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أبوغزاله يستقبل وفداً من المهنيين الجزائريين

جمعية  رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  استقبل   – عّمان 
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( وفداً من المهنيين 

المتخصصين في تدقيق الحسابات، في الجزائر. 

ورحب الدكتور أبوغزاله بالوفد، وأكد أهمية المحاسب الجزائري 
في تطوير مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في المغرب العربي 

والوطن العربي كافة.  

وجاء اللقاء على هامش الدورة التدريبية التي عقدتها جمعية المجمع 
المدققين  من  لمجموعة  )األردن(  القانونيين  للمحاسبين  العربي 
العام  لقطاع  في  الدولية  المحاسبة  »معايير  حول  الجزائريين 
)IPSAS(«، حيث ركزت الدورة على تعريف المشاركين بتطور 
وأهداف وأهمية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتزويدهم 

بالمعرفة األساسية والمهارات الالزمة لتطبيق هذه المعايير.

الدكتور  الحسابات  تدقيق  خبير  الجزائري  الوفد  رئيس  وأعرب 
أبوغزاله،  للدكتور  وتقديره  شكره  عن  مرحوم  الحبيب  محمد 
العمل  مواصلة  على  لتحفيزهم  قدمها  التي  النصائح  أثر  ومثمنا 
المحاسبة  بمعايير  يتعلق  فيما  خاصة  بالدهم  في  المهنة  وتطوير 
الحكومية، ومؤكداً بأن هذه الدورة لن تكن األخيرة مع الجمعية بل 
الدورات،  العديد من  لتعاون مستمر في  بداية  ستكون 
في  المهنيين  تخدم  التي  والنشاطات  والمؤتمرات، 

الجزائر.

بدوره قال األستاذ سالم العوري المدير التنفيذي للجمعية 
في  الجمعية  أهداف  ألحد  تحقيقاً  جاءت  الدورة  بأن 
والرقابة على  الشفافية  المحاسبة وتعزيز  نشر معايير 
البيانات المالية في القطاع العام، مشيرا إلى أن الجمعية 
معنية بترجمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع إلى 

اللغة العربية بشكل سنوي وإتاحتها لجميع المهنيين على مستوى 
على  العربية  الحكومات  مساعدة  على  تعمل  كما  العربي  الوطن 

تبني وتطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام.

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  وتسعى  كما  المهنية،  الخدمات 
خالل  من  المهنية  المستويات  أعلى  الى  والسلوك  والممارسة 
في  وحديث  جديد  كل  ومتابعة  المحاسبية  باإلصدارات  اهتمامها 

مهنتي المحاسبة والتدقيق.
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المعايير  المترجمة من إصدارات  العربية  النسخة  )األردن( تصدر  القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية 
الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة 2018

الهيئة اإلدارية لجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( تعقد اجتماعها الثاني خالل عام 2019

القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  أصدرت   - عّمان 
الجودة  لرقابة  الدولية  المعايير  من  المترجمة  العربية  النسخة 
ذات  والخدمات  األخرى  التأكيد  وعمليات  والمراجعة  والتدقيق 

العالقة لعام 2018. 
ويحتوي الكتاب عدة معايير أبرزها ما يلي:-

إلى . 1 يدعو  والذي  )المنقح(   250 الدولي  التدقيق  معيار 
»مراعاة القوانين واألنظمة في تدقيق البيانات المالية«. وقد 
أدرج هذا المعيار إلى جانب التعديالت ذات العالقة المتماشية 
اإلشارات  جانب  إلى  المالئمة،  التعديالت  أدخلت  كما  معه، 
المرجعية وتغييرات أخرى ذات عالقة، في دليل عام 2018. 
ولم يتم إدراج معيار التدقيق الدولي 250 السابق الذي يغطي 

الفترات السابقة في دليل عام 2018. 
معيار التدقيق الدولي 540 )المنقح( وهو المعيار المعني بـ . 2

»تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية 
للقيمة العادلة، واإلفصاحات ذات العالقة«.

الوقت  في  الساري   540 الدولي  التدقيق  معيار  على  وعالوة 
الدولي  التدقيق  معيار  الدليل  من  األول  الجزء  يتضمن  الحالي، 

540 )المنقح(. 

الفترات  المالية عن  البيانات  تدقيق  على  المنقح  المعيار  ويسري 
التي تبدأ في 15 ديسمبر 2019 أو بعد ذلك، ويتضمن تعديالت 
اتساقاً  األكثر  والربط  المخاطر،  تقييم  عملية  بتعزيز  متعلقة 
إجراء  في  المستخدمة  واالفتراضات  والبيانات  بالمنهجيات، 
على  والتأكيد  التوسع  قابلية  واعتبارات  المحاسبية،  التقديرات 

أهمية التشكك المهني.

القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  عقدت  عّمان- 
في  العامة  اإلدارية  هيئتها  اجتماع  في 2019/8/26  )األردن(، 
األستاذ  برئاسة  العالمية  أبوغزاله  طالل  لـ  العامة  اإلدارة  مبنى 

سعيد سليمان النائب األول لرئيس الهيئة اإلدارية للجمعية.

وخالل االجتماع الذي عقد بحضور أعضاء من الجمعية يمثلون 
مناقشة  بالحضور وتمت  األستاذ سعيد  القانوني، رحب  النصاب 

جدول أعمال الهيئة اإلدارية.  

إنجازات  أبرزها  مواضيع  عدة  على  الضوء  االجتماع  وسلط 
والخدمات  الفرعية،  اللجان  دور  التقرير،  فترة  خالل  الجمعية 
للفترة  الجمعية  وخطة  الجمعية،  ألعضاء  المقدمة 
المقبلة، وتفعيل دور الجمعية في خدمة المجتمع المحلي 

والمجتمعات العربية األخرى.

هذا وتم اإلشارة إلى أن الجمعية مستمرة في عقد الدورات التدريبية 
العمل  مع  الوقت،  نفس  في  اإللكترونية  الدورات  وكذلك  العادية 

على تكثيف الجهود داخل وخارج المملكة.
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 »)IFRS Expert( إصدار نتائج امتحانات مؤهل »خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
دورة أغسطس/ آب 2019

الدورات التدريبية لشهر أيلول/ سبتمبر 2019

معلومات أفضل عن اندماج األعمال – الشهرة التجارية وانخفاض القيمة 

القانونيين  للمحاسبين  الدولي  العربي  المجمع  أعلن   - عّمان 
لشهادة  لعام 2019  آب  أغسطس/  دورة  نتائج  )IASCA( عن 
 ،)IFRS Expert( خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

حيث تقدم لالمتحان طلبة من مختلف الدول العربية. 

وبلغت نسبة النجاح في الدورة 25%، حيث تهدف الشهادة بشكل 
بفهم  والمتعلقة  الالزمة  المعرفية  القدرات  وتطوير  بناء  إلى  عام 

للمعايير  والمفاهيمي  النظري  الجانب 
على  القدرة  وبناء   ،)IFRS( الدولية 
المحاسبة  في  الدولية  المعايير  تطبيق 
وباحتراف،  مهني  بشكل  العملية 
المهني  التطوير  على  والمساعدة 
ومتابعة  المعايير  مجال  في  المستمر 

التعديالت والتحديثات عليها.

عقدت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في 
مدينة عمان – األردن دورة تدريبية متخصصة بعنوان »ضريبة 
لمجموعة  المحاسبية«  الناحية  من  وتطبيقاتها  والمبيعات  الدخل 
مصادر  وبيان  توضيح  إلى  الدورة  هدفت  حيث  المشاركين  من 
المعفاة من  الدخل  الدخل الخاضعة للضريبة إضافة إلى مصادر 
إضافة  المقبولة ضريبياً  المقبولة وغير  النفقات  وكذلك  الضريبة 
إلى المعالجة الضريبية لكل من الخسائر، اإلعفاءات، التبرعات، 
وغير  للمقيمين  المدفوعة  المبالغ  الدائنة،  الفوائد  المسقفات، 
في  الفنية  لألسس  بيان  مع  واالقتطاعات  والرواتب  المقيمين، 
التطرف لألنظمة  المالية مع  القوائم  بنود  الضريبي ألهم  التدقيق 

والتعليمات لتوضيح جميع ما تقدم.

عقدت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في 
»أساسيات  بعنوان  تعاقدية  تدريبية  دورة  األردن   – مدينة عمان 
»شركة  موظفي  من  لمجموعة   »CaseWare برنامج  استخدام 
المحاسبون العصريون« حيث هدفت الدورة إلى تمكين المشاركين 

من تجميع البيانات وربطها بطريقة أسهل كثيًرا دون الحاجة إلى 
طريقة  وتحسين  تخصيص  إلى  باإلضافة  معقدة.  صيغ  استخدام 
تقديم تقارير اإلدارة. وفي نهاية الدورة تم تسليم جميع المشاركين 

شهادات حضور.

لندن - ينفذ مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعاً بحثياً عن الشهرة وانخفاض القيمة 
 3 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  تطبيق  أعقاب  في  أجراها  التي  مراجعته  بعد 

»اندماج األعمال«.

معقولة  وبتكلفة  أفضل  لمعلومات  الشركات  تقديم  كيفية  في  المجلس  يبحث 
لمستخدمي البيانات المالية حول عمليات الدمج واالستحواذ )اندماج األعمال(. 
ويشمل هذا البحث مسألة هامة وهي كيفية حساب الشركات للشهرة التجارية بعد 

حدوث االندماج. 

للمجلس  األولية  اآلراء  المجلس،  عضو  سكوت،  توم  يناقش  المقال،  هذا  في 
وكيف يمكن لألطراف المعنية أن تساعد المجلس من خالل التعليق على ورقة 

النقاش القادمة.
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االتحاد الدولي للمحاسبين يطلق سلسة »مناسب للمستقبل« لتناول الدور المتغير للمحاسبين في مجال األعمال

عدم  يسودها  التي  المتغيرة  العمل  بيئة  ظل  في   - نيويورك 
المالية  ومهامهم  الماليون  المديرون  يتطور  أن  يجب  التيقن، 
التي يطلعون لها ليشغلوا مكانة الصميم من عملية صنع القرار 
الدولي  االتحاد  أطلقها  التي  للسلسلة  وفقاً  في منظماتهم، وذلك 

للمحاسبين والتي تشمل:
رؤية خاصة بالمدير المالي ومهمته المالية؛. 1
أدوار محاسبية في السنوات العشر القادمة تناسب المستقبل؛ و. 2
أداة للتقييم تساعد على إرشاد المنظمات فيما يتعلق بالتحويل . 3

الذي سيطرأ على المهام المالية.

مع زيادة متطلبات العمالء وارتفاع سقف التوقعات المجتمعية، 
أصبح خلق القيمة وتحقيق النجاح على المدى الطويل من أكبر 
التحديات التي تواجه الشركات، فعلى المديرين الماليين والعاملين 
تقديم  المستقبل  وفي  الراهن  الوقت  في  المالية  اختصاص  في 
جميع  حول  تتخذ  التي  القرارات  لدعم  وذلك  وتحليل  معلومات 
وبوصفهم  المنظمة.  في  القيمة  وخلق  األعمال  نموذج  جوانب 
شركاء في العمل، فهم بحاجة للتواصل بشأن كيفية خلق القيمة 
كانت  إذا  وما  المستقبل،  في  خلقها  وكيفية  الراهن،  الوقت  في 

الربحية مستدامة.

الدولي  لالتحاد  التنفيذي  المدير  دانسي،  كيفين  وصرح 
باعتبارها  المالية  مهمة  تستمر  أن  يمكن  »ال  بأنه  للمحاسبين، 
مهمة داعمة أو مهمة مكاتب خلفية، فال بد أن يضطلع 
الماليون بمهام أكبر من إعداد حسابات الميزانية«، 
وزيادة  األعمال  نماذج  تطور  باستمرار  »إنه  وقال 
الماليين  المديرين  بد من وضع  التيقن، ال  حدة عدم 
إدارتهم من األقسام  الذين يعملون تحت  والموظفين 
تقديم  من  فريد  نحو  على  تمكنهم  مواقع  في  المالية 
بهدف  القرار  صنع  عملية  تعزز  التي  المعلومات 

خلق القيمة على المدى الطويل.«

المسؤولين  على  يتعين  القرار،  عملية صنع  في صميم  وليكونوا 
الماليين وعلى العاملين في اختصاص المالية تقديم ما يلي: 

والتشغيلي 	  االستراتيجي  التخطيط  لدعم  للتنفيذ  قابلة  رؤى 
والقرارات

وغاياتها 	  أهدافها  تحقيق  نحو  المنظمة  لتوجيه  األداء  تحليل 
وتحقيق ربحية طويلة األجل، عالوة على التأكيد على التوافق 

بين االستراتيجية، والتخطيط، والتنفيذ.
والفرص، 	  التيقن،  عدم  إلدارة  الشركات  مخاطر  إدارة 

والمخاطر في سياق أهداف العمل والبيئة الخارجية.
المنظمة 	  عمل  نموذج  جوانب  جميع  وسرد  الفعال  التواصل 

وخلق القيمة.   
األمانة والثقة في إدارة المنظمة، وفي جودة البيانات والعمليات 	 

واألنظمة وإعداد التقارير من خالل رقابة وأمان كافيين
النزاهة والمهنية لتشجيع السلوكيات األخالقية وصنع القرار 	 

على مستوى المنظمة وذلك لضمان استدامة خلق القيمة. 

ومنظمات  المنظمات،   - المعنية  األطراف  عاتق  على  ويقع 
المحاسبة المهنية، واألفراد – واجب المساعدة في إعداد محاسبين 

مناسبين للمستقبل في مجال األعمال. 

المالية على  للمنظمات، يساعد خلق رؤية خاصة بمهمة  بالنسبة 
تحديد العوامل التمكينية التي ستؤدي إلى التغيير ومن ثم ضمان أن 
مهمة المالية أصبحت مناسبة لغرض الشراكة في العمل. وتهدف 
لمساعدة مجالس  للمحاسبين  الدولي  باالتحاد  الخاصة  التقييم  أداة 
والمجاالت  القوة  نقاط  تحديد  اإلدارة على  اإلدارات وفرق عمل 

التي تحتاج للتطوير بالنسبة للعاملين في اختصاص المالية.  

أما بالنسبة لمنظمات المحاسبة المهنية، فهناك ثالثة مجاالت لها 
مجال  في  للمستقبل  مناسبين  محاسبين  بإعداد  يتعلق  فيما  أولوية 
األعمال وهي: إشراك المحاسبين وأصحاب العمل في األعمال، 

والنهوض بتعليم المحاسبة، وتعزيز قيمة مهنة المحاسبة. 
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يمكنـــــك اآلن اإلنضمـــــــام لعضويتـنــــا لتحصــــل علـــــى

رســـوم مخفضة لغاية ٥٠ ٪ على رسوم العضويــة ۱

نسخــــة مجانيـــة مــــن اإلصـــدارات المهنيــــــة ۲

خصومـــات على المطبوعـات والــدورات التدريبيــة ۳

حضور ورشات العمل والندوات والمؤتمرات المهنية مجانًا ٤

هاتف: (٥١٠٠٩٠٠) - فرعي: ١٢٢١ | فاكس: (٥١٠٠٩٠١)
 iasca.students@iascasociety.org :بريد الكتروني

عّمان - المملكة األردنية الهاشمية www.iascasociety.org

المشاركة واإلستفادة من األبحاث والدراسات والنشرات مجانًا ٥



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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