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أبوغزاله يقدم منحة لمؤهل محاسب دولي عربي إداري معتمد

عّمان - قدم سعادة الدكتور طالل أبوغزاله، رئيس ومؤسس المجمع 
الدولي العربي للمحاسبين القانونيين منحة لمؤهل »محاسب دولي 
عربي إداري معتمد )IACMA(« وذلك بتخفيض رسوم التقدم 

لالمتحان إلى النصف. 

هو  الرسوم  تخفيض  من  الهدف  بأن  أبوغزاله  الدكتور  وأوضح 
حرص المجمع على تشجيع المحاسبين والمهنيين لتطوير مهاراتهم 
العملية وزيادة مستويات المعرفة لديهم في مجال المحاسبة المالية 

واإلدارة المالية. 

مؤهل  امتحانات  في  الرسوم  تخفيض  تضمن  القرار  أن  وبيّن 
»محاسب دولي عربي إداري معتمد )IACMA(« بنسبة %50 
الدراسي  والمنهاج  لالمتحانات  والتقدم  التسجيل  رسوم  لتصبح 

بتكلفة 500 دوالر فقط وتشمل جميع الدول العربية. 

تأهيل  إلى  معتمد  إداري  عربي  دولي  محاسب  مؤهل  ويهدف 
اإلدارية  المحاسبة  مجال  في  المستويات  ألعلى  المشاركين 
لمعايير  وفقاً  المالية  البيانات  تحليل  من  المرشحين  لتمكين 
مجاالت  في  المعرفة  وزيادة  المخاطر  وإدارة  المالي  اإلبالغ 
التكاليف،  ومحاسبة  المالية،  والمحاسبة  باإلدارة،  متعددة 

والتمويل. واالقتصاد 

تأسس  القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  أن  يذكر 
في  يناير 1984   12 بتاريخ  ربحية  غير  محاسبية  مهنية  كهيئة 

مدينة لندن- المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ 
24 فبراير 1994. ويهدف إلى االرتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق 
والمواضيع األخرى ذات العالقة على المستوى الدولي، باإلضافة 
إلى المحافظة على االستقاللية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية 
لالرتقاء  كوسيلة  عليهم  المهني  اإلشراف  معايير  وتطبيق  لهم 

بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

أبوغزاله: تجديد اعتماد زمالة المجمع في دولة اإلمارات لغايات مزاولة مهنة التدقيق 

العربية  اإلمارات  دولة  في  االقتصاد  وزارة  أصدرت   - دبي 
المتحدة قرارا وزاريا رقم )805( لسنة 2018 بشأن تحديد معاهد 
فيها  الزمالة  شهادة  تعتمد  التي  القانونيين  المحاسبين  ومجمعات 
اسم  إدراج  تم  حيث  الحسابات  مدققي  سجالت  في  القيد  لغايات 
)IASCA( ضمن  القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع 

الجهات المحاسبية المعتمدة لمزاولة مهنة التدقيق في اإلمارات. 

وقال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله بأن اعتماد المجمع في دولة 
على  دليل  هو  العام 1997  منذ  التدقيق  مهنة  لمزاولة  اإلمارات 
جودة المؤهالت والخدمات المهنية التي يقدمها المجمع، مبينا أن 
تجديد االعتماد يضاف إلى إنجازات المجمع في تطوير 

المهنة على مستوى الوطن العربي والعالم. 

ووفقاً لإلعالن الصادر عن الوزارة فإن آلية الحصول 
على ترخيص مزاولة مهنة التدقيق في دولة اإلمارات 
دولي عربي  مؤهل »محاسب  التقدم المتحانات  وهي 
ثم  بنجاح  واجتيازها   »)IACPA( معتمد  قانوني 
االنتساب لعضوية المجمع كعضو مشارك لمدة خمس 
سنوات للحصول على عضوية زمالة المجمع، والتي 

تؤهل حاملها للحصول على ترخيص المزاولة. 

يشار إلى أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس 
في  يناير 1984   12 بتاريخ  ربحية  غير  محاسبية  مهنية  كهيئة 
مدينة لندن- المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ 
24 فبراير 1994. ويهدف إلى االرتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق 
والمواضيع األخرى ذات العالقة على المستوى الدولي، باإلضافة 
إلى المحافظة على االستقاللية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية 
لالرتقاء  كوسيلة  عليهم  المهني  اإلشراف  معايير  وتطبيق  لهم 

بمهنتي المحاسبة والتدقيق. 
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)IACPA( ضمن منهاج مؤهل )VAT( إدراج ضريبة القيمة المضافة

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يعلن نتائج مؤهل IACPA - دورة ديسمبر 2018

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يصدر الخطة التدريبية للنصف األول من عام 2019

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  أعلن   - عّمان 
 )VAT( المضافة  القيمة  ضريبة  اعتماد  عن   )IASCA(
ضمن  القانون  طبقت  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول 
عربي  دولي  »محاسب  لمؤهل  التشريعات  ورقة  منهاج 
من  ابتداءاً  إدراجها  سيتم  حيث   »)IACPA( معتمد  قانوني 

دورة حزيران 2019. 

ضريبة  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  من  كل  وطبقت 
القيمة المضافة )VAT( مؤخرا. 

دورة  في  بالتسجيل  والراغبين  المسجلين  الطلبة  المجمع  ويدعو 
حزيران 2019 أخذ ضريبة القيمة المضافة )VAT( بعين االعتبار 
واإلماراتية،  السعودية  التشريعات  المتحان  التحضير  خالل 
اإللكتروني  المجمع  متوفر على موقع  القانون  أن نص  العلم  مع 
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القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  أعلن   - عّمان 
)IASCA( نتائج امتحانات مؤهل »محاسب دولي عربي قانوني 

معتمد )IACPA(« لدورة ديسمبر 2018.

تصحيح  أن  العوري  سالم  األستاذ  للمجمع  التنفيذي  المدير  وبين 
أوراق االمتحانات تتم من قبل لجنة تصحيح وتدقيق متخصصة 
مجال  في  واألكاديميين  والمهنيين  الخبراء  من  نخبة  من  مكونة 

المحاسبة والتدقيق واالقتصاد واإلدارة المالية والتشريعات. 

وتعهقد امتحانات مؤهل )IACPA( مرتين خالل العام في شهري 
يونيو وديسمبر في 35 مركزاً موزعاً في أنحاء الوطن العربي، 
االقتصاد  وهي  أوراق  أربعة  المتحانات  الطالب  يتقدم  حيث 

والتمويل، المحاسبة، التدقيق، التشريعات. 

مؤهل  منهاج  تطوير  وتم 
المعايير  على  بناًء   )IACPA(
المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق، 
بمشاركة خبراء من المجمع الدولي 
العربي للمحاسبين القانونيين، حيث 
حاز المؤهل على اعتماد مجموعة 
مهنة  لممارسة  العربية  الدول  من 
الترخيص  ألغراض  التدقيق 
القانونية  المحاسبة  مهنة  لمزاولة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  منها 
السودان،  لبنان،  سوريا،  اليمن، 

قطر، إقليم كردستان )العراق(. 

عّمان- أصدر المجمع الدولي الخطة التدريبية لعام 2019، والتي 
أعدها وفقاً لالحتياجات التدريبية في السوق المحلي واإلقليمي. 

التأهيلية  الدورات  من  الخطة على مجموعة  وتحتوي 
الجمعيات والشهادات  الصادرة عن  المهنية  للشهادات 
الدورات  من  مجموعة  إضافة  تم  كما  الدولية، 
المحاسبة  مجال  في  القدرات  لتطوير  المتخصصة 

والتدقيق والمواضيع ذات العالقة.
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)JCPA( اختتام الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في األردن
القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  اختتمت  عّمان- 
)األردن( الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية 
في األردن )JCPA( والتي نظمتها لمجموعة من موظفي دائرة 

ضريبة الدخل والمبيعات )وزارة المالية(. 

وتعد هذه الدورة واحدة من أصل مجموعة من الدورات التدريبية 
القادمة  الفترة  خالل  الوزارة  لموظفي  المجموعة  ستعقدها  التي 

لتأهيلهم لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية. 

األولى  الورقة  محاور  جميع  مناقشة  تم  الدورة  وخالل 
الثانية  الورقة  ومحاور  والقوانين«  بـ«التشريعات  الخاصة 
توزيع  تم  كما  الدراسي،  للمنهاج  والتدقيق« وشرح  »المحاسبة 
سلسلة  أحدث  على  يحتوي  للمشاركين   »CD« مدمج  قرص 
الخاصة  األردنية  المالية  والتشريعات  القوانين  مجموعة  من 
إلى  باإلضافة  المهنة وأسئلة سنوات سابقة،  بمتطلبات ممارسة 

بالمهنة  العالقة  ذات  األردنية  التشريعات  جميع  تتضمن  كتب 
المحاسبية  المواد  مواضيع  وجميع  بها  المتعلقة  والقرارات 
للمواضيع  وفقاً  المهنة  ممارسة  بمتطلبات  الخاصة  والتدقيق 
في  القانونية  المحاسبة  مهنة  مزاولة  رخصة  المتحان  المقررة 

.)JCPA( األردن لغرض الحصول على شهادة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16 » عقود اإليجار« الجديد يدخل حيز النفاذ 
 16 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  صدر   - نيويورك 
لعقود اإليجار في يناير 2016 ويدخل حيز النفاذ بالنسبة لفترات 
إعداد التقارير المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعد 
ذلك. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 17 »عقود 

اإليجار«  وما يتعلق به من تفسيرات.

محاسبة   16 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  يغير 
الجديد  المعيار  يلغي  حيث  جوهري.  بشكل  اإليجار  عقود 
عقود  باعتبارها  إما  اإليجار  لعقود  المستأجرين  تصنيف 
تتم  ذلك،  من  وبدالً  تمويلية.  إيجار  عقود  أو  تشغيلية  إيجار 
بااللتزام  االعتراف  خالل  من  اإليجار  عقود  معظم  رسملة 
يوجد  وال  الميزانية.  في  االستخدام  حق  وأصول  اإليجاري 

للمؤجرين.   بالنسبة  يذكر  تغيير 

تحليل  التمويل، حيث يصف  أشكال  واإليجار صورة شائعة من 
المعيار في 2016، والتكاليف والفوائد  الذي نشر برفقة  اآلثار، 
المحتملة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16. فقد قدر هذا 

التحليل أنه على الشركات المدرجة حول العالم حوالي 3 تريليون 
دوالر أمريكي من المدفوعات المستقبلية نظير اإليجارات، والتي 
المتطلبات  تطبق  التي  الميزانيات  في  بها  االعتراف  يتم  يكن  لم 

المحاسبية السابقة. 

مزيداً   16 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  ويضفي 
الواقع  ويعكس  للشركات  المالية  االلتزامات  على  الشفافية  من 

االقتصادي بصورة أفضل.

ويؤدي المعيار أيضاً إلى تسهيل مقارنة مستخدمي البيانات المالية 
تقترض  التي  الشركات  وبين  أصولها  تستأجر  التي  الشركات  بين 
أمواالً لتشتري أصولها، مما يسهل التعامالت ويجعلها أكثر وضوحاً.
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