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أبوغزاله يفوز بجائزة األوسكار التعليمي كأبرز شخصية علمية عربية في العام 2020

ومؤسس  رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  فاز   - عّمان 
كأبرز  التعليمي  األوسكار  بجائزة  العالمية«   أبوغزاله  »طالل 

شخصية علمية عربية في العام 2020.

الموارد  تنمية  مركز  أجراه  استطالع  خالل  من  االختيار  وجاء 
البشرية في دبي باإلمارات العربية المتحدة، حيث حصل أبوغزاله 
فيه  الذي شارك  التصويت  اعلى عدد من االصوات خالل  على 
ربع مليون شخص على مدار ستة أيَام من 70 دولة، وفقا للمركز.

افتراضيا  تكريمهم  سيتم  بالتصويت  الفائزين  أن  المركز  وبين 
شخصيات  تحضره  حفل  في  الحالي،  شباط  شهر  من   17 يوم 
أبرز  منها،  فئات  عدة  التصويت  تضمن  حيث  ومتنوعة،  بارزة 

متحدث فاعل في العام 2020، وعدة فئات عن المقاطع المصورة 
األكثر انتشارا وتداوال وتأثيًرا، والحقيبة التدريبية األكثر ابتكاًرا، 

وشخصية سيبقى ِذكراها.

بدأ  دبي  للتدريب في  البشرية  الموارد  تنمية  أَن مركز  إلى  يشار 
وفعالياته  نشاطاته  وتمتد   2013 عام  منذ  التدريب  في  نشاطه 
التدريبية في الكثير من دول العالم من بينها اإلمارات، والسعودية، 
واسبانيا،  وسنغافورة،  وكوريا،  وماليزيا،  وتركيا،  ومصر، 
وألمانيا، وبريطانيا، وايطاليا، وفرنسا، ويهدف إلى تطوير نظام 
الخدمات  وتقديم  العالمية  الجودة  معايير  وفق  المهني  التدريب 
وفق  البشرية  الموارد  لتطوير  المتكاملة  التدريبية  والحلول 

االحتياجات الحالية والمستقبلية للشركات والمنظمات.
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عّمان- بمبادرة من اإلدارة المالية في أمانة عمان الكبرى ورغبة 
من  وبدعم  األمانة،  في  المالية  الكوادر  وتنمية  تطوير  في  منها 
 ،Expertise France الدولية  التقنية  للخبرة  الفرنسية  الوكالة 
مركز  في  القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  عقدت 
الحسين الثقافي التابع لألمانة الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة 

.)JCPA( المحاسبة القانونية في األردن

االحتياجات  لتحديد  رقمي  المتحان  المشاركون  تقدم  قد  وكان 
التدريبية، حيث تم تنظيمه وتنفيذه من خالل جمعية المجمع، ووفقاً 
لقواعد وأحكام الجودة الصادرة عن الجمعية الختيار المرشحين 

لاللتحاق بالدورة. 

وتم خالل الدورة مناقشة المنهاج المقرر لشهادة JCPA، والتي 
تشمل الورقة األولى »التشريعات والقوانين األردنية« والقوانين 
ضريبة  وتطبيقاتها،  الضريبة  أنظمة  مثل  العالقة  ذات  المالية 
الدخل والمبيعات، قانون الشركات، قانون تنظيم مهنة المحاسبة 

باألردن، قانون البنوك واألوراق المالية. 

متعلقة  مواضيع  والتدقيق«  »المحاسبة  الثانية  الورقة  وتشمل 
ومعايير  الدولية،  المحاسبة  المعايير  مثل  والتدقيق  بالمحاسبة 
محاسبة  اإلدارية،  المحاسبة  التكاليف،  محاسبة  الدولية،  التدقيق 

الضرائب، وإعداد الموازنات التقديرية.

Expertise France الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية
هي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تعمل تحت إشراف 
الصناعة  ووزارة  الفرنسية  الخارجية  وزارة  قبل  من  مزدوج 
الفرنسية، في إطار السياسة الخارجية للتطوير والتضامن، الدافع 
وضوح  وتحسين  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  هو  إنشائها  من 

وفعالية الخبرة في خدمة السلطات العامة.

 Amman Municipality أمانة عّمان الكبرى
عن  المسؤولة  الجهة  وهي  عّمان،  األردنيّة  العاصمة  بلدية  هي 
المدينة في مجاالت مختلفة  للمواطنين في  العامة  الخدمات  تقديم 
الثقافية  المجاالت  في  وكذلك  والترقيم،  والنظافة  كالترخيص 

والسياحية والرياضية وبرامج لألطفال وغيرها. 

 Expertise France بدعم من الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية
JCPA جمعية المجمع العربي تعقد دورة تأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في األردن

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  عقد  عّمان- 
إلعداد  الدولية  المعايير  »خبير  مؤهل  امتحان   )IASCA(
فبراير/شباط  شهر  لدورة   )IFRS Expert( المالية  التقارير 
2021، حيث يتكون االمتحان من جلستين، األولى تشمل األسئلة 

الموضوعية، والثانية تشمل األسئلة المقالية. 

الالزمة  المعرفية  القدرات  وتطوير  بناء  إلى  المؤهل  ويهدف 
الدولية  للمعايير  والمفاهيمي  النظري  الجانب  بفهم  والمتعلقة 
في  الدولية  المعايير  تطبيق  على  القدرة  وتطوير   )IFRS(
باإلضافة  وباحتراف،  مهني  بشكل  العملية  المحاسبة 
إلى المساعدة على التطوير المهني المستمر في مجال 

المعايير ومتابعة التعديالت والتحديثات عليها.

ويستهدف المؤهل كل من المحاسبين 
عن  المسؤولين  الماليين  والمدراء 
والمدققين  المالية،  التقارير  إعداد 
أعمال  قطاع  في  المتخصصين 
والعاملين  المالية،  واألعمال  التدقيق 
والبنوك،  االستثمار  قطاعات  في 
المحاضرين  إلى  باإلضافة 
المعايير  مجال  في  المتخصصين 

الدولية إلعداد التقارير المالية.

في  الدورة  امتحانات  نتائج  عن  اإلعالن  يتم  أن  المقرر  ومن 
للمجمع اإللكتروني  الموقع  آذار/ مارس 2021 من خالل   شهر 

.http://ascasociety.org/

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يعقد امتحان مؤهل خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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أهمية التفكير النقدي في مهنة التدقيق الداخلي
إعداد: عالء عبدالعزيز أبونبعه  -  خبير تدقيق داخلي وحوكمة مؤسسية

MACC, CIA, CPA, CRMA, CICP
في دراسة قامت بها شركة Whitley Penn في الواليات المتحدة األمريكية، وشارك فيها أكثر 
 Critical( من 500 قيادي في التدقيق الداخلي، أكد 96% منهم على أهمية مهارة التفكير النقدي
Thinking( في أداء مهام التدقيق، وأكد 49% منهم على أن هناك حاجة ماسة لتدريب المدققين 
مع  بالتعاون   )IIA( الداخليين  المدققين  معهد  بها  قام  أخرى  دراسة  وفي  المهارة)1(.  هذه  على 
Robert Half International Inc. )إحدى أكبر شركات التوظيف في العالم(، أكد كل من 
ريتشارد تشامبرز )الرئيس التنفيذي للمعهد( وبول ماكونالد )المدير التنفيذي األول في الشركة( 

على أهمية مهارة التفكير النقدي للمدققين الداخليين. 

باإلضافة لذلك وزع المعهد استبيانا على قياديي التدقيق الداخلي حول العالم، حيث تم سؤالهم فيه عن أهم خمس مهارات يجب أن 
نتائج االستبيان في إحدى إصدارات  الداخليون، وعادة ما تؤخذ بعين االعتبار عند اختيارهم وتوظيفهم. ونشرت  المدققون  يمتلكها 

المعهد )نبض المهنة - The Pulse of the Profession(. التالي ملخص نتائج االستبيان:

أهم خمس مهارات في نظر قياديي التدقيق الداخلي بالترتيب من األهم إلى األقل أهمية:
التحليل والتفكير النقدي )Analytical & Critical thinking( - 77 % من المشاركين اعتبر أن هذه المهارة هامة، وهذه . 1

.)Fortune 500( النسبة ارتفعت إلى 79% عند المشاركين من أكبر 500 شركة أمريكية من حيث اإليرادات
مهارات االتصال )Communication Skills( - 66 % من المشاركين اعتبر أن هذه المهارة هامة.. 2
استخراج وتحليل البيانات )Data Mining & Analytics( - 47 % من المشاركين اعتبر أن هذه المهارة هامة.. 3
الفطنة في العمل )Business acumen( - 41% من المشاركين اعتبر أن هذه المهارة هامة.. 4
المعرفة العامة في الحاسوب )General IT Knowledge( - 39% من المشاركين اعتبر أن هذه المهارة هامة.. 5

ما هو التفكير النقدي؟
يوجد العديد من التعريفات للتفكير النقدي، ومن ضمنها أن التفكير النقدي هو:

القدرة على التحقق من االفتراضات أو األفكار أو األخبار أو المعلومات هل هي صحيحة، أم تحمل جزءا من الصحة، أم أنها غير . 1
صحيحة، ومن ثم تقييمها باالستناد إلى معايير متفق عليها مسبقًا. 

تفكير يتَِّصف بالحساسية للموقف، وباشتماله على ضوابط تصحيحية ذاتية، وباعتماده على أسس محددة في الوصول إلى األحكام.. 2

الهدف النهائي من التفكير النقدي هو إطالق األحكام المنطقية السليمة المبنية على الدقة، والضبط، والوضوح، والعمق، واالتّساع 
)تسمى المعايير الفكرية العقالنيّة(.

وتسلسلها  األفكار  تنظيم  هو  المنطقي  التفكير  الفرق؛  ولتوضيح  النقدي،  والتفكير  المنطقي  التفكير  بين  يخلط  المهنيين  من  الكثير 
وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضح أو نتيجة مترتبة على حجج معقولة )سلسلة من العمليات واألساليب التي يُمِكن استخدامها 
في معالجة موقف ما بصورة متتابعة(، بينما التفكير النقدي عبارة مجموعة من العمليات أو المهارات الخاصة التي يمكن أن تستخدم 

بصورة منفردة أو مجتمعة، دون االلتزام بأي ترتيب معيَّن.

الموقف.  لمعالجة  باتباع استراتيجية منظمة  المشكلة، وليس مرهونًا  أو حل  القرار  ليس مرادفًا التخاذ  النقدي  التفكير 
فعملية حل المشكلة تبدأ بمشكلة ما وتهدف إلى معرفة كيفية حلها، بينما عملية التفكير النقدي تبدأ من وجود ادِّعاء أو 

استنتاج أو معلومة ويهدف التحقق من مدى صحة ذلك.

)IPPF(  التفكير النقدي في اإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال  التدقيق الداخلي
لم يرد في معايير التدقيق الداخلي وال في اإلرشادات التنفيذية بشكل مباشر مصطلح »التفكير النقدي«، ولكن تم اإلشارة 
إلى بعض الصفات التي يجب أن تكون لدى المدققين الداخليين والتي تشابه صفات المفكر الناقد، وإضافة إلى ذلك تم 
الداخلي رقم  التدقيق  النقدي، ففي معيار  التفكير  ارتباطا وثيقا في منهجية  التي ترتبط  الممارسات  إلى بعض  اإلشارة 

Critical Thinking:  IA’s Value Proposition, https://www.dallasiia.org/wp-content/uploads/2017/11/Critical-Thinking-IAs-  1
 .Value-Proposition-John-Williamson.pdf
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التدقيق  الناقد)2(. وفي معيار  المفكر  الالزمة - ورد مصطلحي »التبصر« و »االقتدار« وهي من صفات  المهنية  العناية   -  1220
الداخلي رقم 2310 - تحديد المعلومات - تم اإلشارة إلى إحدى مكونات منهجية التفكير النقدي، حيث ورد النص التالي في المعيار: 
»يجب   على   المدققين   الداخليين   تحديد   معلومات   كافية   وموثوق   بها   وذات   صلة   ومفيدة   لتحقيق   أهداف   المهمة«، وفي معيار التدقيق 
الداخلي رقم 2320 - التحليل والتقييم - تم اإلشارة إلى مكون آخر: »يجب   على   المدققين   الداخليين   أن   يؤسسوا   استنتاجاتهم   ونتائجهم  

 المهمة   على أساس  أعمال التحليل والتقييم المناسبة«.

في إرشاد مزاولة المهنة )Practice Guide( الخاص بشرح المبادئ األساسية العشرة للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي)3(؛ ورد 
في شرح المبدأ الثاني »إظهار الجدارة والعناية المهنية الالزمة« أنه يجب على المدققين الداخليين التفكير بشكل نقدي لتحديد السبب 

الجذري  لفشل أي ضابط رقابي )the root cause of control failure( حتى يقدم حلول مفيدة للمؤسسة.

في اإلطار العالمي لكفاءات العاملين في التدقيق الداخلي الصادر عن المعهد )4( تم اعتبار التفكير النقدي من أهم عشر كفاءات يجب أن 
يتمتع بها كل مدقق داخلي حتى يكون قادرا على الوفاء بمتطلبات اإلطار المهني الدولي لممارسة مهنة  التدقيق الداخلي    )IPPF(  .  في 

اإلطار العالمي للكفاءات  تم تحديد الكفاءات الفرعية المرتبطة بالتفكير النقدي والتي هي على النحو التالي:
1 ..)professional skepticism( يحافظ على الفضول ويمارس الشك المهني 
المعلومات حول . 2 البيانات وغيرها من  واآللية  للحصول على  اليدوية  والتقنيات  األدوات  متنوعة من  ويستخدم مجموعة   يختار 

العمليات التي يتم  تدقيقها.
 يحلل ويقيم كفاءة وفاعلية العمليات التي يتم تدقيقها.. 3
 يتأكد من استخدام األدوات والتقنيات ذات الصلة أثناء تحليل العملية  التي يتم تدقيقها.. 4
 يطبق تقنيات حل المشكالت للحاالت الروتينية.. 5
 يختار ويستخدم التقنيات المناسبة في البحث وذكاء األعمال وحل  المشكالت المناسبة لتحليل وحل المواقف المعقدة.. 6
 يستخدم التفكير الناقد لتحديد واقتراح التكتيكات لتحسين العمليات التي  يتم تدقيقها.. 7
 يساعد اإلدارة في إيجاد حلول عملية لمعالجة المشكالت التي يتم  تحديدها خالل أنشطة التدقيق.. 	
 يستخدم تقنيات جمع البيانات واستخراج البيانات وتحليل البيانات  والتقنيات اإلحصائية.. 9

 يتأكد من أن المعلومات المستخدمة في صنع القرار ذات صلة ودقيقة  وكافية.. 10
 يستفيد من المقايسة )  benchmark research ( لدعم القرارات  والرسائل الرئيسية.. 11

العالقة بين الموضوعية والتفكير النقدي
من أهم صفات المفكر الناقد وجود استقاللية فكرية والتي هي أساس الموضوعية. معيار التدقيق الداخلي رقم 1100 - االستقاللية 
والموضوعية - نص على أنه يجب على المدققين الداخليين أداء أعمالهم بموضوعية. والموضوعية هي عبارة عن نمط ذهني غير 
متحيز يساعد المدققين الداخليين على أداء مهام التدقيق الداخلي على نحو يجعلهم يعتقدون بسالمة نتائج وجودة أعمالهم دون شائبة، 

وتقتضي الموضوعية عدم تبعية أحكام المدققين الداخليين بشأن مسائل التدقيق آلراء اآلخرين.

ف على المغالطات المنطقية في األدلة والحجج التي   حتى يكون المدقق موضوعيا ومفكرا ناقدا، يجب أن تكون لديه القدرة على التعرُّ
تقدم له خالل التخطيط والتنفيذ واإلبالغ عن نتائج مهام التدقيق المختلفة، حتى ولو كانت كل المعطيات صحيحة، فمن الممكن للدليل 
أو الحجة  أن تكون غير سليمة إذا كان المنطق المستخدم غير سليم، وتسمى هذه الحالة بالمغالطات المنطقية. فالعقل البشري لم يتكيف 
مع استخدام  المنطق بكل دقة، فهناك أفخاخاً منطقية قد ينجذب إليها المدقق، لذلك يجب على المدقق أن يكون واعيا بها ويحاول تفاديها. 

من  المغالطات المنطقية الشائعة:  
الدليل ال تنبع بالضرورة من المعطيات، أو . 1   عدم الترابط ) Non-sequitur (: تطلق عندما تكون نتيجة الحجة/ 

النتيجة قد  تكون صحيحة أو غير صحيحة ولكن تكون الحجة غير سليمة ألن هناك عدم ترابط بين  بمعنى آخر 
المعطيات والنتيجة. وكل المغالطات المنطقية  تشترك بعدم الترابط.  

  االحتكام إلى ُسلطة ) Argument from authority (: هذا النوع من المغالطات هو األسهل في التعرف عليها، . 2
ويحدث عندما يتم إسناد  النتيجة على حكم شخص أو أشخاص خبراء بموضوع الحجة/ الدليل، مثالً: المدير المالي 
إذاً، هذا األمر  يقول أن هذا األمر صحيح؛  بالموضوع،  ِعلمية ومهنية ولدية  خبرة  الشركة صاحب شهادات  في 

ورد التالي في نص المعيار: »يجب على المدققين الداخليين بذل مستوى العناية والمهارة المتوقع أن يكون عليه  أي مدقق داخلي يتحلى بمستوى معقول من   2
التبّصر والجدارة«.

 Practice Guide: Demonstrating the Core Principles for the Professional Practice of Internal  - Implementation Guidance  3
.”Auditing: Enablers and Key Indicators

.The IIA Global Internal Audit Competency Framework  4
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صحيح. غالباً ما تحتوي الحجة على تأكيد عدد سنين خبرة صاحب الُسلطة،  أو ِذكر مستواه التعليمي، أو شهاداته. وعكس هذه 
المغالطة أيضاً يستخدم: »إن صاحب الحجة ال يمتلك )الخبرة، التعليم، الشهادات(،  اذاً حجته البد من أن تكون خاطئة« وهذا 
االستخدام يدخل تحت مغالطة الَشْخصنة. في التطبيق قد تكون هذه المغالطة معقدة من  حيث التعامل معها، لذا من الجائز أن يؤخذ 
بعين االعتبار خبرات أو شهادات الشخص عندما نحلل حجته، أيضاً إجماع العلماء في  الموضوع له ُسلطة البد من أن تؤخذ بعين 
أنواع  عدة تحت هذه المغالطة، منها  االعتبار. االحتكام إلى ُسلطة ال يجعل الحجة صحيحة، ففي النهاية كلنا بشر. هناك أيضاً 
االحتكام إلى الشعبية ) Argument from popularity ( وهي بناء حجة على معطى: »إن األكثرية يفعلون  شيئاً ما، فال بد أن 
يكون هذا الشيء صحيحاً«. ونوع آخر هو االحتكام إلى األفكار المتوارثة ) Argument from antiquity ( وهي بناء حجة  على 

معطى »إنه متعارف عليه منذ القِدم، إذا البد من أن يكون صحيحا«.  

  التحريف ) Strawman (: تحريف حجة الطرف اآلخر لتسهيل االنتقاد ولجعل حجة الطرف األول تبدو قوية وسليمة.    حدث بعده، . ٣
إذاً هو سببه ) Post hoc ergo propter hoc (: لربما تكون هذه المغالطة األكثر شيوعاً، فهي تتبع شكالً بسيطاً وهو س  حدث 

قبل ص، إذاً، س سبّب ص، وهكذا يُفترض السبب والنتيجة لحادثتين فقط لحدوثهما مؤقتاً بعد بعض.  

  التماس المشاعر ) Appeal to emotion (: وهي محاولة إثارة المشاعر بدالً من تقديم حجة سليمة وقوية. من المهم المالحظة . 4
أن في  بعض األحيان قد تثير حجة سليمة منطقياً بعض المشاعر، أو أن تحتوي على جانب مشاعري، ولكن تحدث المغالطة عندما 

تستخدم  المشاعر بدالً من الحجة أو الدليل، أو إلخفاء الضعف في الحجة/ الدليل.  

  الشْخَصنة ) Ad hominem (: مغالطة الشْخَصنة تحدث عندما يُرد على حجة أو دليل بالهجوم على صاحب الحجة/ الدليل بدالً . 5
من  الحجة نفسها/ الدليل نفسه، ويجب التنويه إلى أن اإلهانة بحد ذاتها ال تعتبر مغالطة منطقية، ولكن إذا أُطلق على الحجة/ الدليل 
أنها غير  صحيحة فقط ألن صاحب الحجة/ الدليل لدية صفة معينة فتكون مغالطة. وتستخدم هذه المغالطة إلضعاف حجة/ دليل 

الطرف  اآلخر دون مناقشة الحجة نفسها/ الدليل نفسه.  

  سد الذرائع ) Slippery slope (: هي ربط حدوث أمٍر ما بحدوث عدد من األمور التي تنتهي بحدث سلبي، ولذلك يجب عدم . ٦
حدوث  األمر األول، مثالً: يقول مازن لصالح: »إن لم تقم بعمل هذا الشيء بهذه الطريقة فلن يتم إنجاز المهمة، وإن لم يتم إنجاز 
المهمة لن  تستطيع الحصول على مكافأة، وإن لم تحصل على مكافأة لن تستطيع شراء سيارة جديدة. هل تريد عدم شراء سيارة 
جديدة؟ إذاً،  يجب أن تقوم بعمل هذا الشيء بهذه الطريقة«. هذه المغالطة تستخدم لتتجنب مناقشة الحجة وتحويل االنتباه إلى أمور 

أخرى افتراضية.  

  مغالطة الشخص الذي… ) Anecdotal Evidence (: هي استخدام قصص وتجارب شخصية )الشخص الذي حدث له…، . ٧
الشخص  الذي جرب…( كبرهان لصحة أمر ما أو استخدام أدلة لم تجمع بطريقة علمية في الحجة/ الدليل.  وغيرها الكثير من 

المغالطات األخرى.  

أبرز المهارات المرتبطة بالتفكير النقدي
القدرة على تحديد مصداقية مصدر المعلومات، وتحديد درجة قوة البرهان أو االدِّعاء.. 1

ف على: . 2 القدرة على التعرُّ

االدِّعاءات أو البراهين والحجج الغامضة.	 

أوجه التناقض أو عدم االتساق في مسار عملية االستدالل من المقدِّمات أو الوقائع.	 

االفتراضات غير الظاهرة أو المتضمنة في المعلومة المقدمة للمدقق الداخلي. 	 

التمييز بين الحقائق التي يمكن إثباتها أو التحقق من صحتها، وبين االدعاءات أو المزاعم الذاتية أو القيمية، والتمييز بين المعلومات . 3
واالدِّعاءات واألسباب ذات العالقة بالموضوع، وتلك التي تُقَحم على الموضوع وال ترتبط به.

تحري التحيز أو التحامل )المعيار رقم 1120 - الموضوعية على المستوى الفردي(.. 4

ف على المغالطات المنطقية في األدلة والحجج التي تقدم للمدقق والتي تم اإلشارة إليها سابقاً.. 5 القدرة على التعرُّ

خصائص المفكر الناقد
ملم بالموضوع وال يجادل في أمر ال يعرف عنه شيء.. 1
لديه مهارة في طرح األسئلة والمشاكل واالحتماالت لتضييق نطاق البحث، ويعرف متى يحتاج للمعلومات أكثر . 2

حول أي شيء، ويسأل عن أي شيء غير معلوم له أو غير مفهوم.
لديه القدرة على محاكمة المسلمات ومناقشتها.. 3
يعرف الفرق بين النتيجة التي من الممكن أن تكون صوابا والنتيجة التي ال بد أن تكون صوابا.. 4

»من أهم األمور التي يجب التركيز عليها 
تقييم مدى  عند مقابلة أي مدقق داخلي هو 
وقدرته  على  األفكار  ترتيب  على  قدرته 

التفريق بين الحقيقة والحدس«

لورانس سويرز
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يتجنب األخطاء الشائعة في استدالالته وعلى رأسها:. 5
تأثير الهالة )Halo Effect(: يجب على المدقق الحذر من تأثير الهالة، والتي هي إحدى مشكالت التقييم، وتحدث عندما يؤثر 	 

أحد العوامل الفرعية على التقييم الكلي ألي موضوع. ومثال ذلك عند تقييم موظف غير منضبط إدارياً قد يتأثر المدقق بعدم 
انضباطه فيقيم جميع عوامل التقييم األخرى بناء على هذه الصفة السلبية، فنجده يضع التقييمات كلها ضعيفة بناء على هذه التأثر 

وهو ما يسمى تأثير الهالة.

وهم البحث الدقيق والصارم )Rigorous Research(: ليس المهم كم المعلومات ولكن األهم الصحة والموثوقية والمعقولية.	 

األداء المطلق )Lasting Success(: فمثالً فاعلية الضوابط الرقابية اآلن ال يعني أن فاعليتها سوف تستمر لألبد، ففاعليتها 	 
أمر نسبي ومرتبطة ببيئة العمل التي من طبيعتها التغيير المستمر وبالتالي هذه الفاعلية ليست مطلقة.

يبحث عن األسباب والعلل والبدائل، ويستخدم مصادر علمية موثوق بها ويشير إليها إن دعت الضرورة )المعيار رقم 2320 . 6
بدليل موثوق )قيل وقال –  المدعومة  أقوال وآراء اآلخرين غير  المبنية على  السماعية  التحليل والتقييم(، ويبتعد عن األدلة   –
Hearsay Evidence(، ويبتعد عن السطحية في التفكير باستخدام التعميمات مثل الحكم على األشياء أو الناس أو االفكار بأنها 

جيدة أو سيئة بناء على خبرة أو رأي شخصي.

قوة األدلة التي يعتمد عليها.. 7

يتعامل مع الموقف المعقد بطريقة منطقية.. 	

يتخذ موقفا أو يتخلى عن موقف عند توافر أسباب وأدلة كافية لذلك، ويأخذ جميع جوانب الموقف بنفس األهمية.. 9

يبقى على اتصال بالنقطة األساسية أو جوهر الموضوع.. 10

يعرف أن لدى عمالء التدقيق انطباعات مختلفة حول فكرة ما.. 11

يفصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي، ولديه االستعداد لتقبل اآلراء المخالفة، وعدم التعصب لرأيه.. 12

االستعداد إلعادة التفكير في االسئلة والفرضيات التي يطرحها باستمرار.. 13

خاتمة
إن إتقان المدقق الداخلي لمهارة التفكير النقدي يعزز موضوعيته ويحسن من جودة بالغاته. وقد أشار معيار التدقيق رقم 2420 -  جودة  

 البالغات - إلى  أنه يجب أن تكون التبليغات صحيحة وموضوعية وواضحة وموجزة وبناءة وكاملة وفي أوانها.  

التفكير الناقد يجمع بين الموهبة والمهارة ويمكن تعلمه وممارسته.

مجلس معايير المحاسبة الدولية يتقدم بمعيار دولي جديد إلعداد التقارير المالية ليُمد المستثمرين بصورة أكثر اكتماالً 
عن األداء المالي للشركات الخاضعة لتنظيم األسعار

بمعيار  مقترحاٍت  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  نشر  لندن- 
لتنظيم  تخضع  التي  الشركات  من  سيتطلب  جديد،  محاسبي 
المالي  األداء  أفضل عن  بمعلومات  المستثمرين  تمد  أن  األسعار 

لتلك الشركات. 

ويحدد مبدأ تنظيم األسعار، وهو األمر المتعارف عليه في بعض 
المبلغ  العام،  والنقل  العامة  المرافق  مثل  الصناعات 
الذي يمكن للشركة فرضه على المستهلكين نظير السلع 
أو الخدمات التي تقدمها لهم والفترة التي يمكن للشركة 

فيها أن تفرض تلك المبالغ.  

وفي بعض الحاالت، تختلف الفترة التي ستقدم فيها شركة 
ما السلع أو الخدمات عن الفترة التي يمكن فيها للشركة 
أن تفرض أسعاراً على مستهلكي تلك السلع والخدمات - 
وبالتالي يحدث اختالف في الفترة التي ستبلغ فيها الشركة 

)تعد التقارير( عن إيراداتها في بيان الدخل.  

وعند حدوث هذه الفروق في التوقيت، فإن اإليراد الذي تبلغ عنه 
على  عالوة  بها  الخاص  الدخل  بيان  في  للفترة  بالنسبة  الشركة 
األصول وااللتزامات التي تبلغ عنها في ميزانيتها ال تعطي صورة 
مكتملة عن المبلغ الذي تسمح اللوائح التنظيمية لألسعار للشركة 

بفرضه نظير السلع والخدمات التي تقدمها في تلك الفترة.
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التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  تفرض  ال  الراهن،  الوقت  وفي 
هذه  عن  للمستثمرين  معلومات  تقدم  أن  الشركات  على  المالية 

االختالفات في التوقيت.

الشركات  على  يفرض  اشتراطاً  فسيقدم  المقترح  المعيار  أما 
في  اإلبالغ  خالل  من  للمستثمرين  المعلومات  تلك  تقديم 
بها  يتعلق  وما  التنظيمية  وااللتزامات  األصول  عن  الميزانية 
من دخل تنظيمي ومصاريف تنظيمية في بيان الدخل الخاص 

بتلك الشركات.

الشركات  تقدمها  التي  المعلومات  ستُّكمل  المعلومات  هذه 
المالية وستقدم  التقارير  الحالية إلعداد  المعايير  بموجب  بالفعل 
للمستثمرين صورة أكثر اكتماالً. فالمعلومات اإلضافية ستساعد 
الشركة  إيراد  بين  العالقة  في  التقلبات  فهم  على  المستثمرين 
وستُمّكن  التوقيت،  في  االختالفات  تنتج عن  والتي  ومصاريفها 
المستثمرين من القيام بتقييمات أفضل عن إمكانيات الشركة فيما 

يخص التدفقات النقدية المستقبلية.

قال:  هوجرفورست،  هانز  السيد  المجلس،  لرئيس  تصريح  وفي 
وأرباح  إيرادات  على  كبيراً  أثراً  األسعار  لتنظيم  يكون  »قد 
المستثمرون على  الحالي ال يحصل  الوقت  في  ولكن  الشركات، 
الجديد  المقترح  الدولي  ومعيارنا  األثر،  لذلك  الكاملة  الصورة 
تقديم معلومات إضافية إلعطاء  المالية سيتطلب  التقارير  إلعداد 

المستثمرين صورة أكثر اكتماالً«.

يشار إلى أن المعيار المقترح سيحل محل المعيار الدولي إلعداد 
تنظيمية«.  ألسباب  المؤجلة  »الحسابات   14 المالية  التقارير 
التنظيمية  بعنوان األصول  العرض  إلى مسودة  الوصول  ويمكن 
الموعد  بأن  علما  الرابط.  هذا  على  من  التنظيمية  وااللتزامات 

النهائي للتعليق هو 30 حزيران/ يونيو 2021.

ومن خالل هذا الرابط يمكن الوصل إلى الصورة المختصرة التي 
تقدم لمحة عامة عن المقترحات، كما يمكن مشاهدة الفيديو القصير 

أدناه والذي يقدم المتطلبات المقترحة. 

IFRS.org :المصدر

تطبيق  على  الشركات  لمساعدة  تعليمية  مواداً  تنشر  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة 
االستمرارية متطلبات 

المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  نشرت   – لندن 
الدولية  المعايير  تطبيق  على  الشركات  لمساعدة  التعليمية  المادة 
إلعداد التقارير المالية باتساق، مع التأكيد على أن هذه المادة ال 

تغير المتطلبات الحالية وال تضيف متطلبات جديدة. 

ويطلب من الشركات التي تعد البيانات المالية باستخدام المعايير 
االستمرار  قدرتها على  تُقيّم  أن  المالية  التقارير  الدولية إلعداد 
الحالية  االقتصادية  البيئة  ظل  وفي  مستمرة.  منشأة  باعتبارها 
اتخاذ  فإن  الكورونا،  جائحة  تبعات  من  الشركات  تعاني  التي 
قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعداد البيانات المالية على أساس 
مقارنة  المهني  الحكم  من  عالية  درجة  يتطلب  قد  االستمرارية 
المتطلبات  التعليمية  المواد  تجمع  الشركات،  ولدعم  بالمعتاد. 
المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  جميع  في  الواردة 

والمتعلقة بتقييم االستمرارية.

والتزمت مؤسسة المعايير بدعم األطراف المعنية خالل الجائحة 
بالجائحة  والمتعلقة  نشرتها  التي  التعليمية  المواد  من  بمزيد 
 Supporting( التطبيق«  »دعم  قسم  في  مطالعتها  يمكن  والتي 

application( من على هذه الصفحة. 

ويمكن مطالعة المادة التعليمية بعنوان االستمرارية - تركيز على 
اإلفصاح من على هذا الرابط.

IFRS.org :المصدر
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نيويورك- أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
وطلب حصول  اإليجار«،  »عقود  بعنوان   ،75 العرض  مسودة 
من  ذلك  وغير  الميسرة  اإليجار  بعنوان »عقود  معلومات،  على 
األطراف  تعليقات  استقبال  اإليجار«.  لعقود  المشابهة  الترتيبات 

المعنية على اإلصدارين سيكون بحلول 17 مايو/ أيار 2021.

وتقترح مسودة العرض 75 إدراج نموذج يتوافق مع المعيار 
وذلك  اإليجار«،  عقود   « المالية 16  التقارير  الدولي إلعداد 
بالنسبة  العام.  القطاع  في  اإليجار  عقود  محاسبة  يخص  فيما 

لعقود اإليجار. 

معايير  لمجلس  السابقة  المقترحات  في  ورد  ما  على  وبناًء 
 64 العرض  مسودتي  في  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة 
و75، قٌّدم نموذج حق االستخدام وهو النموذج الذي سيحل محل 
تناوله  الذي  الملكية  نموذج  في  العارضة  والمكافآت  المخاطر 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 13 » عقود اإليجار«. 

مهماً  نموذجاً   75 العرض  مسودة  تقترح  للمؤجرين،  وبالنسبة 
لترحيل المخاطر والمكافآت العارضة من نموذج الملكية الوارد 
ذلك  ويأتي   ،13 العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في 
استجابة للتعليقات التي وردت على مسودة العرض 64 والتجربة 

الواقعية لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16.    

ونَشر طلب الحصول على معلومات إلى جانب مسودة العرض 
75 سيزود مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمزيد 
من المعلومات عن المواضيع التي ينبغي أن تؤخذ باالعتبار عند 
محاسبة عقود اإليجار الميسرة وغير ذلك من الترتيبات المشابهة 
في  كبير  بشكل  عليها  المتعارف  الترتيبات  اإليجار، وهي  لعقود 
القطاع العام. سيتيح ذلك فيما بعد لمجلس معايير المحاسبة الدولية 
اإلضافية  اإلرشادات  ومدى  طبيعة  يحدد  أن  العام  القطاع  في 

المطلوبة في المرحلة الثانية من مشروع عقود اإليجار.

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام »إيان كاروثرز« قال »في ضوء اإلجابات التي وردت على 
مسودة العرض 64 » عقود اإليجار«، والتجربة العملية المستجدة 
المالية 16، قرر مجلس  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  لتطبيق 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يراجع منهجه الشامل 

في مشروع عقود اإليجار«. 

 75 العرض  مسودة  في  الواردة  المقترحات  »ستعزز  وأضاف: 
من الشفافية عند محاسبة عقود اإليجار في القطاع العام، مع إتاحة 
االستفادة من خبرة القطاع الخاص في تنفيذ المعيار الدولي إلعداد 
فسيتيح  معلومات  على  الحصول  طلب  أما   .16 المالية  التقارير 
اإليجارية  المعامالت  األساسية عن  المعلومات  من  مزيداً  لمجلسنا 
األكثر تعقيداً والمتعارف عليها في القطاع العام، مما سيمكن المجلس 
من اتخاذ قرار بشأن اإلرشادات اإلضافية المطلوبة في هذا الشأن.«

كيفية التعليق؟
للوصول إلى مسودة العرض، وملخصها والوثيقة التي تقدم لمحة 
عامة مختصرة عنها، وطلب الحصول على معلومات أو إرسال 
المحاسبة  معايير  لمجلس  اإللكتروني  الموقع  زيادة  يمكن  تعليق، 
الدولية في القطاع العام، www.ipsasb.org التعليقات مطلوبة 

بحلول يوم 17 مايو/ أيار 2021. 

العام أعضاء  القطاع  الدولية في  المحاسبة  ويحث مجلس معايير 
االتحاد الدولي للمحاسبين والجمعيات والشركاء إخطار أعضائهم 

وموظفيهم بوجود هذه الورقة التشاورية. 

IFAC.org :المصدر

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يصدر منشورين للتعليق العام حول عقود اإليجار 
الميسرة وغير ذلك من  العرض ٧5 »عقود اإليجار«، وطلب حصول على معلومات، عقود اإليجار  مسودة 

الترتيبات المشابهة لعقود اإليجار
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الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  أصدر   - نيويورك 
للمحاسبين مراجعاٍت على القواعد األخالقية الدولية  للمحاسبين 
المهنيين )وتشمل قواعد االستقاللية( )القواعد األخالقية(، وتتناول 
تلك المراجعات موضوعية مراجعي جودة العمليات وغيرهم من 

المراجعين المختصين. 

ويتداخل هذا المشروع مع مشروع تطوير المعيار الدولي إلدارة 
المشروع  وهو  العمليات«  على  المراجعات  »جودة   2 الجودة 
الخاص بمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي والذي وضع عليه 

المجلس اللمسات النهائية في ديسمبر/كانون األول 2020. 

وتقدم تلك المراجعات إرشادات تدعم المعيار الدولي إلدارة الجودة 
2 في تناول مدى أهلية الفرد في العمل في مجال مراجعة جودة 
العمليات، بالتركيز على سمة الموضوعية بالغة األهمية. وتركز 

اإلرشادات، من بين موضوعات أخرى، على ما يلي:
تمس 	  التي  التهديدات  تعريف  لضرورة  التفصيلي  الشرح 

التهديدات  تلك  وتقييم  األساسي  الموضوعية  لمبدأ  االمتثال 
ومعالجتها، وهو األمر الذي قد يظهر عند تعيين شخص ما 

في منصب مراجع جودة عمليات في عملية معينة.  
اإلشارة بشكل واضح ودعم االشتراط الوارد في المعيار الدولي 	 

إلدارة الجودة 2 والذي يفرض على الشركات أن تضع شرطاً 
للجدارة، وهو وجود فترة تهدئة لسنتين يبتعد فيها مراجع جودة 

العمليات عن االشتراك في عمل ما فيما يخص نفس العملية. 
التأكيد على أن مطلب فترة التهدئة الوارد في المعيار الدولي 	 

لمبدأ  االمتثال  دعم  مزدوجاً؛  هدفاً  يخدم   2 الجودة  إلدارة 
الموضوعية األساسي وأداء العمليات بجودة عالية. 

تعيين  فيها  يتم  التي  المواقف  في  اإلرشادات  تطبيق  أيضاً  يمكن 
شخص ما في منصب المراجع على العمل الذي تم أداؤه، وذلك 
التي  التهديدات  لمواجهة  الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  إطار  في 

ُحددت والتي تمس االمتثال للمبادئ األخالقية األساسية.

الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  لرئيس  تصريح  وفي 
»تتحقق  قال:  توماداكيس«  »ستافروس  دكتور  للمحاسبين، 
ألداء  بهم  الموثوق  األشخاص  يتصرف  بأن  العامة  المصلحة 
دور المراجعين بموضوعية ال جدال فيها، نظراً ألهمية الدور 

الذي يلعبه هؤالء.« 

حماية  حواجز  لتعزيز  الجديدة  اإلرشادات  »تهدف  وأضاف: 
المكثفة  التنسيق  جهود  على  أثني  أن  وأود  المهمة،  الوظيفة  هذه 
للمحاسبين ومجلس  الدولية  السلوك األخالقي  بين مجلس معايير 
على  النهائية  اللمسات  في وضع  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير 
هذه اإلرشادات، وأتقدم بالشكر والعرفان لمجلس اإلشراف على 

المصلحة العامة إلسدائه للمشورة القيمة في هذا المشروع.« 

يشار إلى أن اإلرشادات المحسنة تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ 
كانون األول 2022. 

IFAC.org :المصدر

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يشجع على مشاركة المعنيين بالمجلس في مشاورات مجلس معايير السلوك 
األخالقي الدولية للمحاسبين بشأن تعريف منشآت المصلحة العامة

نيويورك - يحتفي مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي بإصدار 
مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين لمسودة عرض 
بعنوان » المراجعات المقترحة على تعريف المنشآت 
السلوك  العامة في قواعد  المدرجة ومنشآت المصلحة 

المهني األخالقي«.

معايير  مجلس  أصدرها  التي  العرض  مسودة  وتوسع 
السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين من نطاق تعريف 
فئات  من  مزيداً  ليشمل  العامة  المصلحة  منشآت 
العامة  المصلحة  لمستوى  بالنظر  وذلك  المنشآت، 
مسودة  وتستبدل  المنشآت.  لتلك  المالية  األوضاع  في 

منشأة  باعتبارها  المدرجة«  »المنشأة  مصطلح  أيضاً  العرض 
مصلحة عامة بمصطلح »المنشأة المطروحة للتداول العام« وتعيد 

تعريف الفئة.

الدولي،  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  لرئيس  تصريح  وفي 
التدقيق  معايير  مجلس  »يتعاون  قال:  سايدنشتاين«  »توم  السيد 
والتأكيد الدولي تعاوناً وثيقاً مع مجلس معايير السلوك األخالقي 
بالدور الهام  الدولية للمحاسبين في هذا المشروع، وذلك إقراراً 

الذي تلعبه منشآت المصلحة العامة في األسواق العالمية«. 

األخالقية  والمعايير  التدقيق  معايير  بين  التقارب  »إن  وأضاف: 
المهنية من حيث المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمصلحة العامة 

لمراجعي  الموضوعية  أهمية  تؤكد  إرشادات مطورة  للمحاسبين يصدر  الدولية  السلوك األخالقي  مجلس معايير 
جودة العمليات وغيرهم من المراجعين المختصين 
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يمثل أولوية رئيسية، وأن »مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 
قد فكر في اآلثار المحتملة لمعاييره ويحث جميع األطراف المعنية 
المحتملة  المستقبلية  اآلثار  بسبب  المشاروات  في  المشاركة  على 

لمعايير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي.«

وتشمل جوانب مقترحات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية 
للمحاسبين التي قد تؤثر على معايير مجلس معايير التدقيق والتأكيد 

الدولي ما يلي:
تقديم هدف شامل إلدخال مزيد من المتطلبات لتعزيز الثقة في 	 

تدقيق البيانات المالية لمنشآت المصلحة العامة.
فئات 	  ليشمل  العامة  المصلحة  منشآت  تعريف  نطاق  توسيع 

المنشآت، وتطبيق منهج يمكن من خالله تحديد  إضافية من 
وواضعي  المنظمين  أن  وتوقع  عاٍل  مستوى  على  الفئات 
المعايير الوطنية وغيرهم من الهيئات المحلية سيعملون على 
المنشآت  تستوعب  بحيث  المستوى  عالية  الفئات  هذه  تنقية 

المالئمة في السياق المحلي. 
»المنشأة 	  بمصطلح  المدرجة«  »المنشأة  مصطلح  استبدال 

المطروحة للتداول العام« وإعادة تعريف هذه الفئة من فئات 
منشآت المصلحة العامة. وبهذا الخصوص، توضح المذكرة 
معايير  في  المدرجة«  »المنشأة  استخدام مصطلح  التفسيرية 
المداوالت  ونتيجة  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس 

الستخدام  المحتملة  بالمراجعة  يتعلق  فيما  للمجلس  األولية 
في  العامة  المصلحة  ومنشأة  المدرجة«  »المنشأة  مصطلح 

معايير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي. 
تقديم مطلب جديد في قواعد السلوك المهني األخالقي الصادرة 	 

عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين فيما 
تم  قد  كان  إذا  عّما  عاماً  إفصاحاً  لتفصح  الشركات،  يخص 
التعامل مع عميل تدقيق باعتباره منشأة مصلحة عامة. وتقدم 
المذكرة التفسيرية معلومات عن االعتبارات األولية لمجلس 
معايير التدقيق والتأكيد الدولي فيما يتعلق بخيارات احتمالية 

مواصلة تحقيق الشفافية من خالل تقرير المدقق.

أصدر مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين مواداً 
إرشادية إضافية في شهر فبراير/شباط، وسيستضيف ندوتين عبر 
العرض  مسودة  فهم  لتعزيز  وذلك  آذار،  مارس/  في  اإلنترنت 

والحث على المشاركة في المشاورات العامة. 

ويحث مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين جميع 
العامة، خاصة  المشاورات  المشاركة في  المعنية على  األطراف 
في السؤال رقم 15، وهو األمر الذي سيساعد المجلس على إجراء 
تقييم أولي للجوانب الهامة في المقترح، وذلك بحلول 3 مايو/أيار 

2021 من خالل الموقع اإللكتروني للمجلس.

IFAC.org :المصدر
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يعلن عن عقد دورتين رقميتين بعنوان:
(JCPA) شهـادة مـزاولـة مـهنـة الـمحاسبـة الـقـانـونـي في االردن
(IACPA)  الدورة التأهيلية لشهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد

األیام:
األحد - الخمیس  

عدد الساعات:
JCPA: ۱۰٥ 

IACPA: ۱۱۱

رسوم االشتراك:
٦۰۰ دوالر امریكي

وخصم ٥۰٪ عــلــى
رسوم المشارك الثاني  

 

لمزيد من المعلومات:
 1 2 2 8  /  1 2 2 5 0096265) - فرعي: 1 0 0 9 0 0 ) هاتف: 

(0096265 1 0 0 9 0 1 ) فاكس: 
E-Mail: Training@iascasociety.org

www.iascasociety.org

ASCAsociety 

تعقد الدورة عبر برنامج
Microsoft Teams
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TAGTech.Global Building 7, Abdel Rahim Al-Waked Street, Shmeisani, Amman, Jordan
TAGUCI Building104 Mecca Street, Um-Uthaina, Amman, Jordan

Talal Abu-Ghazaleh for Technologies

Screen Protector  |  Charger OTG  |  1 Year Warranty 

  Leather Cover | Docking Keyboard-touch pad & Stylus Pen
 HQ Bluetooth Earphones and Screen Protector | 1 Year Warranty 

Leather Cover  |  1 Year Warranty

JD185*

*VAT Included

TABLETS

6000 mAh

Spreadtrum SC9863 Octa Core 4 GB RAM

10.1” FHD Android 9 Dual SIM Cards

5 MP Front Camera, 13 MP Rear CameraAC WIFI, GPS, Bluetooth

64 GB Storage

6000 mAh 10” FHD Android 10 Single SIM Card

5 MP Front Camera, 16 MP Rear CameraAC WIFI, GPS, Bluetooth

MediaTek MTK8788 Octa-core 6 GB RAM 128 GB Storage

4000 mAh 8” HD+ Android 10.0 Housing Plastic 

2 MP Front Camera, 8 MP Rear CameraWIFI, GPS, Bluetooth

Spreadtrum SC7731E Quad Core 2 GB RAM 32 GB Storage

6500 mAh 10.1” FHD Android 9.0 Single SIM Card

5 MP Front Camera, 13 MP Rear CameraAC WIFI, GPS, Bluetooth

Spreadtrum SC9863 Octa Core 4 GB RAM 64 GB Storage

Rubber Cover
1 Year Warranty 

Light Sensor / Distance sensor 

JD145*

JD135*

JD200*

JD170*

JD70*

JD60*
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TAGTech.Global Building 7, Abdel Rahim Al-Waked Street, Shmeisani, Amman, Jordan
TAGUCI Building104 Mecca Street, Um-Uthaina, Amman, Jordan

Talal Abu-Ghazaleh for Technologies

CPU: MediaTek Helio P60 Octa-core
6 GB RAM
Android 10
64 GB Storage
Dual Nano SIM Card
Battery Capacity 4000 mAh
Display: 6.2” HD+
8 MP Front Camera, 16 MP Rear Camera

JD100*

CPU: MediaTek Heilo A25 Octa Core
4 GB RAM
Android 10                    
128 GB Storage
Dual SIM Cards + TF Card
Battery Capacity  4500 mAh
Display: 6.55” HD+  
8 MP Front Camera, 16 MP Rear Camera 

CPU:MediaTek Heilo P60 Octa-core
6 GB RAM
Android 10
128 GB Storage 
Dual SIM Cards
Battery Capacity 4400 mAh
Display: 6.3” FHD+
16 MP Front Camera, 16 MP Rear Camera 

*All Inclusive

Wired Headphones | Screen Protector | Back cover | 1 Year Warranty

Screen Protector | Back cover | 1 Year Warranty

Screen Protector | Back cover | 1 Year Warranty

JD110*

JD120*

Phones
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TAGTech.Global Building 7, Abdel Rahim Al-Waked Street, Shmeisani, Amman, Jordan
TAGUCI Building104 Mecca Street, Um-Uthaina, Amman, Jordan

Talal Abu-Ghazaleh for Technologies

Intel Core i7 6th Gen (6500U)       
GPU: Intel® HD +  NVIDIA GT940 MX 
8 GB DDR3 RAM                  
Storage: 1 TB HDD  |  128 GB SSD
2 IN 1 SD/MMC                                       
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI (4K)                                  
Backlit Keyboard

Carrying Case | 1 Year Warranty

Intel Core i7 8th Gen (8550U)       
GPU: Intel® HD 
8 GB DDR4 RAM                   
Storage: 1 TB HDD  |  128 GB SSD
2 IN 1 SD/MMC
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI (4K)      
Backlit Keyboard            

Carrying Case | 1 Year Warranty

Intel Core i7 10th Gen (1065G7)   
GPU: Intel® Iris® Plus Graphics
8 GB DDR4 RAM  
Storage: SSD 128 GB + SSD 512 GB     
2x USB 3.0,  1x USB 2.0, 1x HDMI
Backlit Keyboard          

Fabric Sleeve Case | 1 Year Warranty

Intel Core i7 10th Gen (10510U) 
GPU: Intel® UHD + Nvida MX250,  GDDR5  2GB
8 GB DDR-4 RAM               
Storage: SSD 128 GB + HDD 512 GB
2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Type C, 
1x HDMI,  RJ45
Micro SD Card Reader     Backlit Keyboard         

Fabric Sleeve Case | 1 Year Warranty

JD600*

*VAT Included

LAPTOPS

4000 mAh

15.6” FHD

Built in Camera

AC Wi-Fi, Bluetooth 4.0

4000 mAh

15.6” FHD

Built in Camera

AC Wi-Fi, Bluetooth 4.0

JD550*

5000 mAh

15.6” FHD

Built in Camera

Fingerprint 

AC WIFI, Bluetooth 4.2

7400 mAh

15.6” FHD

Built in Camera

Fingerprint 

AC WIFI, Bluetooth 4.0

JD630*

JD595*

JD750*

JD650*
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Intel Celeron N4100
GPU: Intel UHD Graphics 600                       
4 GB LPDDR3 RAM 
Storage: 256 GB SSD + 64 GB EMMC
1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 
1 MINI-HDMI, RJ45 

1 Year WarrantyFree

Carry bag | USB mouse | Rubber cover | 1 Year Warranty

1 Year Warranty

Intel Core i3 5th Gen (5005U)
GPU: Intel HD graphics 5500
8 GB DDR3L RAM                              
Storage: SSD 128 GB + HDD 512 GB      
1x USB 3.0 1x USB 2.0, 1x Type C, 1x HDMI
Backlit Keyboard

Intel Core i3 10th Gen (1005G1)              
GPU: Intel® UHD                  
4 GB RAM DDR4  
Storage: 128 GB SSD       
2x USB 3.1, 1x Type C, 1x HDMI, RJ45

Fabric Sleeve Case | 1 Year Warranty

Intel Core i5 8th Gen (8259U)     
GPU: Intel® Iris® Plus Graphics 655 
8 GB DDR4 RAM  
Storage: 256 GB SSD         
1x USB 3.1,  1x Type C, 1x HDMI
Backlit Keyboard
                                     

JD505*

*VAT Included

LAPTOPS

4800 mAh

14.1” FHD

Built in Camera

AC Wi-Fi, Bluetooth 4.0

4000 mAh

14.1” FHD

Built in Camera

Fingerprint 

AC WIFI, Bluetooth 4.0

14.1” FHD
Screen ten points touch 

7000 mAh

Built in Camera

Fingerprint 

AC WIFI, Bluetooth 4.2

4290 mAh

14” FHD

Built in Camera

AC WIFI, Bluetooth 4.2

JD245*

JD205*

JD350*

JD285*

JD400*

JD340*
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iascasociety.org الموقع اإللكتروني
ascajordan.org

بريد إلكتروني
asca.jordan@iascasociety.org

salouri@iascasociety.org
www.facebook.com/ASCAsociety
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