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أبوغزاله: إصدار النسخة العربية لكتاب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2020
عّمان – أعلن سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس جمعية المجمع 
الجمعية  إصدار  عن  )األردن(  القانونيين  للمحاسبين  العربي 
للنسخة العربية المترجمة من كتاب معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام 2020.

واإلدارة  المحاسبة  علوم  لتطوير  تسعى  الجمعية  أن  إلى  وأشار 
وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل أو بعض 
مستوى  تطوير  إلى  أيضا  تسعى  أنها  مضيفا  المهنية،  الخدمات 
من  المهنية  المستويات  أعلى  إلى  والسلوك  والممارسة  الكفاءة 
خالل اهتمامها باإلصدارات المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث 

في مهنتي المحاسبة والتدقيق.

وأشار أبوغزاله الى أن الجديد في هذه النسخة هو اعتماد مجلس 
معيار  على  التعديالت  العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار 
المحاسبة الدولي في القطاع العام 19 »المخصصات، االلتزامات 
القطاع  في  الدولي  المحاسبة  ومعيار  المحتملة«،  واألصول 
العام 42 »المنافع اإلجتماعية«، نتيجة للتعديالت التي أصدرها 
المجلس بعنوان الخدمات الجماعية والفردية )تعديالت على معيار 

المحاسبة الدولي في القطاع العام 19(.

في  الدولية  المحاسبة  معايير  من  مجموعة  تعديل  أيضاً  وتم 
بعنوان  المجلس  أصدره  الذي  للمشروع  نتيجة  العام  القطاع 
العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  على  تحسينات 
2019، حيث يتطلب هذا المشروع إدخال تعديالت ضرورية 
ولكنها ليست عاجلة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

العام، وتم تعديل الوثائق التالية: 

»تكاليف 	   5 العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار 
االقتراض«

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 13 » عقود اإليجار«	 
»انخفاض 	   21 العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار 

األصول غير المولدة للنقد«
»انخفاض 	   26 العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار 

األصول المولدة للنقد«
»األدوات 	   30 العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار 

المالية: اإلفصاح«
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33 » تطبيق معايير 	 

االستحقاق  أساس  على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة 
للمرة األولى )معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(«

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 40 »عمليات اندماج 	 
األعمال في القطاع العام«.

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  شارك   – عّمان 
العام  االتحاد  نظمها  التي  الرقمية  العمل  ورشة  في 
االتحاد  بالشراكة مع  العرب،  والمراجعين  للمحاسبين 

.IFAC الدولي للمحاسبين

وتهدف الورشة إلى تشخيص الواقع الحالي لجمعيات 
للتعامل  الرقمية  المهنية من حيث جاهزيتها  المحاسبة 
مع التطورات والخطط المستقبلية، وكذلك الوقوف على 
التحديات التي تواجهها هذه الجمعيات في تعزيز البنية 
الرقمية لالستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها 

تجاه المهنة وأعضائها واألطراف ذوي العالقة.

افتتح  العرب،  للمحاسبين والمراجعين  العام  ومندوباً عن االتحاد 
افريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  العمل  فريق  رئيس  الورشة 
ممثلي  بالحضور  رحب  حيث  ملحم،  جمال  األستاذ  االتحاد  في 

الجمعيات المهنية. 

والخبراء  للمحاسبين  الدولي  لالتحاد  الجزيل  الشكر  ووجه 
العربي  الدولي  وللمجمع  الفنية،  المساعدة  لتقديم  المنتدبين 
الدكتور طالل ابوغزاله على الرعاية  بسعادة  للمحاسبين ممثالً 
المهنية  للجمعيات  المجمع  يقدمه  والذي  المستمر  الفني  والدعم 
في المنطقة العربية والتي تسعى للحصول على عضوية االتحاد 

الدولي للمحاسبين.

»خالل ورشة عمل حول تقييم الجاهزية الرقمية للمؤسسات المهنية«
االتحاد الدولي للمحاسبين يوجه الشكر للدكتور أبوغزاله على الرعاية والدعم الفني المستمر 
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المحاسبية  الجمعيات  مختلف  من  ممثلين  الورشة  في  وشارك 
كلوديو  السيد  من  كل  شارك  كما  العربية،  المنطقة  في  والمهنية 
المعلومات في  تقنية  جيروالمي والسيد فرانسيس ثوماس خبراء 
االتحاد الدولي للمحاسبين والسيد مانيويل اريس مدير الدعم الفني 
وتطوير الجودة والسيدة آنا جينسن مسؤولة الدعم الفني والتطوير 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

االتحاد الدولي للمحاسبين 
العالم،  مستوى  على  والمحاسبة  التدقيق  لمهنة  العالمية  المنظمة 
من  أكثر  ويضم  الدولية،  االقتصادات  وتطوير  تنمية  إلى  يهدف 
يمثلون  ووالية  بلدا   130 من  أكثر  في  وشريكا  عضوا   175
ثالثة ماليين محاسب تقريبا عاملون في الخدمات العامة والتعليم 

والخدمات الحكومية والصناعة والتجارة.

االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
مؤسسة تعمل في إطار مجلس الوحدة االقتصادية التابع للجامعة 
المحاسبية  المهنية  الجمعيات  في عضويتها  تشمل  والتي  العربية 

في الدول العربية.

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين
تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية عام 1984 في مدينة لندن-
المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسمياً في عمان عام 1994. ويهدف 
إلى االرتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع ذات العالقة على 
المستوى الدولي، باإلضافة إلى المحافظة على االستقاللية المهنية 
للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير اإلشراف المهني 

عليهم كوسيلة لالرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

اختارت صحيفة »خليج تايمز« المجمع الدولي العربي للمحاسبين 
القانونيين للسنة الثانية ليكون الراعي اإلعالمي لفعاليتها »الهجينة« 
القادمة لإلصدار الثاني من »قمة العصر الجديد للمالية والمحاسبة« 

والتي من المقرر أن تقام في 17 و18 من مايو/ أيار 2021.    

وتجمع »قمة العصر الجديد للمالية والمحاسبة« أكثر من 350 من 
قادة ومهنيي المجال المالي من دول مجلس التعاون الخليجي في 
منصة واحدة لمناقشة المشهد المالي والمحاسبي الحالي، والمداولة 
بشأن دور التكنولوجيا في مجالهم ولوضع استراتيجيات للفرص 

والتحديات المستقبلية.   

وتعد »خليج تايمز« أول صحيفة تصدر باللغة االنجليزية تُطلق 
لألخبار  المتحدة عام 1978. وتضم قسماً  العربية  من اإلمارات 
لألحداث  الحية  للمتابعة  وقسماً  األعمال،  وصفحات  العامة، 
في  االنجليزية  باللغة  تداوالً  األكثر  الصحيفة  تعد  الرياضية. كما 

منطقة الخليج العربي، وتصل إلى جميع أرجاء اإلمارات العربية 
المتحدة، كما تصل إلى البحرين وُعمان والكويت وقطر والسعودية 

من خالل شبكة توزيع مخصصة لذلك.

بعد أن بدأت العمل في مهنة التدقيق الداخلي أدركت مدى صعوبة 
هذه المهنة )  » مهنة  المتاعب« وفقا لتسمية الدكتور جمال محمد 
شحات(، كما أدركت ِكبَر المقاومة من  أغلب اإلدارات 
التي يتم التدقيق عليها  وعدم تقبلهم في الكثير من األحيان 
لمالحظات وتوصيات إدارة  التدقيق الداخلي رغم أنها 
تسعى إلى تحسين العمل. يعود ذلك لعدة أسباب، والتي 
 منها المرتبط ببيئة العمل وثقافة المنظمة، أو المرتبط 
بالمدقق  المرتبط  ومنها  التدقيق  نفسه،  عميل  بطبيعة 
استقاللية  إدارة  عدم  األسباب  تلك  رأس  على  نفسه، 
فيه  شك  ال  ومما  االنتاجية.  الداخلي وضعف  التدقيق 
أن المنظمات )العامة والخاصة وغير الهادفة للربح( 
النطاق،  واسعة  تدقيق  عمليات  إلى  تحتاج  أصبحت 

وفي  البديهية،  األمور  مراجعة  تتجاوز 
توفّر موارد إضافية  أغلب األحيان دون 
مرور  مع  الداخلي.  التدقيق  إلدارات 
الوقت أصبحت أتفهم معظم تلك األسباب 

وأعمل  جاهداً لتقليل مسبباتها وآثارها.

أكدت  فقد  الصعوبات؛  هذه  من  بالرغم 
مكونات  وباقي  الداخلي  التدقيق  معايير 

»اإلطار الدولي للممارسات المهنية« اإللزامية وغير اإللزامية، 
محافظة  ضرورة  على  الداخليين  المدققين  معهد  عن  الصادرة 
والمقصود  بكفاءة.  والعمل  الداخليين على موضوعيتهم  المدققين 
هي  والتي  الداخلي،  التدقيق  مهنة  في     )Efficiency(   بالكفاءة

للسنة الثانية: المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين راعيا إعالميا لإلصدار الثاني من »قمة العصر الجديد 
للمالية والمحاسبة«

العمل بذكاء وليس بعناء في مهنة التدقيق الداخلي
بقلم عالء عبدالعزيز أبونبعه، خبير تدقيق داخلي وحوكمة مؤسسية

MACC, CIA, CPA, CRMA, CICP - خبير تدقيق داخلي وحوكمة مؤسسية
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استخدام  ترشيد  على  القدرة  مدى  إداري،  إصطالح  األصل  في 
الموارد المتوفرة أو الطاقة التي يمتلكها  المدقق لتحقيق األهداف. 
التي  التوصيات  من  إلى مجموعة  أتطّرق  المقال سوف  هذه  في 
تساعد في تحقيق الكفاءة المتوقعة من إدارة التدقيق الداخلي عن 
طريق استخدام أقل كم  ممكن من الموارد والمدخالت إلنتاج أكبر 

كّم ممكن من المخرجات والنتائج المرغوبة. 

نصائح لرفع الكفاءة 
 Audit( التدقيق  إدارة  أنظمة  في  االستثمار  عن  بعيداً 
البيانات  استخراج  وأدوات   ،)Management Systems
جداً؛  مجٍز  فيها  االستثمار  على  العائد  أن  أعتقد  والتي  وتحليلها 

أوصي بما يلي، وهي أمور ال تحتاج إلى الكثير من الموارد: 

أوالً – داخل إدارة التدقيق الداخلي: 
األولويات . 1 ترتيب  في  الداخليين  المدققين  مهارات  تنمية 

وإدارة الوقت.
اإلدارة . 2 سجالت  وإدارة  »األرشفة  حلول  أفضل  تبني 

واسترجاع  التخزين  تزيد من سرعة  أنها  إلكترونياً«، حيث 
المعلومات والمستندات وتقلل من مخاطر تخزينها وأرشفتها 
يدوياً وتمكن من االحتفاظ بإصدارات متعددة منها. وفي هذا 
مهارات  تنمية  على  اإلدارة  مدير  يحرص  أن  يجب  السياق 
مع  التعامل  وفي  والفهرسة،  التوثيق  مجال  في  المدققين 
حفظ  مجال  في  واستخداماتها  اآللية  الحاسبات  تطبيقات 

واسترجاع وإدارة وتداول الوثائق والمستندات. 
3 . ،)Clean Desk Policy( النظيف  المكتب  سياسة  تبنّي 

أن هناك عالقة  القول  يمكنني  الشخصية  فمن واقع تجربتي 
إيجابية بين المكتب المرتب واإلنتاجية تحت شرط وهو رغبة 

الشخص في إنجاز أعماله.

ثانياً – خالل تخطيط مهام التدقيق: 
يظن البعض أن أهم عمليّة في عمليات التدقيق الداخلي هي التنفيذ، 
إال أن التجارب واألبحاث أظهرت خالف ذلك نظراً لوجود عمليّة 
التدقيق.  أعمال  تنفيذ  عمليّة  إلى  الوصول  تسبق  وصعبة  طويلة 
الكثير  التخطيط.  عمليّة  هي  التدقيق  عمليات  في  عملية  أهم  إن 
أن كل ساعة نقضيها في  إلى  أشاروا  اإلدارة  الدراسات وقادة  من 
التخطيط توفر لنا أربع ساعات عند التنفيذ. فالتخطيط ليس مضيعة 
للوقت، لذلك فإن عملية التدقيق الداخلي تعتمد بشّدة على التخطيط 
التدقيق   نشاط  لمجتمع  السليم  التحديد  من  بِدأً  السليم 
)كون التدقيق - Audit Universe( ومن ثم إعداد 
الخطة االستراتيجية والسنوية إلدارة التدقيق الداخلي 
وانتهاء  والفرص(   )التهديدات  المخاطر  أساس  على 
التي  األمور  من  التفصيلية.  التدقيق  برامج  بإعداد 

أوصي بها في هذا السياق: 
بذل جهد أكبر في اختيار مهام التدقيق وبالذات . 1

االستشارية منها، ومراعاة تجنب أبرز المخاطر 
زيادة  إن  االستشارية، حيث  بالمهام  المرتبطة 
وحجم  مستوى  على  سلباً  يؤثر  قد  المهام  هذه 
المصلحة  أصحاب  يحتاجها  التي  التأكيدات 

في المؤسسة )كما حدث في شركة توشيبا قبل سنتين(، وفي 
نفس الوقت االمتناع عن تقديم الخدمات االستشارية سيحرم 
الداخلي  التدقيق  فريق  جدارات  من  االستفادة  من  المؤسسة 
)المعارف العلمية والخبرات العملية والمهارات( والتي قد ال 

تكون متوفرة لدى أعضاء اإلدارة التنفيذية وبقية الموظفين.
التنسيق مع الرقابة الخارجية )مثل مراقب الحسابات الخارجي( . 2

لتجنب  وجدت(  )إن  األخرى  الداخلية  الرقابية  واإلدارات 
من  التدقيق«  أو »إجهاد  التأكيد«  بِـ  «إجهاد  يسمى  ما  حدوث 
تنّسق  ال  عندما  ذلك  ويحدث  المختلفة،  الرقابية  اإلدارات  قبل 
منها  المستقلة   – المختلفة   )Assurance( التأكيد  أنشطة 
 وغير المستقلة )مثل إدارات التدقيق الداخلي واالمتثال وإدارة 
المخاطر واألمن والسالمة والجودة وغيرها( وال تتعاون فيما 
بينها بما فيه الكفاية، ما قد يؤدي إلى ازدواجية الجهود  وعدم 
اإلدارات  هذه  من  والمتوقعة  الالزمة  التغطية  توفير  ضمان 
الرقابية المختلفة،  ولذلك ينبغي على مدير إدارة التدقيق الداخلي 
أن يتبادل المعلومات وينّسق النشاطات مع الجهات الخارجية 
والداخلية التي تقدم خدمات  التأكيد والخدمات االستشارية، وذلك 
الجهود،  ازدواجية  وتالفي  لألعمال  الالزمة  التغطية  لضمان 
وقد أشار معيار التدقيق رقم 2050 إلى ضرورة قيام الرئيس 
التنفيذي للتدقيق بهذا األمر كجزء من عملية إعداد خطة التدقيق 
المعيار  لهذا  التنفيذي  اإلرشاد  أشار  ذلك  إلى  إضافة  الداخلي . 
إلى إحدى السبل الكفيلة بتنسيق التغطية الالزمة ألعمال التأكيد 
خالل  من   )Assurance Map( تأكيد  خارطة  وضع  وهي 
ومصادر  تحديدها  تم  التي  الكبيرة  المخاطر  فئات  بين  الربط 
التأكيد ذات الصلة، ومن ثم تقييم مستوى التأكيد المتوفر لكل فئة 
من فئات المخاطر، حيث أن شمولية هذه الخارطة كفيلة بإظهار 
أوجه النقص وحاالت االزدواج في تغطية أعمال التأكيد، مما 
يمّكن الرئيس التنفيذي للتدقيق من تقييم خدمات التأكيد في كل 
مع  التقييم  هذا  نتائج  مناقشة  وتتم  الخطر.  مجاالت  من  مجال 
مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين بحيث يتم التوصل إلى اتفاقية 
بين األطراف حول كيفية تنسيق األنشطة التي من شأنها تالفي 
الكفاءة والفاعلية  الحد األقصى من  الجهود وتحقيق  ازدواجية 
اإلرشاد  نفس  أشار  وقد  لألعمال.  الالزمة  التغطية  لضمان 
لعملية  الالزمة  التغطية  لتنسيق  أخرى  طريقة  إلى  التنفيذي 
 Combined( المشترك  التأكيد  نموذج  استخدام  وهي  التأكيد 
Assurance Model(، حيث يقوم المدققون الداخليون بتنسيق 
جهود أعمال التأكيد مع اإلدارات التي تقوم بوظائف خط الدفاع 
لِـ »نموذج خطوط الدفاع الثالثة« الخاص بمعهد  الثاني )وفقاً 
المدققين الداخليين(، مثل إدارة االمتثال، وذلك بغية التقليل من 

طبيعة وتكرار مهام التدقيق الداخلي. 
المدققين . 3 تساعد  والتي  التدقيق  مهام  أهداف  صياغة  ُحسن 

الداخليين بشكل كبير على تحديد اإلجراءات التي يتعين القيام 
بها، وإعطاء األولوية لإلجراءات ذات المخاطر المرتفعة.

قبل تحديد المتطلبات المبدئية لمهمة التدقيق، يفّضل االجتماع . 4
المتطلبات  هذه  لمناقشة  عليها  التدقيق  سيتم  التي  باإلدارة 
وتوضيح صلتها بأهداف ونطاق المهمة في حال وجود إحساس 
بعدم اقتناع اإلدارة بها، وللتعرف بشكل مبّكر على أي معوقات 
في توفيرها والعمل على التغلب عليها أو إيجاد البديل المناسب.
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ثالثاً – خالل تنفيذ مهام التدقيق: 
من األمور التي أوصي بها خالل تنفيذ مهام التدقيق  )العمل الميداني(:

العمل . 1 من   واالستفادة  أهمية  األكثر  األهداف  على   التركيز 
بمبدأ باريتو )80% من النتائج تتحقق بِـ 20% من الجهد(. 

تنمية مهارات المدققين الداخليين في استخدام األنظمة الحاسوبية . 2
في  أنفسهم  على  واالعتماد  التدقيق،  عمالء  يستخدمها  التي 
استخراج البيانات والتقارير التي يحتاجونها خالل العمل الميداني. 

توزيع مهام التدقيق بحيث يكون لكل فريق تدقيق مهمتان في . 3
نفس الوقت )مهمة كبيرة وشاملة وأخرى صغيرة(، وتوزيع 
ساعات العمل بينهما، وذلك الستغالل وقت المدققين الداخليين 

بأفضل وجه. 
اإلدارة . 4 موارد  من  الكثير  تستهلك  التي  التدقيق  مهام  إسناد 

تحليل  عمل  بعد  ذلك،  تسنى  إذا  خارجي  استشاري  لطرف 
 .)Cost-benefit Analysis( التكلفة والفائدة

المنجزة، . 5 بالمهام  تقديم كشف يومي  العمل  الطلب من فريق 
حيث أن هذا األمر سيحسن الرقابة الذاتية لديهم.  

مبدأ . 6 وتبنّي  التقرير،  من  المضافة  بالقيمة  المتواصل  التفكير 
هام جداً وهو أن »عدد المالحظات ليس مؤشراً لإلنتاجية«، 
 ولذلك يفضل تجنب هدر الوقت والجهد في المالحظات غير 
الهامة وخصوصا تلك التي يتم معالجتها خالل أعمال التدقيق. 
كما يستحسن أن يقوم مدير المهمة باالطالع أوالً بأول على 
مالحظات فريق التدقيق واعتمادها أو إسقاطها، حيث أن ذلك 

يساعد ذلك في إتمام األعمال بأكثر قدر ممكن من الكفاءة. 

رابعاً – اإلبالغ عن نتائج مهام التدقيق: 
من األمور التي أوصي بها عند اإلبالغ عن نتائج مهام التدقيق : 

تجميع كل المالحظات غير الهامة تحت عنوان: »مالحظات . 1
في  الوقت  من  الكثير  توفير  سيتم  الطريقة  فبهذه  أخرى«. 
في  إليها  يُشار  )والتي  األركان  مكتملة  مالحظات  صياغة 
والحالة   ،)Criteria( المعيار   :)5Cs بِـ  اإلنجليزية  اللغة 
واألثر/النتيجة   ،)Cause( والسبب   ،)Condition(
التوصية   / التصحيحي  واإلجراء   ،)Consequence(

 .)Corrective Action(
التي . 2 واألنشطة  األعمال  فهم  على  المدققين  قدرات  تنمية 

والوصول  التحليل  مهارات  وتنمية  عليها  بالتدقيق  يقومون 
إلى استنتاجات منطقية وتنمية مهاراتهم في النقاش واإلقناع 
للتدقيق  الخاضع  النشاط  موظفي  اقتناع  عدم  عند  خصوصا 

بأهمية المالحظات والتوصيات المتعلقة بها.
األخرى . 3 الداخلية  الرقابية  اإلدارات  مالحظات  تكرار  عدم 

إليها في حال ظهورها مرة أخرى و/أو  باإلشارة  واالكتفاء 
عدم معالجتها.

العمل بدون عناء - عندما يكون هناك  الكفاءة - وبالتالي  تتحقق 
تخطيط وتنظيم وإدارة للوقت والموارد ورقابة ومتابعة، فاإلنتاجية 

ليست بكم الجهد وإنما بكفاءته.

28% نسبة الناجحين في امتحانات مؤهل »خبير المعايير الدولية 
»)IFRS Expert( إلعداد التقارير المالية

القانونيين  للمحاسبين  الدولي  العربي  المجمع  أعلن   - عّمان 
)IASCA( نتائج دورة فبراير/ شباط لعام 2021 لشهادة خبير 

.)IFRS Expert( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

نسبة  وبلغت  العربية،  الدول  مختلف  من  طلبة  لالمتحان  وتقدم 
النجاح في هذه الدورة 28% حيث تهدف الشهادة بشكل عام إلى 
الجانب  بفهم  والمتعلقة  الالزمة  المعرفية  القدرات  وتطوير  بناء 
القدرة  وبناء   ،)IFRS( الدولية  للمعايير  والمفاهيمي  النظري 
مهني  بشكل  العملية  المحاسبة  في  الدولية  المعايير  تطبيق  على 
المستمر في مجال  المهني  التطوير  وباحتراف، والمساعدة على 

المعايير ومتابعة التعديالت والتحديثات عليها.

معايير  »خبير  مؤهل  امتحانات  نتائج  عن  اإلعالن 
»)IPSAS Expert( المحاسبة الدولية في القطاع العام
للمحاسبين  الدولي  العربي  المجمع  أعلن   - عّمان 
القانونيين )IASCA( نتائج دورة مارس لعام 2021 
لشهادة خبير معايير  المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 .)IPSAS Expert(

وتقدم لالمتحان طلبة من مختلف الدول العربية، حيث 
معايير  حول  الكاملة  المهنية  المعرفة  الشهادة  تقدم 

تطبيقاتها  على  التركيز  مع  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة 
العملية وتفسيراتها. 

وتشمل العديد من األمثلة على تطبيق المعايير من قبل الحكومات 
ومنشآت القطاع العام التي تصدر بيانات مالية متوافقة مع معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام.

على  الضوء  وإلقاء  األمثلة،  وضع  خالل  من  المؤهل  ويسعى 
ومعايير  التقارير،  وإعداد  المحاسبة  بأمور  الخاصة  الممارسات 
شامالً  مرجعاً  يكون  أن  إلى  العام،  القطاع  في  الدولية  المحاسبة 
لكيفية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

االستحقاق المحاسبي وكذلك على األساس النقدي المعدل.

معايير  و»خبير   ،»)IFRS Expert( المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  »خبير  مؤهل  امتحانات  نتائج 
»)IPSAS Expert( المحاسبة الدولية في القطاع العام
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اإلرشادات الجديدة لمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي تعّزز التأكيد على إعداد التقارير غير المالية

نيويورك - أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في خطوة 
هامة نحو دعم التأكيد على إعداد التقارير غير المالية إرشاداٍت بعنوان 
إرشادات غير إلزامية لتطبيق المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 
)الُمنقّح( على عمليات التأكيد على إعداد التقارير الخارجية الُمَوّسعة.

تأتي اإلرشادات استجابة للتحديات العشرة الرئيسية التي حددتها 
تطبيق  عند  شائع  بشكل  تواجهها  أنها  ورأت  المعنية  األطراف 
المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 )الُمنقّح( »عمليات التأكيد 
المالية  المعلومات  على  المراجعة  أو  التدقيق  عمليات  بخالف 
الجودة  عالي  المتسق  التطبيق  اإلرشادات  وتعزز  التاريخية«. 
للمعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 )الُمنقّح( في عمليات التأكيد 

على إعداد التقارير الخارجية الُمَوّسعة وذلك لتحقيق ما يلي:
تعزيز تأثير تلك العمليات على جودة التقارير الخارجية الُمَوّسعة.	 
تعزيز الثقة في تقارير التأكيد الناتجة.	 
يتمكن 	  بحيث  الموسعة  الخارجية  التقارير  مصداقية  زيادة 

بها  الوثوق  من  التقارير  بهذه  المعنيون  المستخدمون 
واالعتماد عليها.

الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  لرئيس  تصريح  وفي 
»توم سايدنشتاين« قال: »مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 
ليس حديث العهد بعمليات التأكيد على ما يشار إليه عادة بإعداد 
التقارير عن المعلومات غير المالية، فنحن نعمل في هذا المجال 

منذ سنوات لمواكبة المشهد العام دائم التطور«. 

وأضاف »هذه اإلرشادات باإلضافة إلى المعيار الدولي لعمليات 
التأكيد 3410  لعمليات  الدولي  )الُمنقّح( والمعيار  التأكيد 3000 
»عمليات التأكيد على بيانات غازات االحتبس الحراري«، تشكل 
التأكيد  تقارير  في  الثقة  تعزيز  على  ستساعد  قوية  حزمة  معاً 
وتحسين موثوقيتها ويشمل ذلك تمكين الممارسين من االستجابة 
الوثيقة  المتابعة  في  وسنستمر  التقارير.  إلعداد  الجديدة  لألنظمة 
للتطورات العالمية الجارية لنضع مجموعة متماسكة من معايير 
إعداد التقارير عن االستدامة، ونحن مستعدون للعمل على تعزيز 

معاييرنا وأطرنا وإرشاداتنا لدعم التطور.«

ذلك  في  بما  العامة،  المسائل  من  مجموعة  اإلرشادات  وتتناول 
االستعانة بالكفاءة والجدارات المالئمة، وممارسة التشكك المهني 
عالوة  التأكيد،  لعمليات  األساسية  والشروط  المهني،  والحكم 
وتقدم  تحديداً.  األكثر  التقنية  المسائل  من  مزيد  على 
للمساعدة على  وأمثلة  إضافياً  اإلرشادات أيضاً شرحاً 
االستيعاب األفضل للفرق بين عمليات التأكيد المحدود 

وعمليات التأكيد المعقول.

وأعلن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي عن تقديره 
العالمي  للتعاون والتمويل الذي يقدمه مجلس األعمال 

للتنمية المستدامة ومؤسسة جوردون وبيتي مور.

التقارير الخارجية الُمَوّسعة
تلخص عملية إعداد التقارير الخارجية الُمَوّسعة كثيرا من األشكال 
المختلفة من التقارير، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
التقارير عن االستدامة أو التقارير عن البيئة والتقارير االجتماعية 
وتقارير الحوكمة، والتقارير المتكاملة والتقارير عن المسؤولية 
الحراري،  االحتباس  غازات  وبيانات  المجتمعية،  المؤسسية 
أهمية  وتتزايد  العام.  القطاع  في  الخدمات  أداء  عن  والتقارير 
التي  المسائل  وتتناول  الُمّوسعة،  التقارير  من  األنواع  هذه  وقوة 
تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين وغيرهم من المستخدمين 

ألغراض صنع القرار.

مواد داعمة إضافية
نُشَرت أيضاً مادتين من المواد الداعمة غير اإللزامية، وهذه 
االستعانة  يمكن  حيث   - لإلرشادات  مكملة  ليست  المواد 
ولكنها  المواد  لتلك  للرجوع  الحاجة  دون  باإلرشادات 
متاحة باعتبارها مصادر إضافية إذا رغب الممارسون في 
الرجوع إليها: )1( نموذج المصداقية والثقة المتعلق بإعداد 
الُمَوّسعة، )2( أمثلة توضيحية لجوانب  التقارير الخارجية 
منتقاة من عمليات التأكيد على التقارير الخارجية الُمَوّسعة، 
وتشمل المادة األخيرة أمثلة تتناول مجموعة كبيرة من أطر 

إعداد التقارير.

عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
وتأكيد  تدقيق  معايير  يُعد  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس 
ظل  في  وذلك  المهنيين  المحاسبين  جميع  ليستخدمها  وإرشادات 
اإلشراف  مجلس  فيها  يشترك  المعايير  لوضع  مشتركة  عملية 
على المصلحة العامة، والذي يشرف على األعمال التي يقوم بها 
االستشارية  والمجموعة  الدولي،  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس 
إسهامات  تقدم  والتي  الدولي،  والتأكيد  التدقيق  معايير  لمجلس 
متعلقة بالمصلحة العامة بغرض إعداد المعايير واإلرشادات،  أما 
االتحاد  فيسهلها  المجلس  عمليات  تدعم  التي  والعمليات  الهياكل 

الدولي للمحاسبين. 

والعالمة  النشر  حقوق  عن  معلومات  على  للحصول 
رابط  زيارة  يرجى  التصاريح،  عن  والمعلومات  التجارية 
التالي:   اإللكتروني  البريد  عبر  التواصل  أو  التصاريح 

mailto:permissions@ifac.org

IFAC.org :المصدر
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على  للحصول  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  يسعى  لندن- 
لتطوير متطلبات اإلفصاحات  الجديد  المنهج  تعليقات عامة على 
والمتطلبات  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  في  الواردة 
الجديدة لإلفصاحات في المعايير التي تتناول قياس القيمة العادلة 
ومنافع الموظفين. وستُمّكن هذه المقترحات الشركات من تعزيز 
أحكامها والحد من المعلومات »النمطية« ومنح المستثمرين مزيداً 

من المعلومات المفيدة.

األحيان  بعض  في  المالية  بالبيانات  المرفقة  اإليضاحات  تشمل 
غير  المعلومات  من  وكثير  المهمة  المعلومات  من  ضئيالً  قدراً 
ذات الصلة والمعلومات المفصح عنها بصورة غير فعالة، وترى 
األطراف المعنية أن ذلك عادة ما يحدث عندما تُعامل المتطلبات 
الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كقائمة مرجعية 

دون تطبيق أحكام فعالة.   

في  اإلفصاح  متطلبات  لتطوير  جديداً  منهجاً  المجلس  ووضع 
لطلب  استجابة  وذلك  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 
القضايا.  تلك  معالجة  في  المجلس  لمساعدة  المعنية  األطراف 
هذا  على  بناًء  وضعت  التي  اإلفصاح  متطلبات  من  ويُقَصد 
المنهج تمكين الشركات والمدققين وغيرهم بصورة أفضل من 
إصدار أحكام جوهرية أكثر فعالية وبالتالي تقديم إفصاحات أكثر 

فائدة للمستثمرين. 

وُكتب المنهج الجديد على شكل مسودة إرشادية ليستخدمها المجلس 
عند إعداد متطلبات اإلفصاح في كل معيار على حدة، 

ويهدف المجلس بتطبيقه لتلك اإلرشادات إلى:
أن 	  على  للتأكيد  المستثمرين  مشاركة  تعزيز 

المستثمرين  احتياجات  يستوعب  المجلس 
االحتياجات  تلك  يفسر  وأنه  بتعمق  للمعلومات 

بوضوح في المعايير. 
ومطالبة 	  اإلفصاح،  متطلبات  من  الهدف  إبراز 

الشركات بتطبيق األحكام وتقديم المعلومات لتلبية 
احتياجات المستثمرين التي ورد وصفها.

الحد من متطلبات اإلفصاح عن عناصر معينة من المعلومات، 	 
وبدالً من ذلك مساعدة الشركات على التركيز على اإلفصاح عن 

المعلومات الجوهرية فقط.

المعيار   - معيارين  باستخدام  الجديد  المنهج  هذا  المجلس  واختبر 
الدولي إلعداد التقارير المالية 13 » قياس القيمة العادلة«، ومعيار 
مسودة  في  واقترح   -« الموظفين  منافع   «  19 الدولي  المحاسبة 
العرض تعديالت على متطلبات اإلفصاح الواردة في تلك المعايير. 

ا إذا  يسعى المجلس للحصول على تعليقات األطراف المعنية عمَّ
كان المنهج الجديد المقترح لتطوير متطلبات اإلفصاح والتعديالت 
المقترحة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 13 ومعيار 
المحاسبة الدولي 19 ستساعد الشركات وغيرها من الجهات على 

زيادة قدر االستفادة من المعلومات المفصح عنها.

معايير  مجلس  رئيس  هوجرفورست«،  »هانز  لـ  تصريح  في 
المحاسبة الدولية قال:

الواردة  لتطوير متطلبات اإلفصاح  الجديد  المنهج  »نرى أن هذا 
كمحفز  يعمل  قد  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  في 
يمكن  ال  ذلك  ومع  للمستثمرين،  المقدمة  المعلومات  لتحسين 
تحقيق تحسينات حقيقية ما لم تعمل جميع األطراف المعنية معاً - 

الشركات والمدققين والجهات التنظيمية والمستثمرين.

مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين يبدأ مراجعة ما بعد التنفيذ للمعيار الصادر عنه بخصوص 
االستقالل على المستوى الدولي في االرتباطات طويلة األجل

نيويورك - أصدر مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين 
تحديثاً على مراجعة ما بعد التنفيذ لموضوع االرتباط طويل األجل. 

ويقدم هذا التحديث لمحة عامة عن المرحلة األولى من مراجعة 
سيُراَجع  األجل، حيث  االرتباط طويل  لموضوع  التنفيذ  بعد  ما 
حول  العمليات  لشركاء  بالنسبة  معين  شريك  مناوبة  نص  تنفيذ 

العالم وذلك عند تدقيق منشآت المصلحة العامة. 

وتبدأ المرحلة األولى بأعمال جمع المعلومات، ومن المتوقع أن 
تبدأ المرحلة الثانية في الربع الثاني من عام 2023.

انقر على هذا الرابط لتحميل هذا التحديث.
IFAC.org :المصدر

مجلس معايير المحاسبة الدولية يقترح منهجاً جديداً لتحقيق تواصل أفضل من خالل التوضيحات المرفقة 
المالية بالبيانات 
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المعايير  في  اإلفصاح  متطلبات  العرض،  مسودة  قراءة  يمكنك 
إلى  باإلضافة  تجريبي،  منهج   - المالية  التقارير  إلعداد  الدولية 
أسس االستنتاج واألمثلة التوضيحية من على رابط صفحة خطاب 
التعليق. يُطالب المجلس باستالم تعليقات األطراف المعنية بحلول 

21 أكتوبر/ تشرين األول 2021.

ويمكن االطالع على الشكل المختصر الذي يقدم لمحة عامة عن 
المقترحات.

اإلفصاح  مبادرة  من  باعتبارها جزء  المقترحات  المجلس  وضع 
اإلفصاحات على مستوى  مراجعة  - مشروع  بالمجلس  الخاصة 
المجلس  المشروع هو جزء من عمل  المستهدفة، وهذا  المعايير 
تحت شعار التواصل بشكل أفضل عند إعداد التقارير المالية وهو 
واحد من المشاريع المتعددة التي تهدف إلى تحسين اإلفصاحات 

في البيانات المالية.  

IFRS.org :المصدر 

تطبيق  فترة  اليوم  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  مدد   - لندن 
المعيار  في  الواردة  الوسائل  وهي  سنة؛  لمدة  العملية  الوسائل 
وذلك  اإليجار«،  »عقود   16 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي 
اإليجارية  االمتيازات  عن  المحاسبة  في  المستأجرين  لمساعدة 

المتعلقة بكورونا )كوفيد - 19(. 

ومدد المجلس فترة السماح لمدة سنة واحدة لتغطي االمتيازات 
اإليجارية التي ال تُخفّض إال المدفوعات اإليجارية المستحقة 
ذلك  ويأتي  ذلك،  قبل  أو   2022 حزيران  يونيو/   30 في 
ما  كورونا  جائحة  وألن  المعنية  األطراف  لمطالب  استجابة 

تزال في ذروتها.

وصدرت التعديالت األصلية في مايو/ أيار 2020 للتسهيل على 
المستأجرين المحاسبة عن االمتيازات اإليجارية المتعلقة بجائحة 
كورونا، مثل فترات السماح اإليجارية والتخفيضات المؤقتة في 
عقود  عن  مفيدة  معلومات  تقديم  في  االستمرار  مع  اإليجارات، 

اإليجار للمستثمرين.

 1 من  بداية  التقارير  إلعداد  السنوية  للفترات  سارية  التعديالت 
أبريل/ نيسان 2021 أو بعد ذلك.

لالطالع على االمتيازات اإليجارية المتعلقة بكورونا لما بعد 30 يونيو/ 
حزيران 2021 والتي تُعّدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16.

IFRS.org :المصدر

مجلس معايير المحاسبة الدولية يُمدد فترة دعم المستأجرين في محاسبة االمتيازات اإليجارية المتعلقة بكورونا 
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نيويورك - يبدو أن حدة النقاش حول إعداد التقارير عن المعلومات 
غير المالية تزداد يومياً، كما يتزايد إعداد المنظمات لتقارير عن 
أدائها وأثرها األوسع نطاقاً. ومع أن هذا النوع من التقارير كان 
يُعد بصفة طوعية فيما سبق، إال أنه أصبح مطلوباً بموجب القوانين 

أو اللوائح التنظيمية. 

لقاعدة معلوماتية  القرار  المستثمرون وغيرهم من صناع  يحتاج 
أكثر اتساعاً للتوصل إلى قرارات مستنيرة عن توزيع رأس المال 
تكون  بأن  هؤالء  توقع  ذلك  ويشمل  القرارات،  من  ذلك  وغير 
المعلومات المبلغ عنها في التقارير موثوقة. وبتطور عملية إعداد 
التقارير، وجدت زيادة مقابلة في الطلب على عمليات التأكيد على 

هذه األنواع الُمَوّسعة من التقارير.

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ليس حديث العهد بعمليات التأكيد 
على المعلومات غير المالية، فقد كان المجلس نشطاً لسنوات في هذا 

المعيار  يُطبق  التطور.  في  العام  المشهد  استمرار  مع  تزامناً  المجال 
الدولي لعمليات التأكيد 3000 )الُمنقّح(، عمليات التأكيد بخالف عمليات 
التدقيق أو المراجعة على المعلومات المالية التاريخية، الذي صدر في 
عام 2013 على عمليات التأكيد على إعداد التقارير الخارجية الُمَوّسعة.

التدقيق  معايير  مجلس  عن  الصادرة  الجديدة  اإلرشادات  وتمثل 
والتأكيد الدولي بعنوان إرشادات غير إلزامية عن تطبيق المعيار 
الدولي لعمليات التأكيد 3000 )الُمنقّح( على عمليات التأكيد على 
دعم  نحو  هامة  خطوة  تمثل  الُمَوّسعة،  الخارجية  التقارير  إعداد 
للتحديات  المالية وتأتي استجابة  التقارير غير  التأكيد على إعداد 
فتها األطراف المعنية وأشارت إلى أنها تواجهها  العشرة التي عرَّ
في  )الُمنقّح(  التأكيد 3000  لعمليات  الدولي  المعيار  تطبيق  عند 

عمليات التأكيد على إعداد التقارير الخارجية الُمَوّسعة. 

 IFAC.org :المصدر

بالتكنولوجيا  المختصة  العمل  مجموعة  أصدرت   - نيويورك 
والتابعة لمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي مواد داعمة غير 
إلزامية لمساعدة المدققين على معالجة مخاطر االعتماد 
المبالغ فيه على التكنولوجيا، سواًء كانت هذه المخاطر 
ناشئة عن استخدام األدوات والتقنيات المأتمتة أو عن 

االستعانة بالمعلومات التي تنتجها أنظمة المنشأة.

معايير  يتجاهل  أو  يُعّدل  هذا اإلصدار ال  ان  إلى  يشار 

التدقيق الدولية، حيث أن هذه المعايير هي النص الوحيد الملزم دون 
غيره، وقراءة هذا اإلصدار ال تغني عن قراءة معايير التدقيق الدولية.

IFAC.org :المصدر

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يصدر مواد داعمة لمساعدة المدققين على معالجة مخاطر االعتماد المبالغ 
فيه على التكنولوجيا

التقارير الخارجية الُمَوّسعة



الرسوم
االيــــــام بالدوالر االمريكي التاريخ  الساعات اســــــم الــــــدورة #

الــــدورات المهنيــــــــة

600$ األحد - الخميس 2021/2/7 105
املحاسبة  مهنة  مزاولة  لشهادة  لتأهيلية  ا الدورة 

"JCPA األردن" يف  القانونية 
1

600$ األحد - الخميس 2021/2/14 111
التأهيلية لشهادة محاسب دويل عريب قانوين  الدورة 

"IACPA" معتمد 
2

600$ األحد - الخميس 2021/2/28 99
عريب  دويل  إداري  محاسب  لشهادة  التأهيلية  الدورة 

"IACMA معتمد"
3

600$ األحد - الخميس 2021/3/14 90
املحاسبة  معايري  خبري  لشهادة  لتأهيلية  ا الدورة 

IFRS Expert لية  املا لتقارير  ا إلعداد  الدولية 
4

600$ األحد - الخميس 2021/3/21 60
الدولية  املحاسبة  معايري  لشهادة خبري  التأهيلية  الدورة 

"IPSAS Expert" يف القطاع العام
5

600$ األحد - الخميس 2021/4/11 60 "CIMA"الدورة التأهيلية لشهادة التمويل اإلسالمي 6

الــــدورات المتخصصــة

كانون الثاين - يناير

160$ األحد - الخميس 2021/1/28-24 15 أساسيات املالية واملحاسبة للمدراء الغري ماليني 7

130$ األحد - الخميس 2021/1/28-24 12 قانون وتعليامت الضامن االجتامعي وتطبيقاته من الناحية املحاسبية املحاسبية  8

شباط - فرباير

160$ األحد - الخميس 2021/2/11-7 15 )PIA( التدقيق الداخيل العميل 9

160$ األحد - الخميس 2021/2/11-7 15 رضيبة الدخل واملبيعات وتطبيقاتها من الناحية املحاسبية  10

160$ األحد - الخميس 2021/2/18-14 15 إعداد وعرض القوائم املالية   11

130$ األحد - األربعاء 2021/2/24-21 12 IFRS 15 - اهم التعديالت التي طرأت عىل املعيار الدويل 12

160$ األحد - الخميس 2021/3/4-2/28 15 اساليب احتساب التكاليف و قياس االنحرافات 13

آذار - مارس

160$ األحد - الخميس 2021/3/11-7 15 أساسيات املالية واملحاسبة للمدراء الغري ماليني 14

160$ األحد - الخميس 2021/3/11-7 15 التداول باألسواق املالية 15

iascasociety.org

يعلن عن خطته التدريبية الرقمية  للنصف االول من العام 2021 من خالل البث التفاعلي المباشر

مشارك عليك والثاني خصم %%5500!!!! 
من خالل منحة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله



مزايا التسجيل في الدورات الرقمية:
- تسجيل ودفع الكتروني مرن.
- محاضرات تفاعلية وسلسة.

160$ السبت - الخميس 2021/3/22-13 24 تطبيقات املحاسبة العملية وتأهيل املحاسبني إىل سوق 
العمل بإستخدام اإلكسل

16

160$ األحد - الخميس 2021/3/18-14 15 التدقيق املبني عىل املخاطر 17

160$ األحد - الخميس 2021/3/25-21 15 IFRS - 9 أهم التعديالت عىل املعيار الدويل
)األدوات املالية(

18

160$ األحد - الخميس 2021/4/1-3/28 15 رضيبة الدخل واملبيعات وتطبيقاتها من الناحية 
املحاسبية

19

نيسان - ابريل

160$ األحد - الخميس 2021/4/8-4 15 أساسيات املالية واملحاسبة للمدراء الغري ماليني 20

120$ األحد - الخميس 2021/4/8-4 15 املحاسبة االدارية ودورها يف اتخاذ القرارات 21

120$ األحد - األربعاء 2021/4/7-4 12 IFRS 16 - اهم التعديالت عىل املعيار الدويل 22

آيار - مايو

160$ األحد - الخميس 2021/5/27-23 15 التدقيق الداخيل ومدخل اىل الحاكمية املؤسسية 23

160$ األحد - الخميس 2021/5/27-23 15 IT Audit تدقيق نظم املعلومات 24

حزيران – يونيو

 160$ األحد - الخميس 2021/6/24-20 15 اساسيات التدقيق الداخيل  25

225$ األحد - الخميس 2021/6/14-6 21
للبنوك  املالية  التقارير  العداد  الدولية  املعايري 

 IFRS 9 , IFRS 15, IFRS 16, املالية واملؤسسات 
IAS 21, IAS 1, IAS 37

26

160$ األحد - الخميس 2021/6/10-6 15 تحليل مايل متقدم 27

160$ األحد - الخميس 2021/6/17-13 15 إدارة النقد وإعداد املوازنات التقديرية 28

240$ األحد - الخميس 2021/6/17-13 15 رضيبة القيمة املضافة لدول الخليج العريب 29

240$ السبت – الخميس  2021/6/24-19 18 معايري املحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها 30

160$ األحد - الخميس 2021/7/1- 6/27 15 أساسيات املالية واملحاسبة للمدراء الغري ماليني 31

iascasociety.org

لمزيد من المعلومات: هاتف:)٥١٠٠٩٠٠ ٦ ٠٠٩٦٢( - فرعي:١٢٢8 / ١٢٢٥ / ١٢٢٠  |  فاكس:)٥١٠٠٩٠١ ٦ ٠٠٩٦٢( 
E-Mail: Training@iascasociety.org |        https://www.facebook.com/ASCAsociety

اإلجابة عن كامل استفسارات المشاركين من قبل أفضل الخبراء على مستوى الوطن العربي.	 
إمكانية متابعة المحاضرات بعد انتهاء الدورة من خالل التسجيالت الذي يوفرها النظام لمدد محدوده.	 
شهادة حضور الكترونية.	 

ستعقد الدورات من خالل برنامج
Microsoft Teams 

 ،GMT التوقيت: من الساعة 2:30 - ٥:30 مساًء بتوقيت 
ومن الساعة 1٦:30 - 19:30 بتوقيت األردن
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أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

7400 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا	صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

5000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا	صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

(6500 U)  الجيل السادس i7  المعالج : انتل
 MX GT940 نيفيديا + HD معالج الرسومات :  انتل

DDR3  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD 128 جيجا بايت | HDD سعة التخزين : 1 تيرا بايت

(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخلين
لوحة مفاتيح مضاءة   

حقيبة البتوب

(8550 U)   الجيل الثامن i7  المعالج : انتل
® HD  معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD 128 جيجا بايت | HDD سعة التخزين : 1 تيرا بايت

(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخلين
لوحة مفاتيح مضاءة   

(1065 G7 )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل
Iris® Plus Graphics  معالج الرسومات :  انتل
 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع

 SSD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت
(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل

لوحة مفاتيح مضاءة   

(10510 U )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل
  MX250 نيفيديا +  UHD  معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
  HDD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت

RJ45 مدخل ، Type C 3.0، مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل
لوحة مفاتيح مضاءة   

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

Gift

حقيبة البتوب Gift

حقيبة البتوب Gift

حقيبة البتوب Gift
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*VAT Included

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

4800 مللي أمبير 

 FHD – 14.1 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

4000 مللي أمبير 

4290 مللي أمبير 

 FHD – 14.1 إنش

 FHD – 14 إنش

مزود بكاميرا

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا	صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

7000 مللي أمبير 

FHD – 14.1 إنش
شاشة لمس

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا	صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

 Celeron N4100  المعالج : انتل
UHD معالج الرسومات :  انتل

 DDR3LP الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت نوع
 EMMC 64 جيجا بايت  - SSD سعة التخزين : 256 جيجا بايت

HDMI  2.0  مدخل مصغر USB 3.0، مدخلين USB مدخل
RJ45 مدخل

(5005 U )  الجيل الخامس i3  المعالج : انتل
 HD 5500  معالج الرسومات :  انتل

 DDR3  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 HDD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت
Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخل USB مدخل

لوحة مفاتيح مضاءة   

(8259 U ) الجيل الثامن i5  المعالج : انتل
Iris® Plus 655     معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD سعة التخزين : 256 جيجا بايت

Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB   مدخل
لوحة مفاتيح مضاءة   

(1005 G 1)  الجيل العاشر i3  المعالج : انتل
UHD معالج الرسومات :  إنتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت نوع
  SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت

RJ45 مدخل ، Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB  مدخلين

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

Gift

Gift

Gift

Gift

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب  |  ماوس  USB  |  غطاء مطاطي



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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