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أبوغزاله يؤكد استعداد المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين لخدمة وزارة المالية الليبية

عّمان - وقع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين برئاسة 
الدكتور طالل أبوغزاله مع رئيس مجلس اإلدارة ومعهد  سعادة 
التدريب المالي والمحاسبة الليبي »وزارة المالية« برئاسة الدكتور 
المجمع  نشاطات  خالل  من  للتعاون  تفاهم  مذكرة  كاجيجي  خالد 

وخدمات التدريب والتأهيل المهني واالستشاري.

وتهدف المذكرة إلى دعم المعهد في تنفيذ خططه ومشاريعه التي 
المهنية في مختلف  الكفاءة  إلى تطوير وزيادة  يسعى من خاللها 

دوائر الوزارة والمؤسسات الرسمية. 

عن  المجمع  إدارة  مجلس  رئيس  أبوغزاله  الدكتور  وأعرب 
بخدمات  الليبي  والمحاسبي  المالي  التدريب  معهد  بثقة  اعتزازه 
قدرات  تطوير  في  ورغبته  البارز  المعهد  دور  مثمناً  المجمع، 

وكفاءات كوادره العاملة. 

تطوير  نحو  للعمل  استمرارا  يأتي  االتفاق  أن  أبوغزاله  وأكد 
الخبرات واإلمكانات للعاملين في المهنة من خالل العمل المشترك 

بين القطاعين العام والخاص.

التدريب،  مناهج  وتطوير  تصميم  في  التعاون  المذكرة  وتتضمن 
واختيار المدربين وتطوير مهاراتهم، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين 
ومنحهم  العالقة  ذات  والمجاالت  والتدقيق  المحاسبة  قطاعي  في 
الشهادات المهنية، باإلضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة 
وفقا الحتياجات المعهد، وتبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية 

في القطاع العام.

يشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم وفقا لخطط عمل استراتيجية 
والنتائج  الرئيسية  األداء  مؤشرات  مراجعة  وستتم  للمعهد، 

ومقارنتها مع تلك الخطط. 

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين
تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية عام 1984 في مدينة لندن-
المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسمياً في عمان عام 1994. ويهدف 
إلى االرتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع ذات العالقة على 
المستوى الدولي، باإلضافة إلى المحافظة على االستقاللية المهنية 
للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير اإلشراف المهني 

عليهم كوسيلة لالرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق. 

معهد التدريب المالي والمحاسبي الليبي 
هو أحد دوائر وزارة المالية الليبية تأسس بموجب القانون رقم 93 
لسنة 1981 يقدم خدمات تدريبية لجميع الدوائر الرسمية في ليبيا.

http://iascasociety.org
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اإللكترونية  التدريبية  الخطة  الدولي  المجمع  أصدر   - عّمان 
والوجاهية للنصف الثاني من عام 2021، حيث تم إعدادها وفقاً 

لالحتياجات التدريبية في السوق المحلي واإلقليمي. 

للشهادات  التأهيلية  الدورات  من  مجموعة  على  الخطة  وتحتوي 
المهنية الصادرة عن الجمعيات والشهادات الدولية، كما تم إضافة 
مجال  في  القدرات  لتطوير  المتخصصة  الدورات  من  مجموعة 

المحاسبة والتدقيق والمواضيع ذات العالقة.

يشار إلى أن تقديم الدورات التدريبية اإللكترونية يتم عن طريق البث 
التفاعلي عبر تطبيق Microsoft Teams والذي يتيح للمشاركين 
التفاعل مع المحاضر بطرح األسئلة بشكل مباشر أو كتابتها على 
صفحة Chat التي يوفرها التطبيق، وتتميز هذه الدورات بإمكانية 
المشاركة بها من أي مكان في العالم، كما تتميز بأسعارها المنخفضة.

لالطالع على الخطة التدريبية الوجاهية، الرجاء الضغط هنا

لإلطالع على الخطة التدريبية اإللكترونية، الرجاء الضغط هنا

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يصدر الخطة التدريبية اإللكترونية والوجاهية للنصف الثاني 
من عام 2021

http://iascasociety.org
http://www.ascasociety.org/Uploads/Files/TP-2021/IASCA-TP-for-the-2nd-half.pdf
http://www.ascasociety.org/Uploads/Files/TP-2021/IASCA-2nd-Half-Training-Plan-2021-2.pdf
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دورة  القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  عقد  عّمان- 
تأهيلية رقمية لشهادة خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

. Microsoft Teams وذلك عبر  تطبيق ،IFRS Expert

وتناولت الدورة كيفية تطوير الجانب المفاهيمي والعملي للمعايير 
واحترافي،  مهني  بشكل  الدولية  المعايير  تطبيق  وكيفية  الدولية، 
تطرأ  التي  والتحديثات  التعديالت  متابعة  على  المساعدة  وكذلك 
إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  قبل  من  الدولية  المعايير  على 

التقارير المالية.

يتمحور اإلطار العام لهذه الدورة حول:-
المعايير الدولية واالحداث الالحقة لها والتي يتم مناقشتها من 	 

 IAS 1 / IAS 7 / IAS 8/ IAS 10/ :خالل المعايير التالية
.IAS 34/ IAS 37

االعتراف والقياس باألصول  غير المتداولة والتي يتم مناقشتها 	 
 IAS (16), IAS (23), IAS (36), IAS (38), من خالل

.IAS (40), IFRS (5)
من 	  مناقشتها  يتم  والتي  والمنفصلة  الموحدة  المالية  القوائم 

 IFRS (3), IFRS (10), IAS (27), IAS (28), خالل
.IAS (21)

 	 IAS (32), خالل  من  مناقشتها  يتم  والتي  المالية  األدوات 
.IFRS (9), IFRS (7)

 	 IAS خالل  من  مناقشتها  يتم  والتي  المتخصصة  القطاعات 
.(41), IFRS (4), IFRS (17), IFRS (6), IFRS (14)

مناقشتها 	  يتم  والتي  المالية  القوائم  لبنود  والقياس  االعتراف 

 IAS (2), IFRS (15), IFRS (16), IAS خالل  من 
(19),  IAS (26),  IAS (20), IAS (29),  IAS (12), 

.IFRS (1), IFRS (2) 
خالل 	  من  مناقشتها  يتم  والتي  المالية  البيانات  في  اإلفصاح 

IAS (24), IAS (33), IFRS (8), IFRS (11), 
.IFRS (12), IFRS (13)

يشار إلى أن المشارك في دورات المجمع الرقمية يستطيع متابعة 
التي  التسجيالت  الدورة من خالل  انتهاء  بعد  المحاضرات حتى 
يسمح بها نظام الدورات الرقمية، كما يستطيع المشارك الحصول 
والتي  استفسارات،  أي  وطرح  إلكترونية،  حضور  شهادة  على 
يُجاب عليها من خالل أفضل الخبراء على مستوى الوطن العربي 

للوصول إلى النتيجة المرجوة.

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  عقد   - عّمان 
قانوني  عربي  دولي  »محاسب  مؤهل  امتحانات   )IASCA)
معتمد )IACPA(«  في مختلف أنحاء الوطن العربي، دورة شهر 

حزيران/ يونيو 2021.

وتم تطوير منهاج مؤهل )IACPA( بناًء على المعايير المحاسبية 
الدولي  المجمع  من  خبراء  بمشاركة  التدقيق،  ومعايير  الدولية 
اعتماد  على  المؤهل  حاز  حيث  القانونيين،  للمحاسبين  العربي 
التدقيق  مهنة  لممارسة  العربية  الدول  من  مجموعة 
القانونية  المحاسبة  لمزاولة مهنة  الترخيص  ألغراض 
منها األردن، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن، سوريا، 

لبنان، السودان، قطر، إقليم كردستان )العراق(.
ومن المقرر أن يتم اإلعالن عن النتائج في نهاية شهر تموز/ يوليو 

2021 من خالل الموقع اإللكتروني للمجمع.

التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  تأهيلية لشهادة خبير  يعقد دورة  القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع 
IFRS Expert المالية

»مجمع المحاسبين« يعقد امتحان مؤهل )IACPA( للمرة األولى خالل عام 2021

http://iascasociety.org
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أصول المحاسبة للمحامين )المحاسبة القانونية(
بقلم الدكتور حسام الدين أحمد خليل – عضو المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

يعتبر هذا الكتاب منهج علمي يجمع بين العلم والمعرفة والخبرة 
العملية في مجال المحاسبة الخاصة باألساتذة المحاميين والقانونيين 
ألكثر من ثالثة عقود، فقد قام بشرح وعرض المادة العلمية بلغة 
مبسطة تسهيال على الباحث والدارس فهم ما ورد في هذا الكتاب 

من معلومات واالستفادة منها.

مناقشة  أثناء  والقانونيين  والقضاة  المحامين  الكتاب  هذا  يساعد 
المحاسبية  للمحاكم، وزيادة معرفتهم لألمور  تقدم  التي  تقاريرهم 
التي تواجههم في أعمال فض المنازعات أو اقامة الدعاوي لدى 
المحاكم ومناقشة الشهود أو أي جهة أخرى، وتربط بشكل كبير 
المحاسبة  وعلم  التدقيق  بمجاالت  المتعلقة  والقضايا  أعمالهم  بين 

والضرائب.

الدخل وضريبة  قانون ضريبة  تم االستفاضة في شرح ومناقشة 
محكمة  لدى  التقاضي  عملية  تسهيل  شأنها  من  التي  المبيعات 
ضريبة الدخل وباقي المحاكم أو لدى حضور األساتذة المحامين 
توضيح  تم  وقد  بأنواعها،  للشركات  العامة  الهيئات  اجتماعات 
العمليات المحاسبية والمالية المستندة إلى قانون الشركات والتي 

يتعامل معها المحامين والقضاة بشكل يومي.

تم تقسيم المادة العلمية الواردة في هذا الكتاب إلى عدة زوايا وهي 
كما يلي:-

الزاوية األولى: الزاوية النظرية التي تعتبر تمهيدا للموضوع . 1
والتي تفتح الطريق إلى التطبيقات العملية.

حاالت . 2 في  المتمثلة  العملية  الحاالت  زاوية  الثانية:  الزاوية 
تطبيقية وأمثلة.

الزاوية . 3 وهي  الثالثة:  الزاوية 
هذه  تربط  حيث  القانونية 
األردني  القانوني  بين  الزاوية 
وتدقيق  المحاسبة  وعلم 
المحاسبة  أن  حيث  الحسابات، 
ال يمكن ممارستها بمعزل عن 
الذي  األردني  الشركات  قانون 
قانونية  نصوص  على  يحتوي 

ال بد للمحاسب من تطبيقها.

تم االستناد في هذا الكتاب إلى عدد من المراجع العلمية مثل:-
عن . 1 والصادر  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  كتاب 

مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 
قانون ضريبة الدخل األردني رقم 34 لسنة 2014 وتعديالته.. 2
قانون ضريبة الدخل األردني رقم 6 لسنة 1994 وتعديالته . 3

والتعليمات واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته.. 4
طبقا . 	 والمبيعات  الدخل  ضريبة  محاسبة  في  تطبيقات  كتاب 

المحاسبة  ومعايير  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير 
واالستاذ  خليل  أحمد  الدين  حسام  الدكتور  تأليف   – الدولية 

وصفي حسين الطراونة.

لالطالع على تفاصيل أكثر حول هذا اإلصدار اضغط هنا
 Facebook

لالطالع على السيرة الذاتية للكاتب اضغط هنا

سألني أحد الزمالء عن كيفية التعامل مع عمالء التدقيق )1( الذين 
نشاط  تقارير  في  الواردة  الهامة  المالحظات  معالجة  يرفضون 
الكثير  نظري  وفي  هام،  السؤال  هذا  وألن  الداخلي)2(،  التدقيق 
من الزمالء يواجهون مثل هذا الرفض بين الحين واآلخر؛ أحببت 

الكتابة عن هذا الموضوع.

مناقشة  أفضل  الهام؛  السؤال  هذا  على  اإلجابة  قبل 
السبب الجذري لنشوء هذا الرفض.

إصدار  بعد  »ما  مرحلة  وليد  يكون  ال  قد  الرفض 
المتابعة( وإنما قد يكون قبل ذلك،  التقرير« )مرحلة 

يفضل تجنب استخدام مصطلحات مثل: »مديري األنشطة الخاضعة للتدقيق« و«الُمدقق عليهم« )Auditee( في البالغات المختلفة التي  تصدر عن   1
نشاط التدقيق الداخلي ألنها قد تكون مستفزة وتعزز النظرة السلبية لنشاط التدقيق الداخلي، ويفضل استبدالها بـ   «عمالء التدقيق«. 

تم استخدام كلمة »نشاط« ألنه يمكن تقديم خدمات التدقيق الداخلي من قبل إدارة أو وحدة مستقلة في المؤسسة أو من قبل طرف خارجي يتم التعاقد معه   2
( Outsourcing )    أو خليط بينهما. 

عدم  لذلك:  الرئيسية  األسباب  وأحد 
وجود اتفاق مسبق وموثق بين »فريق 
التدقيق«  »عميل  و  الداخلي«  التدقيق 
أهمية مالحظات  تقييم  مستويات  على 
نشاط التدقيق الداخلي، لذلك نجد تفاوت 
كبير بينهما في كثير من األحيان فيما 
يتعلق بأهمية المالحظة، فما قد يكون 

»مرتفع األهمية« أو »الخطورة« في نظر المدقق الداخلي قد ال 
يكون هذا  األكبر عندما  العميل. والمصيبة  يكون كذلك في نظر 

التفاوت موجودا بين أعضاء فريق التدقيق الداخلي.

التعامل مع عميل التدقيق الصعب *
بقلم: عالء عبدالعزيز أبونبعه 

 MACC, CIA, CPA, CRMA, CICP
خبير في التدقيق الداخلي والرقابة والحوكمة

http://iascasociety.org
http://www.ascasociety.org/Uploads/Files/TP-2021/Book-Contents.pdf
https://www.facebook.com/alkhalij.press/videos/2799907213583917
http://www.ascasociety.org/Uploads/Files/TP-2021/Dr-hussam-Ahmad-CV-new-2021.pdf
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بالتالي: أنصح  المشكلة  لتجنب حدوث هذه 
الداخلي )مثالً: . 1 التدقيق  بين أعضاء فريق  المشكلة  لتجنت 

دائما  يفضل  الداخلي(  التدقيق  ومدير  المهمة  مشرف  بين 
التخطيط  في مرحلة  التقييم  المسبق على مستويات  االتفاق 

للمهمة، ومن ثم توثيق ذلك في أوراق العمل.
لتجنت المشكلة بين فريق التدقيق الداخلي وعميل التدقيق . 2

يفضل دائما االتفاق المسبق على مستويات التقييم في بداية 
Kick-( مهمة التدقيق الداخلي وبالذات في اجتماع البداية
محضر  في  االتفاق  هذا  توثيق  ثم  ومن   ،)off meeting

االجتماع. 

لم  لو  »ماذا  القارئ:  ذهن  إلى  يتبادر  قد  السياق  هذا  وفي 
كثيراً  يحدث  أيضاً  هذا  نظري  في  البداية؟«.  في  االتفاق  يتم 
وخصوصاً في حال عدم تحديد وتوثيق مستويات قبول المخاطر 
أو الرغبة في المخاطر من قبل اإلدارة العليا في المؤسسة ومن 

ثم اعتمادها من مجلس اإلدارة.

أنه:  على  نص  المخاطر-  -إدارة   2120 رقم  التدقيق  معيار 
»يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فاعلية عمليات إدارة 
التنفيذي  اإلرشاد  وفي  تحسينها«،  في  والمساهمة  المخاطر 
التنفيذي  الرئيس  قيام  ضرورة  إلى  اإلشارة  تم  المعيار  لهذا 
فهم  إلى  بالوصول  الداخليون  والمدققون  الداخلي  للتدقيق 
واضح لشهية المخاطرة الخاصة بالمؤسسة ودرجة اتساقها مع 
الكامل الستراتيجيات  الفهم  المؤسسة من خالل  وأهداف  رؤية 
وذلك  اإلدارة،  مجلس  حددها  التي  والمخاطر  المؤسسة  عمل 

رئيسيين: لهدفين 
بها.. 1 الداخلي  التدقيق  ربط خطط 
بها . 2 بالتوصية  يقومون  التي  المخاطر  استجابات  جعل 

المخاطر. لتقبل  المؤسسة  استعداد  متوافقة مع درجة 

قبول  مستويات  توثيق  ثم  ومن  تحديد  بضرورة  أنصح  لذلك 
المخاطر أو شهية المخاطر من قبل اإلدارة العليا في المؤسسة 
التدقيق  لجنة  بتوصية من  اعتمادها من مجلس اإلدارة  ثم  ومن 
اإلدارة  من  حتى  أو  وجدت(  )إن  المخاطر  إدارة  لجنة  أو 
بهذا  يساعد  قد  الداخلي  التدقيق  نشاط  المؤسسة.  في  التنفيذية 
األمر كثيراً من خالل تقديم النصيحة والمعلومات ذات الصلة.

وفي هذا السياق قد يتبادر إلى ذهن القارئ التالي: 
إلى رفضه . 1 التدقيق اإلشارة  »هل يحق لعميل 

معا ضمن  كالهما  أو  التوصية  أو  للمالحظة 
وتوصيات  مالحظات  على  رده  أو  تعليقه 

الداخلي؟« التدقيق  نشاط 
»ماذا لو قبل عميل التدقيق المخاطر المترتبة . 2

المالحظة؟«.  معالجة  على عدم 
في معايير التدقيق الداخلي لم يتم استخدام مصطلح »تقرير« وباإلنجليزية »Report« لإلشارة إلى نتائج مهام التدقيق الداخلي التأكيدية واالستشارية   3
وتم استخدام بدالً منها مصطلح »إبالغ » )Communication(  والسبب أن النتائج يمكن ابالغها للمعنيين بالنتائج بشكل شفوي أو كتابي، والشكل 
الكتابي قد يكون مطبوع أو إلكتروني وقد يكون على شكل رسم بياني أو صورة، واإلبالغ قد يكون بشكل رسمي أو غير رسمي. مصطلح »ابالغ« 

أعطى الكثير من المرونة للمدققين عند توصيل نتائج أعمال التدقيق الداخلي للعمالء.

قبول  فرض  يجب  »هل  أسأل:  األول  السؤال  على  لإلجابة 
ال،  قطعاً  الجواب  التدقيق؟«،  عميل  على  والتوصية  المالحظة 
فعميل التدقيق لديه الحق في رفض أي مالحظة أو توصية، وال 
الرفض،  هذا  متضمناً  الداخلي  التدقيق  تقرير  إصدار  من  مانع 
أو  برفض  النهائي  القرار  اإلدارة  مجلس  أو  التدقيق  وللجنة 
التدقيق  العاملين في مهنة  باألخير يجب على جميع  ذلك.  قبول 
الداخلي  التدقيق  نشاط  عن  يصدر  ما  كل  أن  إدراك  الداخلي 
وكل ما يصدر من لجنة التدقيق من توصيات تعتبر غير ملزمة 
توصيات  تعتمد  عندما  فقط  ملزمة  وتصبح  التنفيذية،  لإلدارة 
من  الداخلي  التدقيق  نشاط  نتائج  بقبول  الخاصة  التدقيق  لجنة 
للجنة،  بذلك  مسبق  تفويض  وجود  حال  في  أو  االدارة  مجلس 
ألنه باألخير ليس للجنة التدقيق أي سلطة مباشرة على الرئيس 

التنفيذي للمؤسسة إال من خالل مجلس االدارة.

أيضاً  هذا  إلى  اإلشارة  أود  الثاني؛  السؤال  على  اإلجابة  قبل 
الغرض األساسي  أن  الكريم  القارئ  تذكير  يحدث كثيراً، وأود 
من كل ما يصدر عن نشاط التدقيق الداخلي، من خالل مختلف 
اإلدارة  ومجلس  العليا  اإلدارة  تطمين  هو  التبليغات)3(،  أنواع 
وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بعمليات حوكمة المؤسسة وإدارة 
للتدقيق  التنفيذي  الرئيس  رأى  حال  وفي  والرقابة،  المخاطر 
الداخلي بأن اإلدارة العليا قد قبلت بمستوى من المخاطر يعتبر 
أوالً  يناقشه  أن  عليه  فينبغي  المؤسسة،  قبل  من  مقبول  غير 
لم يستطع كل  ليفهم وجهة نظرها، وفي حال  العليا  مع اإلدارة 
-إبالغ   2060 رقم  المعيار  فإن  تسوية،  إلى  الوصول  منهما 
التبليغ  اإلدارة- والمعيار رقم 2600 –  العليا ومجلس  اإلدارة 
الداخلي  للتدقيق  التنفيذي  الرئيس  يوجه  المخاطر-  قبول  عن 
القضايا  هذه  كانت  إذا  أما  اإلدارة.  مجلس  إلى  األمر  بإبالغ 
فمن  اإلدارة  مجلس  اجتماع  حين  إلى  تأجيلها  يمكن  وال  ملحة 

األفضل له أن يقوم بالترتيبات الالزمة لإلبالغ عاجالً.

من المقوالت الجميلة لـالري هارينجتون، الرئيس السابق لمعهد 
على  نحصل  ال  نحن  اليوم  نهاية  في   « الداخليين:  المراجعين 
ما  على  بناء  أو  نكتبها  التدقيق  التي  تقارير  على  بناء  رواتبنا 
بناء ما فعلناه  نتائج، نحن نحصل على رواتبنا  إليه  من  نتوصل 
داخلي  مدقق  كل  على  يجب  ولذلك    .« أفضل  مؤسساتنا  لجعل 
العمل  على المحافظة على سمعة النشاط الطيبة من خالل العناية 
الداخلي  التدقيق  مهام  لتنفيذ  السليم  والتخطيط  مخرجاته،  بجودة 

المختلفة، والعمل على تحسين خدماته بشكل مستمر. 

http://iascasociety.org
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الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تخفض األجرة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 بعد 30 يونيو 2021

االتحاد الدولي للمحاسبين يصدر التقرير التفاعلي لمتابعة التنسيق بين معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية 

جّدة - قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بلجنة 
الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  تمديد  بدارسة  المحاسبة  معايير 
لإلعفاء الذي سبق أن منحه في عام 2020 للمستأجرين من تطبيق 
»عقود   16 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  متطلبات  بعض 
خياراً  يعطي  والذي  كوفيد-19،  لتأثيرات  استجابة  اإليجار« 
للمستأجرين للتعامل مع التخفيضات لبعض أقساط اإليجار بسبب 
المعيار  متطلبات  تطبيق  عدم  يمكنهم  بحيث  كوفيد-19،  جائحة 

المتعلقة بتعديل العقود، وذلك بغرض تسهيل تطبيق المعيار.

في  تنتهي  أخرى  لسنة  اإلعفاء  هذا  الدولي  المجلس  مدد  وقد 
يونيو 2022.

العربية  المملكة  بيئة  مع  يتعارض  ما  وجود  لعدم  ونظراً 
التعديل  مناسبة  اللجنة  رأت  فقد  التعديل  هذا  بشأن  السعودية 

رقم 16 »عقود  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  الصادر 
المتعلقة بجائحة كوفيد  المسمى »تخفيضات األجرة  اإليجار« 
للتطبيق في  اعتماده  يونيو 2021م » وقررت  بعد 30   19-

المملكة كما صدر.

 www.socpa.org:المصدر

التفاعلي  التقرير  للمحاسبين  الدولي  االتحاد  أصدر  نيويورك- 
الدولية  والمعايير  الدولية  المحاسبة  معايير  بين  التنسيق  لمتابعة 

إلعداد التقارير المالية. 

ويشير هذا التقرير إلى العمليات الرسمية التي يتّبعها مجلس معايير 
متطلبات  تطبيق  قابلية  لتقييم  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و/أو اإلحصائيات المالية 
الحكومية عند إعداد اإلصدارات التي تعرض الجوهر االقتصادي 

للمعامالت في القطاع العام عرضاً عادالً. 

من  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  ويستهدف 
خالل هذه العمليات الحد من االختالفات غير الضرورية في هذه 
المصادر اإلرشادية وذلك في حال إمكانية تطبيقها أيضاً في سياق 

القطاع العام.

ويتضمن هذا التقارير ما يلي:-
جدول 1- معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام/ إرشادات . 1

الممارسة الموصى بها وما يقابها من  المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية/ بيانات الممارسة – ملخص.

بيانات . 2 المالية/  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير   -  2 جدول 
الممارسة التي ليس لها مقابل في معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام/ إرشادات الممارسة الموصى بها.
وما . 3 العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير   -  3 جدول 

يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية – تفاصيل.
جدول 4 - إرشادات الممارسة الموصى بها  وما يقابلها من . 4

بيانات ممارسة – تفاصيل.
جدول 	 - ملخص خطة عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية . 	

التي أُعدت في 22 فبراير 2021.

لالطالع على التقرير بشكله الكامل يرجى الضغط هنا

www.ifac.org :المصدر

http://iascasociety.org
http://www.socpa.org
http://www.ascasociety.org/Uploads/Files/TP-2021/Arabic-Report.pdf
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لندن – استجابت مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
إلى البيان الذي أًدره وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع 

المتعلق بالمعايير الدولية لالستدامة. 

وكان قد أصدر الوزراء المعنيون خالل اجتماعهم في الخامس من 
يبذله  الذي  المستمر  العمل  إلى  أشاروا خالله  بياناً  يونيو 2021 
في  للنظر  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  أمناء مؤسسة 

تشكيل مجلس جديد لالستدامة ضمن الهيكل اإلداري للمؤسسة. 

التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  أمناء  رئيس  علق  وقد 
المالية، إركي ليكانين، على البيان الصادر عن االجتماع وقال:

السبع  الصناعية  الدول  مجموعة  مالية  وزراء  بدعم  »نرحب 
لإلفصاحات  العالمي  األساسي  الخط  إنشاء  نحو  الساعي  لعملنا 
المالية المتعلقة باالستدامة وحوارنا المستمر مع األطراف المعنية 
الدولية لالستدامة  للمعايير  تأسيس مجلس  الرئيسية بشأن مقترح 

المتحدة  األمم  مؤتمر  من  والعشرين  السادسة  الدورة  انعقاد  قبل 
للتغيرات المناخية.«

www.ifrs.org :المصدر

مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تستجيب لبيان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع المتعلق 
بالمعايير الدولية لالستدامة

أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يؤسسون مجموعة مكونة من شخصيات بارزة لقيادة العمل 
على اإلفصاحات المالية المتعلقة باالستدامة 

لندن - أعلن أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
عن تأسيس مجموعة مكونة من شخصيات بارزة، برئاسة جان 
كلود تريشيه، وذلك لتقديم االستشارات واإلرشادات االستراتيجية 
لالستدامة  الدولية  المعايير  مجلس  تكوين  مقترح  بشأن  لألمناء 

وربطه بمبادرات دوائر االختصاص.  

وأعضاء مجموعة الشخصيات البارزة هم:
الرئيس: جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي 	 

األوروبي.
على 	  للتأمين  الفيدرالية  للمؤسسة  السابق  الرئيس  بير،  شيال 

الودائع في الواليات المتحدة األمريكية.
شركة 	  في  المشارك  والمؤسس  الرئيس  نايلكاني،  ناندان 

.Infosys

والرئيس 	  المكسيك،  لبنك  السابق  المحافظ  أورتيز،  غييرمو 
السابق لبنك التسويات الدولية.

مين تشو، نائب المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي.	 

عقدت المجموعة اجتماعها األول وسيكون لها مشاركات دورية مع 
األمناء. يُكّمل العمل الذي ستقوم به المجموعة أعمال مجموعات 
العمل األخرى واللجان التي أسسها األمناء لدعم أعمال المجموعة 
ولتحديد دور مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما 

يخص اإلفصاحات المالية المتعلقة باالستدامة:

االختصاصالمجموعة
 اللجنة التوجيهية التابعة لمجلس األمناء

)الرئيس: لوكريزيا ريتشلين(
التوجيه االستراتيجي واإلشراف على المشاريع، والتقدم بتوصيات بشأن 

القرارات الرئيسية ليصدق عليها جميع األمناء.
مجموعة الشخصيات البارزة 
)الرئيس: جان كلود تريشيه(

تقديم االستشارات واإلرشادات االستراتيجية لألمناء.

 مجموعة العمل المختصة بالجاهزية الفنية
)الرئيس: ميشيل مادلين(

تستهدف مجموعة العمل المختصة بالجاهزية الفنية إعداد أعمال »بداية 
التشغيل« لمجلس المعايير الدولية لالستدامة )من المفترض أن تنُشر أنباء عن 

عمل هذه المجموعة في وقت الحق(.
 مجموعة العمل متعددة األطراف

)الرئيس: سوريش كانا(
العمل التحضيري لمنهج لبنات البناء، وتسهيل التفاعل مع المبادرات األخرى 

الدولية/ مبادرات دوائر االختصاص.

http://iascasociety.org
http://www.ifrs.org
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األمناء  قام  البارزة،  الشخصيات  مجموعة  لتكوين  وباإلضافة 
أيضا:

باإلعالن أن مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قد 	 
انضمت باعتبارها مالحظ للمنصة الدولية للماليات المستدامة 

إلى جانب غيرها من المنظمات الدولية.
في 7 	  االنترنت  عبر  ندوتين  إقامة  عن  أيضاً  األمناء  وأعلن 

يوليو/ تموز 2021، ليتحدثوا عن آخر التطورات التي طرأت 
الحضور،  ولتسجيل  المزيد  لقراءة  االستدامة.  مشروع  على 

يرجى زيارة هذا الرابط.

ويحث األمناء األطراف المعنية على االستجابة للمشاورات عن 
توضح  والتي  المؤسسة،  عمل  نظام  على  المقترحة  التعديالت 
المقترح  الجديد  المجلس  تكوين  الستيعاب  المؤسسية  الترتيبات 
ضمن الهيكل اإلداري للمؤسسة، حيث تنتهي فترة المشاورات في 

29 يوليو/ تموز 2021.

لمزيد من التفاصيل عن مشروع االستدامة يرجى زيارة صفحة 
المشروع.

www.ifrs.org :المصدر

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يصدر كتيبات إرشادية جديدة لتنفيذ إدارة الجودة 
تقدم الكتيبات اإلرشادية مسارات تقود لنظام إدارة جودة يتسم بالقوة والفعالية

الدولي كتيبين  التدقيق والتأكيد  نيويورك - أصدر مجلس معايير 
معايير  مجموعة  تنفيذ  في  المعنية  األطراف  لمساعدة  إرشاديين 

إدارة الجودة الصادرة عن المجلس. 

المعايير  استيعاب  في  المعنية  األطراف  الكتيبات  تلك  وستساعد 
وتتضمن  المقصود،  باألسلوب  للمتطلبات  المالئم  التطبيق  وفي 

الكتيبات ما يلي: 

للمرة   1 الجودة  إلدارة  الدولي  المعيار  لتطبيق  التنفيذي  الدليل 
أو  التدقيق  عمليات  تُجري  التي  للشركات  الجودة  إدارة  األولى، 
يتعلق  ما  أو  أخرى  تأكيدات  تقدم  أو  المالية،  للبيانات  المراجعة 

بذلك من خدمات.

للمرة   2 الجودة  إلدارة  الدولي  المعيار  لتطبيق  التنفيذي  الدليل 
األولى، مراجعات جودة العمليات.

دليل  أيضاً  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  وسيصدر 
إدارة  بعنوان  )ُمنقّح(   220 الدولي  التدقيق  لمعيار  إرشادي 
الجودة عند تدقيق البيانات المالية وذلك في الربع الثالث من العام 
المفعول  سارية  الجودة  إدارة  معايير  مجموعة  تصبح  الجاري. 

بحلول 	1 ديسمبر 2022.

الدولية  المعايير  تُلغي  أو  تُعّدل  إلى أن هذه اإلصدارات ال  يشار 
الملزم  الوحيد  النص  هي  المعايير  هذه  إن  حيث  الجودة،  إلدارة 
دون غيره، وقراءة هذه اإلصدارات ال تغني عن قراءة المعايير 

الدولية إلدارة الجودة.

المشاركين  جميع  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  ويحث 
على التخطيط المبكر للتطبيق المناسب، نظراً لوجود أثر محتمل 

لتلك التغيرات على أنظمة إدارة الجودة في الشركات.  

 www.ifac.org :المصدر

http://iascasociety.org
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/international-platform-sustainable-finance_en
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/06/ifrs-foundation-trustees-to-host-webinar-update/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/06/ifrs-foundation-trustees-to-host-webinar-update/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/04/ifrs-trustees-publish-institutional-arrangements-for-proposed-new-sustainability-standards-board/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/04/ifrs-trustees-publish-institutional-arrangements-for-proposed-new-sustainability-standards-board/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/
http://www.ifrs.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

