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1 أبوغزاله: المجمع الدولي العربي 
يطلق  القانونيين  للمحاسبين 

نظام االمتحانات اإللكتروني

النسخة  إصدار  أبوغزاله:   ٢
»معايير  كتيب  من  العربية 
المنشآت  على  الدولية  التدقيق 
الصغيرة والمتوسطة« 2018 

آذار/  لشهر  التدريبية  الدورات   ٢
مارس 2019

عضو  عضوية  فترة  تمديد   3
إدلمان  مارتن  اإلدارة  مجلس 

لفترة ثانية لمدة عام واحد

المعيار  حول  ملخصات  نشر   3
المالية  التقارير  إلعداد  الدولي 
التشغيلية«  »القطاعات   8

وأسعار الخصم 

3 »مجلس معايير المحاسبة الدولية« 
»المعايير  اعتماد  على  يحث 

الدولية« في القطاع العام 

أبوغزاله: المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يطلق نظام في هذا العدد
االمتحانات اإللكتروني 

أبوغزاله،  طالل  الدكتور  سعادة  أعلن   – عمان 
رئيس ومؤسس المجمع الدولي العربي للمحاسبين 
القانونيين )IASCA( عن إطالق المجمع لنظام 
التي  المؤهالت  لجميع  اإللكتروني  االمتحانات 

يقدمها. 

قبل شركة طالل  من  بالكامل  النظام  تطوير  وتم 
أبوغزاله لتقنيات التكنولوجيا الدولية، حيث سيتم 
الورقي  االمتحانات  نظام  عن  تماماً  االستغناء 
معتمد  قانوني  عربي  دولي  »محاسب  لمؤهل 
عربي  دولي  »محاسب  ومؤهل   »)IACPA(
»خبير  وشهادة   »)IACMA( معتمد  إداري 
 IFRS( المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 

 .»)Expert

النظام  تصميم  أن  أبوغزاله  الدكتور  وبين 
االستخدام  وسهل  شامالً  ليكون  جاء  اإللكتروني 
للطالب، ويختصر الوقت والمجهود والتكلفة في 
على  لزاماً  اإللكتروني  التحول  فيه  عصر أصبح 

جميع القطاعات وخاصة التعليمية، مشيرا إلى أن 
أتمتة نظام االمتحانات يأتي بعد نجاح المجمع في 
أتمتة المناهج المهنية والدورات التدريبية لتصبح 

إلكترونية وتفاعلية. 

توضيحي  فيديو  يوفر  المجمع  أن  إلى  يشار 
ومفّصل على موقعه اإللكتروني إلعطاء الطالب 
والمستفيدين فكرة جيدة عن كيفية استخدام النظام 
بها  يتميز  التي  والخصائص  الجديد،  اإللكتروني 
النظام، باإلضافة إلى أنماط األسئلة التي ستدرج 

في االمتحانات. 

غير  محاسبية  مهنية  كهيئة  المجمع  وتأسس 
والتدقيق  المحاسبة  بعلم  اإلرتقاء  بهدف  ربحية، 
المستوى  على  العالقة  ذات  األخرى  والمواضيع 
الدولي، باإلضافة إلى المحافظة على االستقاللية 
وتطبيق  لهم  الحماية  وضمان  للمحاسبين  المهنية 
لالرتقاء  كوسيلة  عليهم  المهني  اإلشراف  معايير 

بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

مجلة المجمع
مارس   ٢٠١٩ - اإلصدار ٥٢

المهنـي السلــوك  وقـواعــد  والتدقـيـــق  المحــاسبـــــة  إلـى  بـوابـتــــك 
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القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  أصدرت   – عمان 
معايير  دليل  من  والمعتمدة  المترجمة  العربية  النسخة  )األردن( 
التدقيق الدولية للتدقيق على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، 

.)IFAC( والصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين

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

التدقيق التي يستخدمها الممارسون.

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

المدقق، واإلفصاحات وعدم االمتثال للقوانين واللوائح. 

ويمكن االستفادة من الدليل فيما يلي:
فهم أعمق لعملية التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية	 
وضع دليل للموظفين )مدعم حسب الالزم لتلبية االحتياجات 	 

كمرجع  الستخدامه  ما(  بشركة  الخاص  واإلجراء  المحلية 
يومي، وكأساس للدورات التدريبية والدراسة الفردية والمناقشة

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

المجلد األول على  الدليل على مجلدين حيث يحتوي  ترتيب  وتم 
المفاهيم األساسية المتعلقة بعمليات التدقيق ومناقشة مفاهيم التدقيق 
الرئيسية، كاألهمية النسبية وإجراءات تقييم المخاطر، كما يتضمن 
ملخصاً حول متطلبات معايير التدقيق الدولية فيما يخص جوانب 

محددة مثل التقديرات المحاسبية واألطراف ذات العالقة واألحداث 
الالحقة والمنشأة المستمرة وغيرها، ومتطلبات التوثيق، وتشكيل 

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

حول التدقيق.  

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

في مهنتي المحاسبة والتدقيق.

القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  عقدت   - عمان 
لغير  »المحاسبة  بعنوان  متخصصة  تدريبية  دورة  )األردن( 
قطاعات  مختلف  من  العاملين  من  عدد  فيها  شارك  المحاسبين« 

المجتمع المحلي. 

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

المالية لغايات اتخاذ القرارات اإلدارية.

شهادات  المشاركين  تسليم جميع  تم  الدورة  نهاية  وفي 
الدورة  من  استفادتهم  مدى  عن  عبروا  حيث  حضور، 
خصوصاً أنها جاءت مطابقة لمتطلبات وظائفهم الحالية.

أبوغزاله: إصدار النسخة العربية من كتيب »معايير التدقيق الدولية على المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة« ٢018 

دورة تدريبية متخصصة بعنوان »المحاسبة لغير المحاسبين«
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قام أمناء مؤسسة IFRS، والمسؤولون 
مجلس  في  والحوكمة  اإلشراف  عن 
)مجلس  الدولية  المحاسبة  معايير 
فترة عضوية عضو  بتمديد  اإلدارة(، 
لفترة  إيدلمان  مارتن  اإلدارة  مجلس 

ثانية لمدة عام واحد.

وعمل السيد إيدلمان لفترة أولى مدتها خمس سنوات، وكان من 
المقرر أن يستكمل فترة واليته الثانية لمدة ثالث سنوات لتنتهي 
بتمديدها فستنتهي فترة واليته  في حزيران/ يونيو 2020، لكن 

الثانية في 30 حزيران/ يونيو 2021.

وثيقتين  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  نشرت 
التحسينات  الدولية حول  المحاسبة  معايير  تلخصان عمل مجلس 
المحتملة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 8 “القطاعات 
إلعداد  الدولية  المعايير  في  الخصم  معدالت  وعلى  التشغيلية” 

التقارير المالية.

فيما  اإلدارة  مجلس  فعل  ردود  على  عامة  نظرة  الملخص  ويقدم 
يتعلق بمشروع التحسينات على مسودات العرض الخاصة بالمعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية 8 “القطاعات التشغيلية” - التعديالت 
 ،34 الدولي  المحاسبي  والمعيار  التقارير8  معيار  على  المقترحة 
والذي تم نشره في آذار/ مارس 2017. كما يشرح الملخص السبب 

في قرار المجلس عدم المضي قدًما في تلك المقترحات.

ويقدم ملخص مشروع معدالت الخصم نظرة عامة على األبحاث 
التي نظر فيها المجلس من عام 2014-2017 في مشروعه حول 

معدالت الخصم في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

وتمثل ملخصات المشروع لمحات عامة عن المعلومات المتاحة 
بالفعل للجمهور من خالل أوراق المجلس، حيث ال توفر أي مواد 
جديدة وال تشكل جزءا من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

معايير  وتنفيذ  العتماد  الزخم  فيه  يزداد  وقت  في 
المحاسبة الدولية في القطاع العام على الصعيد العالمي، 
نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
استراتيجيته وخطة عمله للفترة 2019-2023 »تقديم 
المجلس  عمل  لتشكيل  الملهم  التنفيذ  عالمية:  معايير 

وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة«.

االستراتيجي  الهدف  يتمثل  العامة،  المصلحة  تحقيق  ولضمان 
للمبادئ المحاسبية الدولية للقطاع العام في:

تعزيز اإلدارة المالية العامة على الصعيد العالمي من خالل 	 
على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تبني  زيادة 
مجالين  خالل  من  تقديمها  يتم  والتي  االستحقاق،  أساس 

رئيسيين للنشاط، يركز كالهما على المصلحة العامة
تطوير وتنمية معايير محاسبية دولية في القطاع العام وغيرها 	 

من اإلرشادات المالية عالية الجودة للقطاع العام 
العام 	  للقطاع  الدولية  محاسبية  بمعايير  الوعي  مستوى  رفع 

وفوائد تبني أساس االستحقاق المحاسبي.

الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  رئيس  كاروثرز،  إليان  ووفقا 
في القطاع العام »تعتمد الحكومات على ثقة مواطنيها وأصحاب 
بكفاءة  أهدافها  تحقيق  أجل  من  والدوليين  الوطنيين  المصلحة 
وفعالية، كما أن نشر التقارير المالية عالية الجودة والقائمة على 
تعزيز  على  يساعد  منتظم،  بشكل  المحاسبي  االستحقاق  أساس 

تمديد فترة عضوية عضو مجلس اإلدارة مارتن إدلمان لفترة ثانية لمدة عام واحد

نشر ملخصات حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 8 »القطاعات التشغيلية« 
وأسعار الخصم

»مجلس معايير المحاسبة الدولية« يحث على اعتماد »المعايير الدولية« في القطاع العام
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اإلدارة المالية العامة، وهو عنصر أساسي في الحفاظ على هذه 
الثقة«.

لمعايير  المستندة  المعلومات  »إن  كاروثرز  السيد  أضاف  كما 
وقابلة  شاملة  صورة  توفر  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة 
ومن  العام.  القطاع  وكيان  لوضعية  المالي  األداء  عن  للمقارنة 
القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  وتطبيق  اعتماد  فإن  ثم، 
العام يمثل خطوات أساسية ينبغي للحكومات اتخاذها، ليس فقط 
فيها،  المصلحة  لمواطنيها وأصحاب  والمساءلة  الشفافية  لزيادة 
المساهمة في  الفعال، وبالتالي  القرار  لتوعية صنع  ولكن أيضا 
االستقرار المالي واالستدامة. وأضاف السيد كاروثرز قائالً إن 
بنا تهدف إلى دعم  العمل واالستراتيجية الجديدة الخاصة  خطة 
التي  العام  القطاع  مؤسسات  من  وغيرها  الحكومات  ومساعدة 

تقوم بهذه الرحلة.

العام  القطاع  في  المحاسبة  لمعايير  الدولي  المجلس  ويقوم 
)IPSASB( بتنفيذ استراتيجيته وخطة عمله 2019-2023 من 

خالل مسارين:
تقديم معايير عالمية من خالل:. 1

وضع معايير بشأن قضايا محددة بالقطاع العام	 
التقارير 	  إلعداد  الدولية  المعايير  مع  توافق  على  الحفاظ 

المالية

أوسع 	  مالية  تقارير  احتياجات  لتلبية  اإلرشادات  تطوير 
للمستخدمين

التشجيع على تنفيذها من خالل:. ٢
في 	  الدولية  المحاسبة  معايير  وتطبيق  تبني  تشجيع 

القطاع العام
دعم منافع االستحقاق لتقوية اإلدارة المالية العامة.	 
وتشمل أولويات وضع المعايير الرئيسية للمجلس حتى عام 	 

2023 استكمال مشاريعه الحالية الخاصة بالقطاع العام، 
معايير  قياس  وإعادة  واإليجارات  اإليرادات  سيما  وال 
القطاع العام والتراث والبنية التحتية، وكذلك إحراز تقدم 
في مشاريعه الجديدة الخاصة بالقطاع العام، بما في ذلك 

الموارد الطبيعية.

ويتوقع مؤشر المساءلة المالية للقطاع العام الدولي أنه في غضون 
خمس سنوات أن تقوم 65٪ من البلدان بتقديم التقارير على أساس 

االستحقاق. 

ويسعى المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام لالستفادة 
الرئيسيين  المصلحة  العمل مع أصحاب  النمو من خالل  من هذا 
لتعزيز تبني وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام 

وفوائد معلومات االستحقاق في تعزيز اإلدارة المالية العامة.
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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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