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عضو مجلس إدارة المجمع الدولي 
 PACPAأبوغزاله يهنئ المدير التنفيذي للمجموعة في فلسطين لتعيينه رئيسا لـ

رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  وجه    - هللا  رام 
مجلس إدارة المجمع العربي الدولي للمحاسبين تهنئة لعضو 
مجلس إدارة المجمع وممثله في فلسطين األستاذ جمال ملحم 
القانونيين  الحسابات  مدققي  لجمعية  رئيساً  تعيينه  بمناسبة 

 .PACPA الفلسطينية 

تقديم  يمكنه  قائد  ملحم  األستاذ  »أن  أبوغزاله  الدكتور  وبين 
الرؤية والمشورة لتحقيق المصلحة العامة للنهوض بمستوى 
المهنة في فلسطين، مؤكدا أنه يتمتع بخبرة واسعة للقيام بدور 
تشهد  بيئة  وسط  يأتي  تعيينه  وأن  خاصة  للجمعية،  رئيس 
تطورات سريعة في التكنولوجيا وتغييرات في اتساع نطاق 
وتعقيد المعلومات التي يحتاجها المحاسبون والمدققون على 

مهنة المحاسبة عالمياً«. 

مجمع  إمكانيات  كافة  يضع  أنه  أبوغزاله  الدكتور  وأكد 
الفني  والدعم  المساعدة  لتقديم  القانونيين  المحاسبين 
المهنية  الجمعيات  وجميع  الفلسطينية  المحاسبين  لجمعية 
وتعزيز  قدراتها،  لتطوير  تسعى  التي  العربي  الوطن  في 
من  واالستفادة  الدولية  المحافل  في  العربي  تواجدها 

العالمية. التجارب 

من جانبه أكد األستاذ ملحم اعتزازه بهذا التعيين، وأنه خالل 
الجمعية  جهود  مواصلة  على  سيعمل  الجمعية  قيادة  توليه 
للمساهمة في تطوير السياسات والقوانين المحاسبية والمهنية 
المهنية  القدرات  وتعزز  الفلسطيني  االقتصاد  تدعم  التي 
السلوك  لقواعد  االمتثال  لهم  وتضمن  الجمعية  ألعضاء 
واالبتكار  الدعم  سياسة  تطبيق  إلى  باإلضافة  األخالقي، 
والتغيير، مع تطبيق نظام الرقابة على جوده األداء، والتشجيع 
على تطبيق المعايير الدولية لالرتقاء بمستوى مهنة المحاسبة 

الفلسطينية محلياً ودولياً.

يشار إلى أن األستاذ ملحم عمل مع جمعية مدققي الحسابات 
وعمل  السنوات،  من  لعدد  الفلسطينية  القانونيين 

وكان   2013 عام  أوائل  منذ  للجمعية  رئيس  كنائب  سابقاً 
تنفيذي  كمدير  حالياً  يعمل  وهو   1997 منذ  فيها  عضواً 
لمكاتب مجموعة طالل أبوغزاله العالمية في رام هللا. وتم 
اختياره من قبل االتحاد الدولي للمحاسبين في العام 2018 
لدورة  المهنية  المحاسبة  منظمات  تطوير  للجنة  عضوا 
 .2023-2021 لدورة  انتخابه  إعادة  وتم   2020-2018
تطوير  عمل  مجموعة   2019 العام  منذ  ملحم  يترأس  كما 
المنظمات المهنية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
خاللها  من  يقوم  والتي  للمحاسبين  الدولي  االتحاد  قبل  من 
العربية  المنطقة  في  المهنة  لتطوير  تهدف  كبيرة  بجهود 

بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين. 

جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية هي جمعية 
الحسابات  تدقيق  قانون مزاولة مهنة  تعمل وفق  مهنية، 
المحاسبة  مهنة  تطوير  على  وتقوم  فلسطين،  في 
وتطوير  الفلسطيني،  االقتصاد  تطوير  في  للمساهمة 
لقواعد  امتثالهم  وضمان  لألعضاء،  المهنية  القدرات 
السلوك األخالقي، وتشجيع تطبيق المعايير الدولية على 

المستوى المحلي والدولي.
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فبينما كان هدف التدقيق، الكشف عن التالعب، والمصادقة على 
صحة التسجيالت، أصبح الهدف األول، حالياً، إبداء الرأي حول 
كونها  من  والتأكد  الختامية،  الحسابية  البيانات  إظهار  عدالة 
مطابقة للقوانين واألنظمة، وتحسين األداء اإلداري لمعرفة ما إذا 
كانت المؤسسة أو المشروع يدار على نحو اقتصادي فّعال......

والصينيين  السومريين  أيام  إلى  المحاسبة  مهنة  تاريخ  يعود 
والرومان، ومن حقنا كعرب القول بأننا مبتدعو مهنة المحاسبة، 
الطينية  فاأللواح  )الدوالب(  العجلة  مخترعو  إننا  نقول  مثلما 

السومرية كانت أساساً سجالت محاسبية.

مسمارية  مخطوطة  أقدم  بأن  التاريخ  يدرسوا  لم  لمن  ونذكر 
استخدمها السومريون القدماء؛ تعود إلى عام 3000 قبل الميالد، 
وقد  حالياً.  العراق  أو  النهرين  بين  ما  سكان  هم  والسومريون 
السومرية  المواقع  نفس  في  المسمارية  المخطوطات  تلك  وجدت 
القديمة. وعند حل رموز تلك اللغة في بداية هذا القرن، علم بأن 
هذه المستندات تتعلق مباشرة بتاريخ القانون والتعامل المحاسبي 
الخاص بالعقود، وإقرار الديون والمقبوضات والبضائع والحسابات 

باإلضافة إلى اإلجراءات القضائية والتبادل الدبلوماسي.

فكان  اإلنسانية،  للحضارة  بداية  اكتشافها  كان  والتي  العجلة  أما 
دليل  وأقدم  القديمة.  سومر  في  واسع  بشكٍل  استخدامها  يجري 
على ذلك العجلة الموجودة في قبور السومريين )العراق أيضاً( 
العجلة  استخدمت  وقد  الميالد.  قبل   3500 العام  إلى  ويرجع 
بشكل واسع في العربات في كل من سوريا ومصر حوالي العام 

2000 قبل الميالد.

من الماضي إلى الحاضر  
هدف  كان  فبينما  الزمن،  مرور  مع  التدقيق  وظيفة  تغيرت  لقد 
صحة  على  والمصادقة  التالعب،  عن  الكشف  سابقاً  التدقيق 
السجالت، أصبح الهدف األول حالياً هو إبداء الرأي حول عدالة 
أداء  تدقيق  هدف  وتحول  الختامية  الحسابية  البيانات  إظهار 
والسياسات  للقوانين  مطابقاً  كونه  من  التأكد  مهمة  من  اإلدارة 
ما  لمعرفة  اإلداري  األداء  تحسين  إلى  الموضوعة،  واألنظمة 
نحو  على  تدار  البرامج  او  المشاريع  او  المؤسسات  كانت  إذا 

اقتصادي فّعال. 

على طلب  بناًء  تتم  فيما مضى،  التدقيق  أعمال  كانت 
الدفاتر  مسك  دقة  من  التأكد  في  الراغبين  المالكين 
أصبح  الشراكات،  تطور  مع  ولكن  النقد.  واحتساب 
األرباح.  من  شريك  كل  نصيب  لتحديد  مفيداً  التدقيق 
وقد أوجدت الثورة الصناعية مؤسسات عمالقة تحتاج 
إلى التمويل الخارجي المكّمل لرأسمال المالك، بحيث 
يمكن شراء المعدات الباهظة التكلفة. وفي هذه المرحلة 
حل  حيث  المستقل،  التدقيق  أهمية  برزت  بالذات؛ 
الطرف الثالث؛ محل مالكي المشروع، بوصفه مستفيداً 

رئيسياً من خدمات التدقيق.

البيضة أم الدجاجة ؟!
وما زال الجدل األكاديمي قائماً بين المؤرخين حول األسبق ظهوراً 
هل هو علم المحاسبة أم الرأسمالية. ويعتقد العديد من المؤرخين، 
وخاصة األلمان. إن علم المحاسبة أوجد الرأسمالية. والحقيقة أن 
السؤال عّما إذا كان األسبق ظهوراً الدجاجة أم البيضة ليس مهماً 

طالما أننا نحقق الربح من بيع اإلثنين معاً!.

المحاسبة بين التدويل والتوطين...
وال غرو بأننا نمر حالياً وعلى الصعيد الدولي بمرحلة هامة جداً. 
فمع تكاثر الشركات المتعددة الجنسيات نالحظ اتجاهاً نحو تدويل 
الدولي  االتحاد  مثل  هيئات  خالل  من  والتدقيق  المحاسبة  قواعد 
  International Federation of Accountants للمحاسبين 
 International Accounting الدولية  المحاسبة  قواعد  ولجنة 
الناحية  من  نجد  ذلك  رغم  ولكن    Standards Committee

األخرى اتجاهاً نحو »المحلية« أو » التوطين«.

مع التطور الدولي لمهنة المحاسبة من خالل الشركات متعددة 
الجنسيات وغيرها، نالحظ نمو الشركات الدولية مثل الثمانية 
الكبار أو العشرة الكبار أو غيرها، وقد استدعى ذلك؛ تطوير 
التقارير  رفع  لغايات  والتدقيق،  للمحاسبة  الدولية  القواعد 
الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  ويالحظ  والرقابية.  المالية 
 IFAC للمحاسبين  الدولي  االتحاد  بذله  الذي  البارز  الجهد 
وضع  سبيل  في   IASC الدولية  المحاسبية  القواعد  ولجنة 
الجهود  تلك  ورغم  المحاسبية.  للقواعد  الرئيسية  الخطوط 

برزت مشكلتان وهما:-
ضمن . 1 قائمة  المحاسبة  مهنة  أن  السائد  االنطباع  استمرار 

المهنية  األخالقيات  مفهوم  أما  الخاص.  القطاع  نطاق 
تقوم  فإنها  والخ.  واإلعالنات  الحسابات  مدقق  واستقاللية 
بالسلوكيات  الخاصة  اإلنجلوسكسونية  المبادئ  أساس  على 
والحقيقة  الصناعية.  الغربية  الدول  في  المطبقة  المهنية، 
التي ال جدال فيها أنه في العالم العربي الذي هو جزء من 
في  رائداً  دوراً  الحكومية  المؤسسات  تلعب  النامية،  الدول 
الثقافات  تنوع  أن واقع  الوطني. كما  تحديد شكل االقتصاد 
يعتبر  لما  أساساً  يشكل  االجتماعية؛  والمعايير  واألديان 
وهذا  النامية.  للدولة  بالنسبة  مقبول«  »غير  أو  »مقبوالً« 

»المحاسبة في عالمنا المعاصر« من ذاكرة المجمع
نص المحاضرة التي القاها الدكتور طالل أبوغزاله في جامعة كليرمونت بوالية كاليفورنيا – الواليات المتحدة من 
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لذا  والتدقيق.  المحاسبة  أصول  على  الحال  بطبيعة  ينعكس 
يؤدي  فقط،  الصناعي«  »الغرب  مفاهيم  إلى  االستناد  فإن 

إلى العديد من المعضالت.
موضوع . 2 أن  ذلك  لألولى  طبيعية  نتيجة  هي  الثانية  المشكلة 

معينة  درجة  توفر  مسبقاً  يفترض  التدقيق،  ممارسة  أصول 
من الوعي االستثماري الذي لم يلق اهتماماً جاداً من الدول 
جيداً  تعي  النامي؛  العالم  دول  بعض  بدأت  وقد  النامية. 
األطباء  تفرز  التي  التربوية  القومية  الخطط  وجود  أهمية 
بما في  النامية هذه  الدولة  أن  إال  والممرضات والمهندسين. 

ذلك العالم العربي تعاني من نقص حاد في المحاسبين.

أول الغيث قطرة....
إلى جانب التوجه نحو تدويل المهنة، هنالك ميل متنام يؤكد أهمية 
السلطات  اتجهت  إذ  األجانب.  بأيدي  المحاسبة  مهنة  ترك  عدم 
المختصة في العديد من تلك الدول إلى التقليل من االعتماد على 
المحاسبين األجانب والمؤسسات المحاسبية األجنبية. وسبب ذلك 
الذات،  على  االعتماد  في  والرغبة  الوطني  االعتزاز  أساساً  هو 
باإلضافة إلى االعتقاد السائد بأن من يحكم الرقابة على المعلومات 

المحاسبية يكون قيّماً على معلومات حساسة.

إلى تولد اتجاه خطير في العالم  لقد أدى تضافر تلك األمور معاً 
النامي، أال وهو أن أيسر سبيل إليجاد أكبر عدد من المختصين 
مما  المستوى،  تخفيض  هو  معين،  مجال  في  بإلحاح  المطلوبين 
يؤدي بالتالي إلى وجود مؤسسات مهنية بمستويات ال ترقى إلى 

المستوى المطلوب، وهذا ما حدث أيضاً في العالم العربي.

ورغم وجود عناصر جوهرية أخرى تؤثر على المهنة دولياً، إال 
أنه يجب  الوقت. إال  التفاصيل نظراً لضيق  أنني لن أخوض في 
ذكر آثار الركود االقتصادي والتضخم السائدين حالياً والتي أدت 
إلى تغيير األبعاد المرتبطة بدور المحاسب القانوني وإلقاء أعباء 

إضافية ومتزايدة على كاهله.

من التدقيق إلى تحري التحايل....
العمالء،  التحقق من صحة سجالت  في  باألصل  المدققون  اهتم 
ومع  المهنة.  نطاق  المتوفرة ضمن  األدلة  على  باالعتماد  وذلك 
التي  األطراف  قبل  من  الموثوقة  المالية  المعلومات  تزايد طلب 
توفر التسهيالت االئتمانية أو رؤوس األموال للشركات الساعية 
االستشارية  الخدمات  لتقديم  نشاط،  بكل  المدققون  اتجه  للتوسع؛ 
أنه  إال  التدقيق؛  وضرورة  أهمية  على  التأكيد  ورغم  اإلدارية. 
ثم ازدادت  الممتعة.  المملة وغير  المحاسبية  اعتبر من األعمال 
ذلك  ورغم  والتقصير.  التحايل  تحري  في  المدقق  دور  أهمية 
تتوفر  حيث  المتحدة  الواليات  ففي  التحايل.  يتزايد 
اإلحصائيات حول أي موضوع مهما كان نوعه بلغت 
تقديرات مبالغ التحايل اإلدارية 40 بليون دوالر في 
وحتى   1973 من  االعوام  خالل  أما   .1983 العام 
تحايل  عمليات   10 أكبر  مجموع  بلغ  فقد   1983
 2.75 اآللية  بالحاسبات  التالعب  طريق  عن  إدارية 
بليون دوالر. واالعتقاد السائد أن ذلك االتجاه سيتزايد 
وخاصة  المرجوة،  االجتماعية  األهداف  تحقق  لعدم 
في ظل الركود االقتصادي. وسيلجأ البعض وخاصة 

األذكياء إلى التحايل.

أعمق من التقليدي؟
أما التطور اآلخر الجدير باالهتمام، فهو أن المدقق ملزم قانوناً 
أعمال  من  أعمق  هو  بما  بالقيام  الصناعية  الدول  بعض  في 
والكفاءة  الفعالية  في  التدقيق  بذلك  ونعني  التقليدية،  التدقيق 
االقتصادية للمنشأة المعنية. وبذلك أصبح دور المدقق هو تحري 
باإلضافة  المشروع  جدوى  وانعدام  الكفاءة  وعدم  الفعالية  عدم 

إلى تحري التحايل.

التكنولوجيا ستغير من  المعلومات عن طريق  ثورة  بأن  ال شك 
آفاق المهنة وتفتح أبواباً جديدة. ويتبادر حيال ذلك السؤال التالي: 
والحقيقة  األكمل؟  الوجه  على  بالمهمة  القيام  للمهنة  يمكن  هل 
العادية  للمحاسبة  معه  يمكن  ال  حداً  يبلغ  التغيير  ذلك  مدى  أن 
ومهارات المراقبة لوحدها؛ أن تفي بالمهام المرتقبة مستقبالً، اذ 
أنظمة أخرى. وأتوقع  نابعة من  إلى اختصاصات  الحاجة  تدعو 
بعد عقد من الزمن أن يحل مكتب متعدد االختصاصات يتضمن 
األخرى،  المهارات  وذوي  اآللية  الحاسبات  وخبراء  المهندسين 
بإظهار  كفيل  والمستقبل  التقليدي.  الحسابات  تدقيق  مكتب  محل 
تمكن  إلهية  نعمة  اآللي  والحاسب  المهنة.  هيكلية  على  ذلك  أثر 
في  األقل  نمواً، وعلى  األكثر  الدول  النامية من مجارات  الدول 
أخالقيات  موضوع  إلى  بالتأكيد  يعيدنا  وهذا  المحاسبة.  مجال 

المدقق. واستقاللية 

آفات إعالنية!! ؟
لقد أصبحت القضايات األخالقية، مثل اإلعالنات من قبل المدققين 
وتقديم الخدمات االستشارية اإلدارية والهندسية وغيرها. غير ذات 
التدقيق  التنافس بين شركات  فيه  الذي يشتد  العالم  أهمية في هذا 
الجتذاب عمالء جدد والحفاظ على الحاليين. وتكمن دالئل التناقس 
الحاد في المهنة حالياً، حيث أولي اهتمام أكبر لإلعالن والتنمية 

المهنية وتسويق الخدمات والخ.

أما موضوع االستقاللية، فإن كافة الدراسات األكاديمية والمبادئ 
المهنية تفيد باالستقاللية كمبدأ محاسبي مهني أساسي. وهو ميل 
إن  المهني.  المجال  في  موضوعي  أسلوب  باتباع  يتميز  فكري 
بالنسبة  اللوم، وعليه أن يكون حر التصرف  فوق  المدقق نظرياً 
ألي مهمة توكل إليه، وعليه أيضاً أن يتفادى أي تضارب سواًء 

بين مصالح المساهمين واإلدارة أو مصالحه هو.

حلقات مفقودة ؟...
إن هذا بمجمله ممتاز، ولكن واقع األمر أنه ال يوجد أي اتصال 
فعلي  تباعد  هنالك  بل  ال  والمساهمين.  المدقق  بين  منتظم 
للمدقق كما أن بعض  العميل  إذ أن اإلدارة هي بمثابة  بينهما، 
العليا،  للمراتب  المهنية طريقاً  ممارستهم  يعتبرون  المحاسبين 
وبذلك يتعين عليهم ترك انطباع جيد لدى اإلدارة بهدف توفير 

عمل لهم لدى العميل.

ويعد استخدام المعلومات المحاسبية من قبل مجموعات متعددة 
عدم  أساس  على  وذلك  تساؤل،  كموضوع  المستفيدين  من 
وتأتي  مفهومة  غير  أنها  إلى  باإلضافة  المعلومات،  موثوقية 
متأخرة. وباإلضافة إلى ذلك كله، فإن العقبة في العالم العربي 
المحاسبية.  األصول  من  وموثوقة  محددة  مجموعة  غياب  هي 
المحليين  المحاسبين  قلة عدد  األول  نقيض،  فنحن على طرفي 
أعمال  من  فريدة  نوعية  تقدم  العالمية  الشركات  بعض  بينما 
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التدقيق، وذلك وفقاً لألصول السائدة في الغرب، والثاني: وجود 
من  يمكنهم  مستوى  إلى  المهني  مستواهم  يرقى  ال  محاسبين 
األسباب  تكمن  وال  الخدمات.  من  الممتازة  النوعية  تلك  تقديم 
المهنية  الكفاة  توفر  لعدم  والتناغم  التماسك  عدم  في  الجوهرية 
فقط بل أيضاً، إلى غياب مجموعة محددة من األصول المحاسبية 

المتعارف عليها. 

سلبيات، ولكن حوافز...
الماضية،  القليلة  األعوام  خالل  حصلت  التي  اإلفالسات 
الرضا  وعدم  االقتصادي،  الركود  ظل  في  انتشرت  والتي 
المالية  السلطات  دفعت  كلها  هذه  الضريبية،  اإليرادات  عن 
تجاوب  وقد  المهنة.  تنظيم  بشأن  التحرك  إلى  المختصة؛ 
المهنيون العرب على نحو إيجابي في وجود الضغط المتعاظم 
تفرضها  أنظمة  بمجموعة  االلتزام  من  فبدالً  التجديد.  باتجاه 
البيروقراطية خطت المهنة خطوة إلى األمام وأظهرت رغبتها 
األدنى  الحد  من  أرقى  وأصول  أنظمة  تطوير  في  بالمساهمة 

الذي حدده القانون.

من  تتألف  )التي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  خولت  وقد 

واإلمارات  والبحرين  والكويت  السعودية  العربية  المملكة 
احتماالت  بتقييم  خاصة  لجنة  وعمان(  وقطر  المتحدة  العربية 
استخدام مجموعة من األصول المحاسبية الشاملة التي وضعها 

المكتب السعودي العام للتدقيق.

واستجبنا للتحدي...
أما الحدث األساسي في هذا االتجاه فهو تأسيس المجمع العربي 
للمحاسبين القانونيين، وباختصار فإن المجمع العربي للمحاسبين 
القانونيين هو عبارة عن هيئة تعنى بوضع مجموعة من األصول 
تسهيالت  توفير  مع  العربي  العالم  في  العامة  المهنية وخطوطها 
في  سائد  هو  ما  مستوى  إلى  ترقى  وتدريبية  وامتحانية  تعليمية 

أنحاء العالم.

رغم العقبات ...
منذ  كبيراً  جهداً  القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  بذل  لقد 
إنشائه في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي ورغم ذلك فإننا 

نتطلع إلى فترة قادمة من العمل النشط والدؤوب.

االنطباع  لتغيير  بالغاً  جهداً  عرباً،  كمحاسبين  نبذل  أننا  والحقيقة 
السائد بأننا نقوم بأعمال روتينية ال ضرورة لها.

عّمان – استضاف مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الخامس 2021 
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس ومؤسس »طالل أبوغزاله 

العالمية« بصفته ضيف الشرف الفخري. 

األممي  المركز  قِبل  من  رقميا،  عقد  الذي  المؤتمر،  تنظيم  وتم 
لخدمات المانحين، ومجموعة الخبير العالمي لالستشارات، عضو 

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.  

وأكد الدكتور أبوغزاله خالل كلمته التي كانت حول »المانحون 
مناطق  في  السالم  بناء  إلى  اإلنسانية  المشروعات  رعاية  من 
النزاعات«، »أن السالم المطلوب هو السالم المستدام، والعادل، 
بأشكالها:  العدالة  من  أسس  على  المستقبل  ببناء  إال  يتم  لن  الذي 
وغير  المباشر  وبشكليه  والسياسية،  واالجتماعية،  اإلنسانية، 
المباشر«، داعيا إلى »الّسالم ضّد كورونا«، إذ تصرفت بعض 

الدول »بأنانية«، ونادت بشعار »دولتي أواًل«. 

وبين أبوغزاله أن ال عالقة لدور المانحين بتحقيق السالم 
بأنّها  المنح  تفسير  يتم  إذ  المستدام مباشرة؛  االجتماعي 
أما »الّسالم  فقط«،  المساندة  أو  الدعم  أو  المال  »تقديم 
االجتماعي المستدام« فال يتم إال من خالل وجود نظام 

يعتمد على أداء الواجب تجاه المجتمع. 

القادم  والخطر  البيئة«،  »تلوث  إلى  أبوغزاله  وأشار 
عام 2030؛ وبين أن الطبيعة ستواجهنا بتحّديات كبيرة 

الفضاء،  وسيتلوث  والجزر،  والشواطئ  البحار  ستتغير  حيث 
وستزداد األمراض »التي لم نكن نرها من قبل«. 

وكان الدكتور علي آل ابراهيم نائب رئيس مجلس إدارة »الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية« قد أعلن عن فوز سعادة »الدكتور 
في  المميّزة  الّدوليّة  القياديّة  الّشخصيّة  بجائزة  أبوغزاله«  طالل 
الجزيل  الشكر  موجها  لعام 2021،  للِمنح  المهنيّة  الكفاءة  مجال 
لبرامج  ورعايته  المؤتمر،  في  مشاركته  على  أبوغزاله  للدكتور 

سابقة خالل األعوام القليلة الماضية.

الفوز بجائزة الّشخصيّة القياديّة الّدوليّة المميّزة 
أبوغزاله ضيف الشرف الفخري في مؤتمر وجائزة الجهات الَمانِحة الخامس 2021
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القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  اختتمت  عّمان- 
)األردن( الدورة التأهيلية لشهادة التمويل اإلسالمي CIMA  والتي 

نظمتها الجمعية لمجموعة من موظفي مصرف ليبيا المركزي. 

التجاري  بالقانون  تتعلق  مواضيع  مناقشة  الدورة  هذه  وتم خالل 
اإلسالمي ومصادره والمنهجيات المستخدمة لحل المشاكل الحديثة 

في التمويل اإلسالمي والعقود التاريخية اإلسالمية.

كما تناولت الدورة موضوع العمل المصرفي اإلسالمي وتطورات 
األنظمة المالية اإلسالمية، والمصادر الرئيسية المتاحة للمصارف 
باالكتتاب  المتعلقة  القضايا  إلى  باإلضافة  المالية،  والمؤسسات 
في  الشائعة  والمخاطر  التكافل،  وإعادة  المالي  والفائض  والعجز 

قطاعي التأمين والمصارف.

إعداد  حول  وتطبيقات  عملية  حاالت  التدريبية  الدورة  وتضمن 
وكيفية  التمويل،  عمليات  وتصنيف  وتحليل  المالية  التقارير 
اإلبالغ عن العمليات التي تتبنى عقود تمويل مختلفة في البيانات 

المالية اإلسالمية.

يشار إلى أن الجمعية تسعى دوماً لتطوير علوم المحاسبة واإلدارة 
الخدمات  بعض  أو  كل  على  تطبق  مبادئ  من  بها  يتصل  وما 
المهنية، وتسعى أيضاً لتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك 
باإلصدارات  اهتمامها  خالل  من  المهنية  المستويات  أعلى  إلى 
المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي المحاسبة والتدقيق.

CIMA اختتام الدورة التأهيلية لشهادة التمويل اإلسالمي

مجلس معايير المحاسبة الدولية يقترح تعديالً محدوداً على متطلبات انتقال شركات التأمين لتطبيق المعيارين الدوليين 
إلعداد التقارير المالية 17 و9 للمرة األولى

مقترحاً  تعديالً  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر  لندن- 
الدولي  المعيار  لتطبيق  االنتقال  متطلبات  على  النطاق  محدود 
إلعداد التقارير المالية 17 »عقود التأمين«. بحيث ال يؤثر التعديل 

المقترح على أي متطلبات أخرى في المعيار 17.

 9 والمعيار   17 المعيار  التأمين  شركات  من  كثير  ستُطبِق 
وهذه  عام 2023،  من  إبتداًء  األولى  للمرة  المالية«،  »األدوات 
الشركات في مرحلة متقدمة من االستعداد لتطبيق هذين المعيارين 
الجديدين. ومع ذلك، أخطرت بعض هذه الشركات المجلس بوجود 
حاالت عدم تطابق مؤثرة ولكنها مؤقتة تظهر عند التطبيق األولي 
صعوبات  ظهور  إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  الجديدين،  للمعيارين 
عدم  حاالت  تظهر  المحاسبية.  بالتغيرات  المستثمرين  إعالم  في 
التطابق المذكورة في الظروف التي ال يُطبق فيها المعيار الدولي 
للفترات  المالية  األصول  محاسبة  عند   9 المالية  التقارير  إلعداد 
السابقة والتي ُعرضت عند تطبيق المعيارين 17 و9 

للمرة األولى. 

سيُمّكن التعديل محدود النطاق على المعيار 17 شركات 

معلومات  عرض  خيار  بمنحها  المسألة  هذه  معالجة  من  التأمين 
مقارنة ألصول مالية معينة بأسلوب متسق مع المعيار 9. 

مسودة العرض بعنوان التطبيق األولي للمعيارين الدوليين إلعداد 
التقارير المالية 17 و9 - معلومات مقارنة متاحة للتعليق حتى 27 

سبتمبر/ أيلول 2021.

www.ifrs.org :المصدر
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من  جديداً  معياراً  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  اقترح  لندن- 
التابعة  للمنشآت  يسمح  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 
متطلبات  من  مختصرة  بمجموعة  المعايير  تلك  بتطبيق  المؤهلة 

اإلفصاح.

ُصمم  وقد  المعنية،  األطراف  لتعليقات  استجابة  المقترح  يأتي 
لتسهيل عملية إعداد التقارير المالية للمنشآت التابعة المؤهلة مع 

تلبية متطلبات مستخدمي البيانات المالية.

تخضع  ال  التي  التابعة  للمنشآت  متاحاً  المقترح  المعيار  سيكون 
للمساءلة العامة - الشركات بخالف المؤسسات المالية أو الشركات 
المدرجة في األسواق المالية - والتي تُعد شركاتها األم بيانات مالية 

موحدة تطبق فيها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

وهذه المنشآت التابعة تعمل على إعداد التقارير وتبلغ بها الشركات 
التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  مطبقةً  التوحيد  ألغراض  األم 
المنشآت  تلك  سيُمّكن  المقترح  المعيار  تطبيق  واختيار  المالية. 
من استخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عند إعدادها 

لبياناتها المالية ولكن مع تقديم قدر أقل من اإلفصاحات. 

المقترحات ستوفر وقت المنشآت التابعة ومواردها من خالل:
السجالت 	  من  إضافية  بمجموعة  لالحتفاظ  الحاجة  من  الحد 

المحاسبية ألغراض إعداد التقارير - ما لم تكن الشركة التابعة 
التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  الحالي  الوقت  في  تطبق 

المالية في إعداد بياناتها المالية.

الدولية 	  للمعايير  لالمتثال  المطلوبة  اإلفصاحات  تخفيض 
إلعداد التقارير المالية.

المعيار 	  في  المجلس متطلبات اإلفصاح خصيصاً  وقد صمم 
المقترح لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات المالية للمنشآت 

التابعة التي ال تخضع للمساءلة العامة.

وفي تصريح لنائبة رئيس المجلس، سو لويد، قالت: 

يهدف معيارنا المقترح إلى تقديم حًل يُسهّل عملية إعداد التقارير 
ويتسم بالكفاءة من ناحية التكلفة للمنشآت التابعة مع تلبية احتياجات 

مستخدمي البيانات المالية لتلك المنشآت.

www.ifrs.org :المصدر

مجلس معايير المحاسبة الدولية يقترح متطلبات إفصاح مختصرة للمنشآت التابعة

بعد  المهنة وذلك  أخالقيات  قواعد  متوافقة مع  تعديالت  يقترح  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس 
إصدار مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي لمجموعة معايير إدارة الجودة

الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  أصدر   - نيويورك 
للمحاسبين مسودة عرض بعنوان تعديالت مقترحة متعلقة بإدارة 

الجودة ومتوافقة مع قواعد أخالقيات المهنة وذلك للتعليق العام.

المهنة  أخالقيات  قواعد  بين  التوفيق  إلى  المقترحات  تهدف 
معايير  مجلس  عن  الصادرة  الجودة  إدارة  معايير  ومجموعة 
إلدارة  الدوليين  المعيارين  خاصة  الدولي،  والتأكيد  التدقيق 
إلى  تهدف  توفيقية  تعديالت  خالل  من  وذلك  و2،   1 الجودة 
الصادرة  والمعايير  المهنة  أخالقيات  قواعد  بين  االتساق  تحقيق 
وجعلها  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  عن 
التنقيحات  المراجعة  شملت  المتبادل.  لالستخدام  قابلة 
بدور  والمتعلقة  المهنة  أخالقيات  قواعد  على  األخيرة 
المتعلقة  غير  والخدمات  تفكيره  وطريقة  المحاسب 
بالتأكيد واألحكام المتعلقة باألتعاب والواردة في قواعد 

أخالقيات المهنة.  

يدخل هذا المشروع تحت مظلة التنسيق المشترك بين 
للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس 

االستراتيجي  االلتزام  الدولي،  والتأكيد  التدقيق  معايير  ومجلس 
للمجلسين، ويستند إلى التزامهما الشامل بتعزيز التواصل والتنسيق 

وذلك لتحقيق المصلحة العامة على النحو األفضل.   

لمزيد من المعلومات عن مجموعة معايير إدارة الجودة الصادرة 
عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، يرجى زيارة هذا الرابط.

كيفية التعليق
جميع  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  يدعو 
زيارة  خالل  من  العرض  مسودة  على  للتعليق  المعنية  األطراف 
الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  لمجلس  اإللكتروني  الموقع 
للمحاسبين. تُستلم التعليقات بحلول 5 أكتوبر/ تشرين األول 2021. 

www.ifac.org :المصدر

http://iascasociety.org
http://www.ifrs.org
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management
https://members.ifac.org/IFAC/WEB/
https://members.ifac.org/IFAC/WEB/
http://www.ifac.org
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تأسس الدور التاريخي للمحاسبين المهنيين بصورة شديدة الوضوح 
في  النظر  منا  طُلب  وقد  التقارير.  وإعداد  المالية  المحاسبة  على 
التقييمات والتقديرات  للعقود والمعايير، وإعداد  المالية  التداعيات 
لتدرج في البيانات المالية، وإعداد القيود لتسجيل التكاليف الشهرية، 
وإعداد البيانات المالية المرحلية والسنوية وإعداد التقارير وتدقيقها 
مهارات  تلك  الحصر.  ال  المثال  سبيل  على  وذلك   -
والمستمر  األولي  المهني  تدريبنا  في  نتعلمها  وكفاءات 

وذلك على مدار مسارنا المهني.

وراء  للسعي  الدافع  لدينا  مهنيين،  محاسبين  وبصفتنا 
المعرفة وذلك عندما نواجه معامالت أو أحداث جديدة، 
والمعامالت  العمليات  لتوسيع  الثقة  يمنحنا  ما  وهو 
مجاالت  على  تطبيقها  يمكن  التي  التقارير  وإعداد 

أخرى. هذا الدافع للتعلم وما يتعلق به من مهارات وكفاءات نتمتع 
بها بالفعل هو أمر الزم أيضاً لتطوير العمليات إلعداد اإلفصاحات 
أهميتها وحتميتها  والتي زادت  باالستدامة،  المتعلقة  والمعلومات 

بالنسبة للمنظمات. 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يجري مشاورات بشأن مشروعات جديدة ستضاف لبرنامج عمله
تُستلم تعليقات األطراف المعنية على مشاروات منتصف المدة لبرنامج العمل بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  التزم  نيويورك- 
-2019 للفترة  به  الخاصة  العمل  وخطة  استراتيجيته  في  العام 
المدة  منتصف  في  عامة  مشاورات  بعقد  )االستراتيجية(   2023
أن  ينبغي  التي  المشروعات  بشأن  وذلك  لالستراتيجية  المحددة 
تُضاف لبرنامج العمل خالل الفترة المتبقية من الخطة، حيث إن 
مشاورات  المجلس  أصدر  لذا  اكتملت.  قد  القائمة  المشروعات 

منتصف المدة لبرنامج العمل.

وتأتي على قائمة أولويات تلك المشاورات، في سياق االستمرار 
في تنفيذ االستراتيجية، المشروعات التي ستضاف لبرنامج العمل 
 2022 عامي  خالل  والعاملين  المجلس  لدى  الموارد  توفر  عند 
و2023. واقتُرح في المشاروات إضافة مشروعين رئيسيين، في 

ضوء الموارد المحتمل توافرها: 
عرض البيانات المالية. 	 
إعداد التقارير الُمَميِزة لكل نوع من المنشآت.	 

أربعة  على  إضافات  إدخال  أيضاً  المشاورات  في  واقتُرح 
مشروعات ذات نطاق أصغر:

»انخفاض 	   21 العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار 
األصول غير المولدة للنقد«

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 »األصول غير 	 
الملموسة«

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33 »تطبيق معايير 	 
المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة األولى« 

اتخاذ أحكام مهنية بخصوص الجوهرية )األهمية النسبية(.	 

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام، إيان كاروثرز، قال »رغم التحديات الكبرى التي فرضتها 
توضح  نشرناها  التي  السنوية  نصف  المراجعة  أن  إال  الجائحة، 
أن المجلس قد استمر في العمل وفقاً الستراتيجيته الحالية، وهي 
االستراتيجية التي لها أهمية في حد ذاتها. وباستكمالنا للمشروعات 
بناًء  الجديدة  المشروعات  بعض  إضافة  المجلس  يقترح  الحالية، 
»من  وأضاف  الراهن.«  الوقت  في  لألولويات  رؤيته  على 
المعنية  األطراف  نظر  لوجهات  المجلس  يستمع  أن  الضروري 
تلك  متطلبات  تلبية  من  ليتمكن  المقترحة  المشروعات  بشأن 
األطراف وأولوياتها على النحو األمثل مع تزايد االستعانة بمعايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام على الصعيد العالمي.«

كيفية التعليق
يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية 
مسودة  على  لالطالع   www.ipsasb.org العام  القطاع  في 
تُستلم  تعليق.  إرسال  أو  المعلومات  ولطلب  وملخصها  العرض 
التعليقات بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. ويحث مجلس 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أعضاء االتحاد الدولي 
للمحاسبين والمنتسبين إليه والشركاء على إعالم أعضاء وموظفي 

تلك الجهات بإتاحة ورقة التشاور المذكورة. 

www.ifac.org :المصدر

IAESB( ( االتحاد الدولي للمحاسبين - مجلس معايير تعليم المحاسبة الدولي
إنجاز مهمات مختلفة: تناُول االستدامة بثقة، ومجموعة المهارات الحالية التي يتمتع بها المحاسب المهني 

هيلين بارتريدج

http://iascasociety.org
http://www.ipsasb.org
http://www.ifac.org
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على  مثاالً  المالية  غير  التقارير  مجال  في  الخوض  ويضرب 
المستقبلي  المحاسب  دور  تخيل  إعادة  أجل  من  للعمل  دعوتنا 
كما   2020 عام  أوائل  في  صدر  الذي  المقال  عنوان  وهو 
يضرب مثالً على الفرص المتاحة للمحاسبين المهنيين ولمهنتنا 

بوجه عام. 

فّعال على  المطلوبة بشكل  المهارات والكفاءات  تستند كثير من 
األدوات  في  متوفرة  وهي  وأطرها  االستدامة  معايير  استخدام 
إعداد  في  وخبراتنا  فخلفيتنا  المهني.  المحاسب  يستخدمها  التي 
التقارير المالية، وغير المالية في أحيان كثيرة، تعني أننا بالفعل 

على دراية بما يلي:
استيعاب المعلومات التي تتسم بالشفافية والصلة بالموضوع 	 

والتي لها مغزى وإبالغها للمستخدم.
فهم اإلرشادات المالئمة وتطبيقها على المعامالت وإعداد التقارير.	 
)األهمية 	  الجوهرية  يخص  فيما  المالئمة  المقاييس  تحديد 

النسبية( واستخدامها. 
تقييم أثر اإلرشادات على المعامالت واالتجاهات واالستراتيجية.	 
فهم العمليات وتطويرها وتنفيذها وذلك الستخالص البيانات 	 

الدقيقة وتجميعها وتفسيرها.
إعداد نظم رقابة داخلية وتنفيذها وإتمامها أو تقييمها وهي النظم 	 

الالزمة إلعداد المعلومات الخاصة بالمنظمات أو تأكيدها.
التعاون مع األقسام األخرى.	 

وتستند مهارات وكفاءة المحاسب المهني أيضاً على األخالقيات 
والنزاهة، ويشمل ذلك تمتع المحاسب بالدور والعقلية المالئمين، 
وهي األمور التي تُطبق في جميع األعمال التي يقوم بها 
المحاسب، مما يعني أنه يمكن االعتماد على المحاسبين 
التي  والكفاءات  المهارات  نفس  استخدام  في  المهنيين 
األعمال  في  مهنيين  محاسبين  بصفتهم  يستخدمونها 
تخدم  مؤكدة  استدامة  تقارير  إلعداد  وذلك  التدقيق  أو 

المصلحة العامة على النحو األمثل.

الوقت  في  المهني  الصعيد  على  أننا  ذلك  يعني  وال 
المتعلقة  الخدمات  لتقديم  بالكامل  مستعدون  الراهن 

باالستدامة بصفتنا محاسبين مهنيين أو مدققين، ولكن ذلك يعني 
أن الفجوة الموجودة في معرفتنا بالمجال والتي ينبغي سُدها هي 
ال  وبالتالي  األخرى  المهن  لدى  الموجودة  الفجوات  من  أصغر 
توجد حاجة لنبدأ من الصفر. فنحن بحاجة ألن نفهم، على سبيل 
على  التنوع  قياس  كيفية  أو  الكربوني،  اإلشعاع  هو  ما  المثال، 
المستوى األوسع نطاقاً أو ضمن قوة العمل، أو كيفية تقييم رأس 
ولكن  به.  المعمول  لإلطار  وفقاً  البشري  أو  االجتماعي  المال 
علينا أن نتحلى بالثقة في أننا بالفعل نعرف كيفية التعامل مع تلك 

المعلومات بمجرد استيعابها.

التي يستخدمها المحاسب  وتوجد مهارات أخرى ضمن األدوات 
المهني، مثل السعي وراء المعرفة وتطوير الخبرة بالمجال، وهي 
في  انظر  أسرع.  بصورة  الفجوة  سد  في  تساهم  التي  المهارات 
صناعة  من  بنجاح  المهني  المحاسب  فيها  ينتقل  التي  المواقف 
دمج  في خضم عملية  منظمة جديدة  يستكشف  أو عندما  ألخرى 
في  المهني  المحاسب  يلعبه  الذي  الدور  في  انظر  أو  واستحواذ، 
منظمات  من  منظمة  فيه  تفكر  جديد  استثمار  طبيعة  استيعاب 
إجراء  يضمن  أن  المهني  المحاسب  من  يُطلب  وقد  الخزانة، 
تلك  من  أي  وفي  جديد.  حدث  أو  معاملة  في  المالئمة  المحاسبة 
الحاالت، على األرجح سنحتاج إلى السعي وارء المعرفة لنتمكن 
تقديم  السابقة.  ومعلوماتنا  خبراتنا  في  القصور  نواحي  جبر  من 
الخدمات المتعلقة باالستدامة هو أمر شبيه بذلك، بإمكاننا سد تلك 

الفجوات دون الحاجة للبدء من الصفر. 

الحاجة للمحاسبين المهنيين
نحتاج أن نثق في مهاراتنا وكفاءاتنا الحالية وفي قدرتنا على السعي 
في  أساسية  قضية  أصبحت  فاالستدامة  الجديدة.  المعرفة  وراء 
األسواق المالية وتؤثر على القيمة المؤسسية. وبصفتنا محاسبين 
واألشخاص  البيئة  على  المنظمات  آثار  لدراسة  نحتاج  مهنيين 
والمخاطر  والفرص  اآلثار  تلك  ارتباط  وكيفية  واالقتصادات، 

بخلق قيمة المؤسسات وإعداد تقاريرها المالية.

أيضاً  الحوكمة هي  البيئية واالجتماعية وممارسات  فالممارسات 
وتتطلب  التوريد  سالسل  وعقود  العمالء  عقود  في  متضمنة 
بشأنها.  التقارير  وإعداد  ومتابتعها  لها  لالمتثال  تراكمية  تكاليف 
وينبغي أن تُدمج تلك التكاليف، ما لم تكن قد أدمجت بالفعل، في 
عملياتنا الحالية. تلك فرصة أخرى للمحاسبين تمكننا من االستعانة 

بمهاراتنا لتحمل قضايا االستدامة والمشاركة فيها.

وألننا ندرك أننا ما زلنا بحاجة لنظام عالمي إلعداد التقارير عن 
المعلومات الخاصة باالستدامة فإننا مطالبون بأن نتحلى بالسرعة 
المحاسبين  على  المعرفة.  وراء  للسعي  الالزمتين  والمرونة 
مهاراتنا  على  نعتمد  أن  فعلينا  الفرصة،  تلك  انتهاز  المهنيين 

http://iascasociety.org
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/re-imagining-future-accountant-our-call-action
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/professional-accountants-leading-reporting-and-assurance-sustainability
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/professional-accountants-leading-reporting-and-assurance-sustainability
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المحاسبية وكفاءاتنا عندما تتم دعوتنا إلى:
المتطلبات 	  بين  التكامل  لتحقيق  كفاءة  الطرق  أكثر  استيعاب 

الضرورية إلعداد التقارير.
استيعاب المعايير واألطر المعمول بها.	 
التواصل بشأن المسائل المهمة بالنسبة للمنظمات.	 
التعاون على المستويين الداخلي والخارجي.	 
التي 	  المعلومات  على  والخارجي  الداخلي  التأكيد  في  النظر 

أُعدت التقارير بشأنها.

أيدينا وهي الفرصة  لذلك، قد تضيع تلك الفرصة من بين  خالفاً 
التي ستمكننا من إثبات قيمة مهنتنا.

ثق في نفسك، وأنجز شيئاً مختلفاً.

الدولي  االتحاد  في  المحاسبة  تعليم  مدير   - بارتريدج   هيلين 
للمحاسبين 

الدولي  االتحاد  في  المحاسبة  تعليم  أعمال  بارتريدج  هيلين  تقود 
للمحاسبين، وفي هذا المنصب، أشرفت هيلين وقادت المنهج العالمي 
مع  وعملت  المحاسبة  بتعليم  للنهوض  للمحاسبين  الدولي  لالتحاد 

الهيئة الدولية لتعليم المحاسبة. النهوض بالتعليم المحاسبي هو جزء 
إلى مهنة  للمحاسبين للوصول  الدولي  ال يتجزأ من رؤية االتحاد 
ديناميكية تركز على المستقبل ولها أهمية كبيرة بالنسبة للمنظمات 
المهنيون  المحاسبون  واالقتصادات.  المالية  واألسواق  الُمستدامة 
من ذوي الكفاءة والمصداقية، والملتزمون بالتعلم مدى الحياة، هم 
األساس الذي تعتمد عليه تلك الرؤية. وقبل أن تنضم هيلين لالتحاد 
الدولي للمحاسبين كانت تشغل منصب محاسب حيث أمضت 16 
عاماً في مجال التدقيق، وتصميم أنظمة االستشارات والتدقيق في 
الواليات المتحدة األمريكية وآسيا المحيط الهادئ. وعملت هيلين 
متعددة  الشركات  من  كبرى  شركة  في  التحكم  وحدة  في  أيضاً 
الممارسات  النقل حيث عملت في تحويالت  الجنسيات في مجال 
والمعامالت  المالية  البيانات  وإعداد  عموماً،  المقبولة  المحاسبية 
المهمة والمعقدة مثل عمليات اندماج األعمال والتخطيط الضريبي. 
منصب عضو  الحالي  الوقت  في  هيلين  تشغل  ذلك،  على  عالوة 
وهي  للربح  الهادفة  غير  المنظمات  من  اثنتين  في  إدارة  مجلس 

محاسب مهني معتمد في عدد من الواليات األمريكية. 

www.ifac.org :المصدر

http://iascasociety.org
http://www.ifac.org
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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
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

