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أبوغزاله يترأس اجتماع الهيئة العامة الثالثون »لجمعية المجمع العربي في هذا العدد
للمحاسبين القانونيين )األردن(«

عّمان – عقدت جمعية المجمع العربي للمحاسبين 
أبوغزاله  طالل  في  عضو  )األردن(/  القانونيين 
برئاسة  الثالثون،  العادي  اجتماعها  فاونديشن- 
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس مجلس إدارة 

الجمعية، في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي.

ورحب الدكتور أبوغزاله بأعضاء الهيئة اإلدارية 
زالوا  ما  والذين  لها  المؤسسين  وخاصة  للجمعية 
الهيئة  مثنيا على جهود  يدعمونها منذ 35 عاما، 
ما  التي  ونشاطاتها،  الجمعية  أعمال  تنمية  في 
زالت هي الجمعية الوحيدة في المنطقة التي تعمل 
مجال  في  وتدريبية  وتعليمية  تأهيلية  كمؤسسة 

المحاسبة منذ العام 1984. 

علوم  لتطوير  المستمر  الجمعية  سعي  وأكد 
المحاسبة واإلدارة وما يتصل بها، مشيدا بالمستوى 
الذي وصلت إليه الجمعية وبالجهود التي يقوم بها 
الوظيفي  الهيئة اإلدارية والكادر  كل من أعضاء 

ومجلس اإلدارة. 

وأثنى الدكتور أبوغزاله على دور وأداء الجمعية 
معايير  كل  ترجمة  وتمويل  وتطوير  تسهيل  في 
في  الدولية  المحاسبة  ومعايير  الدولية،  التدقيق 
ومعايير  الدولية  التعليم  ومعايير  العام  القطاع 
السلوك األخالقي وغيرها من الترجمات الصادرة 

عن االتحاد الدولي للمحاسبين.

األستاذ  للجمعية  التنفيذي  المدير  واستعرض 
أعمالها  عن  اإلدارية  الهيئة  تقرير  العوري  سالم 
للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31، وخططها 
المستقبلية، حيث يوضح التقرير االمتيازات التي 
المهنية  اإلصدارات  وأهم  العضو،  عليها  يحصل 
والتي  ونشرها  وطباعتها  ترجمتها  تمت  التي 
معايير  وكتاب  المهنية،  الشهرية  المجلة  تشمل 
المحاسبة الدولية في القطاع العام 2017، ودليل 
تفسير وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
األخالقي  السلوك  قواعد  ودليل   ،2018 العام 
2018 ودليل استخدام معايير التدقيق للتدقيق على 

مجلة المجمع
مايو ٢٠١٩ - اإلصدار ٥٤

المهنـي السلــوك  وقـواعــد  والتدقـيـــق  المحــاسبـــــة  إلـى  بـوابـتــــك 
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أبوغزاله  ومعجم   ،2018 الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  المنشآت 
للمحاسبة واألعمال- النسخة الثالثة المعدلة.

وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل فقد جاء في التقرير أنه تم عقد 37 
دورة تدريبية ومهنية على مستوى المملكة استفاد منها ما يقارب 
350 متدرب، كما تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والمتابعة 

مع جهات متعددة لبحث التعاون معها. 

للعامين 2020-2019  انتخاب هيئة إدارية  وخالل االجتماع تم 

الختامية،  المالية  الهيئة اإلدارية والبيانات  وإقرار كل من تقرير 
والموازنة التقديرية، كما تم انتخاب مدقق حسابات للجمعية. 

يشار إلى أن الجمعية تسعى دوماً لتطوير علوم المحاسبة واإلدارة وما 
يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل أو بعض الخدمات 
المهنية، وتسعى أيضاً لتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك 
باإلصدارات  اهتمامها  خالل  من  المهنية  المستويات  أعلى  إلى 
المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي المحاسبة والتدقيق. 

في  القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  عّمان-  شارك 
اليوم الوظيفي الذي أقيم في عدد من الجامعات األردنية منها: 

جامعة عمان العربية	 
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة	 
جامعة الزيتونة الخاصة	 
الجامعة الهاشمية	 
جامعة عمان األهلية	 
جامعة األميرة سمية	 
 	JEFE مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردني

وتأتي مشاركة المجمع كجزٍء من المسؤولية المجتمعية التي يتوالها، 

وانطالقا من دوره التكاملي مع المؤسسات 
المهنية لدعم خريجي الجامعات األردنية، 
حرصه  من  انطالقا  المشاركة  تأتي  كما 
لسوق  مهنية  تأهيلية  برامج  تقديم  على 
الطالب  أمام  الفرصة  وإتاحة  العمل 

والزوار للتعرف بخدمات المجمع والدورات التي يقدمها، باإلضافة 
إلى كيفية استفادة الطالب من هذه الدورات لغايات التوظيف.

من  كبيراً  إقباالً  المعارض  مختلف  في  المجمع  أجنحة  وشهدت 
الطلبة والزوار الذين حرصوا على التعرف على ما يقدمه المجمع 

من الدورات المهنية.

القانونيين  للمحاسبين  الدولي  العربي  المجمع  أعلن   - عّمان 
دولي  محاسب  لمؤهل   2019 نيسان  دورة  نتائج   )IASCA(
تقدم لالمتحان عدد من  إداري معتمد )IACMA( حيث  عربي 
نسبة  وبلغت  العربي،  الوطن  أنحاء  جميع  من  الطلبة 

النجاح في هذه الدورة %22. 

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  وبدأ 
بتطبيق نظام االمتحانات مرتين خالل العام الواحد منذ 
العام 2015 حيث يعقد الدورة األولى في شهر نيسان/ 

إبريل، والثانية في شهر تشرين أول/ أكتوبر. 

للطلبة  وتتمنى  الناجحين  الطلبة  المجمع  إدارة  وتهنئ 
الذين أخفقوا كل أمنيات التوفيق في الدورة المقبلة. 

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في معارض وظيفية

 )IACMA( 22 % نسبة نجاح امتحانات مؤهل »محاسب دولي عربي إداري معتمد
خالل نيسان 2019



3  |  iascasociety.org

)األردن(  القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  عقدت 
»المحاسبة  بعنوان  متخصصة  تدريبية  دورة  عمان  مدينة  في 
الدورة  هدفت  حيث  المشاركين  من  لمجموعة  المحاسبين«  لغير 
وتعريف  األساسية،  المحاسبية  بالمفاهيم  المشاركين  تعريف  إلى 
القيود  وترحيل  تسجيل  وأساليب  المحاسبية  بالدورة  المشاركين 
بالبيانات  تعريفهم  الى  باإلضافة  الجردية،  والتسويات  المحاسبية 
تحليل  وكيفية  مالي  بيان  كل  وفوائد  وأهميتها  األساسية  المالية 
وتفسير البيانات المالية لغايات اتخاذ القرارات اإلدارية. وفي ختام 

الدورة تم تسليم المشاركين شهادات حضور.

في  )األردن(  القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  عقدت جمعية 
مدينة عمان دورة تدريبية متخصصة بعنوان »إعداد القوائم المالية 
الموحدة« لمجموعة من المشاركين حيث هدفت الدورة إلى تعريف 
للتقارير  الدولية  المعايير  ومتطلبات  العلمية  بالمبادئ  المشاركين 
معيار  بموجب  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تحكم  التي  المالية 
الواجب  الشروط  وتوضيح   »10« رقم  المالية  التقارير  الدولي 
توافرها إلعداد القوائم الماليّة الموّحدة وشرح إجراءات إعداد القوائم 
الدولي  المالي  االبالغ  لمعيار  الرئيسة  المتطلبات  وبيان  الموحدة. 
رقم )3(: »اندماج األعمال والمعالجة المحاسبية المطلوبة للشهرة 
الموجبة والسالبة باإلضافة إلى بيان الفرق بين اإلندماج واإلتحاد 
في  لإلستثمارات  المحاسبية  للمعالجة  التطرق  تم  كما  والسيطرة. 
المحاسبة  معيار  بموجب  المشتركة  والمشاريع  الزميلة  الشركات 

الدولي رقم 28. وتم تسليم جميع المشاركين شهادات حضور.
عقدت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في 
مدينة عمان دورة تدريبية متخصصة بعنوان »معايير المحاسبة 
حيث  المشاركين  من  لعدد  عليها«  الحديثة  والتعديالت  الدولية 
الدولية  المحاسبة  بمعايير  المشاركين  تعريف  إلى  الدورة  هدفت 
على  وأثرها  تطويرها،  وكيفية  الدولية  المالية  التقارير  ومعايير 
بالمهارات  المشاركين  تزويد  ليتم  المالية  البيانات  إعداد  عملية 
للمعايير  وفقاً  المحاسبية  بالمعالجات  للقيام  الالزمة  واألساليب 

الدولية وآخر التعديالت الحديثة عليها.

سوف  الجديدة   )FASB( المالية  المحاسبة  معايير  مجلس  قاعدة 
تكتشف خسائر لم تكن موجودة.

اعتباًرا من عام 2020، سيطلب مجلس معايير المحاسبة المالية 
)FASB( من المؤسسات المالية الكبرى والبنوك األصغر تقدير 
خسائر القروض واإلبالغ عنها عند إصدارها وفقًا لمعيار الخسائر 
بشكل  إليها  يشار  والتي   ،)CECL( الحالية  المتوقعة  االئتمانية 

شائع باسم قاعدة خسائر القروض.

في شهادة حديثة للكونغرس، قام جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي 
لشركة JPMorgan Chase، باتهام القاعدة بأنها ستقيد البنوك 
وتعرقل اإلقراض. واألهم من ذلك، أن الخسارة الحالية المتوقعة 
مفاهيمي  نفًعا: حيث سيتسبب خطأ  تجدي  لالئتمان ال 
كبير في توجيهات مجلس معايير المحاسبة المالية إلى 
قد  مما  موجودة  غير  كبيرة  تقارير عن خسائر  إعداد 
يؤدي إلى انخفاض آخر كبير في اإلقراض، وهو ما قد 

يؤدي بدوره إلى تفاقم ركود محتمل.

هذه  إصدار  عند  القروض،  خسائر  قاعدة  تتطلب 
باستخدام  االئتمان  بخسائر  االعتراف  القروض، 
التنبؤات االقتصادية على مدى العمر التعاقدي للقروض 

وأوراق الدين المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

افتراض يتسم بالمجازفة
يمكن للمرء أن يقدر الشفافية المفيدة التي يمكن أن يؤدي إليها مبدأ 
استباق الخسائر الذي تطلبه قاعدة مجلس معايير المحاسبة المالية. 
سوف تصبح البيانات المالية أقل غموًضا، مما يحذر المستثمرين 
مبكًرا من الخسائر الوشيكة؛ كان هذا سبب وجود مجلس معايير 
المحاسبة المالية إلعادة النظر في نموذج تقدير خسائر القروض 

استجابة لألزمة المالية عام 2008.

الدورات التدريبية الخاصة بشهر مايو 2019

قاعدة محاسبية جديدة متعلقة بخسائر القروض قد تكون كارثية على االقتصاد؛
قاعدة مجلس معايير المحاسبة المالية )FASB( الجديدة ستكتشف خسائر لم تكن موجودة
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دقة  بالمجازفة:  يتسم  افتراًضا  تتطلب  القاعدة  فإن  ذلك،  ومع 
معقولة في تقدير الخسائر على المدى الطويل جًدا، مثل الرهون 
العقارية لمدة 30 عاًما وقروض الطالب، وخاصة عند محاولة 

التنبؤ باالنعطافات الدورية.

الحالية  المتوقعة  عالوة على ذلك، فإن معيار الخسائر االئتمانية 
يبالغ في اشتراط تسجيل الخسائر في حالة عدم وجود خسائر. وهذا 
بدوره يؤدي إلى انخفاض غير مبرر في رأس المال التنظيمي، 
وربما خفض اإلقراض، خاًصة خالل فترات الركود االقتصادي 

المتوقعة، مع عواقب وخيمة على االقتصاد.

المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لمعيار  المحتملة  النتيجة  وتتمثل 
الحالية في الزيادة الكبيرة بخسائر القروض – غير االقتصادية- 
غير الحقيقية، مع ما يترتب عليها من آثار سلبية على رأس المال 
المصرفية  الصناعة  على  المعيار  هذا  تطبيق  وعند  التنظيمي. 
التي يبلغ رأس مالها 17 تريليون دوالر، وما يزيد قليالً عن 15 
تريليون دوالر من القروض العقارية فقط اعتباًرا من الربع الرابع 
من عام 2018، فقد يُحدث ذلك كارثة، مما يؤدي إلى آثار ضارة 

على اإلقراض واالقتصاد.

اللجنة  أمام  بيانها  في  األمريكيين،  المصرفيين  جمعية  حذرت 
الفرعية للمؤسسات المالية وائتمان المستهلك التابعة للجنة مجلس 
الخدمات المالية، من بعض اآلثار الضارة لمعيار خسائر االئتمان 
الحالية المتوقعة مثل: زيادة تقلب رأس المال التنظيمي، وضرورة 
زيادة رأس المال في جميع األوقات، وارتفاع أسعار الفائدة على 
القروض  على  األجل  قصيرة  القروض  وتفضيل  المقترضين، 

طويلة األجل بما في ذلك القروض العقارية وقروض الطالب.

كيف تعمل القاعدة
كل هذا صحيحاً، ولكن األمر األكثر أهمية هو الخطأ المفاهيمي الجسيم 
وهو:  الحالية  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  معيار  عليه  ينطوي  الذي 

تسجيل الخسائر المحاسبية في غياب الخسائر االقتصادية الحقيقية.

الفائدة  أسعار  سيزيدون  المقرضين  أن  المعيار  يتجاهل  ببساطة، 
بصورة معقولة للتعويض عن أي مخاطر تعثر وما يترتب عليها 
الفائدة التي يتوقعونها على مدى  من عدم دفع رأس المال و/ أو 
خسارة  أي  تكبد  عدم  يتوقعون  فإنهم  وبالتالي،  القرض.  عمر 
اقتصادية عند إصدار القرض. عالوة على ذلك، إذا توقعوا بمرور 
الوقت زيادة مخاطر التعثر، في العديد من حاالت أسعار الفائدة 
لتعويض  أخرى  مرة  الفائدة  أسعار  سيزيدون  فإنهم  الثابتة،  غير 
خسائرهم. ومع ذلك، وبموجب توجيهات مجلس معايير المحاسبة 
غياب  في  المحاسبية  الخسائر  عن  اإلبالغ  عليهم  يتعين  المالية، 
الخسائر االقتصادية، مما يخفض رأس المال التنظيمي. 
وهذا الناتج المنحرف هو نتيجة اشتراط مجلس معايير 
المحاسبة المالية استخدام سعر خصم يماثل سعر الفائدة 

المنصوص عليه للقرض.

وللتوضيح بمثال بسيط، تخيل أنك قمت بإقراضي مبلغ 
1000 دوالر بحيث أسددها كمبلغ مقطوع بعد ثالث 
تتوقع  كنت  إذا  السنوية.  الفوائد  مدفوعات  سنوات مع 
أنني لن أتخلف عن السداد وقمت بسداد جميع المبالغ 
فائدة  بتحميلي  تقوم  فسوف  عليه،  منصوص  هو  كما 
بنسبة 10%. ومع ذلك، إذا كنت تتوقع أن أدفع لك كامل 

الفائدة ولكن فقط 900 دوالر في نهاية الثالث سنوات على حساب 
للتعويض  فائدة 13.0213 %  تقوم بتحميلي  الدين، سوف  أصل 
المحاسبة  معايير  مجلس  توجيهات  وحسب  النقص.  هذا  عن 
المالية، ستتم مطالبتك باستخدام معدل خصم قدره %13.0213 
مما قد ينتج عنه خسارة تبلغ 69.27 دوالًرا - وهو ما يمثل %6.9 
إذا كنت ستطبق  الغريب،  الذي أصدرته. )من  القرض  قيمة  من 
المثال، ومع  هذا  المالية على  المحاسبة  معايير  إرشادات مجلس 
ذلك تظهر خسارة محاسبية صفرية، فسوف يتعين عليك فرض 
رسوم على سعر الفائدة بنسبة 4694% - واستخدامها كنسبة خصم 
- لجني أرباح اقتصادية ضخمة!(. ومع ذلك، بعيًدا عن إرشادات 
الذي يساوي  المالية، فإن معدل الخصم  المحاسبة  مجلس معايير 
معدل القرض األصلي البالغ 10 % من شأنه أن يؤدي إلى خسارة 

محاسبية تعادل الخسارة االقتصادية: على وجه التحديد صفر.

كانت  لو  حتى  ولكن  افتراضي،  سيناريو  هذا  أن  الواضح  من 
الخسارة الُمبلغ عنها أقل من 7% تقريبًا من هذا المثال، عندما يتم 
تطبيق معيار الخسائر االئتمانية المتوقعة الحالية على مبالغ ضخمة 
من القروض الناشئة، فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مزيفة مذهلة. 
انظر في تأثير هذه القاعدة على 457 مليار دوالر في القروض 
العقارية )وبدون النظر في أنواع أخرى من القروض( التي نشأت 

في البالد في أكثر من ربع سنة )الربع الثالث من عام 2018(.

توجد معالجة بسيطة لمنع الخسائر المحاسبية غير الحقيقية: تغيير 
المجموعات  المستخدم لخصم  السعر  يكون  بحيث ال  اإلرشادات 
القرض  معدل  هو  والفائدة(  المال  )رأس  المتوقعة  النقدية 
الداخلي،  العائد  معدل  هو  ذلك  بخالف  ولكن  عليه،  المنصوص 
بمعنى، معدل العائد كقيمة حالية لمبلغ القرض المقدم أصالً دون 

تكبد خسارة اقتصادية. في مثالي البسيط، سيكون هذا هو %10.

وباستخدام هذه المعالجة، فإن المقرضين الذين يتمتعون بالحكمة 
وهم الذين يسّعرون القرض تسعيًرا صحيًحا لن يعانوا من خسائر 
اقتصادية أو محاسبية عند إصدار القروض. وبدون هذه المعالجة، 
الخسائر  معيار  في  المتمثل  العجيب  المحاسبي  المنطق  هذا  فإن 
المالية  المحاسبة  معايير  مجلس  من  المتوقعة  الحالية  االئتمانية 
صورة  في  الدوالرات  مليارات  المقرضين  تسجيل  إلى  سيؤدي 
خسائر محاسبية غير حقيقية غير اقتصادية تؤثر على رأس المال 
واالقتصاد  اإلقراض  تأثير على  من  عليها  يترتب  وما  التنظيمي 
والجهات  المالية  المحاسبة  معايير  مجلس  على  يجب  عموًما. 

التنظيمية المصرفية أن تنتبه لهذا األمر.

جوشوا رونين أستاذ علوم المحاسبة بكلية ستيرن لألعمال بجامعة 
نيويورك ومحرر مشارك في مجلة القانون والمالية والمحاسبة.

شركة داو جونز وشركاه

حقوق الطبع Market Watch, Inc 2019. جميع الحقوق 
محفوظة
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أصدر مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين مسودة 
عرض لتلقي تعليقات العامة، والتي تقترح تنقيحات بالجزء 4ب 
من القواعد لتعكس المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المعيار 

الدولي لعمليات التأكيد 3000 )النسخة المنقحة(.

يشتمل الجزء 4ب من قواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين 
المهنيين المنقحة والمعاد هيكلتها )بما في ذلك معايير االستقالل 
عمليات  بخالف  التأكيد  عمليات  استقاللية  معايير  على  الدولية( 

التدقيق والمراجعة، على النحو المحدد في القواعد.

السلوك  معايير  مجلس  أعلنه  مسبق  بالتزام  المقترح  التنقيح  يفي 
المقترحة  وخطته  استراتيجيته  في  للمحاسبين  الدولية  األخالقي 
للعمل، 2019-2023 لمراجعة الجزء 4ب من القواعد لتحديد أي 
تغييرات الزمة لجعل األحكام الواردة في هذا الجزء متوافقة مع 
مصطلحات ومفاهيم التأكيد المنقحة في المعيار الدولي للعمليات 
والتأكيد  التدقيق  معايير  أصدره  الذي  )المنقّح(   3000 التأكيد 
والمراجعة  التدقيق  عمليات  بخالف  تأكيد  عمليات  أو  الدولية، 

للمعلومات المالية التاريخية.

المقترحات الواردة في مسودة العرض هي كما يلي.

بما في ذلك تعريف منقّح  الرئيسية،  المصطلحات  التغييرات في 
لمصطلح »عميل تأكيد«

متطلبات االستقالل المعززة والموضحة لعمليات التصديق

توضيح أنواع عمليات التأكيد الواردة في الجزء 4ب

المصدر  إلى  تشير  التي  التأكيد  عمليات  حول  مبسطة  إرشادات 
النهائي للمواد التوضيحية بشأن هذه العمليات في إصدار المجلس 

)IAASB( الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد

الدولي  المجلس  ممثلي  مع  وثيق  بتعاون  المقترحات  تطوير  تم 
لمعايير التدقيق والتأكيد، كجزء من برنامج التنسيق بين مجلسي 

وضع المعايير.

تُطلب التعليقات على مسودة العرض بحلول 26 يونيو 
من جميع أصحاب المصلحة.

مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين )IESBA( هو 
مجلس عالمي مستقل يخص بوضع المعايير. حيث يخدم مجلس 
معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين المصلحة العامة من 
متطلبات  ذلك  في  بما  األخالقي،  السلوك  معايير  وضع  خالل 
األخالقي  السلوك  مستوى  لرفع  تسعى  والتي  المدقق،  استقاللية 
والممارسة األخالقية لجميع المحاسبين المهنيين من خالل قواعد 
سلوك أخالقي دولية قوية للمحاسبين المهنيين يمكن العمل بها على 

الصعيد العالمي )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية(.

يرى مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين أن وجود 
مجموعة واحدة من معايير السلوك األخالقي عالية الجودة يعزز 
من جودة واتساق الخدمات المقدمة من قبل المحاسبين المهنيين، 
وبالتالي تساهم في تعزيز اطمئنان الجمهور وثقته بمهنة المحاسبة. 
يضع مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين معاييره 
المجموعة  من  توصيات  مع  وذلك  العامة  المصلحة  لخدمة 
للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  بمجلس  االستشارية 
.)PIOB( وتحت إشراف مجلس اإلشراف على المصلحة العامة

لمهنة  عالمية  منظمة   )IFAC( للمحاسبين  الدولي  االتحاد  يعتبر 
المحاسبة مكرسة لخدمة المصلحة العامة من خالل تعزيز المهنة 
والمساهمة في تطوير االقتصادات الدولية القوية. يتكون االتحاد 
الدولي للمحاسبين من أكثر من 175 عضًوا وزمياًل في أكثر من 
محاسب  ماليين  ثالثة  من  يقرب  ما  يمثلون  ووالية،  دولة   130
والصناعة  الحكومية  والخدمات  والتعليم  العامة  الممارسات  في 

والتجارة.

Wijeya Newspapers Limited 2019 حقوق الطبع

مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين )IESBA( يقترح تنقيحات للجزء 
4ب من القواعد لتتوافق مع المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المعيار الدولي 

لعمليات التأكيد 3000
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الدورات التدريبية المتوفرة على المنصة:

- محاسبــــــة التكاليــــــف

- محاسبـــة عقـــــود ا�يجــــار

- محاسبـــة ا�صـــــول الثابتـــــة

- محاسبــــــــة ا�دوات الماليـــــــــــة

- محاسبـــــــة عقـــــــود ا�نشــــــــــاءات

- محاسبـــة االصــول غيــــر الملمـــــــوسة

- محاسبـــة النقــــدية والذمـــــــم المدينــــــة

- تصميــم خطــة وبرنامــــج التدقيـــق الخـــــارجي

- تقييم المخاطــر وعناصره في التدقيــق الخارجـــــي

- خدمات التأكيد والخدمات ذات العالقة ورقابة الجودة

- محاسبة المخزون بموجب معاييـــر المحاسبــة الدوليــة

- عرض القوائم الماليه وفقــًا لمعاييــــر المحاسبــة الدوليـــة

COSO دورة نظــــام الرقــابة الداخليـــة الفعــــال وفقــا لمفهـوم -

- التخطيـط لعمليــــة التدقيــــق وفقــا لمعاييـــــر التدقيــق الدوليـــة

- مفهــــوم المنظمـــــات غيـــــر الربحيــة ومحاسبتهــا وا�بالغ عنهـــــا

- اعـــداد القـوائــم الماليـــــة الموحـــــدة والمنفصلـــــة وإندمــاج ا�عمــــــال

- إصــــدار التقاريــر وأنـــواع الرأي وكيفيــة صياغتــــه في ضــــوء آخــر التعـديالت

- إعداد قائمـــة التدفقـــات النقـــدية بموجـــب معيـــار المحاسبـة الدولي رقـم (٧)

الدورات القصيرة المتخصصة
فــي مجـال المحاسبــة والتدقيــق

دورات مهنية تأهيلية:
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للمزيد من المعلومات والتسجيل:



المعلومات من  لمزيد 
هاتف : 5100900 )0962-6(
)0962-6 ( 5100901 : فاكس

iascasociety.org الموقع اإللكتروني

بريد إلكتروني
asca.jordan@iascasociety.org

salouri@iascasociety.org
www.facebook.com/ASCAsociety
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