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أبوغزاله يؤكد استعداد المجمع لبذل كافة الجهود لخدمة ديوان المحاسبة الليبي

عمان - وقع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين برئاسة 
وديوان  اإلدارة  مجلس  رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة 
المحاسبة الليبي برئاسة األستاذ خالد شكشك مذكرة تفاهم لتطوير 
قدرات الكوادر البشرية للديوان وأعضاءه والجهات التي يرعاها.

وأعرب الدكتور أبوغزاله رئيس مجلس إدارة المجمع عن اعتزازه 
بثقة ديوان المحاسبة الليبي بخدمات المجمع، مثمناً دور الديوان 

البارز ورغبته في تطوير قدرات وكفاءات كوادره العاملة. 

تطوير  نحو  للعمل  استمرارا  يأتي  االتفاق  أن  أبوغزاله  وأكد 
الخبرات واإلمكانات للعاملين في المهنة من خالل العمل المشترك 

بين القطاعين العام والخاص.

برامج  تقييم  تتضمن  رئيسية  محاور  ثالثة  المذكرة  وتناولت 
للديوان،  االستراتيجية  الخطة  ومحتوى  المؤسسي  التطوير 
عن  الصادرة  المهنية  الشهادات  على  الديوان  موظفي  وحصول 
المجمع الدولي، باإلضافة إلى تأسيس المعهد الرقابي الليبي والذي 
يختص بالتدريب والتطوير في المجال المالي والرقابي وببرامج 

التأهيل للحصول على الشهادات المهنية.
 

تنفيذ  في  الليبي  المحاسبة  ديوان  تنفيذ خطة  إلى  المذكرة  وتهدف 
مشاريع تطوير وزيادة الكفاءة المهنية في عدة مجاالت مثل تصميم 
وتطوير مناهج تدريبية واختيار مدربين، ورفع الكفاءة المهنية من 

خالل الشهادات المهنية في مجاالت المحاسبة والتدقيق والمواضيع 
ذات العالقة، وكذلك عقد دورات تدريبية متخصصة للديوان حسب 
احتياجاته، وتبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 
وإجراء  المؤسسي  والتطوير  الهيكلة  إعادة  مشاريع  تنفيذ  وسيتم 
ليبيا  في  المحاسبة  لديوان  االستراتيجية  للخطة  تحليلية  مراجعة 
في  المؤسسية  القدرات  وبناء  لها،  المناسبة  التوصيات  ووضع 
المؤسسي، ومراجعة  األداء  تقييم  المشاريع ومتابعة  إدارة  مجال 
وفقاً  واألنشطة  والمبادرات  لألهداف  الرئيسية  األداء  مؤشرات 

لمعايير »اإلنتوساي«.

ديوان المحاسبة الليبي
هو الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا، وهو هيئة 
وهو  مباشرة،  التشريعية  للسلطة  ويتبع  محايدة،  مستقلة  مهنية 
العليا  لألجهزة  والعربية  واالفريقية  الدولية  المنظمات  في  عضو 

للرقابة المالية والمحاسبة.

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين
تأسس المجمع كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية، بهدف االرتقاء 
على  العالقة  ذات  األخرى  والمواضيع  والتدقيق  المحاسبة  بعلم 
المستوى الدولي، باإلضافة إلى المحافظة على االستقاللية المهنية 
للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير اإلشراف المهني 

عليهم كوسيلة لالرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

IACPA هام جداً- فرصة أخيرة للطلبة المستنفذين الجلوس المتحان مؤهل
عمان – فبراير 2019، أعلن المجمع الدولي العربي للمحاسبين 
لحقهم  المستنفذين  من  أخيرة  فرصة  الطلبة  منح  عن  القانونيين 
يمكنهم  حيث   ،IACPA مؤهل  المتحان  الجلوس  في 
الجلوس للمرة األخيرة في دورة يونيو 2019، معربا 
الجتياز  الفرصة  تؤهلهم  أن  في  أمله  عن  المجمع 

االمتحانات المتبقية والحصول على شهادة المؤهل.

لالمتحان  بالجلوس  الراغبين  الطلبة  المجمع  ودعا 
ضمن الفرصة اإلضافية مراسلة قسم شؤون الطلبة في 
المجمع الستكمال إجراءات التسجيل في المواد المتبقية 

عليهم، علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات اإلعادة هو نهاية شهر 
أبريل 2019.
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المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  امتحانات مؤهل »خبير  نتائج  يعلن  المحاسبين«  »مجمع 
)IFRS Expert(« لدورة فبراير/ شباط 2019

دورة تدريبية متخصصة بعنوان »المحاسبة لغير المحاسبين«

معيار تعليم جديد يركز على التطوير المهني

القانونيين  للمحاسبين  الدولي  العربي  المجمع  أعلن   - عّمان 
)IASCA( نتائج دورة فبراير/ شباط لعام 2019 لشهادة خبير 

 .)IFRS Expert( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

وتقدم لالمتحان طلبة من مختلف الدول العربية، حيث تأتي الشهادة 
الجانب  بفهم  والمتعلقة  الالزمة  المعرفية  القدرات  وتطوير  لبناء 

 .)IFRS( النظري والمفاهيمي للمعايير الدولية

وتهدف الدورة إلى بناء قدرة المشاركين 
على تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة 
وباحتراف،  مهني  بشكل  العملية 
والمساعدة على التطوير المهني المستمر 
التعديالت  ومتابعة  المعايير  مجال  في 

والتحديثات عليها.

عقدت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( دورة 
تدريبية متخصصة بعنوان »المحاسبة لغير المحاسبين« لعدد من 

المشاركين والموظفين من مختلف قطاعات المجتمع المحلي. 

المحاسبية  بالمفاهيم  المشاركين  تعريف  إلى  الدورة  وتهدف 
القيود  وترحيل  تسجيل  وأساليب  المحاسبية  والدورة  األساسية، 
المحاسبية والتسويات الجردية، بالبيانات المالية األساسية وأهميتها 
وفوائد كل بيان مالي، باإلضافة إلى كيفية تحليل وتفسير البيانات 

المالية لغرض اتخاذ القرارات اإلدارية.

شهادات حضور،  المشاركين  جميع  تسليم  تم  الدورة  نهاية  وفي 
حيث عبروا عن مدى استفادتهم من الدورة خصوصاً أنها جاءت 

مطابقة لمتطلبات وظائفهم الحالية.

نيويورك - أصدر مجلس المعايير الدولية للتعليم المحاسبي معيار 
التعليم الدولي  7 المنقح، بعنوان »التطوير المهني المستمر«. 

ويوضح المعيار المبادئ والمتطلبات المتعلقة بكيفية قيام مؤسسات 
المحاسبة المهنية بقياس أنظمة التطوير المهني المستمر الخاصة بها 
ومراقبتها وتنفيذها، كما يبين بوضوح أنه يجب على جميع المحاسبين 

المهنيين تطوير كفاءتهم المهنية والمحافظة عليها ألداء أدوارهم. 

المعايير  مجلس  رئيس  فيتال،  ماري  آن  به  صرحت  لما  ووفقًا 
الدولية للتعليم المحاسبي، فإن »التأثير التحويلي للتقنيات الجديدة 
التي  الديناميكية  والبيئة  المتغيرة،  األعمال  ونماذج  والناشئة، 
نعمل بها تفرض متطلبات جديدة على مهنة المحاسبة 

المهنية«. 

أساسي  أمر  المستمر  المهني  التطوير  »إن  وأضافت 
وهما  بهما،  والنهوض  والتطوير  التعلم  لمعالجة 
تقديم  المهنيين  للمحاسبين  يتيحان  اللذان  العنصران 
خدمات عالية الجودة لعمالئهم. وتساعد التنقيحات على 
تعزيز االتساق والجودة عند المحاسبين المهنيين، إلى 

جانب تعزيز ارتباطهم بمجالهم.« 

ويركز معيار التعليم الدولي 7 المنقح بشكل أكبر على التعلم والتطوير 
الالزمين لمهام المحاسبين المهنيين ومسؤولياتهم بداًل من التركيز 

على حد أدنى من الساعات. وتتضمن التنقيحات المهمة ما يلي:
مطالبة المحاسبين المهنيين بتسجيل التطوير المهني المستمر 	 

ذي الصلة
توضيح نهج القياس القائم على المخرجات، وهو ما يستدعي 	 

من المحاسبين المهنيين إثبات كفاءتهم
توضيح نهج القياس القائم على المدخالت، وهو ما يتطلب من 	 

قدر  استكمال  كفاءتهم من خالل  إظهار  المهنيين  المحاسبين 
محدد من التعلم والتطوير

التشجيع على استخدام إطار عمل التطوير المهني المستمر لتوفير 	 
هيكل نموذجي وتوجيهات من أجل مساعدة المحاسبين المهنيين 

على تحديد التطوير ذي الصلة، واالضطالع به، وتسجيله
أمثلة على 	  المستمر مع  المهني  التطوير  لقياس  توفير طرق 

األدلة القابلة للتحقق منها ذات الصلة لتحسين االعتماد على 
هذه الطرق.
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بعد ردود الفعل الواردة من قطاع الصناعة
مجلس معايير المحاسبة الدولية يقترح تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 17 المتعلق بعقود التأمين 

تعديل  واقترح  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  اجتمع   - لندن 
التقارير المالية 17   الجوانب الرئيسة من المعيار الدولي إلعداد 

المتعلق بعقود التأمين. 

الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  وافق  عام 2018،  أواخر  وفي 
على إعادة فتح النقاش في جوانب معينة من المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية 17 المتعلق بعقود التأمين بوصف ذلك واحًدا من 
التي  المخاوف  بعد  وذلك  القصوى،  باألولوية  المتسمة  أنشطته 

أثارها قطاع التأمين وغيره من أصحاب المصلحة األساسيين. 

اقتراح  على  ذلك  إثر  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  ووافق 
بتأجيل تاريخ النفاذ الخاص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

17 لمدة سنة واحدة ليكون األول من كانون الثاني 2022.

وفي االجتماع المنعقد في كانون الثاني/ يناير، والذي عكس ردود 
الفعل الواردة من قطاع صناعة التأمين، وافق مجلس معايير المحاسبة 
الدولية باألغلبية العظمى من األعضاء على اقتراح أربعة تعديالت 

أساسية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 17 تمثلت في:
تغيير حساب إعادة التأمين النسبي الذي يتم إجراؤه فيما يتعلق 	 

بعقود التأمين المجحفة، من أجل مطابقة أفضل وإتاحة ناتج 
اقتصادي صاٍف أكبر. 

في 	  المالية  المخاطر  من  للتخفيف  تأمين  إعادة  تُجرى  حيثما 
عدم  يُزال  العام،  القياس  نموذج  باستخدام  المقاسة  العقود 
إلعداد  الدولي  المعيار  في  الموجود  المحاسبي  التطابق 
التقارير المالية 17 األصلي المتعلق بتأثير الحركات المالية 

مع مرور الوقت.
إتاحة إمكانية تأجيل بعض التدفقات النقدية الستحواذ التأمين 	 

تكون هناك عمليات  العقود حديثة اإلصدار، حيث  أجل  من 
تجديد للعقود متوقعة ذات صلة. 

مكون 	  من  كل  على  تحتوي  التي  التأمين  بعقود  يتعلق  فيما 
القياس  نموذج  باستخدام  والمقاسة  استثمار  ومكون  تأمين 
العام، سيجري تمييز كٍل من مكوني التأمين واالستثمار عند 

تحديد أنماط تمييز الفائدة للمساعدة في تفادي االختالالت.

وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في األوراق التي أعدت من 
أجل االجتماع إلى أنه:

يخطط إلصدار مشروع كشف محدود النطاق حول التعديالت 	 
 17 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  المقترحة 

بحلول هذا الصيف.
في 	  المنعقدة  االجتماعات  في  الموضوعات  من  عدٍد  مناقشة 

والمعلومات  التحول،  ذلك  في  بما  ومارس،  فبراير  شهري 
إلعداد  الدولي  المعيار  ونطاق  التجميع،  ومستوى  المقارنة، 

التقارير المالية.

يتضح من االجتماع األخير لمجلس معايير المحاسبة الدولية أنه 
ينبغي على شركات التأمين االستمرار في المشروعات التي تضمن 
أنها على الطريق الصحيح الذي يفضي إلى التنفيذ بحلول 2022، 
المحاسبة  التوجيهات الصادرة من مجلس معايير  حيث أصبحت 
الدولية أكثر وضوًحا ولم يتبق إال عدد قليل من المواضيع معلقًا. 
على الرغم من أن التغييرات المقترحة تنبع إلى حٍد كبير من ردود 
فعل قطاع التأمين، إال أنه يجب عدم االستخفاف بالجهد المطلوب 

لفهم وتقييم تأثيرها.«

 Only Strategic بـ  خاصة   2019 والنشر  الطبع  حقوق 
.Limited

استطالع: الشفافية الضريبية، والتعقيد الضريبي، وعدم المساواة والفساد أكبر مخاوف جمهور دول العشرين

العشرين  مجموعة  دول  بتقرير  ملحق  حديثاً  نشر 
الضريبي  النظام  في  الجمهور  ثقة  عن   2017
المعتمدين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  عن  الصادر 
في  المعتمدين  القانونيين  والمحاسبين   )ACCA(
الدولي  واالتحاد   ،)CA ANZ( ونيوزيالندا  أستراليا 

 .)IFAC( للمحاسبين

بين  الثقة  عدم  مستوى  ارتفاع  عن  الملحق  ويكشف 
غير  المنظمات  وفي  السياسيين  أوساط  في  الجمهور 

 )NGOs( الحكومية 
بالنظم  األمر  يتعلق  عندما 

الضريبية.

الحديث  التقرير  ويوضح 
في  الجمهور  ثقة  أن  أيضاً 
المحاسبين  مثل  المهنيين، 
والمحامين، ماتزال مرتفعة 

مقارنة بما سلف.
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ويهتم المستجيبون عبر دول مجموعة العشرين بشكل كبير، عندما 
يتعلق األمر بتقييم أنظمتهم الضريبية، بالشفافية، والتعقيد، وعدم 

المساواة، والفساد في األنظمة الضريبية.

التصور  من  المساواة  بعدم  المتعلقة  المستجيبين  مخاوف  وتنبع 
يحققون  من  بأن  اإلنجليزية  باللغة  المتحدثة  الدول  في  السائد 
تتم  الجنسيات  متعددة  والشركات  الدخل  من  مرتفعة  مستويات 
معاملتهم بصورة أفضل في األنظمة الضريبية مقارنة بمن يحققون 

مستويات دخل متوسطة أو منخفضة.

وأعرب المستجيبون في الصين، وإندونيسيا، والهند عن مستويات 
أعلى من الثقة في السلطات الضريبية، والسياسيين والمحاسبين، 
التنافس  ودعموا  الضريبية،  اإلقرارات  تقديم  بفاعلية  وأفادوا 

الضريبي بهدف جذب الشركات متعددة الجنسيات.

وتستند ثقة جمهور دول مجموعة العشرين في اإلبالغ الضريبي 
إلى استطالع أجري عبر االنترنت على أكثر من 8400 عضو 
من الجمهور العام في جميع دول مجموعة العشرين ونيوزيالندا، 

وقد كشف االستطالع عما يلي:  
عدم الثقة بين المستجيبين في أوساط السياسيين واإلعالم؛ 	 

ثقتهم  عدم  عن  المستجيبين  من  بالمائة   58 أعرب  حيث 
بنسبة  بانخفاض  السياسيين،  في  الشديدة  ثقتهم  عدم  أو 
ثقة  عدم  جاءت  المنوال،  نفس  وعلى   .2017 منذ   %9
بنسبة %4  بانخفاض  بنسبة %37  اإلعالم  في  المستجيبين 

عن االستطالع األخير.
أعلى معدالت الثقة كانت في المحاسبين الضريبيين المهنيين 	 

والتي جاءت بنسبة 55%، بانخفاض بهامش نقطتين مئويتين 
بنسبة  المهنيين  الضريبيين  والمحامين  بعام 2017،  مقارنة 

50%، بارتفاع بمقدار %1.
معدالت عدم الثقة ثابتة على أساس سنوي في المنظمات 	 

مقارنة   %2 قدرها  بزيادة   ،%37 بنسبة  الحكومية  غير 
بعام 2017.

الضريبية 	  السلطات  في  الثقة  بشأن  النظر  وجهات  انقسام 
في  بشدة  يثقون  أو  يثقون  بأنهم  الحكومية، حيث رأى %37 

السلطات الضريبية في حين أعرب 34% عن عدم ثقتهم أو 
عدم ثقتهم الشديدة في تلك السلطات.

روي-تشادوري،  تشاز  صرح  الثانية،  السنة  نتائج  على  وتعليقاً 
القانونيين  المحاسبين  جمعية  في  للضرائب  الدولي  الرئيس 
المعتمدين بأنه »تصعب استعادة الثقة حال فقدانها. الضرائب هي 
فالثقة مهمة. ويسفر هذا  لذا   – قضية معقدة وتمس حياتنا جميعاً 
األساسيين  المعنيين  يعمل جميع  هناك حاجة ألن  أن  البحث عن 
الجمهور  ثقة  لبناء  السياسيين والخبراء الضريبيين – معاً  – من 
في الضرائب والحفاظ على تلك الثقة. وعلى الرغم من أن مهنة 
المحاسبة تحقق أفضل النتائج في هذا العام، إال أنه ال يمكننا أن 

نكتفي بالرضى عن هذه النتائج.«    

وأضاف كيفين دانسي، المدير التنفيذي لالتحاد الدولي للمحاسبين، 
»بما أن المحاسبين يلتزمون بقواعد سلوكية قوية تدعم التزاماتهم 
نفهم  أن  الضروري  فمن  العامة،  المصلحة  بتحقيق  يتعلق  فيما 
الضريبية وإلى من  إلى األنظمة  الجمهور  بصورة حقيقية نظرة 
يتوجه هؤالء للحصول على مشورة موثوق بها. يعطي هذا البحث 
لكل من يعمل في مجال الضرائب، بما في ذلك صناع السياسة، 
المعتقدات  حول  قوية  رؤية  والمحاسبين،  واإلعالم  والسياسيين، 
يعملوا  أن  للمهنيين  يمكن  الرؤى،  تلك  وبفهم  للجمهور.  الحقيقية 

بصورة أفضل لتحقيق مزيد من الثقة في النظام ككل.«

وخلص مايكل كروكر، أحد لمحاسبين القانونيين المعتمدين في 
أن  أظهر  أجريناه  الذي  »البحث  أن  إلى  ونيوزيالند،  أستراليا 
كبير  بشكل  والمهنيين  الخبراء  في  يثقون  إنهم  يقولون  الناس 
ويريدون أن يسمعوا المزيد منهم، ولكن تشككهم في السياسيين 
واإلعالم ما زال مستمًرا. فإذا كانت الشفافية هي إحدى ركائز 
يعملون  الذين  والخبراء  المهنيين  فإن  الفعال،  الضريبي  النظام 
من  مزيد  تحقيق  وراء  للسعي  بحاجة  الضرائب  مجال  في 
المحلي  المستويين  على  الضرائب  عمل  كيفية  حول  الوضوح 
والعالمي. ومن الجلي أن هناك كثير من الجهد الذي ينبغي أن 
يبذل للحفاظ على ثقة جمهور دافعي الضرائب التي تم الحصول 

عليها بشق األنفس.«
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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
ascajordan.org

بريد إلكتروني
asca.jordan@iascasociety.org

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