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أبوغزاله: إصدار النسخة العربية من كتيب »معايير التدقيق الدولية على في هذا العدد
المنشآت الصغيرة والمتوسطة« 2018

العربي  المجمع  جمعية  أصدرت   – عّمان 
العربية  النسخة  )األردن(  القانونيين  للمحاسبين 
التدقيق  معايير  دليل  من  والمعتمدة  المترجمة 
الدولية للتدقيق على المنشآت الصغيرة ومتوسطة 
للمحاسبين  الدولي  االتحاد  عن  والصادر  الحجم، 

.)IFAC(

طالل  الدكتور  سعادة  الجمعية  رئيس  وقال 
الممارسين  تمكين  إلى  الدليل يهدف  أن  أبوغزاله 
تتم  التي  التدقيق  لعملية  أعمق  فهم  تطوير  من 
عبر   )ISAS( الدولية  التدقيق  لمعايير  باالمتثال 
المنهجية  يوفر  كما  التوضيحية،  واألمثلة  الشرح 
يستخدمها  التي  التدقيق  لعمليات  العملي  للتطبيق 

الممارسون.

التغيرات  لتتناول  الرابعة  الطبعة  تحديث  وتم 
حيث  الدولية،  التدقيق  معايير  على  األخيرة 
الدولية  التدقيق  لمعايير  الدولي  المجلس  استكمل 
المشاريع حول استخدام عمل المدققين الداخليين، 
ومسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى، 
وعدم  واإلفصاحات  المدقق،  تقرير  وإعداد 

االمتثال للقوانين واللوائح. 

ويمكن االستفادة من الدليل فيما يلي:

فهم أعمق لعملية التدقيق التي تتم وفقا لمعايير 	 
التدقيق الدولية

الالزم 	  حسب  )مدعم  للموظفين  دليل  وضع 
الخاص  واإلجراء  المحلية  االحتياجات  لتلبية 
بشركة ما( الستخدامه كمرجع يومي، وكأساس 
للدورات التدريبية والدراسة الفردية والمناقشة

لنهج 	  الموظفين  اعتماد  في ضمان  المساعدة 
متسق في تخطيط عملية التدقيق وتنفيذها

يحتوي  حيث  مجلدين  على  الدليل  ترتيب  وتم 
المتعلقة  األساسية  المفاهيم  على  األول  المجلد 
التدقيق  مفاهيم  ومناقشة  التدقيق  بعمليات 
تقييم  وإجراءات  النسبية  كاألهمية  الرئيسية، 
متطلبات  حول  ملخصاً  يتضمن  كما  المخاطر، 
معايير التدقيق الدولية فيما يخص جوانب محددة 
ذات  واألطراف  المحاسبية  التقديرات  مثل 
المستمرة  والمنشأة  الالحقة  واألحداث  العالقة 
رأي  وتشكيل  التوثيق،  ومتطلبات  وغيرها، 

حول البيانات المالية. 

تطبيق  كيفية  على  الثاني  المجلد  ويركز 
ويتبع  األول  المجلد  في  المبينة  المفاهيم 
التدقيق،  بأداء  المتعلقة  النموذجية  المراحل 
وتقييم  والتخطيط  العميل  قبول  ذلك  في  بما 
أدلة  وتقييم  لها  االستجابة  ثم  ومن  المخاطر 
التدقيق التي يتم الحصول عليها وتشكيل رأي 

مناسب حول التدقيق.  

مجلة المجمع
يونيو ٢٠١٩ - اإلصدار ٥٥

المهنـي السلــوك  وقـواعــد  والتدقـيـــق  المحــاسبـــــة  إلـى  بـوابـتــــك 
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عّمان - أصدر المجمع الدولي الخطة التدريبية للنصف الثاني من 
عام 2019، والتي أعدها وفقاً لالحتياجات التدريبية في السوق 

المحلي واإلقليمي. 

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

المحاسبة والتدقيق والمواضيع ذات العالقة.

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  عقد   - عّمان 
قانوني  عربي  دولي  »محاسب  مؤهل  امتحانات   )IASCA(
وذلك  العربي،  الوطن  أنحاء  مختلف  في   »)IACPA( معتمد 

للمرة الثانية بشهر يونيو 2019.

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

إقليم كردستان )العراق(. 

يونيو  دورة  امتحانات  نتائج  عن  اإلعالن  يتم  أن  المقرر  ومن 
اإللكتروني  الموقع  خالل  من  يوليو2019  شهر  في  حزيران   /

للمجمع. 

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

»مجمع المحاسبين« يعقد امتحان مؤهل )IACPA( للمرة الثانية خالل العام 2019
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لندن - نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية اليوم تعديالت مقترحة ضيقة النطاق على أربعة 
معايير من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كجزء من أعماله في مواصلة الحفاظ على 

المعايير وتحسينها. 

تقتصر التحسينات السنوية على التغييرات التي إما توضح الصياغة في معيار من هذه 
المعايير أو تصحح العواقب، أو األخطاء أو التناقضات البسيطة نسبيًا غير المقصودة 

بين المتطلبات في المعايير.

غالبًا ما تنشأ المسائل التي يتم التعامل معها من خالل التحسينات السنوية من األسئلة التي تطرح على لجنة تفسير المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية.

تتمثل التعديالت األربعة المقترحة المدرجة في وثيقة التشاور إلعداد التحسينات السنوية لهذا العام في:

التعديل المقترحالمعيار
المعايير  اعتماد   1 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار 

الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة 
يتم تبسيط تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 1 من قبل شركة تابعة 
تصبح المتبني األول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بعد أن تكون الشركة 

األم قد تبنتها بالفعل. يتعلق التعديل المقترح بقياس فروق الترجمة التراكمية. 
يوضح الرسوم التي تدرجها شركة في تقييم شروط التزام مالي جديد أو معّدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 " األدوات المالية "

لتحديد ما إذا كان سيتم إلغاء االلتزام المالي.
التقارير  إلعداد  الدولي  بالمعيار  مرفقة  توضيحية  أمثلة 

المالية 16 " عقود اإليجار " 
أزالت احتمالية حدوث التباس فيما يتعلق بحوافز اإليجار عن طريق تعديل مثال 

توضيحي يصاحب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16. 
تلك معيار المحاسبة الدولي 41 " الزراعة " مع   41 الدولي  المحاسبة  معيار  في  العادلة  القيمة  قياس  متطلبات  محاذاة 

الموجودة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى. 

لندن - اقترح مجلس إدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية اليوم 
تعديالت على معيار عقود التأمين، المعيار الدولي إلعداد التقارير 
تهدف  بشأنها، حيث  الجمهور  التشاور مع  أجل  المالية 17، من 
التعديالت إلى مواصلة دعم التطبيق من خالل خفض تكلفة تطبيق 
المعيار ومن ثم جعل األمر أسهل على الشركات في شرح نتائجها 

عند تطبيق المعيار. 

مايو  في   17 المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  أُصدر  لقد 
بمعنى  حقيقي  دولي  محاسبة  معيار  أول  يعد  أنه  حيث   ،2017
العديد  يعالج  حيث  التأمين  بعقود  معني  وهو  الكلمة 
من أوجه القصور في مهنة المحاسبة فيما يتعلق بمثل 

هذه العقود.

المعيار  على  تعديالت  اقتراح  المجلس  قرر  لقد 
الدولي إلعداد التقارير المالية 17 للحد من المخاوف 
والتحديات التي أثيرت حول تطبيق المعيار، وقد جاء 
ذلك بعد مناقشات عقدها المجلس مع أولئك المتضررين 

من المعيار بعد إصداره. 

لقد وضعت التعديالت المقترحة للحد من خطر تعطيل تطبيق 
فالمجلس  بالفعل،  عليه  العمل  الجاري  األمر  وهو  المعيار، 
فائدة  من  الحد  أو  للمعيار  األساسية  المبادئ  تغيير  يقترح  ال 
ضوء  وفي  للمستثمرين،  بالنسبة  فيه  الواردة  المعلومات 
تأجيل  كذلك  المجلس  اقترح  فلقد  كذلك،  المقترحة  التعديالت 
تاريخ بدء تطبيق المعيار لمدة سنة واحدة إضافية على موعده 

المقرر حتى يكون في عام 2022. 

مجلس المعايير المحاسبية الدولية يقترح إدخال تحسينات سنوية على المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية

مجلس معايير المحاسبة الدولية يتشاور بشأن إجراء تعديالت للمساعدة في تطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية 17
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مجلس  رئيس  هوجرفورست،  هانز  صرح  ذلك،  على  عالوةً 
معايير المحاسبة الدولية، قائاًل: 

 17 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  إلى  االنتقال  إن 
التعديالت  مجموعة  تساعد  وسوف  كبيرة  مهمة  بمثابة  هو 
المقترحة المستهدفة هذه شركات التأمين في تطبيقها الجاري 

للمعيار الجديد. 

المقترحة  التعديالت  عرض  مسودة  على  االطالع  يمكنكم 
أن  المالية 17، حيث  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  على 

 25 هو  التعديالت  على  التعليقات  إلبداء  النهائي  الموعد 
أيلول/سبتمبر 2019.

لألطراف  فعاليات  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  سينظم  كما 
حيث  التعديالت،  حول  التشاور  الستكمال  العالم  حول  المعنية 
يمكنكم االطالع على مزيد من التفاصيل حول هذه الفعاليات هنا.

فبهدف مساعدة األطراف المعنية في عملية التشاور، يتاح موجز 
معيار  المقترحة ونسخة من  التعديالت  لمحة عامة حول  به  يرد 

عقود التأمين يضم التعديالت المقترحة.  
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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

هذه النشرة تصدر عن
©)IASCA 2019( المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

يسمح بإعادة النشر شريطة توثيق المصدر


