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أبوغزاله عضوا للسنة السادسة عشر في منتدى شركات المحاسبة العالمية
التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين ()IFAC
نيويورك –جدد منتدى شركات المحاسبة العالمية
( )FOFالذي أسس من قبل االتحاد الدولي للمحاسبين
( )IFACعضوية «طالل أبوغزاله الدولية» /إحدى
مؤسسات «طالل أبوغزاله العالمية» للعام 2019
في المنتدى ،محافظة بذلك على عضويتها بالمنتدى
على مدار الستة عشر سنة الماضية منذ انضمامها
في العام .2004
وبموجب عضويتها في المنتدى ،تستمر «أبوغزاله
الدولية» بااللتزام بمتطلبات العضوية كما تلتزم
بالمساهمة في رفع معايير الممارسة الدولية للتدقيق
لمنفعة مستخدمي الخدمات المهنية ،والمحافظة على
المعايير المناسبة لمراقبة الجودة وفقا للمعايير الدولية
لمراقبة الجودة الصادرة عن مجلس معايير التدقيق
والتأكيد الدولي ( )IAASBباإلضافة إلى المعايير
الوطنية ذات الصلة لمراقبة الجودة والسلوك ،كما
تلتزم بمراجعة الجودة الداخلية المنفذة دوليا بالحد
الذي تسمح به القوانين المحلية كما تحافظ على وجود
سياسات ومنهجيات تتفق مع قواعد السلوك المهني
للمحاسبين ومدونات األخالقيات الوطنية في الدول
التي تعمل بها.
و «طالل أبوغزاله الدولية» هي الشركة العربية
الوحيدة ومن منطقة الشرق االوسط التي تمارس مهنة
التدقيق على المستوى الدولي وتحافظ على عضويتها
في المنتدى التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين ،والذي
يضم في عضويته أكبر  27شركة مهنية عالمية.
وأكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله والذي كان أيضا
أول مهني عربي ينتخب كعضو في مجلس االتحاد
الدولي للمحاسبين في العام 1990 ،التزام «أبوغزاله
الدولية» الراسخ بالجودة المهنية وأخالقيات المهنة في
ممارستها في جميع مكاتبها المنتشرة حول العالم.
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•منتدى الشركات ( )FOFهو رابطة مستقلة من
الشبكات الدولية للشركات التي تقوم بمراجعة
الحسابات عبر العالم .والهدف من المنتدى هو
تعزيز معايير متسقة وعالية الجودة من التقارير
المالية ومراجعة الحسابات في جميع أنحاء العالم.
إن منتدى الشركات ( )FOFواالتحاد الدولي
للمحاسبين ( )IFACهي مؤسسات ذات اعتراف
متبادل في أنظمتها.
•االتحاد الدولي للمحاسبين ( )IFACهو منظمة
عالمية مقرها نيويورك مكرسة لخدمة المصلحة
العامة من خالل تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق
والمساهمة في تنمية االقتصاديات الدولية .ويتألف
االتحاد الدولي للمحاسبين من أكثر من  175عضوا
وشريكا في أكثر من  130بلدا ،يمثلون حوالي 3
ماليين محاسب قانوني في العالم.
•«طالل أبوغزاله الدولية» هي مؤسسة عالمية
للخدمات المهنية تأسست عام  ،1972وتوفر
خدماتها من خالل أكثر من  110مكاتب في جميع
أنحاء العالم تغطي مجاالت مختلفة مثل المحاسبة
والمراجعة الداخلية والخارجية ،والملكية الفكرية
وبناء القدرات والخدمات االستشارية األخرى.

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يطرح النسخة المحدثة من منهاج شهادة
خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية IFRS Expert
ع ّمان -طرح المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين 5.5إجراء التعديالت الالزمة على كل من تفسيرات IFRIC
 IASCAالنسخة المحدثة من منهاج شهادة «خبير المعايير
 Interpretationsو  SIC Interpretationsوذلك نتيجة
الدولية إلعداد التقارير المالية ( ،»)IFRS Expertحيث تتوافق
لألثر الحاصل على المعايير المعدلة.
التعديالت مع أحدث نسخة من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ،وتشمل أهم التغيرات ما يلي-:
1.1إضافة كل من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية14 ،
«حسابات التأجيل التنظيمية»« 15 ،اإليراد من العقود المبرمة
مع العمالء»« 16 ،عقود اإليجار»« 17 ،عقود التأمين».
2.2إدراج اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية المنقح ،والساري
المفعول اعتبارا من  .2020/1/1حيث تم إدخال تعديالت
جوهرية على تعريف األصول وااللتزامات وإدراج دليل
للقياس ودليل إللغاء االعتراف باألصول وااللتزامات وتعديل
متطلبات العرض واإلفصاح.
3.3إدخال التعديالت على المعايير التالية IAS 1, IAS 7, IAS
8, IAS 12, IAS 16, IAS 23, IAS 27, IAS 28,
IAS 34, IAS 38, IAS 40, IAS 41 ، IFRS 1, IFRS
.2, IFRS 3, IFRS 7, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12
4.4استبعاد المعايير التالية والتي تم استبدالها بمعايير أخرى وهي
.IAS 11, IAS 18, IAS 39

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يعلن نتائج مؤهل - IACPA
دورة يونيو /حزيران 2019
ع ّمان  -أعلن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين لممارسة مهنة التدقيق ألغراض الترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة
( )IASCAنتائج امتحانات مؤهل «محاسب دولي عربي قانوني القانونية منها األردن ،اإلمارات العربية المتحدة ،اليمن ،سوريا،
معتمد ( »)IACPAلدورة يونيو /حزيران .2019
لبنان ،السودان ،قطر ،إقليم كردستان (العراق).
وبين المدير التنفيذي للمجمع األستاذ سالم العوري أن تصحيح
أوراق االمتحانات تم من قبل لجنة تصحيح وتدقيق متخصصة
مكونة من نخبة من الخبراء والمهنيين واألكاديميين في مجال
المحاسبة والتدقيق واالقتصاد واإلدارة المالية والتشريعات.
وتعقد امتحانات مؤهل ( )IACPAمرتين خالل العام في
شهري يونيو وديسمبر في  35مركزاً موزعا ً في
أنحاء الوطن العربي ،حيث يتقدم الطالب لالمتحان
في أربع أوراق وهي االقتصاد والتمويل ،المحاسبة،
التدقيق ،التشريعات.
وتم تطوير منهاج مؤهل ( )IACPAبنا ًء على المعايير
المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق ،بمشاركة خبراء
من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ،حيث
حاز المؤهل على اعتماد مجموعة من الدول العربية
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الدورات التدريبية لشهر يوليو  /تموز 2019
ع ّمان  -عقدت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
(األردن) الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة
القانونية في األردن ( )JCPAلمجموعة من الموظفين من
مختلف القطاعات.
وتم مناقشة جميع محاور الورقة األولى «التشريعات
والقوانين» ومحاور الورقة الثانية «المحاسبة والتدقيق»
وشرح المنهاج الدراسي.
ووزعت الجمعية على المشاركين قرص مدمج « »CDيحتوي
على أحدث سلسلة من مجموعة القوانين والتشريعات المالية
األردنية الخاصة بمتطلبات ممارسة المهنة وأسئلة سنوات سابقة،
باإلضافة إلى كتب تتضمن جميع التشريعات األردنية ذات العالقة
بالمهنة والقرارات المتعلقة بها وجميع مواضيع المواد المحاسبية المقررة المتحان رخصة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في
والتدقيق الخاصة بمتطلبات ممارسة المهنة وفقا ً للمواضيع األردن لغرض الحصول على شهادة (.)JCPA

مجلس معايير المحاسبة الدولية  IASBيقترح تعديالت على حساب الضرائب المؤجلة
لندن  -نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت المقترحة
على المعيار الدولي للتقارير المالية « 12ضرائب الدخل»
بشأن ضريبة الدخل وذلك لتلقي التعليقات العامة ،حيث توضح
التعديالت كيفية احتساب الشركات للضرائب المؤجلة على عقود
اإليجار والتزامات وقف التشغيل.
ويحدد معيار المحاسبة الدولي « 12ضرائب الدخل» كيف
تحسب الشركة ضريبة الدخل ،بما في ذلك الضريبة المؤجلة،
وهي التي تمثل مبالغ الضريبة المستحقة الدفع أو القابلة لالسترداد
في المستقبل.
وفي ظروف محددة تُعفى الشركات من االعتراف بالضرائب
المؤجلة عند االعتراف باألصول وااللتزامات للمرة األولى.
وقد أُثيرت بعض الشكوك في السوق بشأن ما إذا كان اإلعفاء
يسري على عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل .ومن أجل
تعزيز االتساق في تطبيق المعيار ،اقترح المجلس تعديالت وسيظل مشروع العرض بشأن الضرائب المؤجلة المتعلقة
باألصول وااللتزامات الناشئة عن المعاملة الواحدة مطروحًا
ضيّقة النطاق.
للتعليقات حتى  14تشرين الثاني /نوفمبر .2019
ووفقًا للتعديالت المقترحة لن يسري اإلعفاء الوارد في المعيار
على عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل ،ـوهي وقد ل ّخص عضو مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBجاري
المعامالت التي تعترف الشركة فيها بأصل والتزام على كابوريك التعديالت المقترحة وأسبابها في وثيقة موجزة بعنوان:
حد سواء .وستؤدي التعديالت المقترحة إلى اعتراف «الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن
المعاملة الواحدة».
الشركات بالضرائب المؤجلة على هذه المعامالت.

3 | iascasociety.org

سا لمجلس معايير السلوك األخالقي IESBA
إعادة تعيين الدكتور ستافروس ثوماداكيس رئي ً
نيويورك – أعلن مجلس معايير السلوك األخالقي عن إعادة
تعيين الدكتور ستافروس ثوماداكيس رئيسًا للمجلس لمدة سنة
أخرى قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ  1كانون الثاني /يناير ،2020
وصدرت الموافقة على هذا التعيين مؤخرًا من مجلس مراقبة
المصلحة العامة (.)PIOB
وقد عمل الدكتور ثوماداكيس رئيسًا للمجلس منذ عام .2015
وظهرت آثار التزامه بالجودة والمعايير األخالقية المالئمة لتحقيق
األغراض المنشودة لمهنة المحاسبة على مستوى العالم على
استراتيجية المجلس الطموحة وخطة عمله .2020-2019
وفي ظل قيادته ،راجع المجلس وأعاد هيكلة قواعد السلوك
األخالقي للمحاسبين المهنيين على مستوى العالم (بما في ذلك وأضاف قائالً« :اتطلع إلى المزيد من العمل مع زمالئي في إدارة
المعايير الدولية لالستقاللية) والذي بدأ العمل به في يونيو  .2019المجلس وموظفي المجلس والمجموعة االستشارية التابعة لنا
وإضافةً إلى ذلك ،أطلق المجلس مؤخرًا الميثاق اإللكتروني وهو وأصحاب المصالح لدينا على مستوى العالم من أجل االرتقاء
أداة على شبكة اإلنترنت تنشر الميثاق على منصة رقمية.
بأخالقيات المهنة والمضي قُد ًما في مشروعات المجلس المتعددة
في نطاق المصلحة العامة».
وص ّرح الدكتور ثوماداكيس قائالً« :يواصل المجلس
مواجهة التحديات التي تؤثر على مهنة المحاسبة من خالل ومن الجدير بالذكر أن الدكتور ثوماداكيس أستاذ فخري في
معايير ألخالقيات المهنة واالستقاللية تتسم بالجودة العالية االقتصاد المالي بجامعة أثينا ،وعضو نشط في المجلس اليوناني
والجاهزية للمستقبل.
لحوكمة الشركات .وقد عمل رئيسًا لهيئة سوق المال اليونانية منذ
وهذا الهدف المنشود يعزز من التنسيق المستمر للمجلس مع مجلس
المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة (.)IAASB
ويلتزم المجلس الدولي لقواعد السلوك األخالقي بدعم اعتماد
الميثاق وتطبيقه على مستوى العالم عن طريق أدوات مبتكرة
تعمل على زيادة إمكانية الوصول للميثاق وسهولة استخدامه».

عام  1996وحتى عام  .2004ومنذ عام  2005حتى عام 2011
شغل منصب الرئيس األول لمجلس مراقبة المصلحة العامة.
وحتى أواخر عام  2015كان الدكتور ثوماداكيس عض ًوا في
مجموعة أصحاب المصالح في األوراق المالية واألسواق التابعة
للهيئة األوروبية لألوراق المالية واألسواق (.)ESMA

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2020-2018
(معيار المحاسبة الدولي )41
لندن -نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت مقترحة
محدودة النطاق على أربعة من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية وذلك في إطار سعي المجلس للحفاظ على المعايير
وتحسينها.
واقتصرت التحسينات السنوية على التغييرات التي
إما توضح صياغة أحد المعايير أو تصحح التبعات
أو حاالت السهو والتعارض الصغرى نسبيا ً وغير
المقصودة بين المتطلبات الواردة في المعايير.
عادة ما تنتج المسائل التي تتناولها التحسينات السنوية
عن األسئلة المتقدم بها للجنة تفسيرات المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية.
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وفيما يلي توضيح للتحسينات األربعة المقترحة والمتضمنة في المقالة التشاورية للتحسينات السنوية للعام الجاري:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  1تبسيط تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  1للمنشآت التي تطبق هذا
«تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعيار للمرة األولى وذلك بعد تبني شركاتها األم لتلك المعايير ،وتتعلق التحسينات
المقترحة بقياس فروق الترجمة المتراكمة.
للمرة األولى»
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  9توضيح الرسوم التي تدرجها الشركة لتقييم شروط التزام مالي معدل أو جديد وذلك
لتحديد ما إذا كانت ستلغي االعتراف بااللتزام المالي.
«األدوات المالية»
األمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي استبعاد احتمال الخلط فيما يخص محفزات اإليجار من خالل تعديل مثال توضيحي
إلعداد التقارير المالية « 16عقود اإليجار» مصاحب للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية .16
معيار المحاسبة الدولي « 41الزراعة»

المواءمة بين متطلبات قياس القيمة العادلة الواردة في معيار المحاسبة الدولي 41
وبين المتطلبات الواردة في المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية.

بالنسبة للتعديالت المقترحة الواردة في هذه المسودة ،يمكن تقديم خطاب تعليق واحد باستخدام أي من الصفحات األربع للمشروع .ليست
هناك حاجة لتقديم المجاوبون لخطابات تعليق منفصلة لكل تعديل من التعديالت المقترحة وال لتقديم نفس خطاب التعليق على جميع
الصفحات األربع للمشروع .ووفقا ً لما هو موضح في مسودة العرض ،نرحب بتلقي تعليقات المجاوبين عبر البريد أو البريد االلكتروني.
الموعد النهائي للتعليق هو  20أغسطس/آب .2019

«مبادرة حوار» تنشر ورقة حول الشفافية والمساءلة إلعداد التقارير المالية في الشركات
نشر مقدمو اإلطار المالي وغير المالي إلعداد التقارير المالية في
الشركات على مستوى العالم ورقة توضح أن تلك األطر تعتمد
على أسس مشتركة وتستند بشكل أساسي على أهداف تحقيق
الشفافية والمساءلة ،وتحدد هذه الورقة المبادئ السبعة الرئيسية
التي يتعين على معدي التقارير اتباعها لتحقيق الشفافية والمساءلة.
وحدد المشاركون في هذه المبادرة – وهي مبادرة دعا إليها المجلس
الدولي إلعداد التقارير المتكاملة ،وجمعت بين األطر الدولية
الكبرى إلعداد التقارير – أن الشفافية والمساءلة هما الركنين
األساسين لتحقيق آليات حوكمة عالية الجودة وتمكين الجهات
المعنية (أصحاب المصلحة) في المجتمعات واألسواق الحديثة.
من ناحية أخرى ،تُم ّكن الشفافية والمساءلة األطراف العاملة في للمعلومات واإلفصاح عنها ،مما يفرض التوصل إلى مواءمات
على المستوى األساسي لتلك األطر.
السوق من صنع قرارات أفضل مما يخدم الصالح العام.
وتقر ورقة الموقف بوجود حاجة مشتركة متفق عليها بأهمية تجاوز
الشركات لحدود اإلفصاح ،فعليها أن تثبت مسؤوليتها أمام الجهات
المعنية ،حيث نصت المقالة على ما يلي ....« :تُبنى الشفافية على
المساءلة وذلك لتوجيه السلوك أو األداء الفعال :فاإلفصاح ليس
كافيا ً في حد ذاته إذا لم يكن لدى المساءلين صالحية التأثير على
السلوك أو األداء».

وفي المقالة بعنوان «فهم قيمة الشفافية والمساءلة» ،فإن كالً من
مجلس معايير اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ ،والمبادرة
العالمية إلعداد التقارير ،ومجلس معايير المحاسبة الدولية،
والمجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة ،والمنظمة الدولية
للتوحيد القياسي ،ومجلس معايير محاسبة االستدامة،
يوضحون المبادئ السبعة للشفافية والمساءلة والتي
لديهم بشأنها رؤية مشتركة ،حيث يرون أن المادية،
واالكتمال ،والدقة ،والتوازن ،والوضوح ،وقابلية التزم المشاركون في الحوار بتعزيز تطبيق هذه المبادئ على
المقارنة ،والموثوقية هي المبادئ األساسية إلعداد المشهد األوسع إلعداد التقارير وذلك في التفاعالت أو الشراكات
تقارير الشركات.
المستقبلية ،واعتبروا أن ذلك جزءاً من التزامهم بإضفاء مزيد من
الوضوح على مشهد إعداد التقارير وعلى كيفية استخدام األطر
وتنص المقالة على ما يلي:
تُذ ّكر هذه المبادئ المشتركة المشاركين في الحوار الفردية لكل مشارك من المشاركين في الحوار للوصول إلى عملية
بأن لديهم نفس التوقعات فيما يتعلق بإعداد الشركات إعداد تقارير تتسم بالفعالية والشمول.
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لمزيد من المعلومات
هاتف )0962-6( 5100900 :
فاكس )0962-6 ( 5100901 :
الموقع اإللكتروني iascasociety.org
بريد إلكتروني
asca.jordan@iascasociety.org
salouri@iascasociety.org
www.facebook.com/ASCAsociety
هذه النشرة تصدر عن
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ()IASCA 2019
يسمح بإعادة النشر شريطة توثيق المصدر
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