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بات  الرقمي  التحول  أبوغزاله:   1
التطور  لمواكبة  ملحة  حاجة 

التكنولوجي

جامعة  مع  اتفاقنا  أبوغزاله:   2
الدلتا لرفع مستوى جودة األداء 

التعليمي والبحثي

»مجلس  مع  االتفاق  أبوغزاله:   3
الوحدة االقتصادية« سيسهم في 
مستوى  على  القدرات  تطوير 

الوطن العربي

النسخة  إصدار  أبوغزاله:   4
قواعد  كتيب  من  العربية 
للمحاسبين  األخالقي  السلوك 

المهنيين 2018

من  تتمكن  الخليجية  البنوك   5
»احتواء« آثار تطبيق المعايير 
الجديدة إلعداد التقارير المالية، 
ستاندرد  أوردت شركة  حسبما 

آند بورز

الدولي  للمعيار  وفقاً  االنخفاض   6
إلعداد التقارير المالية 9: تحٍد 

يواجه مختلف الوظائف

خالل االجتماع السنوي للمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيينفي هذا العدد
أبوغزاله: التحول الرقمي بات حاجة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي

القاهرة - عقد المجمع الدولي العربي للمحاسبين 
السنوي  اجتماعه  القاهرة،  مدينة  في  القانونيين 
لمجلس اإلدارة والهيئة العامة بحضور مجموعة 
الدول  مختلف  من  المهنيين  المجمع  أعضاء  من 
العربية، وبرئاسة رئيس ومؤسس المجمع سعادة 

الدكتور طالل أبوغزاله.

السنوي  التقرير  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 
ألعمال المجمع وقائمة المركز المالي والموازنة 
من  مجموعة  مناقشة  إلى  باإلضافة  التقديرية، 
أبرزها  المهنيين،  تهم  التي  المحورية  القضايا 
ودورات  ومناهج  المتحانات  الرقمي  التحول 

المجمع المهنية والمتخصصة اإللكترونية.  

الرقمي  التحول  أن  إلى  أبوغزاله  الدكتور  وأشار 
الماضية  القصيرة  الفترة  المجمع في  به  قام  الذي 
التطور  لمواكبة  الملحة  الحاجة  بسبب  جاء 
التكنولوجي في مهنة المحاسبة والتدقيق، مبينا أن 
اإللكتروني  االمتحانات  نظام  بطرح  قام  المجمع 

إلى  والتحول  الورقي،  النظام  عن  واالستغناء 
منصة  خالل  من  اإللكترونية  التدريبية  الدورات 
باإلضافة   )Tadrib Online( أونالين  تدريب 
عربي  دولي  »محاسب  مؤهل  منهاج  طرح  إلى 
دورات  شكل  على   »)IACPA( معتمد  قانوني 
في  له  الطالب  جميع  وصول  لتسهيل  إلكترونية 

جميع دول العالم. 

الشهادات  مناهج  طرح  سيتم  أنه  أبوغزاله  وبين 
المهنية التي يقدمها المجمع وهي شهادة »محاسب 
دولي عربي إداري معتمد )IACMA(« وشهادة 
المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  »خبير 
على  إلكترونية  كدورات   »)IFRS Expert(
في   )Tadrib Online( أونالين  تدريب  منصة 

الفترة القادمة. 

مؤتمر  عقد  عن  اإلعالن  تم  االجتماع  وخالل 
عنوان  تحت  العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون 
األول  ليكون  االبتكار«  إلى  التعليم  من  »االنتقال 

مجلة المجمع
إبريل ٢٠١٩ - اإلصدار ٥٣

المهنـي السلــوك  وقـواعــد  والتدقـيـــق  المحــاسبـــــة  إلـى  بـوابـتــــك 
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من نوعه، حيث سيركز المؤتمر على التغيير في التعليم المحاسبي. 

يشار إلى أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس 
كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية عام 1984 في لندن-المملكة 
 ،1994 عام  بتاريخ  عمان  في  رسمياً  تسجيله  وتم  المتحدة، 

والمواضيع  والتدقيق  المحاسبة  بعلم  االرتقاء  إلى  ويهدف 
إلى  باإلضافة  الدولي،  المستوى  على  العالقة  ذات  األخرى 
الحماية  للمحاسبين وضمان  المهنية  المحافظة على االستقاللية 
لالرتقاء  كوسيلة  عليهم  المهني  اإلشراف  معايير  وتطبيق  لهم 

بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

القاهرة – وقّع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين وجامعة 
الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مصر مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع 
مستوى جودة األداء التعليمي والبحثي من خالل التعاون في مجال 

التدريب والتأهيل واالستشارات العلمية والدراسات العليا. 

ووفقاً لالتفاقية التي وقعها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس 
الدلتا،  جامعة  رئيس  المشد  يحيى  والدكتور  المجمع،  ومؤسس 
سيتعاون الجانبان في مجال تبادل الخبراء واألساتذة والمتخصصين 
والدورات  البرامج  تنفيذ  في  للمشاركة  التخصصات  مختلف  في 
لتسهيل  المنجزة  العلمية  والرسائل  البحوث  وتبادل  التدريبية، 
سيتم  كما  العليا،  والدراسات  العلمية  البحوث  في  الباحثين  مهمة 
التعاون في تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات واألنشطة العلمية 

واألكاديمية المشتركة. 

توقيع  بأن  أبوغزاله،  طالل  الدكتور  سعادة  وأكد 
االتفاقية يعتبر خطوة إيجابية ستعزز رسالة المجمع في 
المسائل  في  وتبادلها  المعلومات  نشر  وتسهيل  تطوير 
تطوير  خالل  من  الممارسين  المحاسبين  بين  المهنية 
سعادته  عن  معبراً  الدراسية،  األبحاث  ونشر  وتجميع 
العريقة، خاصة  الدلتا  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع 

وأن كال الطرفين يتشاركان الهدف في تطوير مستوى جودة األداء 
التعليمي، باإلضافة إلى التعاون في ترجمة ونشر المعايير المهنية 

الدولية التي تعتبر امتيازا حصريا للمجمع الدولي. 
 

من جانبه، ثمن الدكتور يحيى المشد، توقيع مذكرة التفاهم لالستفادة 
من خبرات وإمكانيات المجمع الدولي في تقديم برامج الماجستير 
المجاالت  في  الخبرة  وتوفير   DPA المهنية  والدكتوراه   MBA
إلى  باإلضافة  الطرفين  بين  المشترك  االهتمام  ذات  االستشارية 
التي  المهنية  المؤهالت  من  االستفادة  الجامعة  طالب  تمكين 

يصدرها المجمع. 

كيانات  إحدى  هي  بالمنصورة  والتكنولوجيا  للعلوم  الدلتا  جامعة 
مصر،  في  الخاص  التعليم  مجال  في  تعمل  التي  غروب،  دلتا 
تتطلع أن تصبح جامعة رائدة في التعليم والبحوث وخدمة المجتمع 
الخريجين  إعداد  خالل  من  واإلقليمي  المحلي  المستويين  على 
وتنمية مهاراتهم السلوكية والعلمية للمساهمة في تطوير المجتمع 
حيث   المحيطة،  المجتمع  لمشاكل  حلول  عن  والبحث  المصري 
وبناء  متطورة  تعليمية  برامج  خالل  من  خريجيها  بإعداد  تلتزم 
المجتمع وتساعد  احتياجات ومتطلبات  تلبي  متميزة  بحثية  قاعدة 

في تنمية البيئة.

أبوغزاله: اتفاقنا مع جامعة الدلتا لرفع مستوى جودة األداء التعليمي والبحثي
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القاهرة – وقّع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ومركز 
االقتصادية  الوحدة  مجلس  بأمانة  والدراسات  والبحوث  التدريب 
للتعاون  تهدف  تفاهم  مذكرة  العربية  الدول  جامعة   – العربية 
خالل  من  البشرية  القدرات  تطوير  مجاالت  في  والتقني  العلمي 
اإلداري  التطوير  وبرامج  التدريبية  البرامج  من  متكاملة  سلسلة 

والمحاسبي للمساهمة في التنمية االقتصادية بالدول العربية. 

للمذكرة، سيعمل الطرفان على إقامة دورات تدريبية وورش  ووفقاً 
خاص  وبشكل  المشترك،  االهتمام  ذات  العمل  مجاالت  في  عمل 
الدولية في  المحاسبة  تنفيذ إطالق شهادة »خبير معايير  التعاون في 
القطاع العام )IPSAS(« والتدريب على استخدام دليل معايير التدقيق 

الدولية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدول العربية.
 

وخالل حفل التوقيع، أكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله، مؤسس 
ورئيس المجمع، أهمية المذكرة في تبادل الخبرات المهنية وتأهيل 

والعربي  المالي  السوق  تطوير  برامج  في  اإلدارية  القيادات 
والبرامج المصرفية والمالية. 

للمركز  العام  المدير  كريشان  سامي  الدكتور  أعرب  جانبه،  من 
السفير  سعادة  رؤية  تعكس  والتي  االتفاقية  بتوقيع  سعادته  عن 
محمد الربيع أمين عام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية بإتاحة 
فرص تبادل المعلومات والدراسات والتقارير واألبحاث الصادرة 
عن الطرفين باإلضافة إلى عقد الدورات التدريبية وورش العمل 
والندوات والمؤتمرات وتبادل الوسائط واإلصدارات العلمية التي 

تعود بالفائدة على منتسبي المركز والمجمع. 

بصفته   1964 عام  العربية  االقتصادية  الوحدة  مجلس  تأسس 
العربية  االقتصادية  الوحدة  اتفاقية  إدارة  عن  المسؤول  الجهاز 
اقتصادية  وحدة  قيام  إلى  ويهدف  الواقع،  أرض  إلى  وإخراجها 

كاملة بين دول الجامعة العربية.

القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  أصدرت   – عمان 
)األردن( النسخة العربية المترجمة والمعتمدة من كتيب 
المهنيين 2018،  للمحاسبين  األخالقي  السلوك  قواعد 

.)IFAC( والصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين

المنفصل  بشكله  األولى  للمرة  الدليل  هذا  إصدار  وتم 
عن معايير التدقيق الدولية وذلك بسبب إعادة صياغته 
تصفحه  يسهل  للتنظيم  جديد  أسلوب  باتباع  بالكامل 

واستخدامه، وتطبيقه. 

وتمت مراجعة هذا الدليل وفقاً لما يلي:
إصدار الئحة عدم االمتثال للقوانين	 
التغيرات في قواعد السلوك التي تعالج 	 

االرتباط طويل األجل بين الموظفين 
وبين عميل التدقيق أو التأكيد

بقواعد 	  المتعلق  الجزء  في  التغيرات 
وعرض  إعداد  يعالج  الذي  السلوك 
المعلومات والضغط من أجل انتهاك 

المبادئ األساسية.

أبوغزاله: االتفاق مع »مجلس الوحدة االقتصادية« سيسهم في تطوير القدرات على 
مستوى الوطن العربي 

أبوغزاله: إصدار النسخة العربية من كتيب قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين 
المهنيين 2018
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ويتضمن هذا الكتيب كثيراً من اإلضافات والمراجعات الهامة، وتشمل:
أحكام أكثر وضوحاً وصرامة تتعلق باإلجراءات الوقائية التي 	 

تتوافق بشكل أفضل مع معالجة التهديدات التي تمس االلتزام 
بالمبادئ األساسية واالستقاللية.

طويل 	  االرتباط  وتتناول  باالستقاللية  خاصة  محسنة  أحكام 
األجل بين األشخاص وعميل التدقيق أو التأكيد.

في 	  المهنيين  للمحاسبين  مخصصة  ومراجعة  جديدة  أقسام 
قطاع األعمال وترتبط بإعداد المعلومات وعرضها، والضغط 

النتهاك المبادئ األساسية.

الممارسة 	  في  المهنيين  للمحاسبين  واضحة  إرشادات 
في  المهنيين  المحاسبين  بأحكام  عالقة  لها  والتي  العامة 

قطاع األعمال.
األعمال 	  قطاع  في  المهنيين  للمحاسبين  محسنة  أحكام 

والمحاسبين المهنيين في الممارسة العامة تتعلق بتقديم أو قبول 
المغريات، بما في ذلك الهدايا والضيافة.

الحقائق 	  فهم  أهمية  على  للتأكيد  جديدة  تطبيقية  مواد 
والظروف عند ممارسة الحكم المهني.

آثار  »احتواء«  من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بنوك  تمكنت 
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 بسالسة منذ العام 
شركة  أوردته  جديد  لتقرير  وفقاً  وذلك  المعيار،  فيه  طبق  الذي 

ستاندرد آند بورز جلوبال راتنجز.

وبموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9، تفصح البنوك 
عن تفاصيل محافظها االستثمارية وفقاً للمراحل المختلفة المحددة 
في المعيار. ووفقاً لتصنيف الشركة، فقد قدمت جميع بنوك دول 
مجلس التعاون الخليجي التي صنفتها شركة » ستاندرد آند بورز« 

اإلفصاحات المطلوبة باستثناء البنوك الكويتية. 

وجاء في التقرير أن البيئة االقتصادية غير الداعمة بالقدر الكافي« 
أدت إلى تدهور طفيف في مؤشرات جودة األصول لدى البنوك 
اإلقليمية، خاصة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية. حيث شكلت قروض المرحلة الثالثة 3.1% من إجمالي 

قروضها في نهاية 2018، مقارنة بنسبة 2.6% بنهاية 2017. 

وأشار التقرير إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تحسن فيها 
مؤشر جودة األصول للبنوك المصنفة، رغم أن شركة » ستاندرد 
آند بورز« تعزو ذلك إلى عمليات الشطب وليس لحدوث تحسن 

حقيقي في جودة األصول محل التصنيف. 

الحفاظ على االستقرار
خالل السنة أو السنتين المقبلتين، تتوقع شركة » ستاندرد 
آند بورز« أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي 
)القروض  المتعثرة  القروض  مستويات  استقرار  على 
بعد المرحلة 2 أو 3(، وذلك على الرغم من انتقال بعض 

قروض المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة.

أن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  استطاعت  إذا 
تحافظ على معدالت االنتعاش االقتصادي الطفيف، 

 .2018 بعام  مقارنة  الـهجرة  وتيرة  تتباطأ  أن  المتوقع  فمن 
النفط بصورة كبيرة ألقل من سيناريو  وإذا انخفضت أسعار 
فستضعف  للبرميل،  دوالر   60 بمبلغ  المقدر  األدنى  الحد 

مؤشرات جودة األصول بصورة أكبر. 

وأشار التقرير أيضاً إلى انخفاض متوسط تكلفة المخاطر بالنسبة 
نقاط  بمقدار عشر  المصنفة  الخليجي  التعاون  لبنوك دول مجلس 

أساس مقارنة بعام 2017، وذلك رغم زيادة القروض المتعثرة.

إلعداد  الدولي  للمعيار  ذلك  بورز«  آند  »ستاندرد  شركة  تعزو 
التقارير المالية 9، حيث ُحّمل األثر االفتتاحي على حقوق ملكية 

البنوك وليس على قوائم الدخل بها.  

وأشار التقرير إلى أنه »رغم االنتقال وحقيقة أن البنوك كانت في 
خط الدفاع األول، إال أن معظم البنوك قررت أن تحافظ على تكلفة 
ثابته في قائمة الدخل«. وتجدر اإلشارة إلى أن تكلفة المخاطر قد 
انخفضت في بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة وكانت مستقرة 

في بنوك جميع دول مجلس التعاون الخليجي األخرى.
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البنوك الخليجية تتمكن من »احتواء« آثار تطبيق المعايير الجديدة إلعداد التقارير 
المالية، حسبما أوردت شركة ستاندرد آند بورز
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»األدوات   9 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  ظهور  أثّر 
بالخسارة  واالعتراف  كبير.  بشكل  األعمال  عالم  على  المالية« 
االئتمانية المتوقعة بالنسبة النخفاض األصول المالية هو من أكثر 

أحكام هذا المعيار إثارة للتحديات والجدل المستمر.  

يتم  كان  سابقاً،  المستخدم   39 الدولي  المحاسبة  لمعيار  ووفقاً 
االعتراف بخسائر االئتمان فقط في حدود وجود دليل موضوعي 
على االنخفاض. بمعنى آخر، كان ال بد من وقوع الخسارة، قبل 
إمكانية االعتراف بخسارة االنخفاض. ولكن جاء المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية 9 ليقدم نموذجاً جديداً لالنخفاض بناًء على 
نتج عنه االعتراف بمخصص  المتوقعة، مما  االئتمانية  الخسارة 
الخسارة قبل حدوثها. وبموجب هذا المنهج، يطلب من المنشآت 
أن تسجل الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على معدالتها التاريخية 
للتعثر، وتطويع الظروف الحالية لتتوافق مع معلومات االقتصاد 

الكلي ذات النظرة المستقبلية. 

إلعداد  الدولي  المعيار  ينص  المصرفي:  القطاع  على  األثر 
االئتمانية  بالخسارة  لالعتراف  منهجين  على   9 المالية  التقارير 
والمنهج  المبسط.  والمنهج  العام  المنهج  وهما  وقياسها،  المتوقعة 
البنوك  كبير على  بشكل  للتطبيق  قابل  منهج  العام هو 

والمؤسسات المالية.

مراحل«  »ثالث  من  مكوناً  نموذجاً  المنهج  هذا  يحدد 
جودة  في  التغيرات  على  بناًء  لالنخفاض  بالنسبة 
تُحسب  بحيث  األولي،  االعتراف  منذ  االئتمان 
على  »الخسارة  أو  شهراً«   12 مدار  على  »الخسارة 
مدى عمر المنشأة«. وقد خضعت البنوك طوال سنوات 

عديدة التفاقيات بازل وكانت تستخدم األصول المرجحة بمخاطر 
البنية  البنوك  تمتلك  وبالتالي  المال.  كفاية رأس  االئتمان الختبار 

التحتية الالزمة لحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة.

 يمكن اآلن االستعانة بالبيانات، والنماذج، والعمليات المستخدمة 
مع  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  لحساب  المخاطر  عن  لإلفصاح 

تعديلها بالشكل المالئم ودمجها في البيانات المالية.

بالنسبة  الوضع  القطاع غير المصرفي: ليس هذا هو  األثر على 
لجميع األعمال غير المصرفية، والتي ينبغي أن تستخدم المنهج 
الحسابات  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  لحساب  المبسط 
وعلى  العالقة  ذات  األطراف  من  المستحقة  المدينة  التجارية 
األرصدة النقدية والبنكية. ورغم أن المعيار ينص على الخسارة 
المنهج  ضوء  في  المنشأة  عمر  مدار  على  المتوقعة  االئتمانية 

المبسط، إال أنه ال يقدم نموذجاً أو منهجاً لحسابها. 

المنشآت  تلك  تمتلك  ال  للبنوك،  بالنسبة  الوضع  عكس  وعلى 
حساب  من  تمكنها  للبيانات  هياكل  أية  وال  بها  الخاصة  نماذجها 
الدولي  المعيار  ينص  ذلك،  ومع  المتوقعة.  االئتمانية  الخسارة 
إلعداد التقارير المالية 9 بصورة شديدة الغموض على أن الخسارة 
قياسه  وتم  التحيز  يشوبه  ال  مبلغاً  ستعكس  المتوقعة  االئتمانية 
النتائج  من  مجموعة  تقييم  خالل  من  وُحدد  احتماالت  على  بناًء 
الظروف  حول  والتنبؤات  للنقود؛  الوقتية  القيمة  مثل  المحتملة؛ 

االقتصادية المستقبلية. 

عالوة على ذلك، ال يعرف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
ينص  ذلك  عن  وعوضاً  »التعثر«.  مصطلح  مباشر  بشكل   9

االنخفاض وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9: تحٍد يواجه مختلف الوظائف
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المعيار على أن هناك افتراض قابل للدحض بأن التعثر ال يحدث 
في فترة تتجاوز مرور 90 يوماً على استحقاق األصل المالي إال 
المنشأة معلومات منطقية وداعمة إلثبات أن معيار  إذا كان لدى 

التعثر األكثر تأخراً هو األنسب.   

ونظراً ألن المنشآت تعاني بشكل عام من تأخر كبير في التحصيل 
لتبرر  االفتراض  هذا  تدحض  ما  دائماً  فإنها  الراهن،  الوقت  في 

التأخر في حدود سنة أو سنتين. 

المحاكاة المركبة: ال ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
9 بشكل مباشر على كيفية تطبيق المنهج المبسط لتحديد الخسارة 
االئتمانية المتوقعة، وبدالً من ذلك يقدم المعيار وسيلة عملية وهي 

استخدام مصفوفة المخصصات.

بناًء  ثابتة للمخصصات  قد تحدد مصفوفة المخصصات معدالت 
التجارية  الحسابات  استحقاق  على  مرت  التي  األيام  عدد  على 
المدينة، ولكن ال يقدم المعيار كيفية حساب المعدالت المستخدمة 

في مصفوفة المخصصات.

يتطلب المعيار أيضاً حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ليعكس 
احتماالت وُحدد من  بناًء على  قياسه  وتم  التحيز  يشوبه  ال  مبلغاً 
خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة. ومن الناحية العملية، قد 
يكون هذا العمل معقداً حيث إنه يتطلب إجراء عمليات محاكاة ذات 

سيناريوهات متعددة. 

المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  لحساب  األخرى  المتطلبات  ومن 
هو التعديل بحيث يحدث توافق مع عوامل االقتصاد الكلي ذات 
السلع وما إلى  العقارات وأسعار  المستقبلية، مثل أسعار  النظرة 
تقع خارج  معقدة  إحصائية  نماذج  تطبيق  ذلك  يتطلب  وقد  ذلك. 

نطاق العمل المحاسبي.

بموجب  االنخفاض  مخصصات  تتطلب  الوظائف:  متعدد  منهج 
الوظائف  متعدد  المالية 9 منهجاً  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار 
أن  والمفارقة  المخاطر.  ومنهجيات  المالية  منهجيات  بين  يجمع 
وظيفة  أن  حين  في  واألرقام  الحقائق  تقودها  المالية  الوظيفة 
المخاطر تقودها إحصائيات عشوائية مما يضفي مزيداً من التعقيد 

على حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة.

األولى  للمرة  التحديات  تلك  لتخطي  اإلدارة  استعداد  وفي خضم 
بمستشارين  فإنها ال محالة ستستعين  المالية،  البيانات  إعداد  عند 
في  اإلدارات  تكون  أن  ينبغي  القادمة،  السنوات  وفي  خارجيين. 
موقف يسمح لها ببناء نماذجها وهياكل بياناتها الخاصة بمساعدة 
موظفيها من ذوي المهارات وذلك لتتمكن من االمتثال لمتطلبات 
حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية 9.

حقوق النشر 2019. عمان ديلي أوبزرفر
عمان ديلي أوبزرفر
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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:
(IACPA) óªà©e ÊƒfÉb »HôY ‹hO Ö°SÉfi IOÉ¡°T
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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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