّ٘خ فٟ رط٠ٛو الزٖبك كٌٟٚ لٛٞ ِٓ فالي أْبء ِؼب١٠و ١ِٕٙخ ػب١ٌخ 

ٌل٠ٗ ػاللخ ػًّ  اٌَّزٜٛ ٚاٌزْغ١غ ػٍٝ اػزّبك٘ب، ٌٚزؾم١ك ِٙبِٗ، فبْ االرؾبك

١ٛٚلح ِغ ١٘ئبد ى١ٍِخ ِٕٚظّبد ِؾبٍج١خ فٟ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ، ٚلل لبِذ 

 ٌغبْ االرؾبك ثٛٙغ اٌّؼب١٠و اٌزب١ٌخ :

 ح ِؼب١٠و ك١ٌٚخ ٌولبثخ اٌغٛك -       اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌٍّواعؼخ ٚفلِبد اٌزؤو١ل  -

 ِؼب١٠و اٌزؤ١ً٘ اٌل١ٌٚخ.      -لٛاػل ك١ٌٚخ ألفالل١بد إٌّٙخ.                    -

 .ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ-

٠ُٚٚ االرؾبك فٟ ػ٠ٛٚزٗ ثؼ٘ ا١ٌٙئبد اٌّؾبٍج١خ فٟ ثؼ٘ اٌلٚي    

اٌؼوث١خ ِضً اٌجؾو٠ٓ ِٖٚو ٚاٌؼواق ٌٚجٕبْ ٚاٌّغوة ٚاٌَؼٛك٠خ ٚرٌٛٔ، ٠ٕٚفن 

 خ:بِظ ػًّ االرؾبك ِٓ لجً اٌٍغبْ اٌزب١ٌثؤ

ٌغٕخ اٌزؼ١ٍُ: ٚرٚغ ِؼب١٠و اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ت اٌزؤ١ٍٟ٘ اٌالىَ ٌّياٌٚخ اٌزلل١ك  -1

)اٌّؾبٍجخ اٌمب١ٔٛٔخ( ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌزؼ١ٍُ إٌّٟٙ اٌَّزّو ألػٚبء إٌّٙخ 

 ٌ.ػٍٝ أْ رقٚغ ث١بٔبد اٌٍغٕخ ٌّٛافمخ اٌّغٍ

ِؼب١٠و آكاة اٌٍَٛن إٌّٟٙ ٚرؼي٠ي ل١ّزٙب ٌغٕخ اٌٍَٛن إٌّٟٙ: ٚرٚغ  -2

 ك.ٚلجٌٛٙب ِٓ لجً إٌّظّبد األػٚبء ثّٛافمخ ِغٌٍ االرؾب
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ٌغٕخ اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ ٚاإلكاه٠خ:ٚرؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ  -3

ٚاإلكاه٠خ ػجو ا٠غبك اٌج١ئخ اٌزٟ ري٠ل ػٓ َِزٜٛ وفبءح اٌّؾبٍج١ٓ اإلكاه١٠ٓ 

ب أْ رٖله اٌج١بٔبد اٌالىِخ ِجبّوح ١ٔبثخ ػٓ فٟ اٌّغزّغ ثٖٛهح ػبِخ ٌٚٙ

 ِغٌٍ االرؾبك.

ٌغٕخ اٌمطبع اٌؼبَ: ٚرٚغ اٌّؼب١٠و ٚاٌجواِظ اٌٙبكفخ ٌزؾ١َٓ اإلكاهح اٌّب١ٌخ  -4

 ٌٍمطبع اٌؼبَ ٚللهرٗ اٌّؾبٍج١خ.

٠ٚؾوٓ اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ّبِال ٌٍغ١ّغ، ٚ ٌنٌه 

ثٗ لل هاػٝ رّض١ٍٗ ٌغٙبد ِزٕٛػخ ٚ ِورجطخ فبْ ١٘ىٍٗ ٚ ٔظبَ اٌؾٛوّخ اٌقبٓ 

ثٗ وّب هاػٝ ؽبعزٗ ٌٍزؼبًِ ِغ ِغّٛػبد فبهع١خ رؼزّل ػٍٝ أٚ رئصو فٟ ػًّ 

اٌّؾبٍج١ٓ ا١١ٌِّٕٙٓ، ٚمٌه ِٓ أعً فلِخ اٌٍّٖؾخ اٌؼبِخ ٍٛف ٠َزّو اإلرؾبك 

اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ فٟ رؼي٠ي ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ػٍٝ ٔطبق اٌؼبٌُ ٚ اٌَّبّ٘خ فٟ 

الزٖبك٠بد ك١ٌٚخ ل٠ٛخ، ٚمٌه ِٓ فالي اٌزؤو١ل ػٍٝ االٌزياَ ثّؼب١٠و ١ِٕٙخ رط٠ٛو 

ػب١ٌخ اٌغٛكح ٚى٠بكح اٌزمبهة اٌلٌٟٚ ؽٛي ٘نٖ اٌّؼب١٠و، ٚاٌزؼج١و ثٛٙٛػ ػٓ 

اٌّٛا١ٙغ اٌّورجطخ ثبٌٍّٖؾخ اٌؼبِخ ؽ١ش رىْٛ اٌقجوح ا١ٌّٕٙخ أوضو األِٛه ٍٕخ 

 ثنٌه.

 2333اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ٌألػٛاَ  ٚلل رؾلك اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ ٌإلرؾبك

اٌى١ف١خ اٌزٟ ٠ّىٕٗ ِٓ فالٌٙب رٕف١ن ِّٙزٗ ٚ ر١ًٕٛ اٌفبئلح اٌّوعٛح  2313ؽزٝ 

ٌّقزٍف اٌغٙبد اٌّورجطخ ثٗ اٌغّٙٛه، ٚ األػٚبء ٚإٌّزَج١ٓ، ٚ اٌْووبد، ٚ 

ا١ٌٙئبد اٌّؾبٍج١خ اإلل١ّ١ٍخ ، ٚ اٌّؾبٍج١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ ثىبفخ أٔؾبء اٌؼبٌُ، ٠ٚملَ 

ؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ فٟ رمو٠وٖ إٌَٛٞ رفب١ًٕ ػٓ إٌْبٛبد اٌزٟ لبَ ثٙب اإلر

فالي اٌؼبَ اٌّبٟٙ الٍز١فبء ِّٙزٗ وّب أٔٗ ٠ؾلك اٌّلٜ اٌنٞ ًٕٚ ا١ٌٗ فٟ رؾم١ك 

 أ٘لافٗ اإلٍزوار١غ١خ.

ِٚٓ أعً رؼي٠ي ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ إٔله اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ثواِظ 

( ؽ١ش ٠غت  SMOsرؾبك اٌلٌٟٚ )ثواِظ األِزضبي  اٌزياَ ا١ٌٙئبد إٌّز١ّخ ٌإل

ػٍٝ األػٚبء ٚ إٌّزَج١ٓ االّزوان فٟ ثؤبِظ اٌزياَ ا١ٌٙئبد إٌّز١ّخ ٌؼ٠ٛٚخ 

اإلرؾبك إلصجبد ِؾبفظزُٙ ػٍٝ ؽَٓ ١ٍورُٙ ٚاٍز١فبئُٙ ٌّزطٍجبد ػ٠ٛٚخ 
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ٚرط٠ٛو اإلرؾبك،  رزّٚٓ ْٔبٛبد اٌجؤبِظ رمل٠ُ ث١بٔبد رم٠ُٛ مارٟ ػٕل اٌؾبعخ، 

اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ثْىً  فطٜ ػًّ رّىُٕٙ ِٓ رٍج١خ ِزطٍجبد ػ٠ٛٚخ

 أفًٚ.

 IFACاالرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٌٓمل ؽلك ٚ
  

ٍجؼخ ثواِظ ٌالِزضبي 

(SMO Statement of Membership Obligations ؽ١ش رمَٛ ٌغٕخ )

ُٙ ثٙب وْوٛ ِقزٖخ ربثؼخ ٌإلرؾبك اٌلٌٟٚ ثبٌزلل١ك ػٍٝ األػٚبء ِٚلٜ اِزضبٌ

 أٍبٍٟ ٌٍؼ٠ٛٚخ ِٚطٍٛة ِٓ وبفخ األػٚبء رطج١مٙب ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ:

 •SMO 1 – .ثؤبِظ ّٙبْ اٌغٛكح 

 •SMO 2 –  ٜثؤبِظ اٌزؼ١ٍُ اٌل١ٌٚخ ٌٍّؾبٍج١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ ٚاإلهّبكاد األفو

 (. IAESBاٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ ِؼب١٠و رؼ١ٍُ اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ )

 •SMO 3 –   ِٓ ثؤبِظ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٚ ث١بْ اٌّّبهٍخ ماد اٌٍٖخ ٚغ١و٘ب

 (.IAASBاألٚهاق اٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ )

 •SMO 4 –  ٓثؤبِظ لٛاػل ٍٍٛن ٚأكآة إٌّٙخ اٌقبٕخ ثبٌّؾبٍج١ٓ ا١١ٌّٕٙ

 (.IESBAٚاٌٖبكهح ِٓ اإلرؾبك  اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ )

 •SMO 5 – ٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمطبع اٌؼبَ ٚغ١و٘ب ِٓ ثؤبِظ اٌّؼب١٠و ا

 (.IPSASBاٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ثبٌمطبع اٌؼبَ  )اهّبكاد ِغٌٍ اٌّؼب١٠و 

 •SMO 6 –  .)ٛثؤبِظ اعواءاد اٌزؾم١ك ٚاٌزؤك٠ت )االٔٚجب 

 •SMO 7 – ( ثؤبِظ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌٍزمبه٠و اٌّب١ٌخIFRSs.) 

اٌٖبكهح ٍٚٛف ٠مَٛ اٌجبؽش ثطوػ ِلفً ِمزوػ الٍزقلاَ ثواِظ األِزضبي        

 ػٓ اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو وبٌزبٌٟ:

 

 ثاَياً : يشكالخ تطىير يهُح انًحاسثح في يصر ويقترحاخ عالجها 

٘ب ثلهعخ رّو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٘نٖ األ٠بَ ثؤىِخ صمخ ػ١ّمخ ٠ّىٓ اػزجبه

وج١وح أىِخ أفالل١بد ٔبثؼخ ِٓ ١ٍطوح اٌغْغ ٚاٌّٖبٌؼ اٌقبٕخ ثٖٛهح ٚاٙؾخ 

ػٍٝ عيء وج١و ِٓ اٌمطبػبد ٚأْ وبْ أصو٘ب ٠ظً ِؾلٚكاً أٚ غ١و ِٕظٛه ثَجت 



              

322 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 ملحق العدد الرابع                          المجلد الثامن                                     

2017 

  ..........الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين على    SMOsأثر تطبيق برامج األمتثال  
 أسماء صالح الدين عبد المقصود محمد

 
ٙؼف اٌولبثخ اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌولبثخ ا١ٌّٕٙخ ِٓ اٌّغبٌٌ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼزّلح 

اإلعواءاد اٌّؾبٍج١خ ٚػلَ اٌزياِٗ ثبإلٙبفخ اٌٝ ػلَ وفبءح اٌّؾبٍت فٟ 

 ثبٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ ؽ١ش أصود ٘نٖ األىِخ ثٛٙٛػ ػٍٝ ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ.

ٍٚٛف ٠مَٛ اٌجبؽش ثبٍزؼواٗ ِْىالد األكاء إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ 

 ِٖو ِٚمزوؽبد ػالعٙب.

 

 يشكالخ األداء انًهُي نهًحاسثح في يصر:

ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ِٚٓ رٛعل ِغّٛػخ ِٓ اٌّْىالد رؾٛي كْٚ رط٠ٛو 

أّ٘ٙب :
 

 

ٙؼف اإلكهان ثّفب١ُ٘ ٚ أ٘لاف اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ، ؽ١ش رٛعل ٔظوح فبٛئخ  -1

 اٌْووبد. ٌّفَٙٛ اٌّؾبٍجخ ٚاٌؼًّ اٌّؾبٍجٟ ِٓ لجـً إٔـؾبة

إٌمٔ فٟ ػلك اٌّؾبٍج١ٓ ٚ اٌّواعؼ١ٓ اٌّئ١ٍ٘ٓ رؤ١٘ال ١ِٕٙبً ع١لاً، ؽ١ش ال  -2

 فبءح.ِٓ اٌى ٠ٛعل ِؾبٍج١ٓ ػٍٝ كهعخ ػب١ٌـخ

ٙؼف اٍزقلاَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ فٟ ارقبم اٌمواهاد. -3
 

 

ػلَ للهح إٌظبَ اٌّؾبٍجٟ اٌؾبٌٟ ػٍٝ رٛف١و ِؼٍِٛبد ِب١ٌخ ٚغ١و ِب١ٌخ  -4

 ِالئّخ ٌَّزقلِٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ.

ػلَ ٚعٛك ثواِظ رؼ١ٍُ َِزّوح ٌٍّؾبٍج١ٓ، ؽ١ش أْ ِّبهٍخ اٌؼًّ  -5

 ػ١ٍّخ.اٌّؾبٍجٟ رؾزبط اٌٝ وٛاكه ١ِٙؤح ٚفك أٌٍ 

ٙؼف كٚه اٌغّؼ١بد ا١ٌّٕٙخ فٟ رط٠ٛو إٌّٙخ أكٜ اٌٝ غ١بة عٙبى ِٕٟٙ  -6

 ثبِىبٔٗ كهاٍخ ٔمبٛ اٌٚؼف اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب إٌّٙخ ِٚؼبٌغزٙب ٚفمبً 

ٌّزطٍجبد إٌّٙخ.
 

 

ػلَ ِٛاوجخ اٌزطٛهاد ٚاٌزغ١واد اٌَو٠ؼخ اٌزٟ ٛوأد ػٍٝ ػٍُ اٌّؾبٍجخ  -3

 .ٚاٌّواعؼخ فبٕخ فٟ ا٢ٚٔخ األف١وح

ٔظبَ ِؼٍِٛبد ٌاللزٖبك إٌٟٛٛ ٠ز١ّي ثبٌّٖلال١خ ٚا١ٌٌّْٛخ: غ١بة -3
 

٠ٛعل 

رٚبهثب فٟ اٌّؼٍِٛبد إٌّْٛهح ؽٛي االلزٖبك ِٓ لجً ا١ٌٙئبد 

 اٌو١ٍّخ،فٚال ػٓ لٍزٙب.
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أٔٗ ٌؾً رٍه اٌّْىالد اٌؼبِٗ ٌّٕٙخ اٌّؾبٍجخ الثل ِٓ رٛافو يري انثاحث 

 اٌّمِٛبد اٌزب١ٌخ:  

 نًهُح انًحاسثح ورنل يٍ خالل انىسائم انتانيح:أوالً: انتطىير انتشريعي 

رط٠ٛو لبْٔٛ ِياٌٚخ ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٚاٌّواعؼخ ثّب ٠ئكٞ اٌٟ اٌمٚبء ػٍٝ  -1

 اٌٍَج١بد ٚاٌزؾل٠بد غ١و إٌّبٍجخ ٌظوٚف إٌّبفَخ اٌؼب١ٌّخ .

 ٌّياٌٚخ إٌّٙخ  إٌٔ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌزله٠ت اٌؼٍّٟ ٙوٚه٠بً ٌٍزوف١ٔ -2

ٚرؾل٠ل اٌغٙبد اٌّوفٔ ٌٙب ثبٌزله٠ت اٌّؾبٍجٟ ٚاٌولبثخ ػٍٝ ػ١ٍّبد 

 .اٌزله٠ت

إٌٔ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌزوف١ٔ أٚ رغل٠لٖ ثؼل اعز١بى االِزؾبْ إٌّبٍت  -3

 . ٌٍزؤول ِٓ َِزٛٞ اٌىفبءح اٌّطٍٛة ٌٍزوف١ٔ أٚ رغل٠لٖ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك االرَبق ث١ٓ ِْوٚع لبْٔٛ ِياٌٚخ ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ  -4

ؼخ ٚث١ٓ اٌمٛا١ٔٓ ماد اٌٍٖخ ثبٌّٕٙخ ٚثٖفخ فبٕخ لبْٔٛ اٌْووبد ٚاٌّواع

ٚلبْٔٛ ٍٛق هأً اٌّبي ٚلبْٔٛ اٌجٕٛن ٚلبْٔٛ اٌٚوائت ٚلبْٔٛ اإلّواف 

 . ٚاٌولبثخ ػٍٝ اٌزؤ١ِٓ

 

 :ثاَياً:  انتطىير انعهًي نهتعهيى انًحاسثي ورنل يٍ خالل انىسائم انتانيح 

ٌٍظوٚف اٌوإ٘خ ٚاٌَّزمج١ٍخ ٌطالة ّؼجخ اٌزؤ١ً٘ اٌؼٍّٟ اٌغ١ل ٚإٌّبٍت  -1

اٌّؾبٍجخ ثى١ٍبد اٌزغبهح ألْ رط٠ٛو ِٕب٘ظ اٌزؼ١ٍُ اٌّؾبٍجٟ ٘ٛ اٌّلفً 

 .اٌٖؾ١ؼ ٌزط٠ٛو إٌّٙخ

رط٠ٛو ٍٚبئً اٌزله٠ٌ ثّب ٠َبػل اٌطالة ػٍٝ اٍز١ؼبة اٌّؼٍِٛبد ثٖٛهح  -2

 أكق ٠ّٕٟٚ ٌل٠ُٙ اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚارقبم اٌمواه ا١ٌٍَُ .

مٛاػل اٌالىِخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّؾبٍجٟ ػٍٝ أْ ٠ًّْ مٌه اٌغٛأت ا١ٌّٕٙخ ٚٙغ اٌ -3

 ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌّٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٚ رٕظ١ُ كٚهاد اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو.

إلاه اٌلٚه٠بد ٚاٌىزت ٚإٌْواد ٚاػلاك اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌقبٕخ  -4

 ثبٌّؾبٍجخ ٚاٌّواعؼخ ِٚب ٠زًٖ ثٙب.

ٌزىبًِ ث١ٓ اٌَّزٜٛ اٌّؾٍٟ ٚاٌَّزٜٛ اٍزّواه٠خ رط٠ٛو اٌفىو اٌّؾبٍجٟ ثب -5

 اٌلٌٟٚ.
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 : نهًحاسثح ورنل يٍ خالل انىسائم انتانيح انتطىير انًهُي -ثانثاً:

ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٚاٌّواعؼخ ثّب ٠زٛاوت ِغ ظوٚف إٌّبفَخ  لبْٔٛ رط٠ٛو -1

 .اٌؼب١ٌّخ 

 رفؼ١ً االٌزياَ ثمٛاػل اٌٍَٛن إٌّٟٙ أٚ ١ِضبق آكاة ٍٍٚٛن إٌّٙخ. -2

 ٚاػزّبك ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ ٚاٌّواعؼخ.ِواعؼخ  -3

ٙوٚهح اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبػً اٌَّزّو ث١ٓ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثبٌّٕٙخ ٚمٌه ِٓ  -4

 فالي آ١ٌخ ِؾلكح ِٚؼب١٠و ٌٍولبثخ ػٍٝ عٛكح األكاء إٌّٟٙ. 

ٚٙغ اٌزٕظ١ُ إٌّبٍت ٌٍزؤول ِٓ ل١بَ اٌّؾبٍت ثزطج١ك ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ  -5

 ٚاٌّواعؼخ.

اٌٍغبْ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثّٕٙخ اٌّؾبٍجخ اٌّْبهوخ فٟ إٌلٚاد ٚ -6

 ٚاٌّواعؼخ.

 

في انًجاالخ االقتصاديح انًتخصصح عهً  انًعهىياتيانًحاسثي انتطىير  -راتعاً:

   انُطاق انذوني:

رجبكي اٌقجواد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاال٘زّبَ ثلهاٍخ ٠ٚزُ مٌه ػٓ ٛو٠ك 

٠زؼٍك ِٕٙب ثؼ١ٍّبد االٍز١واك اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزْو٠ؼبد فٟ اٌلٚي اٌّقزٍفخ ف١ّب 

ٚاٌزٖل٠و ٚاٌٚوائت ٚاٌغّبهن ٚاٌجٛهٕبد ٚأٍٛاق اٌّبي ٌالٍزفبكح ِٕٙب ػٕل 

اٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ فبهط اٌجالك، ثٙلف اػلاك لٛائُ ٚرمبه٠و ِب١ٌخ رفٖؼ ثللخ 

ّٚفبف١خ ػٓ ٘نٖ األْٔطخ االلزٖبك٠خ اٌّزقٖٖخ ٌّب ٌٙب ِٓ رؤص١و وج١و ػٍٝ 

 .ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ االلزٖبك اٌمِٟٛ فٟ
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ثانثاً : انًذخم انًقترح الستخذاو ترايج األيتثال انصادرج عٍ اإلتحاد انذوني 

 نهًحاسثيٍ في تطىير يهُح انًحاسثح في يصر 

 ترَايج  ضًاٌ انجىدج. – SMO 1 أوالً: 

ٛ٘ٚ
 

اٌولبثخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِبد اٌّملِخ ِٓ األػٚبء ٚرًّْ رؤ١ٌٍ 

ٔظبَ هلبثٟ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌّملِخ ٌٍؼّالء ِٚٓ أُ٘ ػٕبٕو٘ب ِواعؼخ األكاء 

 ِٚلٜ اإلٌزياَ ثبٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ. 

٠َٚزٕزظ اٌجبؽش أٔٗ ِٓ فالي اٍزؼواٗ اٌجؤبِظ األٚي اٌٖبكه ػٓ 

بْ اٌغٛكح " ِٚب ٠ؾممٗ ِٓ اٌؼل٠ل ِٓ "ّٙ– SMO1االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ

فٍك ث١ئخ ػًّ أفًٚ، ٚ اوزَبة ١٘ىً ِؼوفخ أٍٚـغ اٌفٛائـل ٚاٌزٟ رزّضً فٟ 

عل٠لح ٚفجواد ِٚٙبهاد ٌٍؼًّ فٟ ِغبالد عل٠لح أوضو ػّمبً  ِٚؼـب١٠و ف١ٕـخ

اٌغٛكح رلػُ فٍك ِٕبؿ صمبفٟ عل٠ل، ٚ اٍزقلاَ  ّّٚٛالً ٔظـواً ألْ فٍـَفخ ّٙبْ

فٟ ارقبم اٌمواهاد، ِٕٚٙب األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ ٌٍولبثخ  اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخاألٍب١ٌت 

ٚٙجٜ ٚرؾ١َٓ اٌغـٛكح ِّـب ٠غؼـٍٙب أوضو لوثبً ِٓ وً أػٚبء إٌّْؤح، ٚى٠بكح 

اال٘زّبَ ثبٌجؾش ػٓ أفًٚ اٌّّبهٍبد فـٟ ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٌزؾم١ك ِزطٍجبد ث١ئخ 

 ٌّؾبٍجخ.اٌغٛكح ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو فٟ َِزٜٛ عٛكح ِٕٙخ ا

 

٠ٚمزوػ اٌجبؽش اٍزقلاَ ٘نا اٌجؤبِظ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو 

 ِٓ فالي ا١ٌ٢بد اٌزب١ٌخ: 

فُٙ أ٘لاف ػًّ ٔظبَ هلبثخ اٌغٛكح ٚاِزضبٌٗ ِغ اٌّؼب١٠و ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّزطٍجبد  -1

 اٌمب١ٔٛٔخ ٚاألٔظّخ اٌمبثٍخ ٌٍزطج١ك.

 رٕف١ن ٚاٌّؾبفظخ ػٍٟ أٔظّخ ِٕبٍجخ ٌولبثخ اٌغٛكح.  -2

ٚاٌزٟ رًّْ  CPD)) اٌزط٠ٛو اٌْبًِ ٌجواِظ اٌزط٠ٛو إٌّٟٙ اٌَّزّو -3

 رٛع١ٗ ٌٍْووبد فٟ اٌزقط١ٜ أٚ رم١١ُ اٌىفب٠خ .

ٌٍْووبد اٌزٟ ال رّزٍه ِٖبكه رط٠ٛو ثواِغٙب  CPDرٛف١و ثواِظ  -4

اعواءاد ١ٍٚبٍبد ٙجٜ  أغبى -اٌلاف١ٍخ، ِٛعٙخ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾل٠ل اٌٝ 

 اٌغٛكح. 
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 رٛف١و اهّبكاد ٌزٕف١ن ثواِظ اٌزفز١ِ اٌلاف١ٍخ اٌفؼبٌخ.  -5

رٕف١ن ثواِظ رطٛػ١خ رّىٓ اٌْووبد ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ االٍزمالي ٚاٌزم١١ُ  -6

اٌَوٞ إلعواءاد ١ٍٚبٍبد هلبثخ اٌغٛكح، ثؼ١لا ػٓ أٞ ثؤبِظ فؾٔ 

 ّٙبْ عٛكح هٍّٟ.

١و ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌؼًّ ػٍٝ اٌزياَ اٌْووخ ثبٌّؼب٠ -3

 اٌمبثٍخ ٌٍزطج١ك ف١ّب ٠قٔ أغبى اٌزلل١ك.

 رم١١ُ اٍزمال١ٌخ أػٚبء فو٠ك فؾٔ ّٙبْ اٌغٛكح.  -3

رم١١ُ اما ِب وبْ فو٠ك فؾٔ ّٙبْ اٌغٛكح ٌل٠ٗ ِٙبهاد رم١ٕخ ٚاٌّؼوفخ،  -3

اٌقجوح اٌّزقٖٖخ ٚاٌزف٠ٛ٘ ألكاء فؾٕٛبد ّٙبْ اٌغٛكح ِغ اٌىفبءح 

 ١ٌّٕٙخ. ا

رٛص١ك اعواءاد فؾٔ ّٙبْ اٌغٛكح اٌّزجؼخ فٟ ٚٙغ ٠َّؼ ثبٌزم١١ُ  -13

اٌّٛٙٛػٟ ف١ّب اما وبٔذ فؾٕٛبد ّٙبْ اٌغٛكح أٔغيد ثبٌؼٕب٠خ اٌالىِخ 

 ٚاالِزضبي ٌٍّؼب١٠و. 

اٌزمو٠و ػٓ ٔزبئظ فؾٔ ّٙبْ اٌغٛكح ٌألفواك إٌّبٍج١ٓ ثؾ١ش ٠َبػل فٟ  -11

خ ٚػًّ اٌزؾ١َٕبد األفوٜ رؾل٠ل ٚرٕف١ن أٞ اعواءاد رٖؾ١ؾ١خ ٙوٚه٠

 اٌّوغٛة ف١ٙب .

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٍو٠خ ِؼٍِٛبد اٌؼ١ًّ.  -12

أٔٗ ٠غت رٛافو فٟ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ٔظبَ هلبثخ اٌغٛكح اٌّٙبهح ٚاٌىفبءح  -13

ٚاٌّؼوفخ ٚاٌقجوح ٚ اٌّزطٍجبد األفالل١خ ٚاٌَو٠خ ٚاٌزٟ رًّْ رؼ١ٍُ ِٕٟٙ 

 ِٕبٍت.

 

نهًحاسثيٍ انًهُييٍ واإلرشاداخ  انتعهيى انذونيح ترَايج – SMO 2ثاَياً :  

  (.IAESBاألخري انصادرج عٍ يجهس يعايير تعهيى انًحاسثح انذونيح )

ٛ٘
 

ػ١ٍّخ ِزبثؼخ اٌزؾل٠ضبد اٌؼ١ٍّخ ٌّؼب١٠و اٌزلل١ك اٌل١ٌٚخ ِٕٚٙب اٌولبثخ 

ػٍٝ ثواِظ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو ٚاػزّبك ثواِظ ِؼزوف ثٙب ٌغب٠بد اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو 

ِغ ثني عٙلا ِٓ وبفخ األػٚبء ، األػٚبء اٌّيا١ٌٚٓ ثٙب ٚاٌزؤول ِٓ اٌزياَ

ٚ ػّال كإٚثب ٌٍغٕخ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو إٌّجضمخ ػٓ  ثبالٌزياَ ثجواِظ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو

 اٌغّؼ١خ ٌزؾل٠ل وبفخ األٛو اٌّطٍٛثخ ٌزٕظ١ُ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو.
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٠زٛعت أْ اٌغبِؼبد رؼل اٌَّئٛي األٚي ػٓ اٌزؼ١ٍُ فٟ ِغبي اٌّؾبٍجخ ٚ

ثٕبء فططٙب ٚثواِغٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌنٞ ٠يٚك اٌطبٌت ثبٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد  ػ١ٍٙب

اٌّؼوفخ اٌّقزٍفخ ِغ ِواػبح ِزطٍجبد  األٍب١ٍخ ٚثّب ٠َزغل ِٓ رطٛه ػٍٝ فوٚع

فمٜ ال ٠ىفٟ ٌّّبهٍخ  اٌّغزّغ ٍٚٛق اٌؼًّ، اْ اٌؾٖٛي ػٍٝ ّٙبكح عبِؼ١خ

ثبٌّّبهٍخ ُٙ اٌقجوح اٌالىِخ لجً ل١بِٚأّب ٠غت أْ ٠ىزَت اٌّؾبٍجْٛ  إٌّٙخ،

 اٌؼ١ٍّخ ٌّٚبْ اوزَبة اٌقجوح.

٠ٚمزوػ اٌجبؽش اٍزقلاَ ٘نا اٌجؤبِظ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو 

 ِٓ فالي ا١ٌ٢بد اٌزب١ٌخ: 

 اٌّؾبٍجخ ٚرْغ١ؼٙب ػٍٝ ٚٙغ األٛو ٚٙغ ِؼب١٠و ٌٍمجٛي فٟ ألَبَ -1

 .اٌّقزٍفخاٌّالئّخ ٌزم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ اٌّؾبٍجٟ ثؤثؼبكٖ 

رؾل٠ل أ٘لاف ِلهٍٚخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّؾبٍجٟ ٚهثٜ رٍه األ٘لاف ثبؽز١بعبد  -2

 اٌّؾبٍجخ ٚاٌّواعؼخ. اٌز١ّٕخ ِٚزطٍجبد ِّبهٍخ ِٕٙخ

رط٠ٛو فٍَفخ اٌزؼ١ٍُ ثؾ١ش رٛفو ٌٍّغزّغ اٌقو٠ظ اٌّيٚك ثبٌّٙبهاد  -3

ٚاٌزوو١ي ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و اٌزؾ١ٍٍٟ  ٚاٌّؼبهف اٌّؾبٍج١خ اٌٛاٍؼخ

 ٞ.ٚاالثزىبه

رغ١١و ٚرؾل٠ش ِٕب٘ظ اٌزؼ١ٍُ اٌّؾبٍجٟ ٚاكفبي إٌٛاؽٟ اٌٍَٛو١خ ٚاألفالل١خ  -4

 فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّؾبٍجٟ.

اػبكح إٌظو فٟ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚرؾل٠ضٙب ثّب ٠زالءَ ِغ اٌزؼل٠الد اٌغبه٠خ  -5

فٟ اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ِغ رٛف١و اٌّواعغ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

 اٌؾل٠ضخ.

ِٕٚٙغ١بد ألَبَ اٌّؾبٍجخ ثبٌغبِؼبد فٟ ِٖو ٚرط٠ٛو٘ب  رٕبٍك ثواِظ -6

 ثؾ١ش رٛاوت اٌزطٛهاد االلزٖبك٠خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاالهرمبء ثؤكاء

 اٌّؾبٍج١ٓ.

 رْق١ٔ اٌّْبوً اٌّؾبٍج١خ ٚٚٙغ اإلعواءاد اٌالىِخ ٌٍزط٠ٛو. -3

رجٕٟ رط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ اٌّؾبٍجٟ ثّفِٙٛٗ اٌٛاٍغ اٌنٞ ٠ْزًّ ػٍٝ رط٠ٛو  -3

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌَّبّ٘خ فٟ رط٠ٛو إٌّٙخ . اٌغٛأت اٌجؾض١خ ٚرط٠ٛو

ٔمً اٌزم١ٕبد اٌّؾبٍج١خ ػجو ِٓ فالي  رؾ١َٓ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ت اٌّؾبٍجٟ -3

 ا١ٌّٕٙخ. اٌْووبد اٌّزؼلكح اٌغ١َٕخ ٚإٌّظّبد
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 اٌزله٠ت اٌّؾبٍجٟ.ِٓ فالي   ٌٍّؾبٍج١ٓ ٚاٌّللم١ٓ هفغ اٌَّزٜٛ إٌّٟٙ -13

 

ترَايج انًعايير انذونيح و تياٌ انًًارسح راخ انصهح  – SMO 3ثانثاً:  

 (.IAASBوغيرها يٍ  األوراق انصادرج عٍ يجهس انًعايير انذونيح )

ٛ٘
 

ِغٌٍ اٌّؼب١٠و اإلٌزياَ ثبٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌٍزلل١ك ٚاٌٍٛائؼ اٌٖبكهح ػٓ 

ٚاٌزؼ١ٍّبد ماد اٌؼاللخ ثؾ١ش رىْٛ أػّبي اٌزلل١ك اٌّزجؼخ  (IAASBاٌل١ٌٚخ )

ِزالئّخ ِغ اإلٛبه اٌّؾلك ٌّؼب١٠و اٌزلل١ك اٌل١ٌٚخ ٚ ِطٍٛة ِٓ وبفخ األػٚبء 

 اٌؼًّ ػٍٝ رطج١مٗ.

٠ؼوف اٌّؼ١به اٌّؾبٍجٟ ثؤٔٗ ػجبهح ػٓ ث١بْ ِىزٛة رٖلهٖ ١٘ئخ 

خ ٌٍٛؽلح االلزٖبك٠خ ِؾبٍج١خ ِؼ١ٕخ ٠ٚزؼٍك ثؼٕٖو ِؾلك ِٓ اٌمٛائُ اٌّؾبٍج١

ٚٔزبئظ أػّبٌٙب، ٚثّٛعجٗ ٠زُ رؾل٠ل ا١ٌٍٍٛخ إٌّبٍجخ ٌٍم١بً ٚاٌؼوٗ أٚ و١ف١خ 

اٌزٖوف ٚاٌّؼبٌغخ فٟ ٘نا اٌؼٕٖو ٌزؾل٠ل ٔزبئظ األػّبي ٚػوٗ اٌّووي اٌّبٌٟ 

 ٌزٍه اٌٛؽلح.

ٚ اْ ٘لف اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ وزط٠ٛو ٌٍفىو اٌّؾبٍجٟ ِٓ إٌطبق اإلل١ٍّٟ 

اٌلٌٟٚ ٚ مٌه ٌؾً اٌّْبوً اٌّؾبٍج١خ ٘ٛ إلاه ِؼب١٠و ِؾبٍج١خ اٌٝ إٌطبق 

 ِّٛؽلح ٚ ِمجٌٛخ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌلٌٟٚ ٌزؾم١ك اٌزىبًِ اٌّؾبٍجٟ اٌلٌٟٚ.

 

٠ٚمزوػ اٌجبؽش اٍزقلاَ ٘نا اٌجؤبِظ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو 

 ِٓ فالي ا١ٌ٢بد اٌزب١ٌخ: 

٠خ أْ رىْٛ ِزٛافمخ ِغ ِؼب١٠و ٠زؼ١ٓ ػٕل إلاه  ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌّٖو -1

 اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ ٚ٘نا ٠ؾمك اٌزمبهة اٌوٍّٟ أٚ رٛافك اٌّؼب١٠و.

اٌؼٕب٠خ اٌىبٍِخ  ثزوعّخ ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ ٚ ِلٜ ِالئّخ اٌزواعُ  -2

اٌؼوث١خ ٌٙب  ٚاِىب١ٔخ االػزّبك ػ١ٍٙب  ٚونٌه اِىب١ٔخ رطج١ك ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ 

 اٌل١ٌٚخ.

اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ فٟ ِغّٛػبد ِزواثطخ ِٓ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ رم١َُ ِؼب١٠و  -3

 لجً اٌجلء فٟ إلاه ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ ا١ٌٕٛٛخ.
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ل١بَ اٌغّؼ١بد ٚ اٌّئٍَبد ا١ٌّٕٙخ ثبلبِخ كٚهاد رق١ٖٖخ فٟ و١ف١خ  -4

رطج١ك اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ثْىً ٠زفك ِغ ِزطٍجبد اٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ 

 ٠ٚزى١ف ِؼٙب.

 ١٠و ِؾبٍجخ ِٖو٠خ عل٠لح ٌٍزٛافك ِغ ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخاٍزىّبي إلاه ِؼب -5

  خ.اٌل١ٌٚ

رمَٛ اٌْووبد ٚاٌّئٍَبد االلزٖبك٠خ اٌزٟ ٠ٕجغٟ ػ١ٍٙب رطج١ك اٌّؼب١٠و  -6

اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ثبّوان اٌؼب١ٍِٓ ٌل٠ٙب فٟ األلَبَ اٌّب١ٌخ ثلٚهاد 

 رق١ٖٖخ فٟ ٘نا اٌّغبي.

اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌّٖو٠خ  ػٕل إلاه ِؼب١٠و ِؾبٍج١خ عل٠لح ٠جغٟ ِواػبح -3

 . ٚاٌؼوث١خ ٚاإلٍال١ِخ

ل١بَ اٌجٛهٕخ ١٘ٚئخ األٚهاق اٌّب١ٌخ ثبٌياَ اٌْووبد اٌزٟ رؼوٗ أٚهالٙب  -3

 اٌّب١ٌخ فٟ اٌجٛهٕخ ثزطج١ك اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ.

االٍزفبكح ِٓ رغبهة اٌلٚي األفوٜ فٟ ِلافً اٌزىبًِ ِغ ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ  -3

   . اٌل١ٌٚخ

زطٍجبد ِٚمِٛبد اٌزىبًِ اٌلٌٟٚ ٌٍّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ، ِغ ر١ٍٛغ ِواػبح ِ -13

 كائوح اال٘زّبَ ثبٌزىبًِ ِغ ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ.

اػبكح إٌظو فٟ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚرؾل٠ضٙب ثّب ٠زالءَ ِغ اٌزؼل٠الد اٌغبه٠خ  -11

 فٟ اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ.

 

ترَايج قىاعذ سهىك وأدآب انًهُح انخاصح تانًحاسثيٍ  – SMO 4راتعاً :  

 انًهُييٍ وانصادرج يٍ اإلتحاد  انذوني نهًحاسثيٍ" 

ٟٚ٘ ِؾلكح فٟ أكث١بد اإلرؾبك   ٘ٛ اإلٌزياَ ثّؼب١٠و أفالل١بد إٌّٙخ

اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ٚرؾلك أفالل١بد إٌّٙخ اٌّطٍٛة اٌزؤو١ل ػ١ٍٙب ٚرًّْ اٍزمال١ٌخ 

ه اإلٍزمال١ٌخ فٟ ٍِف اٌزلل١ك ٚاإلِزٕبع ػٓ رمل٠ُ أ٠خ فلِبد اٌّللك ٚرٛص١ك رٍ

ٌٍؼّالء ِٓ ّؤٔٙب اٌزؤص١و ظب٘و٠ب أٚ ػ١ٍّب ػٍٝ اإلٍزمال١ٌخ ٚ رؾوَ أْ رىْٛ أ٠خ 

، ٚرؼوف أفالل١بد إٌّٙخ ػٍٝ أٔٙب ػاللخ ػبئ١ٍخ أٚ ١ِٕٙخ ِب ث١ٓ اٌّللك ٚػ١ٍّٗ
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ٚاٌغّبػبد فالي أكائُٙ  ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبكة ٚاٌم١ُ اٌزٟ ٠ٍزيَ ثٙب األفواك

 َِئ١ٌٚبرُٙ ٚٚاعجبرُٙ.

ٚ رزّٚٓ اٌّجبكة األٍب١ٍخ ٌٍٍَٛن األفاللٟ، ٍزخ ِجبكة أٚ ِؼب١٠و 

أفالل١خ ٟ٘
 

: 

األِبٔخ ٚإٌيا٘خ ثْىً ٠ئكٜ اٌٝ اٍزمبِخ اٌّؾبٍت فٟ أكاء ػٍّٗ إٌّٟٙ. - أ

  

 اٌّٛٙٛػ١خ ٚاالٍزمالي ؽزٝ ٠زؾمك ٌٍّؾبٍت اٌؼلاٌخ ٚػلَ اٌزؾ١ي. - ة

 ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ ثني اٌؼٕب٠خ اٌٛاعجخ. اٌىفبءح - د

اٌَو٠خ، ثبٌؾفبظ ػٍٝ أٍواه اٌؼ١ًّ ٚػلَ اٌىْف ػٕٙب كْٚ روف١ٔ  - س

 ٕو٠ؼ ِؾلك لبٟٔٛٔ أٚ ِٕٟٙ.

اٌٍَٛن إٌّٟٙ اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٝ هفغ ِىبٔخ إٌّٙخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ وواِزٙب  - ط

ٌغّٙٛه اٌٝ عبٔت اٌٍَٛن اٌّزيْ فٟ ػاللزٗ ثؼّالئٗ ٚىِالئٗ َِٚبػل٠ٗ ٚا

 ػبِخ.

ِواػبح اٌّؼب١٠و اٌف١ٕخ اٌزٟ رٕظُ ػٍّٗ ٍٛاء ؽلكرٙب إٌّظّبد ا١ٌّٕٙخ أٚ  - ػ

اٌزْو٠ؼبد فٟ وً كٌٚخ، أٚ اٌزؼبلل ِغ ٕبؽت اٌؼًّ ٚثّب ال ٠زؼبهٗ ِغ 

 األِبٔخ ٚاٌّٛٙٛػ١خ ٚاالٍزمالي.

 

٠ٚمزوػ اٌجبؽش اٍزقلاَ ٘نا اٌجؤبِظ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو ِٓ 

 فالي ا١ٌ٢بد اٌزب١ٌخ: 

رؾم١ك اٌّٛٙٛػ١خ ٚاالٍزمالي، فبٌّٛٙٛػ١خ ػٍٝ اٌّؾبٍت أْ ٠ظٙو للها  -1

ػب١ٌب ِٓ ػلَ اٌزؾ١ي ٚ اظٙبه اٌّؼٍِٛخ ٌىبفخ اٌغٙبد اٌّقٌٛخ ثىً ٕلق 

ٌخ ٚاٌؼمال١ٔخ ٚاألِبٔخ ٚاٌزؾوه ِٓ ٚأِبٔخ ٚأْ ٠زٖف ٍٍٛن اٌّؾبٍت ثبٌؼلا

رؼبهٗ اٌّٖبٌؼ، أِب االٍزمالي ف١زؾمك ثؼلَ ٚعٛك ػاللبد ّق١ٖخ أٚ 

 أٍو٠خ أٚ ِب١ٌخ رئصو ػٍٝ أكائٗ ٌؼٍّٗ.

رؾم١ك اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ ثبٌزؤ١ً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌؼٍّٟ ٚ اٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب ثبٌزؼ١ٍُ  -2

وفخ ٚاٌّٙبهح ػٍٝ اٌّؾبٍت أْ ٠ؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو اٌّؼإٌّٟٙ اٌَّزّو، ٚ

 اٌزٟ ٠ٍّىٙب ِٚزبثؼخ اٌَّزغلاد فٟ ػبٌُ اٌّؾبٍجخ.
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رؾم١ك االٍزمبِخ ٚإٌيا٘خ :ٚ٘نا ٠زطٍت ِٓ اٌّؾبٍت أْ ال ٠مجً أْ ٠مَٛ  -3

ثزمل٠ُ أٞ رمو٠و أٚ ِؼٍِٛخ اما وبٔذ رؾزٛٞ ػٍٝ ث١بٔبد ِب١ٌخ ِؾوفخ أٚ 

ع ِٓ أٚ وبٔذ غ١و ِىزٍّخ ثَجت اٌؾنف أٚ ف١ٙب ٔٛ ٍٍِٚخ أٚ أػلد ثبّ٘بي

 اٌغّٛٗ اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ اٌز١ًٍٚ.

اإلٌزياَ ثبٌَو٠خ: -4
 

ال ٠غٛى ٌٍّؾبٍت رمل٠ُ اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠ؼل٘ب أٚ ٠طٍغ ػ١ٍٙب 

 اٌٝ أٞ ٛوف غ١و ِقٛي ثنٌه. 

االٌزياَ ث١ّضبق األفالق إٌّٟٙ ٚاالٌزياَ ثب١ٌَبٍبد اٌّؾلكح ٌٍؼًّ رطج١مب  -5

 ٌّؼ١به إٌيا٘خ ٚاألِبٔخ.

 ٟ رزؼبهٗ ِغ وواِخ إٌّٙخ ٍّٚؼزٙب.ؽظو اٌم١بَ ثبألػّبي اٌز -6

ِواػبح آكاة اٌزؼبًِ ػٕل رؼو٠ف اٌؼّالء ثبٌقلِبد ٠ٚزُ مٌه ِٓ فالي  -3

 إٌّظّبد ١ٌٌٚ ثٖٛهح ِٕفوكح.

رؾل٠ل األرؼبة ٚاٌؼّٛالد ثّب ٠زٕبٍت ِغ اٌٛلذ ٚاٌّغٙٛك َِٚزٜٛ اٌّٙبهح  -3

ىْٛ اٌّطٍٛثخ ٚكهعخ اٌَّئ١ٌٛخ ٚال رؾلك ػٍٝ أٍبً َٔجخ ِٓ إٌبرظ أٚ ر

  ِؼٍمخ ػٍٝ ّوٛ.

 ِواػبح األِبٔخ ػٕل االؽزفبظ ثؤِٛاي اٌؼ١ًّ. -3

أْ رمَٛ اٌؼاللبد ِغ اٌيِالء ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚاالؽزواَ ٚػلَ إٌّبفَخ غ١و  -13

 اٌْو٠فخ.

 اإلٌزياَ ثبألِبٔخ ٚاٌّٛٙٛػ١خ ػٕل ِياٌٚخ اٌقلِبد اٌٚو٠ج١خ . -11

هط ؽلٚك االٌزياَ ثؤفالل١بد إٌّٙخ ػٕل ل١بَ اٌّؾبٍت ثؤكاء فلِبد فب -12

اٌلٌٚخ، ٚاما وبٔذ ٕ٘بن افزالفبد ث١ٓ ٘نٖ األفالل١بد فٟ ثٍلٖ األٍٕٟ 

ٚاٌجٍل ا١ٌّٚف ٌٗ، ف١غت أْ ٠زُ االٌزياَ ثبٌّزطٍجبد األفالل١خ األوضو رْلكا 

 فٟ أٞ ِّٕٙب.

 

ترَايج انًعايير انًحاسثيح انذونيح نهقطاع انعاو وغيرها  – SMO 5خايساً :  

 (.IPSASBانًحاسثيح انذونيح تانقطاع انعاو  )يٍ إرشاداخ يجهس انًعايير 

ٛ٘
 

ٚاٌٍٛائؼ  ٌٍزلل١ك ٌٍّئٍَبد اٌؼبِخ  اإلٌزياَ ثبٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ

١ِٛخ اٌّغٌٍ اٌلٌٟٚ ٌّؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌؾى  ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌٖبكهح ماد اٌؼاللخ ِٓ

 .(IPSASB) ٚاٌّئٍَبد اٌؼبِخ
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رٖله اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمطبع اٌؼبَ ػٓ ِغٌٍ اٌّؼب١٠و 

اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمطبع اٌؼبَ ٚ٘ٛ ٔفَٗ ٌغٕخ كائّخ فٟ ارؾبك اٌّؾبٍج١ٓ اٌلٌٟٚ، 

رطجك ٘نٖ اٌّؼب١٠و ِٓ لجً اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌؾىِٛبد ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌؾىِٛبد 

ٚاٌؾىِٛبد اٌّؾ١ٍخ، ِٚب ٠زجغ ٘نٖ اٌؾىِٛبد ِٓ  ٚاٌؾىِٛبد اإلل١ّ١ٍخ،اٌّووي٠خ، 

ػٍٝ اٌّئٍَبد  كٚائو ١٘ٚئبد ِٚغبٌٌ ِٚف١ٙٛبد، ٚال رٕطجك ٘نٖ اٌّؼب١٠و

 اٌزغبه٠خ.

ٚرؼوف ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ
 

ثؤٔٙب ِغّٛػخ ِٓ  

  ٌل١ٌٚخ فٟ اٌمطبع اٌؼبَاٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ ا

(IPSASB)   َثغوٗ اٍزقلاِٙب فٟ اػلاك اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ِٓ لجً اٌمطبع اٌؼب

ػٍٝ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ إلػلاك اٌزمبه٠و  فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ، ٚرَزٕل ٘نٖ اٌّؼب١٠و

 (.IASB( )اٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ IFRSاٌّب١ٌخ )

١و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ٘ٛ رؾ١َٓ اٌٙلف ِٓ رطج١ك ِؼب٠

ٔٛػ١خ اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ اٌّملِخ ِٓ لجً اٌمطبع اٌؼبَ، ِّب ٠ئكٞ ٌٍٕٛٛي اٌٝ 

لواهاد رم١١ُ أفًٚ فٟ رق١ٖٔ اٌّٛاهك اٌّملِخ ِٓ اٌؾىِٛبد، ٚثبٌزبٌٟ ى٠بكح 

 اٌْفبف١خ ٚاٌّٛصٛل١خ.

َ ٠ؾمك ِغّٛػخ ِٓ أْ رطج١ك اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمطبع اٌؼب

اٌّيا٠ب أّ٘ٙب
 

: 

  رؾ١َٓ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌْفبف١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثغ١ّغ األٕٛي ٚاٌقَٖٛ. -1

رمل٠ُ ِؼٍِٛبد أًّّ ٚأوضو كلخ ػٓ اٌزىب١ٌف ٚاٌلفً، الرقبم لواهاد  -2

 ه١ّلح. 

 رؾ١َٓ لبث١ٍخ اٌّمبهٔخ فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ػٓ اٌفزواد اٌّب١ٌخ، ٚثـ١ٓ -3

 اٌّئٍَبد.

 اٌْفبف١خ ٚ اإلفٖبػ ٚاٌّٖلال١خ فٟ اٌّّبهٍبد اٌّؾبٍج١خ.ى٠بكح  -4

ِقوعبد إٌظبَ اٌّؾبٍجٟ اٌؾىِٟٛ ثّب ٠ئكٞ اٌٝ أزبط ِؼٍِٛبد  رؾ١َٓ -5

رؼي٠ي صمخ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ثبٌج١بٔبد  رزٖف ثقٖبئٔ اٌغٛكح اٌّطٍٛثخ ٚ

 اٌّب١ٌخ.



              

333 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 ملحق العدد الرابع                          المجلد الثامن                                     

2017 

  ..........الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين على    SMOsأثر تطبيق برامج األمتثال  
 أسماء صالح الدين عبد المقصود محمد

 
 ٠ٚمزوػ اٌجبؽش اٍزقلاَ ٘نا اٌجؤبِظ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو

 ِٓ فالي ا١ٌ٢بد اٌزب١ٌخ: 

رْى١ً فو٠ك ػًّ ٠ُٚ ١٘ئبد ؽى١ِٛخ ٚغ١و ؽى١ِٛخ ٌٍَّبػلح ٚاإلّواف  -1

ػٍٝ اٌزقط١ٜ ٚاٌزٕف١ن ٌّؼوفخ اٌّزطٍجبد اٌفؼ١ٍخ ٚآ١ٌخ االٔزمبي ِٓ 

اإلعواءاد ؽَت  اإلعواءاد اٌّؾبٍج١خ اٌّزجؼخ ػٍٝ األٍبً إٌملٞ اٌٝ

 .ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ

ارَبق اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ ِغ ٖٔٛٓ اٌمٛا١ٔٓ فٚال ػٓ االٍزغبثخ  -2

ِٓ فالي اػزّبك ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ  ٌٍزطٛهاد فٟ اٌفىو اٌّؾبٍجٟ

 .IPSAS اٌل١ٌٚخ 

اٌزؾٛي ِٓ األٍبً إٌملٞ اٌٝ أٍبً االٍزؾمبق ِٓ فالي ٔٙظ رله٠غٟ ٠جلأ  -3

رؾل٠ل ٚؽلح اإلثالؽ اٌؾبٌٟ ٌٍٕظبَ اٌّؾبٍجٟ اٌؾىِٟٛ ٚ ثلهاٍخ اٌٛٙغ

٠ّىٓ ِٓ ٚٙغ فطخ  اٌؾىِٟٛ، ؽ١ش ٠زُ رؾل٠ل ٔمبٛ اٌمٛح ٚاٌٚؼف ثّب

 ٌزط٠ٛو إٌظبَ اٌّؾبٍجٟ. 

اٌّؾبٍجٟ ٚاالهرمبء ثبٌَّزٜٛ إٌّٟٙ  رط٠ٛو اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٌْٕو اٌٛػٟ -4

اٌّؾبٍج١ٓ اٌؼب١ٍِٓ  ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٚ اػلاك ثواِظ رله٠ج١خ ٌىبفخ

 اٌؾىِٟٛ.فٟ اٌمطبع 

رْى١ً ٌغٕخ ِٓ ا١١ٌّٕٙٓ ٚاألوبك١١ّ٠ٓ فٟ افزٖبٓ اٌّؾبٍجخ ٌلهاٍخ  -5

اٌؼبَ ٚرؾل٠ل ِب ٠زالءَ ِٕٙب ٌٍج١ئخ  اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ فٟ اٌمطبع

اٌّٖو٠خ ِغ ٙوٚهح اٍزمطبة اٌىفبءاد فٟ اٌٛؽلاد اٌؾى١ِٛخ ٚرله٠جُٙ 

 ٚر١ّٕخ ِٙبهارُٙ.

ٌٍّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمطبع  هٍُ اٍزوار١غ١خ ٌٛٙغ ١ِيا١ٔخ رّزضً -6

 فٟ اٌزٛاه٠ـ اٌّؾلكح ٌٍزٕف١ن. اٌؼـبَ

رؾل٠ل اٌّٛاهك اٌجْو٠خ اٌّطٍٛثخ فٟ ِغبالد اإلكاهح ٚا١ٌّيا١ٔخ ٚاٌّب١ٌخ  -3

ٚٚٙغ ا١ٌّيا١ٔبد ٌٙب ٌّٚبْ اٌزٕف١ن اٌفؼبي ٌؼ١ٍّخ االٔزمبي اٌٝ اٌّؼب١٠و 

 اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمطـبع اٌؼبَ.

ِغبالد اٌّؾبٍجخ أٚ  اٌّب١ٌخ ٌزله٠ت اٌقـجواء اٌـلاف١١ٍٓ فٟ رٛف١و اٌّٛاهك -3

الٍزقلاَ فجواء فبهع١١ٓ ٌؼ١ٍّخ االٔزمبي اٌٝ اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ 

 ٌٍمطـبع اٌؼبَ.
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  ترَايج إجراءاخ انتحقيق وانتأدية )االَضثاط(. – SMO 6سادساً:  

ٛ٘ٚ
 

ػ١ٍّخ اإلٌزياَ ٙجٜ   اٌؼٕٖو اٌزٕف١نٞ ٚاٌفٕٟ األُ٘ ؽ١ش ال ٠ّىٓ 

ثبأل٘لاف ِب ٌُ ٠ّىٓ ٕ٘بٌه آ١ٌبد ٌٍفؾٔ، اٌزؾم١ك، ٚاٌزؾمك، ٚ٘ٛ ِٕظِٛخ ِٓ 

اٌؼمٛثبد إٌّظّخ ثٍٛائؼ ِؾلكح ٠غوٞ فوٙٙب ػٍٝ اٌّقبٌف١ٓ ٌٍّؼب١٠و ٚاٌٍٛائؼ 

 ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚلٛاػل اٌؼًّ ثٙلف رٖؾ١ؾٙب. 

َزقلِٙب ٠ٚوٜ اٌجبؽش أْ إٌظبَ اٌزؤك٠جٟ ٠ٛفو اٌؾٛافي اٌٍَج١خ اٌزٟ ر

إٌّظّخ و١ٍٍٛخ ٌزٖؾ١ؼ اٌٍَٛن ٚػلَ رىواه اٌّقبٌفبد وّب ال ٠ٕجغٟ اٌٍغٛء اٌٝ 

اٌؼمبة أٚ اٌّغبالح فٟ رطج١ك اٌؼمٛثبد اال ثؼل أْ رَزٕفن اٌٍٛبئً األفوٜ ؽزٝ ال 

٠ئكٞ إٌظبَ اٌزؤك٠جٟ اٌٝ اٙؼبف اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌٝ أؼىبٍبد ٍٍج١خ فٟ 

 اٌؼًّ.

٘نا اٌجؤبِظ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو  ٠ٚمزوػ اٌجبؽش اٍزقلاَ

 ِٓ فالي ا١ٌ٢بد اٌزب١ٌخ: 

اٛالع اٌؼب١ٍِٓ ع١لاً ػٍٝ إٌظبَ اٌزؤك٠جٟ فبٌغًٙ ثبٌٕظبَ ال ٠ؼف١ُٙ ِٓ  -1

 . اٌؼمٛثبد

أْ ٠زَُ إٌظبَ ثبٌؼلاٌخ ٚا١ٌٌّْٛخ ؽ١ش ٠قٚغ وبفخ اٌؼب١ٍِٓ كْٚ اٍزضٕبء  -2

 ٌٍٕظبَ.

ٚفٟ اإلثالؽ ػٓ ٚلٛع اٌّقبٌفبد َِٚججٙب اإلٍواع فٟ رٕف١ن اإلعواءاد  -3

ٚع١ّغ اٌؾمبئك ثْؤٔٙب ٚاعواء اٌزؾم١ك ِٓ لجً اٌٍغٕخ اٌزؤك٠ج١خ ٚإلاه 

 . اٌمواه اٌزؤك٠جٟ إٌّبٍت

 ارجبع اٌّٛٙٛػ١خ فٟ رطج١ك إٌظبَ كْٚ إٌظو ٌّٛلغ َِٚزٜٛ اٌّٛظف. -4

ٌزؾ١ي أْ ٠ٛفو إٌظبَ اٌزؤك٠جٟ اٌؾك ٌٍؼب١ٍِٓ اٌزظٍُ فٟ ؽبٌخ ّؼٛهُ٘ ثب -5

ٚاإلعؾبف ٚ ٠زُ اٌزظٍُ ٌإلكاهح اٌؼ١ٍب إلػبكح إٌظو فٟ لواه اٌٍغٕخ 

 اٌزؤك٠ج١خ.

ػلَ اٌَّبػ ٌٍوئ١ٌ اٌّجبّو ثفًٖ ِوإ١ٍٚٗ ثلْٚ اٌوعٛع اٌٝ اإلكاهح  -6

 . اٌؼ١ٍب
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رٛافو اٌفوٕخ ٌٍّؾبٍت ثؤْ ٠وافمٗ ِّضً ٚأْ ٠َّغ رظٍّٗ لجً ارقبم أٞ  -3

 اعواء ٙلٖ.

قبٌفخ ثبٍزضٕبء اٌّقبٌفبد اٌىج١وح ٛجمبً ػلَ فًٖ أٞ ِؾبٍت ثؼل أٚي ِ -3

 ٌٕظبَ اٌؼًّ.

 . اٌزؾم١ك اٌىبًِ ؽٛي أ٠خ ِقبٌفخ رورىت لجً ارقبم أٞ اعواء رؤك٠جٟ -3

 

 (.IFRSsترَايج انًعايير انذونيح نهتقارير انًانيح ) – SMO 7ساتعاً :  

ٛ٘
 

( اٌٛاعت ارجبػٙب ٌإلفٖبػ IFRSs) اإلٌزياَ ثّؼب١٠و اٌزمبه٠و اٌل١ٌٚخ 

اٌّٛؽل ٌٍج١بٔبد اٌّب١ٌخ ك١ٌٚب ِّب ٠ي٠ل اٌْفبف١خ ٚاٌٛٙٛػ فٟ لواءح اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ 

ػب١ٌّب ثَجت اٌزياَ وبفخ اٌغٙبد اٌولبث١خ ػٍٝ إٌّٙخ فٟ وبفخ اٌلٚي ثبٌّؼب١٠و ٚ 

مٌه ٠زطٍت أ٠ٚب ِزبثؼخ اإلٕلهاد اٌَّزؾلصخ ٌٍّؼب١٠و ِٓ أعً ِٛاوجخ اٌزغ١١واد 

 .اٌّطٍٛثخ

( اٌّيا٠ب اٌزب١ٌخIFRSsّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌٍزمبه٠و اٌّب١ٌخ )٠ؾمك رطج١ك اٌ
 

: 

فٟ رؾ١َٓ عٛكح IFRS) رَُبُ٘ ِؼب١٠و اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌٍزمبه٠و اٌّب١ٌخ ) -1

ٌٍْووخ، ٚرٛفو  اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ ثؾ١ش رؼىٌ ؽم١مخ اٌٛالغ االلزٖـبكٞ

ِؼٍِٛبد ٌؾٍّخ األٍُٙ ؽٛي اٌقَبئو، ٚؽبالد اٌفًْ اٌّبٌٟ ٚاألؽلاس 

 ٌّب١ٌـخ غ١و اٌّالئّخ ثللخ ػب١ٌخ.ا

اٌؾل ِٓ ٍٍٛن اإلكاهح االٔزٙبىٞ أٚ إٌفؼٟ ِٓ فالي ر١ٚك ِغـبي  -2

اٌّؾبٍج١خ، ٚاٌزٟ وبٔذ رَزغٍٙب اإلكاهح ٌٍزالػت  ثـ١ٓ اٌجـلائً االفز١ـبه

فالٌٙب رو١ّل لواهاد  ثبألهثبػ، ِّب ٠ٛفو رمبه٠و ِب١ٌـخ ٠ّىـٓ ِـٓ

 اٌَّزضّو٠ٓ.

ٚاٍزّواه٠خ  ػٍٝ رٖٛهاد اٌَّزضّو٠ٓ ٌجمـبء (IFRS) رئصو ِؼب١٠و -3

اٌْووخ ِٓ فالي كٚه٘ب فٟ رؾ١َٓ ّفبف١خ اإلفٖـبػ ٚاٌؾـل ِـٓ ػـلَ 

 اٌّؼٍِٛبد. رّبصـً
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ِٓ رؾ١َٓ عٛكح األكاء اٌّؾبٍجٟ ثّب ٠ـٛفو  (IFRS) رّىٓ ِؼب١٠و -4

 ٔٛػ١خ أوضو عٛكح، رّىٓ اٌَّزضّو٠ٓ ِٓ ارقـبم ِؼٍِٛـبد ماد فٖـبئٔ

 اٌوّـ١لح.اٌمـواهاد 

ٌٍَّزضّو٠ٓ لواءح ِٛؽلح ٌٍزمبه٠و اٌّب١ٌخ ِّب ٠ٚـفٟ  (IFRS) رٛف١و ِؼب١٠و -5

 اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ ٚاالػزّبك ػ١ٍٙب ػٕل ارقبم اٌمواهاد. اٌّٖـلال١خ ػٍـٝ

، ٠ّىٓ اٌْووبد ِٓ (IFRS)اػلاك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ػٍٟ أٍبً ِؼب١٠و -6

 اٌل١ٌٚخ. إٌّبفَخ فٟ األٍـٛاق

 

ش اٍزقلاَ ٘نا اٌجؤبِظ فٟ رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو ٠ٚمزوػ اٌجبؽ

 ِٓ فالي ا١ٌ٢بد اٌزب١ٌخ: 

اٌزؾٛي  ر١ٙئخ اٌج١ئخ اٌّٖو٠خ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ِلٞ للهح وبفخ اٌمطبػبد فٟ -1

فٟ ٙٛء االٍزفبكح ِـٓ رغـبهة   IFRSاٌٝ ِؼب١٠و اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ 

 غ ٘نٖ اٌّؼب١٠و.اٌزٟ ارقند فطٛاد عبكح فٟ اٌزٛافك ِ اٌـلٚي

اٌياَ ١٘ئخ ٍٛق اٌّبي اٌّٖو٠خ ٌىبفخ اٌْووبد اٌزٟ رَُغً أٚهالٙـب اٌّب١ٌـخ  -2

ٚمٌه ٌّب رؾممٗ  IFRS اٌجٛهٕخ ثزطج١ك ِؼب١٠و اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ  فـٟ

 ٘نٖ اٌّؼب١٠و ِٓ ا٢صبه اإل٠غبث١خ فٟ رؾ١َٓ ّفبف١خ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ، ٚى٠ـبكح

ب ٌٍّمبهٔخ، ٚرؾم١ك اٌؼل٠ل ِٓ إٌّبفغ ٌٍَّـزضّو٠ٓ، عٛكرٙب، ٚرلػ١ُ لبث١ٍزٙ

 فؼب١ٌخ األٍٛاق اٌّب١ٌخ. ٚرؾَـ١ٓ

ى٠بكح ٚػٟ ِؼلٞ َِٚزقلِٟ اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ، ٚمٌه ثزٛف١و ٚهُ اٌؼًّ  -3

اٌغٙبد  اٌزله٠ج١خ ٌٍّؾبٍج١ٓ فٟ ٘نٖ اٌّؼب١٠و، ٚونٌه ل١بَ ٚاٌلٚهاد

 اٌزفَـ١واد اٌؼ١ٍّـخ إٌّظّخ ٌّٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٚاٌّواعؼخ فٟ ِٖو ثزٛف١و

ٌزٍه اٌّؼب١٠و.
 (1)

 

 IFRSا٘زّبَ اٌْووبد ثبٌَّزغلاد فٟ ِؼب١٠و اٌزمبه٠و اٌّب١ٌـخ اٌل١ٌٚـخ  -4

اٌّزؼٍمخ ثبٌم١بً أٚ اإلفٖبػ اٌّؾبٍجٟ، ٚمٌه ثٙلف رؾ١َٓ عٛكح اٌزمـبه٠و 
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بألكاء ٚرقف١٘ ػلَ رّبصً اٌّؼٍِٛبد ِّب ٠ي٠ل ِٓ صمخ اٌَّـزضّو٠ٓ ث اٌّب١ٌـخ

ٌٍْووخ.اٌّبٌٟ 
 (2)

 

اٌزوو١ي فٟ اٌقطٜ اٌلها١ٍخ اٌّؾبٍج١خ اٌغبِؼ١خ ػٍٟ أٍب١ٌت اٌم١بً ٚ  -5

اٌّؼوفخ اٌٛاف١خ  ٌزؾم١ك IFRSاإلفٖبػ ٚفمبً ٌّؼب١٠و اٌزمبه٠و اٌل١ٌٚخ 

 ثبٌّؼب١٠و ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب .

 اٌؼًّ ػٍٟ اىاٌخ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾل ِٓ رطج١ك ِؼب١٠و اٌزمبه٠و اٌل١ٌٚخ  -6

IFRS اٌزْو٠ؼبد اٌزٟ رؾل ِٓ رطج١مٙب. ط٠ٛوٚ اٌؼًّ ػٍٟ ر 

 

 انُتائج وانتىصياخ

 أوالً : انُتائج :

رٛعل عٛأت لٖٛه عٛ٘و٠خ فٟ ِٕظِٛخ ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ  رزّضً فٟ   -1

 ِْىالد األكاء إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍجخ فٟ ِٖو. 

أْ هفغ وفبءح اٌّؾبٍج١ٓ ٚاٌّواعؼ١ٓ ٠ئكٞ مٌه اٌٝ  رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ  -2

رؾم١ك كلخ ّٚفبف١خ اٌمٛائُ ٚاٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ ٌّْٕآد فٟ ِٖو، ِٚٓ صُ 

األػّبي ٚاٌقلِبد ٚ ى٠بكح َِزٜٛ عٛكح اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ ٚصمخ 

 َِزقلِٟ فٟ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد.

ا١ٌ٢بد اٌّمزوؽخ ٌزطج١ك ثواِظ األِزضبي اٌٖبكهح ػٓ اإلرؾبك اٌلٌٟٚ  -3

اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ  ٌٍّؾبٍج١ٓ رَبػل ػٍٝ رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ

ٚهلُ  – SMO 3ٌٍمطبع اٌقبٓ ٚاٌؼبَ ٚمٌه ِٓ فالي ثواِظ األِزضبي هلُ

SMO 5 – ُٚهلSMO 7 ُِّب ٠ٕزظ ػٕخ لٛائُ ِب١ٌخ ماد عٛكح ػب١ٌخ ر ،

 اػلاك٘ب ٚفك ٌٍّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ.

أْ ا١ٌ٢بد اٌّمزوؽخ ٌزطج١ك ثواِظ األِزضبي اٌٖبكهح ػٓ اإلرؾبك اٌلٌٟٚ  -4

ٌٍّؾبٍج١ٓ رَبػل ػٍٝ ى٠بكح وفبءح اٌّؾبٍت ٚاٌّواعغ ٚمٌه ِٓ فالي 

 –SMO 4  ٚهلُ– SMO 2ٚهلُ  –SMO 1 ثواِظ األِزضبي هلُ :

 ِٚٓ صُ ٠ئكٞ اٌٝ  رط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو. SMO 6ٚهلُ
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 ثاَياً انتىصياخ :

اال٘زّبَ ثؤفالل١بد ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٚاٌزلل١ك ٚاالٔزمبي فٟ رله٠َٙب ِٓ  -1

زٜٛ إٌمً اٌّؼوفٟ ٌٍّؼٍِٛبد اٌٝ َِزٜٛ ٔمً اٌّٙبهاد ٚاٌٍَٛو١بد َِ

 ٌلٜ ٛبٌت اٌّؾبٍجخ.

ٙوٚهح ارَبق اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ ِغ ٖٔٛٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزطٛهاد فٟ  -2

ِٓ فالي اػزّبك ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ اٌل١ٌٚخ  اٌفىو اٌّؾبٍجٟ

IPSAS. 

١و اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ اٌزؾٛي اٌٝ ِؼب٠ ٙوٚهح ر١ٙئخ اٌج١ئخ اٌّٖو٠خ فٟ -3

IFRS اٌزٟ ارقند فطٛاد عبكح فٟ ٘نٖ  ِغ االٍزفبكح ِـٓ رغـبهة اٌـلٚي

 اٌّؼب١٠و.

ٙوٚهح اٍزقلاَ اٌّلفً اٌّمزوػ ٌزطج١ك ثواِظ األِزضبي اٌٖبكهح ػٓ  -4

 اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ ٌزط٠ٛو ِٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ِٖو. 
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 -:انًراجع

 أوالً انًراجع انعرتيح : 

 انًجالخ انعهًيح:  -أ

 ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ اٌل١ٌٚخ ٚأ١ّ٘زٙبك. اثوا١ُ٘ ِؾّل ػٍٟ اٌغيهاٚٞ "-1 -1

" ِغٍخ اٌّضٕٟ ٌٍؼٍَٛ اإلكاه٠خ  فٟ رط٠ٛو إٌظبَ  اٌّؾبٍجٟ اٌؾىِٟٛ  فٟ اٌؼواق

 .2313ٚااللزٖبك٠خ اٌّغٍل اٌضبٟٔ اٌؼلك اٌضبٌش 

ّؾبٍج١ٓ فٟ ل١بكح رط٠ٛو ِٕٙخ كٚه اإلرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍك. أؽّل ؽٍّٟ عّؼخ "  -2

"ِغٍخ اٌّؾبٍجخ ٚاإلكاهح ٚاٌزؤ١ِٓ  (2313 -1333اٌّؾبٍجخ ػٍٝ ٔطبق ػبٌّٟ )

اٌؼلك اٌقبٌِ ٚاٌَجؼْٛ إٌَخ اٌزبٍؼخ ٚاألهثؼْٛ ، و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ اٌمب٘وح، 

2313. 

كٚه اٌزؼ١ٍُ اٌّؾبٍجٟ فٟ رو١ٍـ اٌّّبهٍبد ك. أٍبِخ ػجل اٌٍط١ف ِؾّٛك "  -3

خ ٌّٕٙخ اٌّؾبٍجخ ٚاٌزلل١ك ٚاٌؾل ِٓ اٌفَبك: كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٝ األفالل١

 اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌّٚبْ عٛكح اٌزؼ١ُّ اٌغبِؼٟ، اٌّغٍل هلُ "  اٌغبِؼبد األهك١ٔخ

 .2314( و١ٍخ االلزٖبك اٌغبِؼخ اٌٙب١ّّخ 16) ( ، اٌؼلك3)

 رؾ١َٓ أكاءكٚه االٌزياِبد األفالل١خ ٌّٕٙخ اٌّؾبٍجخ فٟ ك. رغو٠ل ٍبٌُ ا١ٌٍٍخ "  -4

-و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزٖبك  "كهاٍخ ؽبٌخ فٟ عبِؼخ إًٌّٛ اإلكاهاد اٌّؾبٍج١خ

 .23 13ٌَٕخ  32ِغٍل  33عبِؼخ إًٌّٛ، ِغٍخ ر١ّٕخ اٌوافل٠ٓ  اٌؼلك 

أصو االٌزياَ ثم١بً اٌم١ّخ اٌؼبكٌـخ ٚفمًـب ٌّزطٍجـبد ك. فو٠ل ِؾوَ فو٠ل اثوا١ُ٘، " -5

ػٍٝ اٌقٖبئٔ اٌّٛٙٛػ١خ إٌٛػ١خ   (IAS, IFRS)اٌّؾبٍجخ ِؼـب١٠و

 كهاٍخ ١ِلا١ٔخ،–" عٛكح اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ ثٙلف رؾَـ١ٓ

 (. 2313اٌؼلك األٚي ) ِغٍخ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌزغبه٠خ،إٌَخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ،

ِؼب١٠و اإلثالؽ اٌّبٌٟ  أصـو رطج١ـكك. ِؼزي أ١ِٓ اٌَؼ١ل، ك. ِؾّل ٔـٛه ؽَـٓ ،" -6

١ٌٚخ ػٍٝ عٛكح اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ اٌٛاهكح فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍْـووبد اٌل

 ِغٍخ و١ٍخ اٌزغبهح ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّـخ ،"االٍزضّبه٠خ اٌّلهعخ فٟ ٍٛق ػّبْ اٌّبٌٟ

عبِؼخ اإلٍىٕله٠خ ،اٌؼلك األٚي ،اٌّغٍل اٌقَّْٛ، ٠ٕب٠و  ،و١ٍـخ اٌزغـبهح

(2313.) 

غبهة اٌل١ٌٚخ ٌزطج١ك اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ إلػلاك اٌزك. ٚالء هث١غ ػجل اٌؼظ١ُ أؽّل، " -3

،ِغٍخ اٌفىو "فٟ ٙٛء إٌْو اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍمٛاَ اٌّب١ٌخ  (IFRS)اٌّب١ٌخ اٌزمـبه٠و

عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ ،اٌغيء األٚي ، إٌَخ اٌَبثؼخ ػْو  ،و١ٍـخ اٌزغـبهح اٌّؾبٍجٟ

 (.2313، أوزٛثو)

 أخري ) إصذاراخ اإلتحاد انذوني نهًحاسثيٍ( -ب

ث١بٔبد اٌزياِبد اٌؼ٠ٛٚخ اٌٖبكهح ػٓ اإلرؾبك ؾبك اٌلٌٚــٟ ٌٍّؾبٍج١ـٓ،" اإلر -1

 .2336ٔٛفّجو  13رُ رؼل٠ٍٙب فٟ  2334" أثو٠ً  اٌلٌٚــٟ ٌٍّؾبٍج١ـٓ
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 أسماء صالح الدين عبد المقصود محمد

 
إلاهاد ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ اإلرؾبك اٌلٌٚــٟ ٌٍّؾبٍج١ـٓ،"  -2

 .2333" ، ٛجؼخ ػبَ اٌغيء األٚي

"، ك١ًٌ لٛاػل اٌٍَٛن األفاللٟ ٌٍّؾبٍج١ٓ ا١١ٌّٕٙٓاالرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ،"  -3

 ، ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ. 2313ٛجؼخ ػبَ 

إلاهاد اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌولبثخ اٌغٛكح ٚاٌزلل١ك االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبٍج١ٓ، "  -4

" ، اٌغيء اٌضبٟٔ ،  ٚاٌّواعؼخ ٚػ١ٍّبد اٌزؤول األفوٜ ٚاٌقلِبد ماد اٌؼاللخ

 ، ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ. 2313جؼخ ػبَ ٛ
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