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ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي
حفل توقيع كتاب طالل أبوغزاله الجديد »المستقبل الرقمي الحتمي.. عالم المدن الذكية«

دمشق – على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي، نظم 
االتحاد العربي للتجارة اإللكترونية حفال لتوقيع كتاب سعادة الدكتور 
طالل أبوغزاله رئيس ومؤسس »طالل أبوغزاله العالمية« والذي 
الرقمي  »المستقبل  عنوان  تحت  العربية،  بنسخته  مؤخرا  صدر 
الحتمي: عالم المدن الذكية«، وذلك في العاصمة السورية دمشق، 

بمشاركة فعاليات اقتصادية وعلمية عربية وأجنبية.

يناقش الدكتور أبوغزاله في كتابه التكنولوجيا بأنواعها باعتبارها 
ركيزة أساسية في إنشاء مدن ذكية حقيقية، والدروس التي يمكن 
االستفادة منها من مبادرات المدن الذكية التي باءت بالفشل، كما 
أكثر  ذكية  مدن  تطوير  في  منه  لالستفادة  شامال  مخططا  يقدم 

شمولية في المستقبل.

كما يناقش الكتاب مجموعة من العناصر الداعمة بدءا من الحوكمة 
وانتهاًء بوعي المواطن باعتبارهما عناصر ضرورية في تطوير 
التنفيذ الناجح للمدن الذكية، وذلك بلغة واضحة تجعل منه مرجعا 

مهما لصناع القرار بمختلف المستويات.

يشار إلى أن تأليف الكتاب، الذي صدر مؤخرا باللغة اإلنجليزية، 
جاء في وقت تواجه فيه الحكومات تحديات كبيرة في تقديم خدماتها 
بشكل عادل لمواطنيها، وخاصة جراء جائحة كورونا التي تسببت 
بالركود االقتصادي، وبالتالي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على 

الموارد والخدمات الوطنية.

عمان - نظمت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 
دورة  الكبرى  عمان  امانة  موظفي  من  لعدد  )األردن( 
في  القانونية  المحاسبة  مهنة  مزاولة  مؤهل  حول  تدريبية 

 .)JCPA( األردن الـ

المقررة  المواد  وشرح  مناقشة  الدورة  هذه  وتم خالل 
تناولت  حيث  والتشريعات«،  »القوانين  ورقة  في 
قانون ضريبة  منها:  متخصصة  مواضيع  الورقة  هذه 
تنظيم  وقانون  الشركات،  وقانون  والمبيعات،  الدخل 
البنوك واألوراق  المحاسبة في األردن، وقانون  مهنة 
التمويلي،  والتأجير  التأمين  اعمال  وتنظيم  المالية، 

وقانون المحاسبة ومكافحة غسيل األموال.

المحاسبة  ورقة  مواضيع  من  عدد  تناول  تم  كما 
واإلبالغ  الدولية  المحاسبة  معايير  مثل  والتدقيق 

التكاليف، والمحاسبة  الدولية، ومحاسبة  التدقيق  المالي، ومعايير 
اإلدارية والموازنات التقديرية، والمحاسبة المالية والمحاسبة على 

توزيع األرباح. 

القانونية في  المحاسبة  تأهيلية لمزاولة مهنة  القانونيين تنظم دورة تدريبية  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية 
األردن )JCPA( لعدد من موظفي أمانة عمان الكبرى

http://iascasociety.org


٢  |  iascasociety.org

األسئلة  على  عملية  تطبيقات  إجراء  التدريبية  الدورة  وتضمنت 
ليتمكن  السابقة،  للسنوات  الشهادة  النموذجية المتحان  واإلجابات 

المشاركون من التقدم لالمتحان واجتيازه بسهولة. 

المهنيين  المدربين  من  مجموعة  الدورة  في  وحاضر 
بالجامعات  التدريسية  الهيئات  من  وأعضاء  والمتخصصين، 
العربية من ذوي الخبرات الواسعة في مجال المحاسبة والتدقيق 

والعلوم ذات العالقة. 

المحاسبة  علوم  لتطوير  دوماً  تسعى  الجمعية  أن  إلى  يشار 

واإلدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل 

أو بعض الخدمات المهنية، وتسعى أيضاً لتطوير مستوى الكفاءة 

خالل  من  المهنية  المستويات  أعلى  الى  والسلوك  والممارسة 

في  وحديث  جديد  كل  ومتابعة  المحاسبية  باإلصدارات  اهتمامها 

مهنتي المحاسبة والتدقيق

الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  أصدر   - نيويورك 
التي تتناول الخدمات غير  للمحاسبين مراجعاٍت على النصوص 
المتعلقة بالتأكيد واألتعاب الواردة في القواعد الدولية ألخالقيات 
)قواعد  االستقاللية(  قواعد  )وتشمل  المهنيين  للمحاسبين  المهنة 

أخالقيات المهنة(. 

والخدمات  باألتعاب  والمتعلقة  الُمنقّحة  النصوص  وتعزز 
المحيطة  الحماية  حواجز  من  كبير  بشكل  بالتأكيد  المتعلقة  غير 
التي  المجاالت  من  مهمين  مجالين  في  وذلك  المدقق  باستقاللية 
غير  الخدمات   - المدقق  سلوكيات  على  تؤثر  محفزات  تخلق  قد 

المتعلقة بالتأكيد التي تقدم لعمالء التدقيق واألتعاب. 

الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  لرئيس  تصريح  وفي 
للمحاسبين، د. »ستافروس توماداكيس« قال: »االستقاللية أساسية 
وهي  للمؤسسات،  كحماة  المدققون  يلعبه  الذي  للدور  بالنسبة 
جوهرية بالنسبة للثقة العامة في التقارير المالية ونزاهة السوق«. 

الخدمات غير  تتناول  التي  النصوص  وأضاف »مع تعزيز دور 
جريئة  خطوات  قطعنا  قد  نكون  واألتعاب،  بالتأكيد  المتعلقة 
المطلوبة  االستقاللية  معايير  على  األهمية  من  مزيد  إضفاء  في 
بمنشآت  يتعلق  فيما  خاصة  العالمي،  المستوى  على  للمدققين 
في  كبيراً  تقدماً  تمثل  التغيرات  هذه  أن  ونرى  العامة.  المصلحة 

تحقيق المصلحة العامة.«

وتشمل حزمة المعايير الجديدة ما يلي:
حظراً بعيد المدى على شركات التدقيق يمنعها من . 	

تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي قد تؤدي 
من  التدقيق  لعمالء  ذاتية  مراجعة  تهديد  إلى خلق 

منشآت المصلحة العامة. 
نصوصاً جديدة لتمكين وتعزيز المشاركة األقوى . 	

منشآت  في  بالحوكمة  والمكلفين  المدققين  بين 
االستقاللية  مسائل  يخص  فيما  العامة  المصلحة 
المتعلقة بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد واألتعاب. 

فيه على . 	 المبالغ  لتناول االعتماد  معززة  نصوصاً 
األتعاب التي يدفعها عمالء التدقيق.

التي . 	 العامة عن األتعاب  الشفافية  لتحفيز مزيد من  نصوصاً 
لدعم  العامة،  المصلحة  منشآت  من  التدقيق  عمالء  يدفعها 
األحكام التي تتخذها األطراف المعنية بشأن استقاللية المدقق.

يجريها . 	 التي  المخاطر  تقييمات  لتوجيه  شاملة  إرشادات 
المدققون والقرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بالخدمات غير 

المتعلقة بالتأكيد واألتعاب.

االستشارية  المجموعة  هانسين«، رئيس  السيد »جايلين  وصّرح 
بأن  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  لمجلس  التابعة 
بالتأكيد  المتعلقة  غير  بالخدمات  المتعلقة  الُمنقّحة  »النصوص 
يتعلق  فيما  العامة  للمصلحة  الحالية  التوقعات  تعكس  واألتعاب 
المجموعة  دعمت  وقد  مهمين،  مجالين  في  المدقق  باستقاللية 
الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  لمجلس  التابعة  االستشارية 
القوية  القيادة  وشجعت  المتنوعة،  أعضائها  بقاعدة  للمحاسبين، 

للمجلس باإلجماع على تفعيل تلك التغيرات.«

واستندت النصوص الُمنقّحة المتعلقة بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد 
واألتعاب إلى معلومات مستقاة من أبحاث موسعة واجتماعات على 
المستوى العالمي وغير ذلك من أنشطة توعية للمستثمرين ولمجتمع 
حوكمة المؤسسات، والجهات التنظيمية، والجهات اإلشرافية على 
التدقيق، وواضعي المعايير الوطنية، وشركات المحاسبة، ومعدي 
النصوص  وضعت  ذلك،  على  عالوة  وغيرهم.  المالية  البيانات 

بالتعاون الوثيق مع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي.

المتعلقة  غير  بالخدمات  الخاصة  الُمنقّحة  النصوص  وستصبح 
عن  المالية  البيانات  لتدقيق  بالنسبة  سارية  واألتعاب  بالتأكيد 
الفترات بداية من 		 ديسمبر/ كانون األول 		0	 أو بعد ذلك، 

ويُسمح ويشجع التطبيق المبكر.

وقد أعد مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي أسس استنتاج وغير 
للمجلس  اإللكتروني  الموقع  المصادر وهي متاحة على  ذلك من 
وذلك لدعم تبني المعايير الجديدة وتنفيذها على المستوى العالمي، 

وستُنشر مواد داعمة ومصادر إضافية خالل عام 		0	.

www.ifac.org :المصدر

مجلس أخالقيات المهنة الدولي يتخذ خطوات رئيسية نحو تعزيز استقاللية المدقق 
حزمة شاملة من المعايير الجديدة لحماية استقاللية المدقق فيما يتعلق بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد واألتعاب 

التي يدفعها عمالء التدقيق
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نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
أربع مسودات عرض للتعليق العام:-

مسودة العرض 76 »تحديث إطار المفاهيم: الفصل 7، قياس 	 
األصول وااللتزامات في البيانات المالية«.

مسودة العرض 77 »القياس«. 	 
مسودة العرض 78 »الممتلكات والمصانع والمعدات«. 	 
بها 	  الُمحتفظ  المتداولة  غير  »األصول   79 العرض  مسودة 

للبيع والعمليات المتوقفة«.

نُشرت هذه المجموعة المكونة من أربع مسودات عرض لتوضيح 
مبادئ القياس الشائعة المقترحة للمجاوبين باإلضافة إلى طرق 
تطبيق تلك المبادئ باتساق في مسودة اإلرشادات بالكامل. تتناول 
مسودات العرض األربعة عديد من التحديات المفاهيمية الرئيسية 
العام  القطاع  مجتمع  التي حددها  العملي  التطبيق  وموضوعات 

من خالل تقديم:
للقياس، 	  الهرمي  التسلسل  باستخدام  واضحة،  قياس  مبادئ 

القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  جميع  في  تطبق  والتي 
العام وتتوافق مع إطار المفاهيم. 

إرشادات محسنة توضح االعتراف بالبنية التحتية واألصول 	 
للممتلكات  تنتمي  التي  األصول  وهي  وقياسها  التراثية 

والمصانع والمعدات. 
للبيع 	  بها  الُمحتفظ  باألصول  المتعلقة  الفجوة  يسد  معياراً 

والعمليات المتوقفة.

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام »إيان كاروثرز« قال: »هذه الحزمة من مسودات العرض 
التي  العملية  المفاهيمية واألمور  التحديات  تتناول مجموعة من 
خاص  بشكل  األولى  للمرة  وتقدم  االختصاص،  دوائر  حددتها 
إرشادات عن كيفية معالجة المشاكل التي تنشأ عن الخصائص 
التحتية.  والبنية  التراثية  باألصول  المتعلقة  نوعها  من  الفريدة 
المجموعة  تلك  في  المقترحة  األساسية  واإلرشادات  فالمفاهيم 
سيتبعه  الذي  القياس  لمنهج  ستؤسس  العرض  مسودات  من 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لسنوات عديدة، 
وبالتالي من الضروري أن يستمع المجلس آلراء المجاوبين في 

اإلرشادات المقترحة في مسودات العرض«. 

إطار  في  الواردة  القياس  مبادئ   -  76 العرض  مسودة  وتُبّسط 
المفاهيم من خالل حذف أسس القياس غير المستخدمة، 
وتعزز من التركيز على األسس التي يشيع استخدامها. 

لمساعدة  للقياس  واضحاً  هرمياً  تسلسالً  العرض  مسودة  وتقترح 
األطراف المعنية على تطبيق المبادئ في الواقع العملي ومواءمة 
مفاهيم القياس مع اإلرشادات الواردة في معايير المحاسبة الدولية 

في القطاع العام.

وتقترح مسودة العرض 77 - إرشادات جديدة في معيار واحد والذي 
العملي،  الواقع  في  االستخدام  شائعة  األسس  تطبيق  كيفية  يتناول 
وتقترح  األولى،  للمرة  العادلة  القيمة  عن  عامة  إرشادات  وتقدم 
استجابة  وذلك  الحالية،  القيمة  لقياس  العام  بالقطاع  خاصاً  أساساً 
آلراء المجاوبين التي ترى بوجود حاجة ألساس قياس جديد بديالً 

عن القيمة الحالية لألصول المحتفظ بها لقدرتها التشغيلية.

وتُحّدث مسودة العرض 78 - معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
العام 7	 » الممتلكات والمصانع والمعدات«، من خالل إضافة 
إرشادات عامة عن خيارات القياس عند المحاسبة عن األصول 
التي تقع في نطاق المعيار، وتُعّرف المسودة خصائص األصول 
التراثية والبنية التحتية، وتقترح إرشادات جديدة عن الكيفية التي 
القطاع  أصول  من  المهمة  األنواع  بتلك  االعتراف  بها  ينبغي 

العام وقياسها.

وتتفق مسودة العرض 79 - مع المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية 	 » األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات 
عن  المحاسبة  كيفية  عن  جديدة  إرشادات  وتقترح  المتوقفة«، 
األصول غير المتداولة التي تصنف باعتبار أنها محتفظ بها للبيع، 

وذلك عندما تستوفي تلك األصول شروطاً معينة.

كيفية التعليق
لقراءة مسودة العرض وملخصها والوثيقة التي تقدم لمحة عامة 
إرسال  أو  معلومات  على  الحصول  ولطلب  عنها،  مختصرة 
تعليق، يُرجى زيادة الموقع االلكتروني لمجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام، www.ipsasb.org. التعليقات مطلوبة 
المحاسبة  معايير  مجلس  ويحث  أكتوبر/		0	.   		 بحلول 
للمحاسبين  الدولي  االتحاد  أعضاء  العام  القطاع  في  الدولية 
والجمعيات والشركاء على إخطار األعضاء والموظفين بوجود 

هذه الورقة التشاورية. 

www.ifac.org :المصدر

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يصدر حزمة من مسودات العرض المتعلقة بالقياس
تعليقات األطراف المعنية على مسودات العرض 76 و77 و78 و79 مطلوبة بحلول ٢5 أكتوبر٢0٢1

http://iascasociety.org
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-76-conceptual-framework-update-chapter-7-measurement-assets-and-liabilities
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-76-conceptual-framework-update-chapter-7-measurement-assets-and-liabilities
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-76-conceptual-framework-update-chapter-7-measurement-assets-and-liabilities
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-77-measurement
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-77-measurement
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-78-property-plant-and-equipment
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-78-property-plant-and-equipment
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-79-non-current-assets-held-sale-and-discontinued-operations
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-79-non-current-assets-held-sale-and-discontinued-operations
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-79-non-current-assets-held-sale-and-discontinued-operations
http://www.ipsasb.org
http://www.ifac.org
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مجلس معايير المحاسبة الدولية يوضح محاسبة الضرائب المؤجلة على عقود اإليجار والتزامات وقف تشغيل األصول

لندن - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت تستهدف 
معيار المحاسبة الدولي 		، وهو المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية الخاص بالضرائب على الدخل، وذلك لتحديد الكيفية التي 
ينبغي أن تحاسب بها الشركات عن الضرائب المؤجلة على بعض 

المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف تشغيل األصول. 

يحدد معيار المحاسبة الدولي 		 »الضرائب على الدخل« كيفية 
الضرائب  ذلك  في  بما  الدخل،  ضريبة  عن  الشركات  محاسبة 
لالسترداد  القابلة  أو  المستحقة  الضرائب  تمثل  والتي  المؤجلة، 

في المستقبل.

بالضرائب  االعتراف  من  الشركات  تُعفى  معينة،  حاالت  وفي 
األولى.  للمرة  االلتزامات  أو  باألصول  تعترف  عندما  المؤجلة 
وسابقاً، كان يوجد قدر من التشكك حيال ما إذا كان اإلعفاء يُطبق 
على بعض المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف تشغيل 
األصول - المعامالت التي تعترف الشركات فيما يخصها بأصل 

والتزام في آن معاً. 

مطالبة  الشركات  وأن  يُطبق،  ال  اإلعفاء  أن  التعديالت  وتوضح 
باالعتراف بالضرائب المؤجلة عن تلك المعامالت. والهدف منها 
هو الحد من االختالفات عند اإلبالغ عن الضرائب المؤجلة على 

عقود اإليجار والتزامات وقف تشغيل األصول. 

www.ifrs.org :المصدر

ما  بمراجعة  المختصة  العمل  مجموعة  أصدرت   - نيويورك 
للتعرف  استبياناً  األجل  طويل  االرتباط  لموضوع  التنفيذ  بعد 
المتعلقة  المعنية بشأن األمور األساسية  على تعليقات األطراف 
التنفيذ لموضوع االرتباط  بالمرحلة األولى من مراجعة ما بعد 

طويل األجل.

التي  المعلومات  تجميع  عملية  من  جزءاً  االستبيان  هذا  ويشكل 
تجريها مجموعة العمل، وسيساعد مجلس معايير السلوك األخالقي 
الدولية للمحاسبين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مراجعة تنفيذ 
العملية عند  بالنسبة لشركاء  التهدئة لخمس سنوات  اشتراط فترة 

تدقيق منشآت المصلحة العامة. 

االختصاص«  دائرة  انقضاء«نص  قبل  المراجعة  هذه  وتُجَرى 
الفترات  عن  المالية  البيانات  لتدقيق  بالنسبة  المعيار  في  الوارد 
المنتهية في 		 ديسمبر 		0	 أو بعد ذلك. ويسمح نص دائرة 

من  ألقل  تهدئة  فترة  بتطبيق  االختصاص  لدوائر  االختصاص 
خمس سنوات في ظروف معينة.

www.ifac.org :المصدر

الدولي  االستقالل  لمعيار  التنفيذ  بعد  ما  مراجعة  يطلق  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس 
لالرتباطات طويلة األجل

إطالق استبيان للتعرف على تعليقات األطراف المعنية بخصوص المرحلة األولى

http://iascasociety.org
http://www.ifrs.org
http://www.ifac.org
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تعديالٍت مقترحة  الدولية  المحاسبة  لندن - أصدر مجلس معايير 
للتعليق العام على معيار المحاسبة الدولي 		 »أثر التغيرات في 

أسعار الصرف األجنبي«. 

على  الشركات  مساعدة  إلى  المقترحة  التعديالت  وتهدف 
أخرى،  بعملة  ما  تبادل عملة  الممكن  من  كان  إذا  ما  تحديد 
وطريقة المحاسبة التي ينبغي تطبيقها في حال عدم إمكانية 

تبادل العملة.

ويوضح معيار المحاسبة الدولي 		 سعر الصرف الذي تستخدمه 
الشركة عندما تعد التقارير عن المعامالت بالعملة األجنبية أو عن 
نتائج عملياتها األجنبية التي تتم بعملة مختلفة، إال أن المعيار ال 
يوضح سعر الصرف الذي ينبغي استخدامه في حال عدم وجود 
سعر صرف معلن يمكن للشركة استخدامه - مثل الحاالت التي ال 

يمكن فيها تحويل عملة ما إلى عملة أجنبية. 

وستساعد التعديالت التي اقترحها المجلس على معيار 
المحاسبة الدولي 		 الشركات على تحديد ما إذا كانت 
هذه الحالة تنطبق عليها وعلى تحدد طريقة المحاسبة 

التي ينبغي تطبيقها في حال حدوث ذلك.

تُقدم  التي  المعلومات  فائدة  من  المقترحة  التعديالت  وتُحّسن 
للمستثمرين من خالل اشتراط وجود منهج متسق لتحديد فيما إذا 
كانت عملة ما قابلة للتبادل بعملة أخرى، أو لم يكن ذلك ممكناً، 
ينبغي  الذي  الصرف  سعر  تحديد  على  التعديالت  وستساعد 

استخدامه واإلفصاحات التي ستقدم بهذا الشأن. 

الموعد النهائي للتعليق هو 	 سبتمبر/ أيلول 		0	.

 www.ifrs.org :المصدر

الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  لمجلس  التابعة  بالكورونا  المختصة  العمل  مجموعة  أصدرتها  جديدة  مقالة 
للمحاسبين: خمسة تحديات أخالقية ستستفحل بانحسار الجائحة

معايير  التي شكلها مجلس  العمل  - أصدرت مجموعة  نيويورك 
السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين بالتعاون مع واضعي المعايير 
األخالقية الوطنية )المحلية( من أستراليا وكندا والصين وجنوب 
أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية مقاالً بعنوان 

خمسة تحديات أخالقية ستستفحل بانحسار الجائحة.

ويعطي المقال لمحة عن التحديات األخالقية الرئيسية التي تنتظر 
المحاسبين المهنيين وذلك بانتقال جائحة الكورونا للمرحلة التالية. 

ويعيد المقال النظر في كثير من الموضوعات التي أشارت إليها 
فيها  تسببت  تحديات  باعتبارها  سابق  وقت  في  العمل  مجموعة 
الجائحة، ويقدم أفكاراً وسياقاً محدثاً لمساعدة المحاسبين المهنيين 

على اجتياز التعافي االقتصادي واالجتماعي دائم التطور.

ومجموعة العمل التابعة لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية 
للمحاسبين والمختصة بجائحة كورونا، والتي يرأسها نائب رئيس 
مصادر  تطوير  على  تعمل  فرانك«،  »ريتشارد  السيد  المجلس 
لدعم التنفيذ وذلك لمساعدة المحاسبين على التطبيق الفّعال للقواعد 

معايير  )وتشمل  المهنيين  للمحاسبين  المهنة  ألخالقيات  الدولية 
االستقاللية( وذلك عند مواجهة الظروف التي نشأت جّراء جائحة 

الكورونا، وأضافت إسهامات العاملين في المجلس للمقال.

معايير  لمجلس  اإللكتروني  الموقع  على  المقال  قراءة  يمكنك 
االتحاد  بوابة  على  أو  للمحاسبين،  الدولية  األخالقي  السلوك 

الدولي للمحاسبين.

www.ifac.org :المصدر

مجلس معايير المحاسبة الدولية يقترح تعديالت توضح المحاسبة في حال عدم وجود سعر صرف أجنبي

http://iascasociety.org
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lack-of-exchangeability-amendments-to-ias-21/ed2021-4-lack-of-exchangeability-ias-21.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lack-of-exchangeability-amendments-to-ias-21/ed2021-4-lack-of-exchangeability-ias-21.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lack-of-exchangeability-amendments-to-ias-21/ed2021-4-lack-of-exchangeability-ias-21.pdf
http://www.ifrs.org
http://www.ifac.org


دلیل تفسیر وتطبیق
معاییر المحاسبة الدولیة

في القطاع العام

منھاج محاسب دولي عربي
"IACPA" قانوني معتمد 

منھاج محاسب دولي عربي
"IACMA" اداري معتمد 

دلیل بیانات التعلیم 
الدولیة ۲۰۱۹

إدارة مخاطر المشروعات
التكامل بین إدارة مخاطر المشروعات 

واالستراتیجیة واألداء

إصدارت المعاییر الدولیة لرقابة الجودة
 والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید
 األخرى والخدمات ذات العالقة ۲۰۱۸

المعاییر الدولیة إلعداد 
التقاریر المالیة في المنشآت 

الصغیرة ومتوسطة الحجم ۲۰۱٥

معجم أبوغزالھ للمحاسبة
واألعمال - الطبعة الثالثة

النسخة

المطبوعة

النسخة

االلكترونیة

دلیل قواعد السلوك االخالقي 
للمحاسبین والمھنیین ۲۰۱۸

 معاییر المحاسبة الدولیة
في القطاع العام ۲۰۲۰

42$ 49$ 78$

50$

35$

21$ 35$21$

35$

45$

دلیل إستخدام معاییر التدقیق الدولیة 
للتدقیق على المنشآت الصغیرة ومتوسطة 

الحجم – اإلصدار الثالث (جزئین)

100$

75$

100$

75$

منھاج خبیر المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر المالیة 
"IFRS Expert"

100$

75$

لمزید من المعلومات:

ASCAsociety

asca.jordan@iascasociety.org 
www.asca.jordan.org

عّمان:  ھاتف: ۰٦/٥۱۰۰۹۰۰
          فرعي: ۱۲۲۳/۱۲۲٤

          فاكس: ۰٦/٥۱۰۰۹۰۱

35$

النسخة

المطبوعة

النسخة

االلكترونیة

النسخة

المطبوعة

النسخة

االلكترونیة

النسخة

المطبوعة

النسخة

االلكترونیة

المعاییر الدولیة إلعداد
التقاریر المالیة ۲۰۲۰
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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

JD
603

JD
550
VAT Included

JD
600
VAT Included

JD
673
VAT Included



*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

JD
290

JD
340

JD
465

JD
215
VAT Included



المعلومات من  لمزيد 
هاتف : 5100900 )0962-6(

)0962-6 ( 5100901 : فاكس

iascasociety.org الموقع اإللكتروني
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