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بالتعاون مع الجامعة األمريكية – الدراسات العليا
أبوغزاله يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لالرتقاء بمستوى التعليم في الوطن العربي

رام هللا - ممثالً عن رئيس مجلس إدارة المجمع الدولي العربي 
األستاذ  عقد  أبوغزاله،  الدكتور طالل  القانونيين  للمحاسبين 
ورئيس  الدولي  المجمع  إدارة   مجلس  عضو  ملحم  جمال 
عميد  مع  الفلسطينية  الحسابات  مدققي  جمعية  إدارة  مجلس 
رام  فرع  األمريكية –  العربية  الجامعة  في  العليا  الدراسات 
هللا الدكتورة شاهيناز النجار والدكتور فراس مرار  بحضور 
التنفيذي  المدير  الفلسطينية  الحسابات  مدققي  جمعية  ممثل 
بين  المستقبلي  التعاون  أوجه  لبحث  اجتماعاً  الفارس،  بالل 

المجمع والجامعة األمريكية. 

وخالل اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين األطراف 
مجاالت،  عدة  في  والجمعية(  والجامعة  )المجمع  الثالث 
أبرزها التأهيل المهـني والتدريب لخريجي المحاسبة والمالية 
والتخصصات ذات العالقة ورفد السوق الفلسطيني بكفاءات 
مدربة، والتعريف بالمؤهالت المهنية واإلصدارات من كتب 

ومعاجم مهنية صادرة عن المجمع.

لتكون  الشراكة  بهذه  أبوغزاله  الدكتور  ترحيب  ملحم  ونقل 
أنموذجا يحتذى به في العمل المشترك بين القطاع التعليمي 
انعكاس على  التعاون من  لما سيشكله هذا  الخاص  والقطاع 
تنمية  مسيرة  في  تصب  التي  المختلفة  اإلنتاجية  المؤسسات 

مهنة المحاسبة في فلسطين.

وحلقات  عمل  ورش  لعقد  المجمع  استعداد  أبوغزاله  وأبدى 
فيما  قدراتهم  لتعزيز  مشترك  بشكل  الجامعة  لطالب  بحث 
يتعلق بالتعامل مع المعايير الدولية وتوعيتهم بأهمية تطبيق 
الفجوة  تقليل  تساعد في  الشراكات  أن هذه  المعايير، مضيفا 
األعمال،  وقطاعات  بالجامعات  ممثال  التعليمي  القطاع  بين 
دعم  في  الخاص  القطاع  يلعبه  الذي  الكبير  الدور  ظل  في 

المشاريع البحثية.

وسيسعى المجمع إلى توظيف إمكاناته الفنية وخبراته الواسعة 
لتأهيل الكفاءات والطاقات الوطنية الفلسطينية لخدمة عملية 

التنمية في فلسطين على مختلف مستوياتها. 

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

كوسيلة لالرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  أعلن  عّمان- 
 IASCA المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين
عن مباشرة المجمع في ترجمة وطباعة ونشر المعايير 
العربية  للغة    ISQM الجودة  رقابة  إلدارة  الدولية 

بالتعاون مع االتحاد الدولي للمحاسبين. 

ويأتي هذا التعاون بهدف نشر المعايير وتوزيعها على 
الجانبين  من حرص  انطالقا  العربي،  الوطن  مستوى 

على ضمان وصول المعايير إلى الجميع.

IFAC بالتعاون مع االتحاد الدولي للمحاسبين
أبوغزاله يعلن عن مباشرة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين IASCA  بترجمة المعايير الدولية إلدارة 

ISQM الجودة
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 IAASB وكان قد أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
ديسمبر  األول/  كانون  في  للمحاسبين  الدولي  لالتحاد  والتابع 
2020 المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم )1( »إدارة الجودة 
المالية  للقوائم  والمراجعة  التدقيق  تمارس  التي  الشركات  في 
 )2( رقم  والمعيار  العالقة«،  ذات  الخدمات  ارتباطات  أو 
على  الرقابة  معيار  محل  لتحل  االرتباط«  جودة  »مراجعات 
الجودة السابق رقم )1( وتعديالت على المعيار الدولي للتدقيق 
األول/  كانون  من 15  اعتبارا  مفعولها  وسيسري  رقم 220، 

ديسمبر 2022.

رقابة  إدارة  نظام  يأن  تبين  المعايير  هذه  أن  أبوغزاله  وبين 
الجودة الجديد يختلف عن النظام المطبق حاليا بأنه نظام استباقي 
proactive مبنى على تحديد األهداف والمخاطر مسبقا وتقييمها 
قصور  حاالت  وقوع  لعدم  واإلجراءات  السياسات  ووضع 
ليغطي  أيضا  امتد  الجديد  النظام  أن  مضيفا   ،deficiencies
عمليات التدقيق وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة.

أسلوب  تغيير  إلى  سيؤدي  المعايير  هذه  تطبيق  أن  إلى  وأشار 
»رقابة الجودة« المتبع حالياً وسينجم عن ذلك تعزيز إدارة الجودة 
واألسلوب  االستباقية  األسلوب  تطبيق  يتم  بحيث  وديناميكيتها 
التعديالت على  المخاطر، كما سينتج عنها عدد من  المبني على 

السياسات واإلجراءات واألدوار والمسؤوليات.

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

بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

عّمان - يقوم المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بإجراء 
تحديثات على منهاج مؤهل خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية، وذلك نظراً للتطورات التي طرأت على معايير المحاسبة 
التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  عن  الصادرة  الدولية 

.IFRS Foundations المالية

التحديثات نظرا لالتساع المتزايد لتطبيق المعايير الدولية  وتأتي 
للتقارير المالية  IFRSs  واالتجاه للتوحيد المحاسبي حول العالم 
ومهارات  المعرفية  الجوانب  لتطوير  ملحة  حاجة  أصبح  الذي 
على  المتسارعة  التغيرات  لتواكب  المحاسبة  مهنة  في  العاملين 
للتقارير  الدولية  المعايير  خبير  شهادة  جاءت  وقد  المعايير.  تلك 
المالية والصادرة عن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين 
احترافي،  بشكل  المعايير  تلك  وتطبيق  فهم  لتعزيز   IASCA
وزيادة مساهمة حملة هذه الشهادة في تقديم المهارات والمعارف 
جودة  لتحسين  قطاعاتها  بمختلف  العربية  للمؤسسات  الالزمة 

اإلبالغ المالي لها.   

وسيتم وضع هذا المنهاج تحت تصرف طلبة المجمع 
والجامعات العربية بما يحتويه من ممارسات عملية 
ذات  والعلوم  والتدقيق  المحاسبة  مجال  في  ومهنية 

العالقة في بداية عام 2022.

تحديث منهاج مؤهل محاسب دولي عربي قانوني معتمد )IFRS Expert( وفقاً ألحدث التغييرات على المعايير 
 IFRS Foundation الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية  عقدت   – عّمان 
)األردن( دورة تدريبية بعنوان أساسيات التدقيق الداخلي وإعداد 
السياسات تم بثها بشكل مباشر وتفاعلي، تم خاللها مناقشة وشرح 

ما يلي:-
الداخلية 	  والرقابة  الداخلي  التدقيق  في  األساسية  المفاهيم 

والتدقيق المبني على المخاطر
تنظيم دائرة التدقيق الداخلي وإدارتها	 
األسس والمعايير المهنية التي تحكم عملية التدقيق الداخلي	 
بإجراءات 	  للقيام  الالزمة  واألساليب  والمهارات  المفاهيم 

األساليب  وبأحدث  وفاعلية  كفاءة  بأعلى  الداخلي  التدقيق 
ووفقا للمخاطر المقيمة

كيفية كتابة تقارير التدقيق بكفاءة وفعالية	 

كما عقدت الجمعية دورة تدريبية بعنوان التحليل المالي المتقدم 
تم بثها بشكل مباشر وتفاعلي، تم خاللها مناقشة وشرح ما يلي:-

التحليل المالي وأهميته، وأنواعه. 	 
فهم البيانات المالية للمنشأة وتحليلها والنسب المالية )السيولة، 	 

المديونية، الربحية، التشغيل(
مصادر التمويل واستخدامات الموارد.	 
تحليل التدفقات النقدية وأهميتها	 

أنواع التحليل المالي )األفقي، العمودي، السالسل الزمنية(	 
المالي طويل 	  والمركز  المتداولة،  الموجودات  إدارة  تحليل 

األجل.

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

العربي للوصول إلى النتيجة المرجوة.

الدورات التدريبية الخاصة بشهر أيلول/ سبتمبر 2021

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  عقد  عّمان- 
)IASCA( امتحانات مؤهل »خبير معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام )IPSAS  Expert(، وذلك للمرة الثانية خالل العام 

2021 حيث تم عقد دورة في شهر آذار/ مارس 2021.

معايير  الكاملة حول  المهنية  المعرفة  لتقديم  المؤهل  هذا  ويهدف 
المحاسبة الدولية في القطاع العام مع التركيز على تطبيقاتها العملية 
وتفسيراتها. كما تشمل العديد من األمثلة على تطبيق المعايير من 
مالية  بيانات  تصدر  التي  العام  القطاع  ومنشآت  الحكومات  قبل 
ويسعى  العام.  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مع  متوافقة 
على  الضوء  وإلقاء  األمثلة،  من خالل وضع  المؤهل 
الممارسات الخاصة بأمور المحاسبة وإعداد التقارير، 
ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلى أن يكون 
مرجعاً شامالً لكيفية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام على أساس االستحقاق المحاسبي وكذلك 

على األساس النقدي المعدل.

يتكون هذا المنهاج من محورين أساسين هما:- 
الحكومي 	  المالي  النظام   - األول  المحور 

المحاسبة  ومعايير  وموازناته 
والقياس  واالعتراف  الدولية 
وفق  المالية  القوائم  لبنود 
في  الدولية  المحاسبة  معايير 
عن  والصادرة  العام  القطاع 
للمحاسبين  الدولي  االتحاد 

. IFAC
إعداد 	   - الثاني  المحور 

المالية  القوائم  عن  التقارير 
المالية والموازنات  واألدوات 

والمعايير الخاصة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
.IFAC العام والصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين

الدولي   للمجمع  اإللكتروني  الموقع  على  النتائج  إعالن  وسيتم 
www.ascasociety.org ، في بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر 

.2021

لالطالع على الدليل التفصيلي لشهادة خبير مؤهل معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام.

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يعقد امتحان مؤهل )IPSAS Expert( للمرة الثانية خالل 
عام 2021

http://iascasociety.org
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الفساد في دورة المشتريات والتعاقدات هو بال شك من أسوأ أنواع 
المخاطر التي قد تصيب أي مؤسسة مهما كان نوعها،  وغالبًا ما 
تحظى قضايا الفساد من هذا النوع بنصيب وافر من اهتمام وسائل 
اإلعالم، وتستحق مكافحته وإدارة مخاطره  اهتمام ووعي القيادة 
القائمين على المشتريات والعقود  للتأكد من فاعلية ومهنية  العليا 
ولمعايير  للشروط  بشكل  مستوف  االحتياجات  مختلف  تلبية  في 

الجودة والوقتية المطلوبة.  

 )ACFE( عرفت جمعية فاحصي االحتيال المعتمدين األمريكية
»الفساد« )Corruption( على أنه »أي فعل غير نظامي بهدف 
الحصول على منفعة«. والفاسد في هذا النوع من االحتيال قد يكون 
مالكاً للمؤسسة أو مديراً أو موظفاً فيها )في هذه الحالة يعتبر هذا 
الفاسد من  الوظيفي(، وقد يكون  أنواع االحتيال  الفساد نوع من 
 ،) Bribery ( خارج المؤسسة. ومن أشكال الفساد الشائعة: الرشوة
) Conflict of Interest (،  واإلكراميات  المصالح  وتضارب 
باإلكراه  والرشوة   ،) Illegal Gratuities ( القانونية  غير 
 ،) Kickback ( الخفية  ) Economic Extortion (،  والعمولة 

 .) Bid Rigging ( وافتعال عمل مناقصة أو مزايدة

جمعية  نشرت  الماضي  العام  في  إبريل  شهر  في 
فاحصي االحتيال المعتمدين األمريكية تقريرها التاسع 
عن االحتيال الوظيفي والذي يصدر كل سنتين. يعتبر 
هذا التقرير األكبر في عدد الحاالت التي تم دراستها، 
احتيال وظيفي حدثت  دراسة 2410 حاالت  تم  حيث 
التي وردت  النتائج  أبرز  العالم.  دولة حول  في 114 

في التقرير:
الشرق . 1 منطقة  في  شيوعا  األكثر  هو  الفساد 

األوسط وشمال أفريقيا.

العاملين في دورة المشتريات . 2
عرضة  األكثر  والتعاقدات 
الحاالت  من   %68.9( للفساد 

المكتشفة(.
يوجد العديد من حاالت الفساد . 	

ولكن  مكتشفة،  وغير  القائمة 
في الحاالت المكتشفة تبين أنه 
في المتوسط بدأ الفساد منذ 18 

شهر. يرجع السبب لطول الفترة )من بدايته حتى اكتشافه(؛ 
الفاسدة. بحسب  العمليات  الفاسدين جهد كبير في إخفاء  بذل 
الدراسة كان من  أبرز الطرق التي استخدموها في اإلخفاء هو 

التالعب بالمستندات ذات العالقة. 
 كلما ارتفع المستوى الوظيفي للفاسد تزداد خسائر المؤسسة . 4

األنظمة  تجاوز  على  قدرته  وهو  بسيط  لسبب  وذلك 
والصالحيات.

المديرين . 5 أحد  الفاسد  يكون  عندما  المؤسسة  خسائر  متوسط 
المالك يكون 	70 ألف دوالر أمريكي وكانت  أو  التنفيذين 
نسبتهم من الحاالت المكتشفة 18.6%، وبلغ متوسط الخسائر 
وكانت  الفاسد مديراً  	17 ألف دوالر أمريكي عندما يكون 
دوالر  ألف  و65   ،%	6.8 المكتشفة  الحاالت  من  نسبتهم 
أمريكي عندما يكون الفاسد مجرد موظف وكانت نسبتهم من 

الحاالت المكتشفة %40.9. 

االحتيال  علم  في  تسمى  فساد  وجود  تدل  قد  التي  المؤشرات 
»الرايات الحمراء« )Red Flags(. »الراية الحمراء« بشكل عام 
هي تعبير يستخدم للداللة على العديد من إشارات التنبيه والتحذير 
الصريحة والضمنية، وفي علم االحتيال يتم استخدام هذا المصطلح 
بالسلوك  الزمن  اقترنت عبر  التي  األفعال  أو  للتعبير عن األمور 

مؤشرات وجود فساد في دورة المشتريات والعقود 
بقلم: عالء عبدالعزيز أبونبعه – خبير في التدقيق الداخلي والرقابة والحوكمة

القانونيين  للمحاسبين  الدولي  العربي  المجمع  عقد   – عّمان 
الدولية  المعايير  خبير  لشهادة  التأهيلي  االمتحان   )IASCA(
المنعقدة  دورته  في   )IFRS Expert( المالية  التقارير  إلعداد 
لشهر أغسطس / آب 2021، كما تم اإلعالن عن نتائج هذه الدورة 

في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 2021.

وتقدم لالمتحان طلبة من مختلف الدول العربية، من خالل مراكز 
المجمع المنتشرة في الوطن العربي أو المراكز والمعاهد التدريبية 

في الجامعات والهيئات والمنظمات التعليمية واألكاديمية. 

ويتم عقد هذا االمتحانات في مختلف العواصم والمدن العربية في 
نفس اليوم والوقت تسهيالً على الطلبة وتوفيرا والجهد والتكلفة.

وتهدف هذه الشهادة بشكل عام إلى بناء وتطوير القدرات المعرفية 
الالزمة والمتعلقة بفهم الجانب النظري والمفاهيمي للمعايير الدولية 
)IFRS(، وبناء القدرة على تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة 

العملية بشكل مهني وباحتراف، والمساعدة على التطوير المهني 
المستمر في مجال المعايير ومتابعة التعديالت والتحديثات عليها.

لالطالع على الدليل التفصيلي حول هذه الشهادة اضغط هنا.

)IFRS Expert( يعقد امتحانات مؤهل »خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IASCA(

http://iascasociety.org
https://www.iascasociety.org/UploadFiles/IFRS%20Expert%20Guide-%20Arabic.pdf
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وجود  يعني  وال  والتقصي،  والحذر  االنتباه  وتسترعي  االحتيالي 
هذه المؤشرات بالضرورة االرتكاب الفعلي لالحتيال، ولكن عند 
لها، وعدم  االنتباه  المؤسسة  المسؤولين في  ظهورها؛ يجب على 
تجاهلها والتحقق بفطنة وذكاء منها ألنه ربما تكون المؤشر األَول 
الذي سوف يؤدي في النهاية إلى اكتشاف ما تم إخفاؤه منذ فترات 
طويلة، ويجب إجراء تقصٍّ فوري عن الموظف الذي ظهرت عليه 
بعد أن يتجمع لدى المسؤول أدلة واقعية كافية توحي بوجود فساد.

إلى:  المالي  الدكتور عدنان عابدين في كتابه االحتيال  وقد أشار 
حد  إلى  تساعد  الوظيفي  االحتيال  ودالئل  بعالمات  اإللمام  »أن 
كبير في تحري عمليات االحتيال وتثبيتها بعد الكشف عنها، وعلى 
المؤسسة تثقيف موظفيها وزبائنها ومورديها وكل من تتعامل معه 
العديد من هذه  إلى أن  الدالئل. هذا باإلضافة  بكل أو بعض هذه 
الدالئل ال تحتاج إلى خبير أو ممارس أو ملم بمبادئ المحاسبة أو 
مبادئ اإلدارة، وكل ما يتطلبه األمر هو أن يكون المرء منتبها، 
ونتائج  لعواقب  مدركاً  حوله،  يجري  لما  يقظاً  المالحظة،  سريع 
تأثير عمليات االحتيال على مؤسسته وعلى اقتصاد البلد ككل«. 

التي  األفعال  أو  األمور  أبرز  كانت  الجمعية؛  لدراسة  بالعودة 
بدورة  عالقة  لهم  من  فيها  تورط  التي  الفساد  بحاالت  اقترنت 

المشتريات والعقود في داخل المؤسسة:
وجود تفاوت كبير بين المستوى المعيشي ومستوى الدخل - . 1

47.6% من الحاالت المكتشفة.
2 .Wheeler-( سلوكياتهم في العمل كان فيها خبث أو كانوا لعوبين

dealer Attitude( - 28% من الحاالت المكتشفة.
الحاالت . 	 من   %22  - مالية  وصعوبات  مشاكل  من  يعانون 

المكتشفة.
الحاجة . 4 بالرغم من  التفويض  بالمركزية تجنب  يتميز  عملهم 

الملحة - 21% من الحاالت المكتشفة.
كان لديهم عالقات غير طبيعية مع أحد الموردين - 21% من . 5

الحاالت المكتشفة.

أكثر من مؤشر  أنه في أغلب األحيان اجتمع  تجدر اإلشارة هنا 
أو عالمة في المحتال في نفس الوقت. ومن المؤشرات األخرى 
التي قد تدل على وجود فساد في دورة المشتريات والعقود في أي 

مؤسسة حكومية أو خاصة أو غير هادفة للربح:
أو . 1 حاجة  وجود  بدون  خدمات  وعقود  شراء  عمليات  وجود 

الحاجة، ووجود زيادة غير مبررة في  يتجاوز  بمقدار  حتى 
المخزون أو زيادة في معدل دوران المخزون.

استمرار التعامل مع نفس المورد لفترة طويلة ودون دراسة . 2
غير  )االحتكار  السوق  في  مستمر  بشكل  البديلة  الفرص 

المبرر(.
للمشتريات . 	 المخصصة  الموازنة  انسجام  عدم 

وعقود الخدمات مع االحتياجات.
احتياجات . 4 لمختلف  الفني  التوصيف  كفاية  عدم 

إجراء  عدم  المثال  سبيل  على  المؤسسة، 
الدراسات الواجبة قبل الطرح للمناقصة وعدم 
والتصميمات  المواصفات  وضع  في  الدقة 
والرسومات، أو صياغة مواصفات فنية معينة 
لتوجيه الترسية على جهة معينة، أو وجود متقدم 
العطاءات/المناقصات  في  دائماً  ينجح  معين 

المقدمة، وقلة عدد العروض المقدمة من الموردين، أو عدم 
استجابة بعض الموردين لطلب التقدم للمناقصة/العطاء.

آلية اتخاذ قرار الشراء أو التعاقد لم تتضمن تقييم الفرص البديلة، . 5
مثل بدائل التزويد: الصنع، الشراء، التأجير، التأجير المنتهي 
تتضمن  ال  أو  إلخ،  والماركات،...  الموردين  مقارنة  بالتملك، 
مباشر،...  تكليف  أو  ممارسة  أو  مناقصة  الشراء:  بدائل  تقييم 
إلخ، وأحيانا عدم وجود أسس واضحة لتقييم العروض والبدائل.

عدم وجود ضوابط وأسس معتمدة إلضافة وحذف الموردين . 6
المعتمدين لدى المؤسسة، أو وضع اشتراطات معينة الستبعاد 

فئة من الموردين مثل المغاالة في مبلغ التأمين المطلوب.
أو . 7 مالئم  بشكل  المؤسسة  احتياجات  تلبي  ال  التعاقد  شروط 

التي تنظم كيفية  القانونية  واضح، أو عدم توافر اإلجراءات 
عمل  أو  المنازعات،  وتسوية  العقود  بتنفيذ  االلتزام  متابعة 

تغييرات الحقة وغير منطقية على العقد األصلي.
وكمية . 8 نوعية  عليها من  المتعاقد  بالمواصفات  االستالم  عدم 

وموعد وسعر.
المناسبة، . 9 بالشروط  االستالم  من  التأكد  قبل  بالسداد  التبكير 

أو التبكير بالسداد بشكل ال يراعي أولويات السيولة المتاحة 
للموردين  منفِّر  بشكل  بالسداد  التأخر  حتى  أو  للمؤسسة، 
أو نشوب  المؤسسة،  التعاقد مرة أخرى مع  لتجنب  ويدفعهم 
من  االستفادة  عدم  أو  المورد،  مع  قضائية  مالية/  خالفات 

الخصومات التي يمنحها المورد عادة لعمالئه.
المشتريات . 10 إدارة  في  فوضى  ووجود  مفقودة،  وثائق  وجود 

والعقود.
مختلفة، . 11 عناوين  على  مستحقة  مبالغ  يتلقون  موردين  وجود 

أو وجود أكثر من مورد مشترك في نفس العنوان، أو تطابق 
عنوان أحد الموردين مع عنوان أحد الموظفين.

المؤسسة . 12 في  المسؤولين  أحد  بين  اجتماعية  صالت  وجود 
وأحد الموردين.

يضع . 	1 بشكل  والخدمات  التوريد  عقود  تجديد  قرار  تأخر 
المؤسسة تحت تهديد انقطاع الخدمة/ السلعة، وبشكل يحرم 

المؤسسة من دراسة الفرص البديلة في السوق.
أسعار . 14 تحديد  عدم  الكبيرة  والتعاقدات  الشراء  عمليات  في 

جميع البنود واالكتفاء بالتركيز على السعر اإلجمالي. 
تعطيل ووضع العقبات في أي عملية تطوير في دورة/ إدارة . 15

المشتريات.
كثرة االستقاالت في إدارة المشتريات والعقود.. 16
مع . 17 والعقود  المشتريات  إدارة  موظفي  بعض  تعاون  عدم 

وإدارة  الداخلي  )التدقيق  الداخلية  الرقابية  اإلدارات  موظفي 
الرقابة  وموظفي  واألمن(  والجودة،  واالمتثال،  المخاطر 
والتفتيش(  المحاسبة  وديوان  الحسابات،  )مدققي  الخارجية 
أو إغراقهم بالمعلومات غير المفيدة وتضييع أوقاتهم بطلبات 

غير هامة وذات صلة.
التعامل . 18 من  مرؤوسيه  والعقود  المشتريات  إدارة  مدير  منع 

وموظفي  الداخلية  الرقابية  اإلدارات  موظفي  مع  المباشر 
في  الطبيعيين  غير  والتواضع  الكرم  أو  الخارجية،  الرقابة 
والعقود مع موظفي  المشتريات  إدارة  تعامل بعض موظفي 

اإلدارات الرقابية وموظفي الرقابة الخارجية.
ال يوجد مجتمع تسره رؤية الفساد في مؤسساته، ولمكافحة الفساد ليس 
مطلوبًا من القيادات العليا التشكيك بالموظفين،  ولكنها مطالبة بإرساء 

ثقافة الشفافية والمساءلة، فكلنا رعاة وكلنا مسؤولين عن رعيتنا. 

http://iascasociety.org
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مشاورات بشأن تدقيق المنشآت األقل تعقيداً: إرشادات تكميلية عن إعداد تقارير المدقق ووضع خريطة توضيحية 
للمستندات المنشورة

نيويورك - نشر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي وثائقاً جديدة 
متعلقة بمشاوراته المفتوحة عن تدقيق المنشآت األقل تعقيداً.

التدقيق 	  تقارير  إعداد  عن  المقترحة  التكميلية  اإلرشادات  تُقدم 
مزيداً من الخطوط اإلرشادية عن التعديالت والتغيرات األخرى 
التي تطرأ على تقرير المدقق عند االستعانة بالمعيار المقترح.

على 	  المستخدمين  لمساعدة  للوثائق  طريق  خارطة  رسم 
جانب  إلى  للتدقيق  والمكافئة  الحالية  الدولية  المعايير  تصفح 
المتطلبات الواردة في المعيار الجديد المقترح للتدقيق 
)معيار  تعقيداً  األقل  المنشآت  تدقيق  يتناول  والذي 

التدقيق الدولي للمنشآت األقل تعقيداً(.

جميع  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  ويُحث 
بشأن  تعليقاتها  تقدم  أن  المهتمة  المعنية  األطراف 

 .2022 الثاني  كانون  يناير/   	1 بحلول  وذلك  المقترح  المعيار 
ويعد المعيار مهما لمستخدمي البيانات المالية، والمالك واإلدارات 
والمكلفين بالحوكمة في المنشآت ومعدي البيانات المالية، والهيئات 
بإعداد  الصلة  ذات  المحلية  والجهات  التنظيمية،  أو  القانونية 
والمنظمين  واألكاديميين  المهنية،  المحاسبة  ومنظمات  المعايير، 
وهيئات الرقابة على التدقيق، والمدققين وشركات التدقيق، وذلك 

على سبيل المثال ال الحصر.

www.ifac.org :المصدر

نيويورك- أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي كتيب عام 
2020 الذي يضم إصدارات الرقابة الدولية على الجودة والتدقيق 
العالقة،  ذات  والخدمات  األخرى  التأكيد  وعمليات  والمراجعة 

ويشمل اإلصدار األخير من الدليل ما يلي:
التقديرات . 1 »تدقيق  )الُمنقح(   540 للتدقيق  الدولي  المعيار 

محل  يحل  والذي  العالقة«،  ذات  واإلفصاحات  المحاسبية 
المحاسبية  التقديرات  تدقيق   « للتدقيق 540  الدولي  المعيار 
بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات 
والحقة  توافقية  تعديالت  أيضاً  الدليل  يشمل  العالقة«.  ذات 
الدولي  المعيار  لتعديل  نتيجة  أخرى  معايير  على  أًدخلت 
للتدقيق 540، وذلك باستثناء اإليضاح رقم 1000 لممارسات 
التي  التغيرات  مع  ليتوافق  سيُحدَّث  والذي  الدولية،  التدقيق 
وعلى  )المنقح(،   540 للتدقيق  الدولي  المعيار  على  طرأت 
للتدقيق 15	 )المنقح في 2019( وذلك في  الدولي  المعيار 
 .2021 لعام  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  دليل 
والمعيار الدولي للتدقيق 540 )الُمنقح( ساري المفعول لتدقيق 
كانون  ديسمبر/   15 من  تبدأ  التي  للفترات  المالية  البيانات 

األول 2018 أو بعد ذلك.
عن . 2 نشأت  التي  التوافقية  التعديالت  على  التغيرات  صدرت 

القواعد المهنية األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين، الُمعاد 
الدولية  األخالقية  المعايير  مجلس  عن  والصادرة  تنظيمها 
للمحاسبين، في الجزئين األول والثاني من دليل مجلس معايير 

التدقيق والتأكيد الدولي لعام 2020.

التالية، . 	 المعايير  أُدرجت  وقد 
تُفّعل بعد، في آواخر  لم  التي 

الجزء األول والثاني:
للتدقيق 15	 	  الدولي  المعيار 

»تحديد   )2019 )الُمنقّح 
الجوهرية  األخطاء  مخاطر 

وتقييمه«؟
والالحقة 	  التوافقية  التعديالت 

للتدقيق  الدولية  المعايير  على 
األخرى والناشئة عن المعيار 

الدولي للتدقيق 15	 )المنقح 2019(
المعيار الدولي إلدارة الجودة 1 »إدارة الجودة للشركات التي 	 

تُجري عمليات التدقيق أو المراجعة للبيانات المالية، أو تقدم 
تأكيدات أخرى أو ما يتعلق بذلك من خدمات«.

المعيار الدولي إلدارة الجودة 2 » مراجعات جودة العمليات«.	 
معيار التدقيق الدولي 220 )ُمنقّح( »إدارة الجودة عند تدقيق 	 

البيانات المالية«.
للتدقيق 	  الدولية  المعايير  على  والالحقة  التوافقية  التعديالت 

األخرى والناشئة عن مشاريع إدارة الجودة
)الُمنقح( 	   4400 العالقة  ذات  للخدمات  الدولي  المعيار 

»عمليات تنفيذ إجراءات متفق عليها«.

www.ifac.org :المصدر

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يصدر دليل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي لعام 2020
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لتنفيذ معايير  نيويورك- نشر االتحاد الدولي للمحاسبين إطاراً 
وركز  المحلي،  المستوى  على  العالمية  االستدامة 
أيار  مايو/  في  نُشر  الذي  المنهج  بناء  لبنات  على 
دوائر  أن  للمحاسبين  الدولي  االتحاد  يرى   .2021
االختصاص يجب أن تبدأ في دراسة كيف يمكن أن 
معايير  مجلس  يعتزم  التي  العالمية  المعايير  تتوافق 
االستدامة الدولية وضعها، والتي تبدأ بتناول موضوع 
االستدامة  عن  التقارير  إعداد  متطلبات  مع  المناخ، 

الُمحددة على مستوى تلك الدوائر.

كيفن  للمحاسبين،  الدولي  لالتحاد  التنفيذي  للرئيس  تصريح  وفي 
دانسي، قال »بالمضي قدماً في العمل على تأسيس مجلس معايير 
المهنية والشركات  المحاسبة  الدولية، على منظمات  االستدامة 
صناع  مع  التشارك  األعمال  مجال  في  المهنيين  والمحاسبين 

االتحاد الدولي للمحاسبين يدعو مجموعة العشرين للتركيز على إعداد التقارير عن االستدامة ونزاهة القطاع العام
ويدعو لاللتزام المستمر باالستدامة والشمول واالزدهار والتعاون على الصعيد العالمي

من  اثنتين  إلى  للمحاسبين  الدولي  االتحاد  أشار   - نيويورك 
اإلجراءات األساسية والتي على قادة مجموعة العشرين التركيز 
عليها بسبب استمرار جائحة كورونا: دعم مبادرة معايير االستدامة 
المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  أطلقتها  التي 
ومناصرة اإلدارة المالية العامة، فااللتزام بتنفيذ تلك اإلجراءات 
الدولي  االتحاد  التي وضحها  األربعة  األولويات  إلى  تستند  التي 
للمحاسبين في دعوة مجموعة العشرين للتحرك لعام 2020 هو 

أمر ضروري لبناء مستقبل أفضل.

ينتقل  »حتى  قال:  دانسي،  كيفن  التنفيذي،  للرئيس  وفي تصريح 
وشموالً  استدامة  أكثر  وضع  إلى  كورونا  جائحة  من  المجتمع 
جهود  لتضافر  نحتاج  اآلن،  عليه  نحن  بما  مقارنة  وازدهاراً، 
المحاسبة،«  ومهنة  العالمي  المستوى  على  السياسة  صناع 

وأضاف »ولنستغل تلك الفرص، علينا أن نتحرك اآلن.«

ولتعزيز االقتصادات والمجتمعات والبيئات على الصعيد الدولي، 
كورونا،  جائحة  نجمت عن  التي  التحديات  مواجهة  على  عالوة 

يدعو االتحاد الدولي للمحاسبين قادة مجموعة العشرين إلى: 
دعم مبادرة معايير االستدامة الصادرة عن مؤسسة المعايير . 1

الدولية إلعداد التقارير المالية
الالزمة،  بالسرعة  وشمولية  استدامة  أكثر  اقتصاد  لتحقيق 
مًعا.  للعمل  والحكومات  الخاص  القطاع  تشجيع  من  بد  ال 
البنوك  العشرين ومحافظو  وقد أشار وزراء مالية مجموعة 
المركزية لنفس المجموعة إلى الدور الهام الذي تلعبه البيانات 
واإلفصاحات عالية الجودة والقابلة للمقارنة في حشد التمويل 
والبنية  بالتمويل  المعنية  العمل  مجموعة  وأقرت  المستدام. 
األمر.  بنفس   B20 األعمال  مجموعة  عن  المنبثقة  التحتية 
يتزايد الزخم حول إعداد خط أساس عالمي لمعايير االستدامة، 
المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  استعداد مؤسسة  مع 

لتحقيق ذلك. يدعم االتحاد الدولي للمحاسبين هذا العمل بالغ 
األهمية وبقوة.

مناصرة اإلدارة المالية العامة:. 2
الشفافية  تحقيق  من  القلب  مكانة  العامة  المالية  إدارة  تحتل 
والنزاهة في القطاع العام وتحقيق االزدهار لألفراد. ويعني 
وجود نظام قوي إلدارة المالية العامة أن الموارد قد ُخصصت 
في  تصب  التي  العامة  السياسة  أهداف  مع  بالتوافق  بكفاءة 
المصلحة العامة. وعلى الحكومات أن تبذل قصارى جهدها 
المتاحة  الموارد  باستخدام  تحقيقه  يمكن  ما  أقصى  لتحقيق 
الموارد  إهدار  عن  تنتج  التي  الخسائر  من  الحد  مع  لديها، 
للمالية  الجودة  عالية  إدارة  وجود   - الفساد  أو  االحتيال  أو 
العامة يحقق ذلك. ويدعو االتحاد الدولي للمحاسبين مجموعة 
على  االختصاص  دوائر  لجميع  مثالً  تضرب  ألن  العشرين 
المستوى العالمي في مناصرة التركيز المستمر على اإلدارة 

عالية الجودة للمالية العامة. 

الدولي للمحاسبين لعام 2021 التي وجهها  لقراءة دعوة االتحاد 
لمجموعة العشرين، يرجى زيارة هذا الرابط ولمعرفة المزيد عن 
التقارير عن  إعداد  تحسين  في  المحاسبة  مهنة  تلعبه  الذي  الدور 

المؤسسات، يرجى زيارة الرابط أدناه:

www.ifac.org :المصدر

االتحاد الدولي للمحاسبين يحث األطراف المعنية على االستعداد الفوري الستقبال معايير االستدامة العالمية
ويُصدر إطاراً عملياً لنشر المعايير العالمية على المستوى المحلي
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السياسات في منظماتهم للنظر فيما يلزم إنشاؤه لتفعيل المتطلبات 
القادمة إلعداد التقارير ضمن آليات دوائر اختصاصهم.« وأضاف 
أن »إطار االتحاد الدولي للمحاسبين يوضح المسارات المختلفة 
وتؤدي  المالية،  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  مبادرة  لتنفيذ 
جميع تلك المسارات إلى خلق نظام عالمي توافقي إلعداد تقارير 
المالية  واألسواق  للمستثمرين  نحتاجه  ما  وهو  المؤسسات 

واألطراف المعنية على نطاٍق أوسع.«

يقترح التقرير الصادر عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 
باالستدامة،  المتعلقة  الُمصدرين  إفصاحات  بشأن   ،IOSCO
جدوالً زمنياً للعمل المستمر الذي تقوم به مؤسسة المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية - بما في ذلك المعيار الذي يتناول المناخ 

الذي سيصدره مجلس معايير االستدامة الدولية والذي من المتوقع 
يونيو/ حزيران 2022. وستتمكن دوائر  يكتمل بحلول شهر  أن 
االختصاص التي تبدأ في التعاون مع صناع السياسات في الوقت 
الراهن من االستفادة من المعايير القادمة - وبالتالي خدمة المصلحة 

العامة - بمجرد وضع اللمسات النهائية عليها.  

االتحاد  المنظمات األعضاء في  للمحاسبين  الدولي  االتحاد  يَُحّث 
على االستمرار في دعمها لمبادرة المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية، وذلك للتعاون مع صناع السياسة المحليين، وإلبداء الرأي 

في إطار نشر معايير االستدامة الدولية على المستوى المحلي. 

www.ifac.org :المصدر

لندن - عيّن مجلس أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المحاسبة  معايير  مجلس  على  اإلشراف  عن  المسؤول  المالية، 
الدولية وإدارته، أندريه بيسون، وكارين هيغينز، وإم بي فيجاي 
المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  تفسير  لجنة  في  كومار 

)اللجنة(. 

للمعايير  المتسق  التطبيق  دعم  على  المجلس  مع  اللجنة  وتعمل 
الدولية إلعداد التقارير المالية، وتجيب اللجنة بشكل خاص على 
األسئلة المتعلقة بتطبيق المعايير بنشر قرارات جدول األعمال 
التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  تطبيق  كيفية  لشرح  وذلك 
اقتضى  إذا  أيضاً،  اللجنة  وتُعد  معينة.  سيناريوهات  في  المالية 
األمر، تفسيراٍت )تُعرف بتفسيرات لجنة المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية والتي يُصادق عليها المجلس( أو تقترح أن يعدل 

المجلس المعايير.

األعضاء الجدد
ويتمتع  والرقابة  المالية  الشؤون  في  متخصص  بيسون،  أندريه 
بأكثر من 25 عاماً من الخبرة، وقضى نصف هذه الفترة في العمل 
حالياً  ويشغل  الفنية،  والمحاسبة  المحاسبية  السياسات  مجال  في 
المالية في شركة  التقارير  إعداد  إرشادات  منصب رئيس وضع 
مجموعة  رئيس  مساعد  أيضاً  وهو  سويسرا،  نستله 
والمختصة  هولدنجز«  لـ«سويس  التابعة  العمل 
العمل  مجموعة  وعضو  التقارير  وإعداد  بالمحاسبة 
أعمال  لتنسيق  يوروب«  »بيزنس  لمجلس  التابعة 

المحاسبة واالستشارات.   

شركة  في  وتأكيد  تدقيق  شريك  هيغينز،  كارين   
»ديلويت« وقد تخصصت في صناعة الخدمات المالية 

للمعايير  الكندي  التميز  مركز  قائد  وهي  عاماً،   	0 من  ألكثر 
التقارير المالية، وممثل الشركة الكندية في فريق  الدولية إلعداد 
القيادة في شركة ديلويت جلوبال للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية. وقد شغلت كارين أيضاً منصب الرئيس المساعد السابق 

في مجلس المعايير المحاسبية الكندية.

»سيفي  في  الرئيسي  المالي  المسؤول  كومار،  فيجاي  بي  إم 
تكنولوجيا  شركات  كبرى  من  واحدة  تعد  والتي  تكنولوجيز«، 
معهد  مجلس  عضو  وهو  الهندية،  واالتصاالت  المعلومات 
المعايير  في مجلس  الهند ويعمل عضواً  المهنيين في  المحاسبين 
المجلس  في  منصباً  أيضاً  ويشغل  المعهد،  لهذا  التابع  المحاسبية 
ومجموعة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  االستشاري 

تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يونيو/   	0 حتى  وتستمر  الفور  على  التعيينات  جميع  تسري 
حزيران 2024.  وقد أنهى كل من جونغسو هان )مجلس معايير 
عملهما  فترتي  )ديلويت(  أوهل  وروبرت  كوريا(  في  المحاسبة 
وذلك في نهاية يونيو/ حزيران. واستقال برتراند بيرين )فيفندي( 
من منصبه في لجنة التفسيرات قبل انتهاء فترة واليته وذلك لتولي 
منصبه الجديد باعتباره عضواً في مجلس اإلدارة. ووجه مجلس 
الشكر  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  أمناء 
التي  القيمة  السنوات  فترات واليتهم على  المنتهية  إلى األعضاء 

أمضوها في الخدمة.

www.ifrs.org :المصدر

تعيين ثالثة أعضاء جدد في لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

http://iascasociety.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

