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IFRS أبوغزاله: إصدار المعايير الدولية 2020 إلعداد التقارير المالية

عّمان - أعلن سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المجمع الدولي 
القانونيين عن إصدار المجمع ألحدث نسخة  العربي للمحاسبين 
عربية مترجمة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لعام 
التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  مع  بالتعاون   ،2020

 .IFRS المالية

الموحد  للنص  المطبوعة  الوحيدة  الرسمية  النسخة  هذه  وتعتبر 
الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  الرسمية  للبيانات 
حسبما صدرت في 1 كانون الثاني/ يناير 2020، والمترجمة من 

.SOCPA الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

واستعرض الدكتور أبوغزاله أهم التعديالت التي احتوتها نسخة 
بموجبه  تم  والذي  الفائدة  سعر  مرجع  إصالح  وأهمها:   2020
تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 »األدوات المالية«، 
االعتراف  المالية:  »األدوات   39 الدولي  المحاسبة  ومعيار 
والقياس«، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 7 »األدوات 

المالية: اإلفصاحات«. يعدل اإلصدار بعنوان إصالح مرجع سعر 
الفائدة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9، والمعيار الدولي 
وهو   39 الدولي  المحاسبة  ومعيار   ،7 المالية  التقارير  إلعداد 

ساري المفعول بداية من كانون الثاني/ يناير 2020.

وذلك  التحوط  محاسبة  متطلبات  بعض  التعديالت  شملت  كما 
لتخفيف وقع اآلثار المحتملة الناجمة عن عدم التيقن الذي يحدث 
جراء إصالح أسعار الفائدة المرجعية، مثل أسعار الفائدة المعمول 
بها بين البنوك )IBORs(. وتتطلب التعديالت من المنشأة تقديم 
معلومات إضافية للمستثمرين عن عالقاتها التحوطية التي تأثرت 

بشكل مباشر بحالة عدم التيقن المذكورة.

وكان المجمع قد وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة المعايير الدولية 
كتابي  وتوزيع  ونشر  طباعة  إلعادة   2019 مطلع   IFRS
والمعايير  لعام 2019  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير 
الحجم 2019، حيث  الصغيرة ومتوسطة  المنشآت  الدولية في 
العربي،  الوطن  مستوى  على  الكتابين  بتوزيع  المجمع  سيقوم 
مكرساً بذلك أكثر من 15 عاماً من التعاون مع مؤسسة المعايير 

الدولية في خدمة المهنة والمهنيين. 

يشار إلى أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس 
كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية بتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 
في  المتحدة. وتم تسجيله رسمياً  -المملكة  لندن  1984 في مدينة 
إلى  المجمع  ويهدف   .1994 فبراير  شباط/   24 بتاريخ  عمان 
االرتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع األخرى ذات العالقة 
المحافظة على االستقاللية  إلى  باإلضافة  الدولي،  المستوى  على 
المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير اإلشراف 

المهني عليهم كوسيلة لالرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

لندن- أعلن أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
عن تشكيل مجموعة عمل للتعجيل بالتقارب فيما يخص المعايير 
قيمة  على  تركز  التي  االستدامة  عن  التقارير  إلعداد  الدولية 
المؤسسات، وإعداد التجهيزات الفنية للمجلس المرتقب 
تحت  االستدامة  عن  التقارير  إلعداد  الدولية   للمعاير 
إدارة مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.   

وستؤسس مجموعة العمل منتدًى للمشاركات الُمنظًّمة 
قيمة  عن  التقارير  إعداد  على  تركز  مبادرات  مع 
المؤسسات وفقاً للوصف الوارد في البيان الصادر عن 
األمناء في 8 مارس/آذار. وتستجيب مجموعة العمل 

أيضاً للبيان الذي أصدرته المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 
)IOSCO( في 24 فبراير/ شباط، والذي يدعو لتنسيق الجهود 
اإلفصاحات  يخص  فيما  الدولي  المستوى  على  االتساق  لدفع 

المتعلقة باالستدامة التي تركز على خلق القيمة المؤسسية. 

وبشكل خاص، ستقدم مجموعة العمل توصيات تقنية، تشمل مزيداً 
من التطوير للنموذج األولي الذي بُني على توصيات فريق العمل 

أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يعلنون عن مجموعة عمل تستهدف تعجيل التقارب فيما 
يخص معايير إعداد التقارير عن االستدامة التي تركز على قيمة المؤسسات
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المعني باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ )TCFD(، باعتباره 
به لوضع معايير  االستعانه  يمكن  الجديد  للمجلس  محتمالً  أساساً 
المواضيع  من  ذلك  وغير  بالمناخ  يتعلق  ا  عّمً التقارير  إلعداد 
نقل  يمكن  كيف  أيضاً  المجموعة  ستراجع  باالستدامة.  المتعلقة 
الخبرة والمحتوى للمجلس الجديد تحت الهيكل اإلداري لمؤسسة 
تسهيل  في  النظر  مع  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 
التعاون وتقليل التشتت في معايير إعداد التقارير عن االستدامة.   

المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  وستترأس 
مجموعة العمل بمشاركة مجلس معايير المحاسبة الدولية، نظراً 
المنظمة  ستشارك  المالية.  التقارير  بإعداد  لالتصال  للحاجة 
باعتبارها مراقباً،  المجموعة  في  المالية  األوراق  لهيئات  الدولية 
المعايير  تقييم  في  المنظمة  ستلعبه  الذي  الجوهري  للدور  نظراً 
هذه  وخالل  عليها.  والمصادقة  الجديد  المجلس  سيصدرها  التي 
بمشاركة  أيضاً  العمل  مجموعة  ترحب  التحضيرية،  المرحلة 
دوائر االختصاص التي تعمل على إعداد التقارير عن االستدامة.

وسيكرس المشاركون جهودهم إلعداد التقارير عن قيمة المؤسسات 
والجمع بين الخبرات الدولية التي تكمل هذه الجهود. ويضع فريق 
توصيات  بالمناخ  المتعلقة  المالية  باإلفصاحات  المعني  العمل 
من  مزيداً  تعزز  والتي  بالمناخ  المتعلقة  اإلفصاحات  يخص  فيما 

االستثمار المستنير وقرارات االكتتاب في اإلئتمان والتأمين.  

 Value Reporting( ريبورتنج«  »فاليو  مؤسسة  وتقدم 
الدولية،  المعايير  وضع  مجال  في  خبرات   )Foundation
وتمثل االندماج المستهدف بين المجلس الدولي المتكامل للتقارير 
)IIRC(، والذي يقدم إطاراً لإلعداد المتكامل للتقارير التي تجمع 
بين المعلومات المالية والمعلومات عن االستدامة، ومجلس معايير 
بكل  خاصة  معاييراً  يقدم  والذي   ،)SASB( االستدامة  محاسبة 

صناعة إلعداد التقارير عن قيمة المؤسسات.    

بالمناخ  المتعلقة  المسائل  عن  اإلفصاح  معايير  مجلس  ويُجّمع 
عن  إرشادات  إطاره  يضع  والذي  المبادرات،  تلك   )CDSB(
خالل  من  للمستثمرين  الجوهرية  المعلومات  عن  اإلفصاحات 
المتعلقة  إدخال المعلومات عن المناخ والمعلومات األوسع نطاقاً 

بالبيئة والمجتمع في التقارير المالية. 

 )WEF( وأخيراً، سيساهم المنتدى االقتصادي العالمي
الصناعات  عبر  واإلفصاحات  المقاييس  على  بالعمل 

كبيرة  مجموعة  في  التنفيذيون  الرؤساء  خلص  والتي  المختلفة 
من أكبر الشركات متعددة الجنسيات ألهميتها بالنسبة لإلفصاح. 
العمل  في  أيضاً  العمل  مجموعة  ستشترك  العملية،  هذه  وخالل 
عن كثب مع المباردة العالمية إلعداد التقارير )GRI( ومشروع 

.)CDP( الكشف عن الكربون

في  العمل  لمجموعة  األول  االجتماع  ينعقد  أن  المتوقع  ومن 
المحرز  التقدم  نيسان 2021، مع نشر آخر األخبار عن  أبريل/ 
على الموقع اإللكتروني لمؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 .)IFRS( المالية

وبالتوافق مع البيان الصادر في 8 مارس/آذار ومع البيان الصحفي 
المالية،  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  عن  الصادر  األخير 
الصادرة  االستدامة  عن  التقارير  إعداد  معايير  أن  األمناء  يرى 
عن المجلس الجديد ستضع أساساً عالمياً إلعداد التقارير الدولية 
في  واالتساق  المقارنة  قابلية  بزيادة  مما سيسمح  االستدامة،  عن 
تطبيق المعايير، وتوفير المرونة الالزمة لتنسيق متطلبات دوائر 
لبنات  )منهج  المتعددة  المعنية  واألطراف  المختلفة  االختصاص 

البناء(.  

األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  مع  العمل  في  األمناء  وسيبدأ 
المالية والمنظمات ذات الصلة لدراسة تشكيل لجنة استشارية من 
الخبراء ذات أطراف معنية متعددة ضمن هيكل مؤسسة المعايير 
االستشارية  اللجنة  وستُكلَّف  المالية.  التقارير  إلعداد  الدولية 
بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركات المجلس الجديد وتبسيطها 
مع األطراف المعنية العالمية ذات الصلة التي تشارك في إعداد 

التقارير عن االستدامة.  

يشار إلى أن »كالرا باربي« ستحصل على إجازة جزئية من عملها 
قائدة مشروع االستدامة  إدارة األثر )IMP( لتصبح  في برنامج 
في مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تحت إشراف 
المؤسسة وبناًء على التوجيه االستراتيجي للجنة التوجيهية التابعة 
لمنظمات  ُميسراً  باعتبارها  لدورها  تكميالً  ذلك  لألمناء. وسيأتي 
إعداد المعايير التي تسعى لتحقيق التقارب الدولي في مجال إعداد 

التقارير عن االستدامة.

www.ifrs.org : المصدر
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مجلس أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يعلن عن توجهات استراتيجية وخطواٍت إضافية بناًء 
على التعليقات على التشاور حول إعداد التقارير عن االستدامة

التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  أمناء  اجتمع   - لندن 
في  لالستمرار   2021 مارس/آذار   4-2 من  الفترة  في  المالية 
إلى  وردت  التي  التعليقات  وهي  ومناقشتها:  التعليقات  تحليل 
األمناء بخصوص الورقة التشاورية عن إعداد التقارير لالستدامة 

)مشاورات 2020(.

الحاجة  على   2020 التشاورية  الورقة  على  التعليقات  وأكدت 
الماسة لوجود معايير دولية إلعداد التقارير عن االستدامة ولدعم 
المؤسسة لتلعب دوراً في إعداد هذه المعايير، لذا يستمر األمناء 
في عملهم على تأسيس مجلس للمعايير الدولية إلعداد التقارير عن 
االستدامة ضمن الهيكل اإلداري الحالي لمؤسسة المعايير الدولية 
شهر  منشور  في  موضح  هو  لما  ووفقاً  المالية  التقارير  إلعداد 

فبراير/ شباط الصادر عن مجلس األمناء. 

ويرحب مجلس األمناء بالبيان العام الصادر عن مجلس المنظمة 
الدولية لهيئة األوراق المالية والذي تعلن فيه المنظمة عن نواياها 
للعمل مع مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لوضع 
التقارير عن  معايير إلعداد  لوضع  جديد  مجلس  لتأسيس  خطة 
ذلك  المال. وسيشمل  أسواق  احتياجات  يلبي  ما  االستدامة وهو 
والمعايير  الجديد  المجلس  على  المستقبلية  المصادقة  في  النظر 

التي سيصدرها. 

ويقر مجلس األمناء بأهمية معايير إعداد التقارير بالنسبة للمصلحة 
وتُصّور  المؤسسات،  قيمة  تتناول  التي  المعايير  وهي  العامة، 
خلق القيمة المتوقع للمستثمرين في اآلجال القصيرة والمتوسطة 

والطويلة واالرتباط المتبادل لخلق القيمة في المجتمع والبيئة.

لعام 2020 وبتشجيع  التشاورية  الورقة  التعليقات على  وبناًء على 
من مجلس المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية، توصل مجلس 
األمناء للرؤى التالية بخصوص التوجه االستراتيجي للمجلس الجديد:

المؤسسات: 	  قيمة  يخص  فيما  المستثمرين  على  التركيز 
بالنسبة  الجوهرية  المعلومات  على  الجديد  المجلس  سيركز 

لقرارات المستثمرين والمقرضين وغيرهم من الدائنين. 
للمناخ: 	  األولوية  إعطاء  مع  االستدامة  نطاق 

أفضل  معلومات  لوجود  الماسة  للحاجة  نتيجة 
عن المسائل المتعلقة بالمناخ، سيركز المجلس 
إعداد  على  أولي  بشكل  مجهوداته  الجديد 
مع  بالمناخ،  المتعلقة  المسائل  عن  التقارير 
احتياجات  تلبية  على  الوقت  نفس  في  العمل 
البيئية  المسائل  عن  للمعلومات  المستثمرين 

واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة. 
البناء على األطر الحالية: سيبني المجلس الجديد 	 

عمله على العمل الراسخ لفريق العمل المعني 

باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ التابع لمجس االستقرار 
المالي، وكذلك على عمل حلف رّواد وضع المعايير إلعداد 
المؤسسات.  قيمة  على  تركز  التي  االستدامة  عن  التقارير 
وسيدرس مجلس األمناء النموذج األولي الذي اقترحه التحالف 
لنهج اإلفصاحات عن المسائل المتعلقة بالمناخ باعتباره أساساً 
معايير  لوضع  عليه  االعتماد  الجديد  للمجلس  يمكن  محتمالً 
لهذا  إلعداد التقارير عن األمور المتعلقة بالمناخ. واستعداداً 
العمل، ستشن مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

عملية مشاركة منظمة مع المنظمات ذات الصلة. 
دوائر 	  من  المعايير  مع واضعي  بالعمل  اللبنات:  بناء  منهج 

االختصاص الرئيسية، ستقدم المعايير التي سيصدرها المجلس 
وقابلية  باالتساق  يتسم  التقارير  إلعداد  عالمياً  أساساً  الجديد 
متطلبات  بشأن  للتنسيق  الالزمة  المرونة  توفر  مع  المقارنة، 

إعداد التقارير التي تجسد اآلثار األوسع نطاقاً لالستدامة.

التي  اإلجابات  يلخص  تعليق  بيان  نشر  األمناء  مجلس  ويعتزم 
وكيفية   ،2020 لعام  التشاورية  الورقة  على  المجلس  تلقاها 
المستنيرة  للقرارات  التوصل  في  التعليقات  بهذه  االستعانة 
المذكورة أعاله. وسينشر مجلس األمناء، باإلضافة لبيان التعليق، 
التغيرات المقترحة على نظام المؤسسة وذلك للتعليق العام وهي 
التغيرات الالزمة إلضفاء الطابع الرسمي على تأسيس المجلس 

الجديد وتكوينه. 

وسيستمر مجلس األمناء في االشتراك مع مجلس المتابعة التابع 
لمؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وُسيخطَر األمناء 
بآراء مجلس المتابعة في التغيرات المقترحة. وتخضع أي تغيرات 

على النظام للتشاور العام مع فترة تعليق تستمر لتسعين يوماً.

ويحرص مجلس األمناء على السير في المسار الصحيح للتوصل 
لقرار نهائي بشأن المجلس الجديد قبل مؤتمر األمم المتحدة السادس 
نوفمبر/  في  سينعقد  والذي  المناخية  التغيرات  عن  والعشرون 
تشرين الثاني 2021، وسيشمل قرار المجلس التحليل التفصيلي 
للتعليقات على متطلبات النجاح التي حددتها الورقة التشاورية لعام 

2020 والشروط األخرى التي ينبغي تلبيتها قبل هذه الدراسة.

 www.ifrs.org : المصدر

http://iascasociety.org
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/#project-history
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/#project-history
https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/trustees-announce-next-steps-in-response-to-broad-demand-for-global-sustainability-standards/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/trustees-announce-next-steps-in-response-to-broad-demand-for-global-sustainability-standards/
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS594.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS594.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf
http://www.ifrs.org
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لمنشأة  المقترح  تعريفه  عن  إضافية  إرشادات  يصدر  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس 
المصلحة العامة

لندن - أصدر مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين 
األخيرة  للمراجعات  إضافياً  سياقاً  يقدم  للموظفين  جديداً  منشوراً 
التي أصدرها المجلس على تعريف منشأة المصلحة العامة. يُكّمل 
منشور الموظفين المادة اإلرشادية الواردة في المذكرة التفسيرية 
تعريف  على  المقترحة  »المراجعات  بعنوان  العرض  لمسودة 
المنشآت المدرجة ومنشآت المصلحة العامة في قواعد أخالقيات 
العامة(،  المصلحة  منشأة  بخصوص  العرض  )مسودة  المهنة« 

والتي صدرت في يناير/كانون الثاني.

وواضعي  المحليين  المنظمين  الموظفين  منشور  وسيساعد 
المعايير الوطنيين أو غيرهم من الجهات المحلية ذات الصلة 
في الدراسة والتخطيط لتبني التعريف الُمنقّح لمنشآت المصلحة 
الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  وضع  بعد  العامة 
للمحاسبين اللمسات النهائية عليه وإصداره. ويقر مجلس معايير 
تحسينات  توجد  قد  بأنه  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك 

على  المجلس  استلمها  التي  للتعليقات  نتيجة  المقترحات  على 
مسودة العرض.

يشار إلى أن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين هو مجلس 
من  العامة  المصلحة  خدمة  مهمته  المعايير،  لوضع  مستقل  دولي 
المدققين،  استقالل  متطلبات  تشمل  أخالقية،  معايير  وضع  خالل 
والتي تسعى لتوسيع نطاق الممارسات األخالقية لجميع المحاسبين 
المهنيين من خالل وضع قواعد أخالقية صارمة وقابلة للتطبيق على 
المستوى العالمي وهي القواعد األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين 

)وتمشل المعايير الدولية لالستقالل( )قواعد أخالقيات المهنة(.

www.ifac.org :المصدر

تعديالٍت  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر   - نيويورك 
محدودة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

الشركات على تعزيز اإلفصاحات عن  التعديالت  تلك  وستساعد 
المفيدة  المعلومات  من  مزيداً  تقدم  بحيث  المحاسبية  السياسات 
للمستثمرين وغيرهم من المستخدمين األساسيين للبيانات المالية، 
في  والتغيرات  المحاسبية  التقديرات  في  التغيرات  بين  والتمييز 

السياسات المحاسبية.

وأصدر المجلس تعديالٍت على معيار المحاسبة الدولي 1 »عرض 
البيانات المالية«، وعلى بيان الممارسة 2 للمعايير الدولية إلعداد 
المالية » إصدار أحكام مهنية جوهرية«، وذلك بعد أن  التقارير 
بالحاجة لمزيد من اإلرشادات لمساعدة  تفيد  إليه تعليقات  وردت 
الشركات على اتخاذ قرارات بشأن ماهية المعلومات عن السياسات 

المالية التي ينبغي اإلفصاح عنها. 

واشترطت التعديالت التي أُدخلت على معيار المحاسبة 
الدولي 1 على الشركات أن تفصح عن معلومات عن 
سياساتها  عن  وليس  الجوهرية  المحاسبية  سياساتها 
المحاسبية المهمة. وتقدم التعديالت على بيان الممارسة 
2 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إرشاداٍت عن 
عن  اإلفصاحات  على  الجوهرية  مفهوم  تطبيق  كيفية 

السياسات المالية.

تعديالٍت على  وبشكل منفصل  أيضاً  المجلس  وأصدر 

معيار المحاسبة الدولي 8 » السياسات المحاسبية، والتغيرات في 
كيف  التعديالت  هذه  توضح  واألخطاء«،  المحاسبية  التقديرات 
المحاسبية  السياسات  التغيرات في  بين  الشركات  تُميز  أن  ينبغي 
التمييز  هذا  أهمية  وتأتي  المحاسبية.  التقديرات  في  والتغيرات 
ألن التغيرات في التقديرات المحاسبية ال تطبق بأثر مستقبلي إال 
أما  المستقبلية،  األحداث  المستقبلية وغيرها من  المعامالت  على 
التغيرات في السياسات المحاسبية فتطبق أيضاً وبشكل عام بأثر 

رجعي على المعامالت السابقة وغيرها من األحداث السابقة. 

وتصبح التعديالت على معياري المحاسبة الدوليين 1 و8 سارية 
يناير/   1 من  اعتبارا  التقارير  إلعداد  السنوية  للفترات  بالنسبة 

كانون الثاني 2023 أو بعد ذلك، مع السماح بالتطبيق المبكر.

www.ifrs.org :المصدر

عن  اإلفصاحات  لتعزيز  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  يُعّدل  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس 
السياسات المحاسبية وتوضيح الفرق بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية

http://iascasociety.org
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-iesba-definition-public-interest-entity
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
http://www.ifac.org
http://www.ifrs.org
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المتعلقة  اإليجارية  االمتيازات  محاسبة  في  للمستأجرين  الدعم  تمديد  يقترح  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس 
بفيروس كورونا 

نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مقترحاً للتشاور 
الدولي  المعيار  على  التعديالت  تطبيق  لفترة  سنة  لمدة  بالتمديد 
في  والتي صدرت  اإليجار«،  المالية 16«عقود  التقارير  إلعداد 
االمتيازات  عن  المحاسبة  في  المستأجرين  لمساعدة  عام 2020 

اإليجارية المتعلقة بفيروس كورونا )كوفيد - 19(. 

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. 

وال تطبق فترة السماح العملية في الوقت الحالي إال على االمتيازات 
 30 في  المستحقة  اإليجارية  المدفوعات  تُخفّض  التي  اإليجارية 

يونيو/ حزيران 2021 أو قبل ذلك.

واقترح المجلس تمديد فترة السماح لتغطي االمتيازات اإليجارية 
التي ال تُخفّض إال المدفوعات اإليجارية المستحقة في 30 يونيو/ 
حزيران 2022 أو قبل ذلك. ويأتي ذلك استجابة لمطالب األطراف 

المعنية ألن جائحة الكورونا ما تزال في ذروتها.

التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  أمناء  مجلس  ووافق 
تستمر ألربعة  والتي  المعتاد  من  أقصر  تعليق  فترة  على  المالية 

عشر يوماً لهذا التشاور نتيجة للطبيعة العاجلة لهذا المقترح.

مسودة  على  التعليقات  إلرسال  النهائي  الموعد  أن  إلى  يشار 
كورونا  بجائحة  المتعلقة  اإليجارية  االمتيازات  بعنوان  العرض 

والممتدة لما بعد 30 يونيو/ حزيران 2021 

 www.ifrs.org :المصدر

معهد  مع  بالتعاون  للمحاسبين  الدولي  االتحاد  أصدر   - لندن 
من  الخامس  الجزء  وويلز  إنجلترا  في  القانونيين  المحاسبين 
األساسيات:  األموال:  غسيل  مكافحة  بعنوان  التعليمية  السلسلة 

سلسة تعليمية: الجزء الخامس: االستشارات الضريبية

ويعد هذا اإلصدار جزءا من سلسة قصيرة تصدر على مدار ستة 
حدوث  لكيفية  استيعابهم  تعزيز  على  المحاسبين  لمساعدة  أشهر 
فعله  عليهم  وما  يواجهونها،  التي  والمخاطر  األموال،  غسيل 
لتخفيف أثر تلك المخاطر والمساهمة بصورة إيجابية في تحقيق 

المصلحة العامة. 

الضريبية  االستشارات  في  الخامس  الجزء  ويبحث 
والطرق المتعددة التي قد تؤدي إلى تعرض الخدمات 

الضريبية لغسيل األموال.

وهذه السلسة الُمجّزأة، التي تركز على سهولة الحصول 
مصدراً  ستصبح  استخدامها،  وسهولة  المصادر  على 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمحاسبين األقل 

دراية بمكافحة غسيل األموال، باإلضافة إلى أنها ستقدم إرشادات 
لمن يبحثون عن مصدر سريع للتذكرة.  

يشار إلى أن »سلسلة مكافحة غسيل األموال: األساسيات« متاحة 
على موقعي االتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين 
السلسة  تلك  ولتكتسب  مجاناً.  تحميلها  ويمكن  وويلز  إنجلترا  في 
أهمية عالمية، فإنها تستعين بالمنهج القائم على المخاطر المأخوذ 
عن مجموعة العمل المالي )FATF( كنقطة انطالق- ومجموعة 
العمل المالي هي المجموعة المسؤولة عن مراقبة غسيل األموال 

وتمويل اإلرهاب على الصعيد العالمي. 

www.ifac.org :المصدر

من  الخامس  الجزء  يصدرا  وويلز  إنجلترا  في  القانونيين  المحاسبين  ومعهد  للمحاسبين  الدولي  االتحاد 
السلسة التعليمية المكونة من ستة أجزاء عن مكافحة غسيل األموال 

يبحث هذا الجزء في تداعيات غسيل األموال على االستشارات الضريبية

http://iascasociety.org
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/ifrs-16-covid-19/ed-rent-concessions-beyond-30-june-2021.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/ErrorPages/404/?item=%2fprojects%2fwork-plan%2fifrs-16-and-covid-19%2fcomment-letters-projects%2fexposure-draft-and-comment-letters-covid-19-related-rent-concessions-beyond-30-june-2021%2f&user=ifrs%5cAnonymous&site=website
https://www.ifrs.org/ErrorPages/404/?item=%2fprojects%2fwork-plan%2fifrs-16-and-covid-19%2fcomment-letters-projects%2fexposure-draft-and-comment-letters-covid-19-related-rent-concessions-beyond-30-june-2021%2f&user=ifrs%5cAnonymous&site=website
https://www.ifrs.org/ErrorPages/404/?item=%2fprojects%2fwork-plan%2fifrs-16-and-covid-19%2fcomment-letters-projects%2fexposure-draft-and-comment-letters-covid-19-related-rent-concessions-beyond-30-june-2021%2f&user=ifrs%5cAnonymous&site=website
https://www.ifrs.org/ErrorPages/404/?item=%2fprojects%2fwork-plan%2fifrs-16-and-covid-19%2fcomment-letters-projects%2fexposure-draft-and-comment-letters-covid-19-related-rent-concessions-beyond-30-june-2021%2f&user=ifrs%5cAnonymous&site=website
http://www.ifrs.org
http://www.ifac.org
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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

http://iascasociety.org
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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

http://iascasociety.org
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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 

JD135*

JD170*

JD60*

http://iascasociety.org
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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

http://iascasociety.org
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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

JD595*

JD650*

http://iascasociety.org
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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 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
                                     

JD465*

*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

JD205*

JD285*

JD340*

http://iascasociety.org


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

هذه النشرة تصدر عن
©)IASCA 2021( المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

يسمح بإعادة النشر شريطة توثيق المصدر

http://iascasociety.org
http://ascajordan.org

