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المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يعقد امتحان مؤهل خبير المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  عقد  عّمان- 
)IASCA( امتحان مؤهل »خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير 
حيث   2021 أغسطس  آب/  لدورة   )IFRS Expert( المالية 
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 
)IFRS( وتطوير القدرة على تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة 
على  المساعدة  إلى  باإلضافة  وباحتراف،  مهني  بشكل  العملية 
التعديالت  ومتابعة  المعايير  مجال  في  المستمر  المهني  التطوير 

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 
 شهر سبتمر/ أيلول 2021 من خالل الموقع اإللكتروني للمجمع

http://ascasociety.org

عّمان - إعالن للطلبة غير المستكملين لمتطلبات الحصول على 
شهادة IACPA على نظام الجلسات القديم

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  أعلن   - عّمان 
على  الحصول  لمتطلبات  المستكملين  غير  للطلبة   )IASCA(
هو  حزيران  بأن  القديم  الجلسات  نظام  على   IACPA شهادة 

الفرصة األخيرة لهم للحصول على المؤهل. 

وبين المجمع أن الطلبة المكملين والراسبين من الخاضعين للنظام 
القديم )نظام الجلسات الثالث( بأن دورة امتحانات حزيران 2022 
ستكون آخر فرصة لهم للحصول على مؤهل )IACPA( المعتمد 

والصادر من المجمع. 

باجتياز  الراغبين  الطلبة  على  أنه  المجمع  إعالن  في  وجاء 
االمتحانات والحصول على الشهادة أن يبادروا بالتسجيل والنجاح 

في امتحانات المؤهل في حزيران وإال سيتعين عليهم الجلوس من 
جديد في جميع مواد المؤهل األربعة. 

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  أعلن   - عّمان 
دولي  »محاسب  مؤهل  امتحانات  نتائج   )IASCA(
يونيو/  لدورة   »)IACPA( معتمد  قانوني  عربي 

حزيران 2021.

وبين المدير التنفيذي للمجمع األستاذ سالم العوري أن 
لجنة  قبل  من  تم  وتدقيقها  االمتحانات  أوراق  تصحيح 
والمهنيين  الخبراء  من  نخبة  من  مكونة  متخصصة 
واالقتصاد  والتدقيق  المحاسبة  مجال  في  واألكاديميين 

واإلدارة المالية والتشريعات.

)IACPA( الفرصة األخيرة للحصول على مؤهل

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يعلن نتائج مؤهل IACPA - دورة يونيو/ حزيران 2021

http://iascasociety.org
http://ascasociety.org
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في  العام  خالل  مرتين   )IACPA( مؤهل  امتحانات  وتعقد 
شهري يونيو وديسمبر في 35 مركزاً موزعاً في مختلف أنحاء 
الوطن العربي، حيث يتقدم الطالب لالمتحان في أربع أوراق 
وهي االقتصاد والتمويل، والمحاسبة، والتدقيق، والتشريعات.

وتم تطوير منهاج مؤهل )IACPA( بناًء على المعايير المحاسبية 

الدولية ومعايير التدقيق، بمشاركة خبراء من المجمع الدولي العربي 
للمحاسبين القانونيين، حيث حاز المؤهل على اعتماد مجموعة من 
الدول العربية لممارسة مهنة التدقيق ألغراض الترخيص لمزاولة مهنة 
المحاسبة القانونية منها األردن، واإلمارات العربية المتحدة، واليمن، 

وسوريا، ولبنان، والسودان، وقطر، وإقليم كردستان )العراق(.

الدولي  المجمع  – عضو  خليل  احمد  الدين  حسام  الدكتور  بقلم 
العربي للمحاسبين القانونيين

واألستاذ بهاء محمد السفاريني 
واألستاذ إيهاب حسام الدين خليل 

لقد أصبح دور جمعية المحاسبين القانونيين JACPA بالتعاون 
وهيئات  األردن  في  المحاسبة  مهنة  لتنظيم  العليات  الهيئة  مع 
دعم  يتطلب  وهذا  ضرورة،  أكثر  اليوم  الحكومية  الرقابة 
وإيجاد مراجع  األردنيين  القانونيين  الحسابات  مدققي  ترخيص 

تسلط الضوء على المواد المهنية والتشريعية.

من  الحسابات  تدقيق  مهنة  في  للعاملين  الرقابية  األداة  دعم  إن 
شأنه  ومن  العالقة،  ذات  األطراف  جميع  حقوق  حماية  شأنه 
إهمالها  أو  الموظفين  لشؤون  الداخلية  األنظمة  غياب  من  الحد 
من قبل اإلدارة والحيلولة دون التعثر والعبث بأموال المنشآت، 
وهنا تظهر أهمية رفع الكفاءة والمهارة العلمية والعملية لمدققي 
مزاولة  إجازة  على  للحصول  والساعين  والمهنيين  الحسابات 

مهنة المحاسبة في األردن.

باألمثلة  يزخر  الذي  )الواضح(  المؤلف  هذا  ليأتي 
والشروحات التي تساعد كثيرا على فهم قواعد المهنة 
ومعاييرها من جهة وخلفيتها النظرية من جهة أخرى 
منها  وخاصة  العالقة  ذات  التشريعات  بين  والجامع 

قانون الشركات.

والمدققين  المحاسبين  لمشاكل  الحل  المؤلف  ويقدم 
ورؤساء الحسابات، كما أنه يوفر تغطية كاملة لمختلف 
باستخدام  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 

صيغة السؤال والجواب، إضافة إلى أنه يوفر توضيحات موجزة 
والعديد من األمثلة المساندة لكافة مواضيع المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية.

تم تقسيم المادة العلمية الواردة في هذا الكتاب إلى عشرة فصول 
وهي كاآلتي:-

الفصل األول: اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض البيانات المالية

الفصل الثاني: معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية

الفصل الثالث: التسويات الجردية

الفصل الرابع: مذكرة تسوية البنك

الفصل الخامس: شركات األموال

الفصل السادس: شركات التضامن

الفصل السابع: قائمة التدفقات النقدية

الفصل الثامن: تحليل القوائم المالية

الفصل التاسع: القوائم الموحدة

الفصل العاشر: معيار المحاسبة الدولي 16 » الممتلكات والمصانع 
والمعدات«

تم االستناد في هذا الكتاب إلى عدد من المراجع العلمية مثل: 
التقارير . 1 إلعداد  الدولية  المعايير  في  التطبيقات  موسوعة 

المالية، معيار المحاسبة الدولي رقم 7- تأليف الدكتور حسام 
الدين احمد خليل.

قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته.. 2
أحدث نسخة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 3

لالطالع على تفاصيل أكثر حول هذا اإلصدار اضغط هنا

لالطالع على السيرة الذاتية لكل من:-    
الدكتور حسام حسام الدين أحمد خليل  اضغط هنا	 
األستاذ بهاء محمد السفاريني اضغط هنا	 
األستاذ إيهاب حسام الدين خليل اضغط هنا	 

الواضح في أساسيات المحاسبة المالية
JCPA الجتياز امتحان المحاسب القانوني األردني

http://iascasociety.org
http://ascasociety.org/Uploads/Files/Ehab/A-Wadeh-book-on-the-basics-of-financial-accounting.pdf
http://ascasociety.org/Uploads/Files/Ehab/A-Wadeh-book-on-the-basics-of-financial-accounting.pdf
http://ascasociety.org/Uploads/Files/Ehab/CV.pdf
http://ascasociety.org/Uploads/Files/Ehab/CV-Ehab-2020.pdf
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معيار جديد مقترح ومستقل لتلبية احتياجات السوق
مسودة  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  نشر   - نيويورك 
معيار  بعنوان  عنه  الصادر  المستقل  الجديد  المعيار  عن  عرض 

لتدقيق البيانات المالية للمنشآت األقل تعقيداً. 

للمطالبات  استجابة  والمهم  الجديد  المعيار  هذا  مشروع  ويأتي 
بوجود مجموعة من المتطلبات عالية الجودة الُمصممة خصيصاً 

لتلبية احتياجات المنشآت األقل تعقيداً. 

وسيقدم المعيار الجديد لتدقيق البيانات المالية للمنشآت األقل تعقيداً 
فيه  تظهر  الذي  الوقت  في  الدولي،  المستوى  على  متسقاً  منهجاً 
معايير خاصة بالمنشآت األقل تعقيداً متعلقة بكل دائرة من دوائر 

الختصاص أو ما يتعلق بذلك من مبادرات. 

للحد  ويعد إصدار مسودة العرض جزء من الجهود األوسع نطاقاً 
من التعقيد، وتحسين قابلية الفهم، وجعل معايير التدقيق الدولية أكثر 
قابلية للقياس وأكثر تناسباً مع ظروف المنشآت الخاضعة للتدقيق. 

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، توم 
دوراً  تلعب  تعقيًد  واألقل  األصغر  »المنشآت  قال:  سايدنشتاين، 
جوهرياً في االقتصاد العالمي. وقد وضع مجلس معايير التدقيق 
على  تمثُل  التي  المنشآت  تلك  متطلبات  لتلبية  الدولي  والتأكيد 

قائمة أولوياته على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية.« 

التركيز  هو  الجديد  المقترح  معيارنا  من  »الهدف  أن  وأضاف 
الُمصممة  المتطلبات  خالل  من  المدققين  عمل  على  جيد  بشكل 

ال  فنحن  وظروفها،  تعقيداً  األقل  المنشآت  طبيعة  مع  لتتناسب 
نتهاون في جودة التدقيق.«

األطراف  جميع  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  ويشجع 
الثاني  كانون  يناير/   31 بحلول  التعليقات  تقديم  على  المعنية 
والمالكين  المالية  البيانات  بمستخدمي  المعيار  ويتعلق   .2022
البيانات  ومعدي  المنشآت،  في  بالحوكمة  والمكلفين  واإلدارات 
المالية، والجهات التنظيمية أو التشريعية، والجهات المحلية ذات 
المهنية،  المحاسبة  ومنظمات  المعايير،  بوضع  المعنية  الصلة 
على  الرقابة  تقدم  التي  التنظيمية  والجهات  األكاديمية،  والجهات 

التدقيق وشركات التدقيق، وغير ذلك.

ويمكن لألطراف المعنية إرسال إجاباتهم على الموقع اإللكتروني 
 .)Submit Comment( :التالي

وستكون مسودة العرض متاحة أيضاً باللغتين الفرنسية واإلسبانية 
التدقيق  معايير  مجلس  ويخطط  أيلول 2021.  سبتمبر/  أوائل  في 
والتأكيد الدولي إلى التوعية بمشروع المعيار الجديد؛ وستكون خطة 
التوعية متاحة على موقع المجلس في أواخر أغسطس/آب 2021. 

www.ifac.org :المصدر

لمجموعة  المركزية  البنوك  ومحافظو  مالية  وزراء  نشر  لندن- 
العشرين بياناً بعد اجتماعهم في البندقية، إيطاليا، في 10 يوليو/ 
إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  إلى  ُمشيرين   ،2021 تموز 

التقارير المالية.  

وينص البيان على ما يلي:
»سنعمل على تعزيز تنفيذ متطلبات أو إرشادات اإلفصاح، وفقاً 
المالية  باإلفصاحات  المعني  العمل  فريق  عن   الصادر  لإلطار 
المالي،  االستقرار  لمجلس  التابع  بالمناخ  المتعلقة 
وبالتوافق مع األطر التنظيمية المحلية، وذلك لتمهيد 
مع  المستقبلي،  الدولي  التعاون  جهود  أمام  الطريق 
وهي  بالحسبان،  االختصاص  دوائر  ظروف  وضع 
للمعايير  أساس  خط  وضع  إلى  تهدف  التي  الجهود 
الغاية، نرحب  تلك  التقارير. ولتحقيق  الدولية إلعداد 
ببرنامج عمل مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير 
الدولية  للمعايير  العالمي  األساس  لوضع خط  المالية 

إلعداد التقارير في ظل حوكمة متينة وإشراف عام، واستناداً إلى 
بالمناخ  المتعلقة  المالية  باإلفصاحات  المعني  العمل  فريق  إطار 
إلى  يستند  الذي  العمل  وهو  االستدامة،  معايير  واضعي  وعمل 
جهود هؤالء باإلضافة إلى نتائج التشاور مع مجموعة كبيرة من 
األطراف المعنية لتعزيز أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.«

وفي تصريح لرئيس مجلس األمناء، إيركي ليكانين، تعليقاً على 
البيان، قال:

نرحب بإقرار وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 
المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  بعمل  العشرين 
المتعلقة  المعايير  على  يركز  جديد  مجلس  لتأسيس  الساعي 
المال  أسواق  احتياجات  تلبي  والتي  االستدامة  عن  باإلفصاحات 
قدم  على  الالزم  التحضيري  العمل  ويجري  للمعلومات.  العالمية 

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يفتتح المشاورات العامة بشأن تدقيق البيانات المالية للمنشآت األقل تعقيداً 

رد مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على بيان وزراء مالية مجموعة العشرين  

http://iascasociety.org
https://www.iaasb.org/focus-areas/new-standard-less-complex-entities
https://www.iaasb.org/focus-areas/new-standard-less-complex-entities
https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities
http://www.ifac.org
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Communique-Third-G20-FMCBG-meeting-9-10-July-2021.pdf
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على  تركز  التي  المعايير  وضع  منظمات  مع  بالتعاون  وساق 
لمعايير  عالمي  أساس  خط  لتطوير  أساساً  ذلك  سيقدم  المستثمر. 
إفصاح تركز على المستثمر والتي يمكن لدوائر االختصاص أن 
بها وأن تستخدمها  الخاصة  العامة  السياسة  تدمجها مع متطلبات 

ضمن أطرها القانونية.

التغييرات  بشأن  الراهن  الوقت  في  األمناء  مجلس  ويتشاور 
إنشاء  وذلك الستيعاب  للمؤسسة  األساسي  النظام  على  المقترحة 

مجلس جديد ضمن الهيكل اإلداري للمؤسسة.

www.ifrs.org :المصدر

مواكبة التغيرات التي طرأت على قواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين: تمهيد للممارسات الصغيرة والمتوسطة 
)SMEs( والمنشآت الصغيرة والمتوسطة )SMPs(

مقدمة
الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  انشغل   - نيويورك 
للمحاسبين مؤخراً، منذ بداية جائحة كورونا في 2020، بالعديد 
للمحاسبين  المهنة  أخالقيات  قواعد  في  المستقبلية  التغيرات  من 
المهنيين )وتشمل المعايير الدولية لالستقاللية( )القواعد األخالقية 

المهنية(. 

قد تواجه الممارسات الصغيرة والمتوسطة تحديات لمواكبة هذه 
التغيرات، وقد ُوضع هذا األمر باستمرار على قائمة األولويات 
في االستبيانات التي يجريها االتحاد الدولي للمحاسبين. وتستمر 
للمحاسبين  الدولي  لالتحاد  التابعة  االستشارية  العمل  مجموعة 
في المتابعة الفّعالة لجميع المقترحات المتعلقة بأخالقيات المهنة، 
وقد استجابت المجموعة للمشاروات المتعددة وعملت مع مجلس 
إسهامات  لتقدم  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير 
ومقترحات بالتركيز على المسائل التي تؤثر على كيانات المنشآت 

والممارسات الصغيرة والمتوسطة.  

التي طرأت على  الرئيسية  للتغيرات  لملخص  يلي عرض  وفيما 
 2020 عام  أوائل  منذ  اعتُمدت  والتي  المهنة  أخالقيات  قواعد 
والممارسات  المشروعات  لتتمكن  النفاذ  تواريخ  إلى  باإلضافة 

الصغيرة والمتوسطة من االستعداد لتلك التغيرات. 

التأكيد  لعمليات  الدولي  والمعيار  4ب  الجزء  بين  التوفيق 
3000 )الُمنقّح(

أحكام  على  المهنة  أخالقيات  قواعد  من  4ب  الجزء  يحتوي 
التدقيق  عمليات  بخالف  التأكيد  بعمليات  المتعلقة  االستقاللية 
قواعد  من  4ب  الجزء  على  المراجعات  وجاءت  والمراجعة. 
أخالقيات المهنة لتعكس الشروط والمفاهيم الُمستخدمة 
)الُمنقح(   3000 التأكيد  لعمليات  الدولي  المعيار  في 
مراجعة  أو  التدقيق  عمليات  بخالف  التأكيد  »عمليات 
مجلس  عن  الصادر  التاريخية«،  المالية  المعلومات 
تلك  أُعدت  وقد  الدولي،  والتأكيد  التدقيق  معايير 

المراجعات بالتعاون الوثيق مع المجلس.

وتشمل المراجعات األساسية ما يلي:
وتشمل 	  األساسية،  المصطلحات  في  تغييرات 

تعريفاً منقحاً لمصطلح »عميل التأكيد«.
في 	  االستقاللية  متطلبات  من  معينة  متطلبات  على  تعديالت 

ضوء التعريف الُمنقّح لعميل التأكيد.
وأدوارهم 	  التأكيد  عملية  ألطراف  التوضيح  من  مزيد 

االستقاللية  متطلبات  من  بذلك  يتعلق  وما  ومسؤولياتهم، 
المنطبقة.

يتناولها 	  التي  التأكيد  عمليات  أنواع  بين  أكثر وضوحاً  تمييز 
والمراجعة(  التدقيق  عمليات  استقاللية  )معالجة  4أ  الجزء 

والجزء 4ب من قواعد أخالقيات المهنة. 

ونُشر اإلصدار األخير في يناير/ كانون الثاني 2020 ولم يدخل 
حيز النفاذ إال في 15 يونيو/ حزيران 2021.

دور المحاسبين المهنيين وطريقة التفكير المتوقعة منهم

في  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  أصدر 
لتعزيز  المهنة  أخالقيات  قواعد  على  مراجعات   2020 أكتوبر 
اتّباعها،  المتوقع منهم  التفكير  المهنيين وطريقة  المحاسبين  دور 
التي  األساسية  والتغيرات  األحكام  بعض  يحدد  حقائق  وبيان 
التغيرات  وتحظى  الحالية.  المهنة  أخالقيات  قواعد  على  طرأت 

التالية بأهمية خاصة:
المحاسبين 	  جميع  يتمتع  أن  المفاهيم  إطار  تطبيق  يتطلب 

تمس  التي  التهديدات  تحديد  عند  متسائلة  بعقلية  المهنيين 
الشرط  هذا  ينطبق  ومواجهتها.  وتقييمها  األساسية  المبادئ 
األساسي لتطبيق إطار المفاهيم على جميع المحاسبين المهنيين 
بغض النظر عن النشاط المهني الذي يقومون به، ويُطلب من 
عمليات  أداء  عند  المهني  التشكك  ممارسة  أيضاً  الممارسين 
في ضوء  التأكيد  عمليات  من  ذلك  والمراجعة وغير  التدقيق 

معايير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي.
أن 	  يعني  ال  المهنة  أخالقيات  لقواعد  االمتثال  أن  توضيح 

المحاسب المهني قد اضطلع بمسؤولياته في العمل على تحقيق 
المصلحة العامة. 

يعني 	  المهنة ال  لقواعد أخالقيات  االمتثال  أن  رسالة واضحة 
فقط االمتثال الحرفي بالقواعد ولكن االمتثال لجوهرها.

http://iascasociety.org
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/exposure-draft-and-comment-letters/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/exposure-draft-and-comment-letters/
http://www.ifrs.org
https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professional-accountants
https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professional-accountants
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/new-global-smp-survey-reveals-keys-growth-small-accounting-firms
https://www.ifac.org/who-we-are/advisory-groups/small-and-medium-practices-advisory-group
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/ifac-engagement-iaasb-and-iesba-representing-interests-paibs-smps
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-alignment-part-4b-code-isae-3000-revised
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Role-and-Mindset_0-1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/FINAL-Role-and-Mindset-Fact-Sheet_0.pdf


5  |  iascasociety.org

المحاسب 	  مطالبة  خالل  من  األساسي  النزاهة  مبدأ  تعزيز 
بشكل  العمل  من  تمكنه  التي  الشخصية  بقوة  بالتمتع  المهني 
المعضالت  مواجهة  عند  موقف  له  يكون  أن  بمعنى  مالئم، 
مواجهة  على  القدرة  لديه  تكون  أن  أو  الصعبة،  والمواقف 

اآلخرين إذا اضطرته الظروف لذلك.
الموضوعية 	  مبادئ  مثل  األخرى  األساسية  للمبادئ  التطرق 

والكفاءة المهنية والعناية الالزمة والسلوك المهني، بما في ذلك 
بعض التحسينات التي تعكس أثر التكنولوجيا.

التأكيد على أهمية الدراية بالتحيزات الشخصية عند ممارسة 	 
أمثلة  ثمانية  تشمل  قائمة  عرض  جانب  إلى  المهني،  الحكم 

شائعة عن التحيزات المحتملة للتوعية بها. 
في 	  داخلية  إيجابية  ثقافة  وجود  بأهمية  الواضح  اإلقرار 

المنظمات متعلقة بالتطبيق الفّعال إلطار المفاهيم.
تعزيز 	  في  دور  المهنيين  للمحاسبين  بأن  الصريح  اإلقرار 

السلوك األخالقي والثقافة في منظماتهم.

هذه التغيرات سارية النفاذ اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون األول 
2021، ويسمح بالتطبيق المبكر.

يُرجى مالحظة أن الجزء الحادي عشر من سلسة دراسة قواعد 
الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  لمجلس  المهنة  أخالقيات 
المحاسب  دور  وموضوع  التحيز  موضوع  يتناول  للمحاسبين 

المهني وعقليته.   

الخدمات غير التأكيدية
في  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  أصدر 
إبريل/ نيسان 2021 مراجعات على أحكام الخدمات غير التأكيدية 
في المعايير الدولية لالستقاللية. توضح األحكام الُمنقّحة للخدمات 
غير التأكيدية وتتطرق للظروف التي قد تقدم فيها الشركات أو ال 
تأكيد. جّمع مجلس  أو  تدقيق  لعميل  التأكيدية  الخدمات غير  تقدم 
توضح  »خريطة«  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير 
وتساعد  الحالية  المهنة  أخالقيات  قواعد  ألقسام  وفقاً  المراجعات 
تلك الخريطة على فهم التحديات األساسية، والتي تشمل ما يلي: 

حظراً جديداً على تقديم الخدمات غير التأكيدية لعميل تدقيق 	 
قد  الخدمات  تلك  تقديم  كان  إذا  العامة  المصلحة  منشآت  من 

يخلق تهديد مراجعة ذاتية يمس استقاللية شركة التدقيق.
أحكاماً جديدة لدعم الشركات وشبكات الشركات عند تحديدها 	 

لتهديدات المراجعة الذاتية وتقييمها وهي التهديدات التي قد تنشأ 
عن تقديم الخدمات غير التأكيدية لعميل تأكيد.

إرشاداٍت جديدة تشير إلى أن تقديم االستشارات 	 
والتوصيات قد يؤدي إلى ظهور تهديد مراجعة 
التي  الظروف  اإلرشادات  وتوضح  ذاتية، 
الشركات  شبكات  أو  الشركات  فيها  تستطيع 

تقديم االستشارات والتوصيات لعميل تدقيق. 
تواصل 	  جودة  وتحسين  لتعزيز  جديدة  أحكام 

المسائل  بشأن  بالحوكمة  المكلفين  مع  الشركة 
في  خاصة  التأكيدية،  غير  بالخدمات  المتعلقة 

والمنشآت  العامة  المصلحة  منشآت  من  التأكيد  عمالء  حالة 
التي تقع في نطاق الهيكل المؤسسي لتلك المنشآت.

له 	  ليس  الجوهرية  مفهوم  أن  لتوضيح  ُمحّسنة  إرشادات 
صلة بتقييم ما إذا كان تهديد المراجعة الذاتية قد ينشأ نتيجة 
منشآت  من  تدقيق  لعميل  التأكيدية  غير  الخدمات  لتقديم 

المصلحة العامة.
أحكام ُمعززة لمساعدة الشركات في مواجهة التحديات التي 	 

غير  الخدمات  تقديم  عن  تنشأ  قد  والتي  االستقاللية  تمس 
العامة،  المصلحة  منشآت  بخالف  التدقيق  لعمالء  التأكيدية 
ال  التي  بالمواقف  المتعلقة  الجديدة  التطبيقية  المواد  وتشمل 

توجد فيها إجراءات وقائية.
المتسق 	  التطبيق  لتعزيز  هيكلية  وتحسينات  جديدة  أحكام 

ألحكام الخدمات غير التأكيدية.

تقدم خدمات  التي  بالشركات  فتتعلق  التغيرات وضوحاً  أكثر  أما 
قواعد  أشارت  حين  في  بالدفاتر.  االحتفاظ  وخدمات  محاسبية 
أخالقيات المهنة الحالية إلى أن تقديم تلك الخدمات لعميل تدقيق 
قد يخلق تهديد مراجعة ذاتية، فإن اإلرشادات الُمنقّحة توضح أن 
تقديم تلك الخدمات يؤدي إلى نشوء تهديد مراجعة ذاتية في حال 
وجود خطر بأن تؤثر نتائج الخدمات على السجالت المحاسبية أو 

البيانات المالية التي ستبدي الشركة رأياً بشأنها. 

وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة 
المحاسبية  الخدمات  تقديم  عند  ينشأ  الذي  الذاتية  المراجعة  تهديد 
وخدمات االحتفاظ بالدفاتر، وهي الخدمات التي لها طبيعة روتينية، 

لعميل تدقيق بخالف منشآت المصلحة العامة ما يلي:
االستعانة بالمهنيين من غير المنتمين ألعضاء فريق التدقيق 	 

ألداء الخدمة.
خدمة 	  تقديم  في  مشتركاً  يكن  لم  مالئم  بمراجع  االستعانة 

المراجعة على عمل التدقيق أو الخدمة الُمقدمة.

هذه التغيرات سارية النفاذ اعتباراً من 15 ديسمبر/ كانون األول 
2022، ويسمح بالتطبيق المبكر.

األتعاب
للمحاسبين أيضاً  الدولية  السلوك األخالقي  أصدر مجلس معايير 
في أبريل/ نيسان 2021 مراجعات على أحكام الجزء 4أ والجزء 

4ب من قواعد أخالقيات المهنة. وتشمل التغيرات ما يلي:
حظر الشركات من السماح بتأثُر أتعاب التدقيق بتقديم خدمات 	 

بخالف خدمات التدقيق لعميل التدقيق.
االستقاللية 	  تمس  التي  التهديدات  لتحديد  ُمحسنة  إرشادات 

األخرى  بالمسائل  يتعلق  فيما  وذلك  ومعالجتها  وتقييمها 
المتعلقة باألتعاب، بما في ذلك نسبة األتعاب نظير الخدمات 

غير التدقيقية إلى نسبة أتعاب التدقيق.

األتعاب  نسبة  بأحكام  يتعلق  فيما  الُمنقّحة،  اإلرشادات  وتنص 
المشار إليها أعاله، إلى أنه عندما يمثل إجمالي األتعاب الُمحّصلة 

http://iascasociety.org
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/exploring-iesba-code-installment-11-role-and-mindset-expected-accountants-focus-bias
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-non-assurance-service-provisions-code
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Mapping-Table-Comparison-Extant-Versus-Final-Provisions-Non-Assurance-Services-final.pdf
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-fee-related-provisions-code
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من عميل تدقيق بخالف منشآت المصلحة العامة في كل سنة من 
األرجح  على  األتعاب  تلك  كانت  إذا  أو  متتالية،  سنوات  خمس 
عليها  تحصل  التي  األتعاب  إجمالي  من   %30 من  أكثر  ستمثل 
الشركة،  فإنه على الشركة أن تحدد ما إذا كانت إحدى اإلجراءات 
التالية قد تُعد إجراءات وقائية للحد من التهديدات التي تنشأ وتجعلها 

في مستوى مقبول، وإذا كان الوضع كذلك، تطبقها:
رأي 	  إصدار  قبل  الخامسة  السنة  في  التدقيق  عمل  مراجعة 

التدقيق بشأن البيانات المالية للسنة الخامسة وذلك باالستعانة 
في  التي تبدي رأياً  في الشركة  بمحاسب مهني ليس عضواً 

البيانات المالية.  
بعد إصدار رأي التدقيق بشأن البيانات المالية للسنة الخامسة، 	 

وقبل إصدار رأي التدقيق في البيانات المالية للسنة السادسة، 
االستعانة بمحاسب مهني، ليس عضواً في الشركة التي تبدي 
رأياً في البيانات المالية، أو االستعانة بجهة مهنية، لمراجعة 

عمل التدقيق في السنة الخامسة.  

وفي حالة عمالء التدقيق من منشآت المصلحة العامة، تطبق أيضاً 
التغيرات التالية:

على 	  المدقق  بصفتها  عملها  توقف  أن  الشركة  على  يُشترط 
التدقيق  أتعاب  إذا زادت  العامة  المصلحة  عميل من منشآت 
الشركة  عليها  تحصل  التي  األتعاب  إجمالي  من   %15 عن 
في خمس سنوات متتالية، إال إذا تمت تلبية معيار معين من 

معايير االستثناء.  
مع 	  باألتعاب  متعلقة  معلومات  بشأن  التواصل  اشتراط 

التوصل  في  لمساعدتهم  العامة  ومع  بالحوكمة  المكلفين 
ألحكام بشأن االستقاللية. 

كانون  ديسمبر/   15 من  اعتباراً  النفاذ  سارية  المراجعات  هذه 
األول 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر.

موضوعية المراجعين على جودة العملية وغيرهم من المراجعين 
المناسبين

في  للمحاسبين،  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس  أصدر 
أخالقيات  قواعد  على  مراجعات   ،2021 الثاني  كانون  يناير/ 
المهنة تتناول موضوعية المراجعين على جودة العملية وغيرهم 
المشروع  هذا  بين  الوثيق  التنسيق  تم  المناسبين.  المراجعين  من 
المعيار  الدولي إلعداد  والتأكيد  التدقيق  معايير  ومشروع مجلس 
جودة  على  »مراجعات   2 الجودة  إلدارة  الدولي 
العمليات«، الذي ُوضعت اللمسات النهائية عليه في 

ديسمبر/ كانون األول 2020. 

الدولي  المعيار  تدعم  إرشادات  المراجعات  تُقّدم  
إلدارة الجودة 2 في تناول أهلية الشخص للعمل في 
المراجعة على جودة العمليات، بالتركيز على صفة 
الموضوعية التي تحظى بأهمية بالغة. واإلرشادات، 

من بين مسائل أخرى:

التي 	  التهديدات  لتحديد  الحاجة  عن  التفاصيل  من  مزيداً  تقدم 
وتقييمها  للموضوعية  األساسية  للمبادئ  االمتثال  تمس 
ومعالجتها وهي التهديدات التي قد تنشأ نتيجة لتعيين شخص 
ما في منصب المراجعة على جودة العمليات بالنسبة لعملية ما. 

تشير صراحة إلى متطلبات المعيار الدولي إلدارة الجودة 2 	 
وتدعمها، وهي المتطلبات التي التي تشترط على الشركة أن 
تحدد فترة تهدئة لسنتين قبل أن يتمكن شريك عملية من شغل 
العملية  نفس  في  العمليات  المراجعة على جودة  في  منصب 

شرطاً لألهلية.
تؤكد على أن مطلب فترة التهدئة الوارد في المعيار الدولي 	 

لمبدأ  االمتثال  لدعم  المزدوج  الهدف  يخدم  الجودة 2  إلدارة 
الموضوعية األساسي والعمليات عالية الجودة.  

فيها  يُعيّن  التي  المواقف  في  اإلرشادات  تطبيق  أيضاً  ويمكن 
إنجازه،  تم  الذي  العمل  على  مالئم  مراجع  باعتباره  ما  شخص 
واعتبار أن اإلرشادات هي إجراء وقائي لمعالجة التهديدات التي 

ُحددت والتي تمس االمتثال للمبادئ األساسية.

ستصبح اإلرشادات الُمحسنة سارية النفاذ اعتباراً من 15 ديسمبر/ 
كانون األول 2022.

خاتمة
إنه من األهمية بمكان أن تواِكب الممارسات الصغيرة والمتوسطة 
أخالقيات  قواعد  على  ستطرأ  التي  المستقبلية  التغيرات  جميع 
المهنة. ويستمر االتحاد الدولي للمحاسبين في دعم تطبيق المعايير 
عند  المهنيين  المحاسبين  لدعم  مصادر  وإعداد  وتنفيذها  الدولية 

دراستهم لتلك التغيرات.

 مصادر إضافية
متاحاً  الدعم  اإلضافية ومصادر  اإلرشادات  من  كبير  قدر  يوجد 
في أقسام دعم المعايير الدولية وبناء الثقة والقواعد األخالقية في 

بوابة المعرفة.

وقد سلط االتحاد الدولي للمحاسبين الضوء أيضاً على أهمية أن 
التقارير  في عملية إعداد  قيادياً  المهنيون دوراً  يلعب المحاسبون 
بعنوان  إصداراً  مؤخراً  االتحاد  ونشر  االستدامة،  على  والتأكيد 

تسريع عملية إعداد تقارير التأكيد لتحقيق المصلحة العامة. 

الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  أصدر  ذلك،  على  عالوة 
إرشادات جديدة عن تطبيق المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 
)الُمنقّح( على عمليات التأكيد على التقارير الخارجية األوسع نطاقا.

توجد مشرعات أخرى إضافية يعمل عليها مجلس معايير السلوك 
األخالقي الدولية للمحاسبين في الوقت الحالي، يرجى زيارة هذا 
الرابط لإلطالع على القائمة الكاملة للجداول الزمنية للمشروعات 

كما في يونيو/ حزيران 2021. 

www.ifac.org :المصدر

http://iascasociety.org
https://www.ethicsboard.org/news-events/2021-01/iesba-underlines-importance-objectivity-engagement-quality-reviewers-and-other-appropriate-reviewers
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-quality-management-isqm-2-enhancing-quality-reviews
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-quality-management-isqm-2-enhancing-quality-reviews
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/exploring-iesba-code-installment-11-role-and-mindset-expected-accountants-focus-bias
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/professional-accountants-leading-reporting-and-assurance-sustainability
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/accelerating-integrated-reporting-assurance-public-interest
https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-applying-isae-3000-revised-extended-external-reporting-assurance
https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-applying-isae-3000-revised-extended-external-reporting-assurance
https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-applying-isae-3000-revised-extended-external-reporting-assurance
https://www.ethicsboard.org/consultations-projects/iesba-project-timetable-june-2021
http://www.ifac.org
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لندن- يعمل أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
استجابةً  وذلك  لالستقاللية  الدولية  للمعايير  مجلس  إنشاء  على 
مقارنة  وقابلية  العالمي  االتساق  لتحسين  والُملّح  المتزايد  للطلب 
المستثمرين  احتياجات  لتلبية  االستدامة  الشركات عن  إفصاحات 
إذا  ما  األمناء  يُقيّم  المالية.  األسواق  في  المشاركين  من  وغيرهم 
ويهدفون  المجلس  هذا  إلنشاء  معاييرهم  تحقيق  بإمكانهم  كان 
للتوصل إلى قرار نهائي بحلول الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر 

التغيرات المناخية لألمم المتحدة المنعقد في غالسكو.

وقد أنشأ األمناء مجموعة عمل مختصة بالجاهزية الفنية للمنظمات 
الرائدة التي لها خبرة في االستدامة ووضع معايير إعداد التقارير 
المجلس  لتمكين  وذلك  المستثمرين  احتياجات  لتلبية  المتكاملة 
الجديد المحتمل من االستفادة من العمل الراسخ للمبادرات الدولية 

المتواجدة منذ أمد طويل والتي تركز على القيمة المؤسسية.  

تستهدف مجموعة العمل المختصة بالجاهزية الفنية توفير البداية 
التشغيلية للمجلس الجديد المحتمل، وفقاً للوصف الوارد في بيان 
األمناء الذي صدر في 8 مارس/ آذار 2021. وتستجيب مجموعة 
العمل أيضاً للبيان الذي أصدرته المنظمة الدولية لهيئات األوراق 
لتنسيق  يدعو  والذي  فبراير/ شباط،  )IOSCO( في 24  المالية 
الجهود لدفع االتساق على المستوى الدولي فيما يخص اإلفصاحات 

المتعلقة باالستدامة التي تركز على خلق القيمة المؤسسية. 

تقديم  هو  الفنية  بالجاهزية  المختصة  العمل  مجموعة  ودور 
بعين  المحتمل  المجلس  ليأخذها  فنية  ومقترحات  ملحوظات 
استراتيجية مشتركة  لتوصيات  التوصل  إلى  باإلضافة  االعتبار، 
والموارد  الفنية  والخبرة  للمحتوى  المحتمل  النقل  يخص  فيما 

للمجلس.    

بالجاهزية  المختصة  العمل  مجموعة  في  المشاركون  سيجتمع 
الفنية دورياً في ثالثة أنواع من االجتماعات:

)1( اجتماعات استراتيجية
تعقد مجموعة العمل المختصة بالجاهزية الفنية اجتماعات شهرية 

التابعة  التوجيهية  اللجنة  من  عضو  يرأسها  والتي  ومخصصة، 
المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  أمناء  لمجلس 
التوجيهية  )اللجنة  االستدامة  عن  التقارير  بإعداد  والمختصة 
التابعة لمجلس األمناء(.   قد تعقد المؤسسة والمنظمات األعضاء 
مناقشات ثنائية تكميلية حسب الحاجة وذلك لتحقيق الخطة الشاملة.

)2( االجتماعات التشغيلية والفنية
تجتمع المنظمات األعضاء إلجراء مناقشات نصف شهرية يترأسها 
المدير التنفيذي للمؤسسة، وأهداف االجتماعات التشغيلية والفنية هي:

التحويل 	  القرارات االستراتيجية عن  تُبنى عليها  إعداد مواد 
المحتمل للخبرات الفنية والموارد للمجلس الجديد المحتمل.

اإلشراف على المقترحات الفنية التي ترسل من االجتماعات 	 
التي تتم على مستوى العمل.

)3( االجتماعات على مستوى العمل
اجتماعات  الفنية  بالجاهزية  المختصة  العمل  مجموعة  تعقد 
أسبوعية على مستوى العمل يحضرها كبار الموظفين الفنيين من 
المعايير  مؤسسة  من  رائد  ويسهلها موظف  األعضاء  المنظمات 
العمل  مستوى  اجتماعات  تُعقد  المالية.  التقارير  إلعداد  الدولية 
إلعداد األعمال الفنية التفصيلية المطلوبة لتحقق مجموعة العمل 

المختصة بالجاهزية الفنية أهدافها المرحلية. 

www.ifac.org :المصدر

أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ينشئون مجموعة العمل المختصة بالجاهزية الفنية

http://iascasociety.org
http://www.ifac.org
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الوضع الحالي لعمليات التأكيد على االستدامة

وصناع  التنظمية  والجهات  المستثمرين  اهتمام  ينصب   - لندن 
السياسة على الدور المهم الذي يلعبه التأكيد في ضمان إنتاج تقارير 
عالمي  نظام  نحو  المستمر  التوجه  ضمن  وذلك  الجودة،  عالية 
إلعداد التقارير المتعلقة باالستدامة. وبتزايد أهمية المعلومات عن 
االستدامة واالعتماد عليها، فإن المعلومات عن االستدامة والتأكيد 
المستثمرين  تهدد  التي  الناشئة  المخاطر  من  هما  الجودة  متدني 

واالستقرار المالي.

القياس المقارن للممارسة العالمية
إعداد  مدى  وتحلل  المقارن  للقياس  العالمية  الدراسة  هذه  تُصّور 
الشركات للتقارير وحصولها على تأكيد بشأن إفصاحات االستدامة 
الخاصة بها، ومعايير االستدامة التي تستخدمها، والشركات التي 

تقدم خدمات تأكيد.  

توضح البيانات أن الوضع ما زال قيد التطور، مع وجود اختالفات 
كبيرة في الممارسات باختالف دوائر االختصاص. تنشر حوالي 

نصف الشركات التي خضعت للمراجعة معلومات عن االستدامة 
خضعت لنوع من التأكيد. أما بالنسبة للشركات التي تحصل على 
غيرهم،  أو  مستشارين  يد  على  التأكيد  هذا  يُقدم  ما  فعادة  تأكيد، 
وليس على يد محاسبين مهنيين مستقلين ممن يتمتعون بباقة فريدة 
المهني  والخبرات وااللتزام األخالقي  والمؤهالت  المهارات  من 

التي تمكنهم من العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة. 

يرجى تحميل الدراسة للحصول على مزيد من المعلومات.

www.ifac.org :المصدر

الممارسات  عن  مختصرة  لقطة  الخريطة  هذه  توضح   - لندن 
العالمية إلعداد التقارير وعمليات التأكيد والتي تشمل معدل التأكيد 
ونسبة  الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  على 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  عن  التقارير  تعد  التي  الشركات 
تقدمه  الذي  التأكيد  ونسبة  اختصاصها،  في  الشركات  وحوكمة 

شركات التدقيق أو الشركات التابعة لها.  

عن  تقاريراً  للمراجعة  خضعت  التي  الشركات  من   %91 تعد 
مستوى معين من المعلومات عن االستدامة. 

تقدم 51% من الشركات التي تعد تقاريراً عن معلومات االستدامة 
نوع من التأكيد عى تلك التقارير.

أُجريت نسبة 63% من عمليات التأكيد على يد شركات تدقيق أو 
شركات تابعة لها. 

 

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد من المعلومات؟
www.ifac.org :المصدر

االتحاد الدولي للمحاسبين 
رسم خريطة إلعداد التقارير وممارسات التأكيد على المستوى العالمي

http://iascasociety.org
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Benchmarking-Global-Practice-Sustainability-Assurance.pdf
http://www.ifac.org
https://www.ifac.org/system/files/uploads/Map-IFAC-Benchmarking-Global-Practice-Sustainability-Assurance.pdf
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

