مجلة المجمع
تشرين ثاني  - ٢٠20اإلصدار ٧٢

بـوابـتــــك إلـى المحــاسبـــــة والتدقـيـــق وقـواعــد السلــوك المهنـي

العالم الى أين  -قناة روسيا اليوم
رئيس التحرير  :سالم العوري
إعداد  :سمر فليفل
مراجعة وتدقيق  :سعادة األستاذ حسن ابو نعمة
تصميم  :قسم التصميم في مجموعة طالل أبوغزاله

في هذا العدد-:
ورقة نقاش حول عمليات اندماج
األعمال  -اإلفصاحات والشهرة
واالنخفاض

1

العالم إلى أين؟

4

٢

المجمع الدولي العربي للمحاسبين
القانونيين  IASCAيصدر النسخة
العربية لكتاب معايير المحاسبة
الدولية في القطاع العام 2019

4

خطاب رئيس األمناء أمام «االونكتاد»
عن تقارير االستدامة

٢

الدورات التدريبية الخاصة بشهر
تشرين الثاني /نوفمبر 2020

6

مجلس معايير المحاسبة الدولية
في القطاع العام يصدر مسودة
عرض لتوضيح إرشادات عن
تكاليف االقتراض

٣

مجلس معايير التدقيق والتأكيد
الدولي يعلن عن التعيينات الجديدة
ألعضاء مجلس اإلدارة ونائب
الرئيس لعام 2021

العالم إلى أين

( )1كيف ستكون السياسة األمريكية القادمة؟
سلط المفكر االقتصادي طالل أبوغزاله الضوء على نتائج
عمل المفكر طالل أبوغزاله على رسم السياسة األمريكية القادمة ،االنتخابات الرئاسية األمريكية ،وأشار إلى أن أشخاصا يقولون
وخاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البالد ،إذ يرفض إن الرئيس األمريكي يعد النقالب ،وقال« :ال أريد أن اسمي ذلك
الرئيس الحالي دونالد ترامب االعتراف بفوز منافسه جو بايدن .انقالبا لكن تصريحات ترامب في حملته االنتخابية تشير إلى نيته
القيام بإحراءات جذرية في النظام وفي المؤسسة العميقة».
وقال المفكر االقتصادي العربي أبوغزاله إن الواليات المتحدة
مقبلة على مرحلتين ،األولى من اآلن وحتى  20كانون الثاني /لالطالع على المقابلة بالكامل الرجاء الضغط هنا
يناير المقبل ،والثانية بعد التاريخ المذكور وسط مخاوف من ( )4ما هي التغييرات التي قد تطرأ على السياسة الخارجية
حدوث اضطرابات في الواليات المتحدة.
األمريكية بعد االنتخابات الرئاسية؟
لالطالع على المقابلة بالكامل الرجاء الضغط هنا
كيف ستكون السياسة الخارجية لواشنطن بعد االنتخابات الرئاسية
األمريكية؟ وهل سيتغير موقف الواليات المتحدة إزاء الكثير من
( )2رسالة مفتوحة لواشنطن وبكين للتسامح ومنع وقوع
قضايا العالم في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن؟
«حرب عالمية»
دعا المفكر االقتصادي طالل أبوغزاله بكين وواشنطن للجلوس ماذا يمكن أن يتغير في سياسة الرئيس األمريكي الحالي دونالد
إلى طاولة المفاوضات لالتفاق ومنع وقوع حرب عالمية ،قائال إنه ترامب في حال فوزه بفترة رئاسية ثانية؟
«ال يوجد حل سوى الرجوع إلى قيم التسامح لتحقيق االزدهار» .المفكر االقتصادي العربي أبوغزاله أجرى تحليال للمناظرة التي
وعمل المفكر االقتصادي في  16تشرين الثاني /نوفمبر على عقدها ترامب وبايدن األسبوع الماضي ،وقدم نظرته للتغيرات
تنظيم مؤتمر عبر تقنية الفيديو لدعوة الواليات المتحدة التي قد تطال السياسية الخارجية األمريكية ،والكيفية التي ستنعكس
والصين للحوار ومن أجل العمل لتحقيق الخير للعالم .بها نتيجة االنتخابات على العالم العربي.
لالطالع على المقابلة بالكامل الرجاء الضغط هنا
لالطالع على المقابلة بالكامل الرجاء الضغط هنا
( )3مفكر اقتصادي :أمريكا اآلن في مرحلة صعبة
هل انتهى الصراع السياسي بالواليات المتحدة بحسم
نتائج االنتخابات الرئاسية؟ وهل سيقبل دونالد ترامب
بنتائجها؟ يرى المفكر االقتصادي طالل أبوغزاله أن
أمريكا تشهد أسوأ مرحلة في تاريخها.
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المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين  IASCAيصدر النسخة العربية لكتاب معايير المحاسبة
الدولية في القطاع العام 2019
ع ّمان -أصدر المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين
 IASCAأحدث نسخة عربية مترجمة من معايير المحاسبة
الدولية في القطاع العام  ،2019وذلك بعد التعديالت التي قام بها
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (.)IPSASB
المعايير الجديدة- :
•معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام « 41األدوات المالية».
•معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام « 42المنافع االجتماعية».
•تحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
.2018
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 36
«االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة»
ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام « 41األدوات المالية».
أدت هذه المعايير إلى إجراء عدد من التعديالت التبعية في
المعايير األخرى كالتالي ،وتتطلب هذه التعديالت إجراء تغييرات
ضرورية على المعايير-:
•« 10التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع»
•« 22اإلفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع
الحكومي العام»
•« 24عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية»
•« 16العقارات االستثمارية»
•« 17الممتلكات والمصانع والمعدات»

•« 31األصول غير الملموسة»
•« 33تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على
أساس االستحقاق للمرة األولى»
•« 34البيانات المالية المنفصلة»

 IASCAيعقد عدة دورات تدريبية خالل تشرين الثاني /نوفمبر 2020
ع ّمان  -عقد المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين خالل
شهر تشرين الثاني /نوفمبر  2020عدة دورات تدريبية ،تتضمن
دورة تدريبية رقمية بعنوان «التدقيق الداخلي ومدخل الى الحاكمية
المؤسسية» من خالل برنامج « ،»Microsoft Teamsحيث
هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بماهية واهداف المراجعة
والتدقيق ،وأنظمة الرقابة الداخلية ووظائفها ،وبمعايير التدقيق
الداخلي وإجراءات عملية المراجعة والتدقيق ،باإلضافة إلى
تمكين المشاركين من القيام بعلميات التدقيق بفعالية عالية لجميع
نشاطات المنظمة الرئيسية .وفي نهاية الدورة تم تسليم جميع
المشاركين شهادات حضور ،وأكدوا أن الدورة التدريبية جاءت
مطابقة لمتطلباتهم واحتياجاتهم العملية.
إلى تمكينهم من قراءة وتفسير البيانات المالية من خالل التحليل
عقد المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين المالي للقوائم المالية الرئيسية .وفي نهاية الدورة تم تسليم جميع
دورة تدريبية رقمية بعنوان «أساسيات المالية المشاركين شهادات حضور ،وأكدوا أن الدورة التدريبية جاءت
والمحاسبة للمديرين غير الماليين» من خالل برنامج مطابقة لمتطلباتهم واحتياجاتهم العملية.
« ،»Microsoft Teamsحيث هدفت الدورة إلى
تعريف المشاركين بمفهوم األداء المالي ،وبأساسيات عقد المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين دورة تدريبية
المحاسبة المالية ،وبالقوائم المالية الرئيسية ،وبالتقارير رقمية بعنوان «المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( 9األدوات
المالية ومعايير التقارير المالية الدولية .باإلضافة المالية) »IFRS 9 -من خالل برنامج «،»Microsoft Teams
2 | iascasociety.org

حيث هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بمتطلبات معيار اإلبالغ
المالي الدولي رقم ( :)9األدوات المالية والذي يحل محل معيار
المحاسبة الدولي رقم  ،39وتقديم تحليل ُمعمق للمعيار الدولي
للتقارير المالية ( )9األدوات المالية من خالل العديد من األمثلة
والرسوم التوضيحية لشرح نموذج األعمال واختبار خصائص
التدفق النقدي لتصنيف األصول المالية ،والتكلفة المطفأة وقياس
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ،وإلغاء االعتراف
بالموجودات المالية .كما تم تعريف المشاركين بمتطلبات
االعتراف األولي باألدوات المالية وتصنيفها والقياس الالحق
لها بتاريخ إعداد القوائم المالية ،وكذلك كيفية االعتراف بأرباح
أو خسائر تقييم األصول المالية واإلفصاحات الالزمة لذلك ،وتم
مقارنة متطلبات المعيار الجديد مع المتطلبات التي كانت واردة
في معيار المحاسبة الدولي رقم  .39وفي نهاية الدورة تم تسليم
جميع المشاركين شهادات حضور ،وأكدوا أن الدورة التدريبية
جاءت مطابقة لمتطلباتهم واحتياجاتهم العملية.

عقد المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين دورة تدريبية
رقمية بعنوان «التدقيق الداخلي المبني على المخاطر» من خالل
برنامج « ،»Microsoft Teamsحيث هدفت الدورة إلى رفع
الكفاءة العملية للمشاركين في مجال وضع المعايير واإلرشادات
لفهم األنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة وكيفية إدارة المخاطر
في عملية التدقيق ،وتعريف المشاركين بمفهوم التدقيق المبني
على المخاطر ،واألساليب الحديثة لتقييم المخاطر ،ومفهوم إدارة
المخاطر والدور الحقيقي للتدقيق الداخلي في إدارة المخاطر،
ومفهوم التقييم الذاتي للرقابة وإجراءات تطبيقه ،باإلضافة إلى
تمكين المشاركين من بناء خطة إدارة التدقيق الداخلي وفق أسلوب
المخاطر من الناحية العملية ،وتخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق وفق
أسلوب المخاطر .وفي نهاية الدورة تم تسليم جميع المشاركين
شهادات حضور ،وأكدوا أن الدورة التدريبية جاءت مطابقة
لمتطلباتهم واحتياجاتهم العملية.

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يعلن عن التعيينات الجديدة ألعضاء مجلس اإلدارة ونائب الرئيس لعام 2021
نيويورك  -أعلن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي عن
التعيينات الجديدة ألعضاء مجلس إدارة المجلس ونائب الرئيس
لعام  ،2021حيث ستصبح هذه التعيينات سارية اعتبارا من 1
يناير /كانون الثاني  2021وتشمل التعيينات ما يلي:
أعضاء مجلس اإلدارة الجدد:
•السيد ايدو كينهويس (شريك ،برايس ووتر هاوس كووبرز
( ،)Pwcهولندا ،والمرشح من خالل منتدى الشركات)
•السيدة ديان الرسن (نائب رئيس جلوبال كوالتي انيبلمينت
ليدر Global Quality Enablement Leader)،
 ،)(EYالواليات المتحدة األمريكية ،والمرشحة من خالل
منتدى الشركات).
•السيدة ويندي ستيفنز (شريك ،وقائد ممارسات محلية،
والجودة وإدارة المخاطر ،مازارز (،)Mazars
الواليات المتحدة األمريكية ،ورشحتها رابطة المحاسبين
المهنيين الدوليين).

•السيدة إيزابيل تراك سنجيسين (شريك التدقيق ،اي واي
( ،)EYفرنسا ،والمرشحة من خالل الشركة الوطنية
لمراجعي الحسابات والمجلس األعلى لنقابة المحاسبين
القانونيين في فرنسا).
وفي تصريح لتوم سايدنشتاين ،رئيس مجلس معايير التدقيق
والتأكيد الدولي ،قال« :من دواعي سروري أن أرحب بجميع
األعضاء الجدد في مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
وأهنئ األعضاء المعاد تعيينهم ».وأضاف أن «العمل الذي أداه
المتطوعون لدينا هو عمل بالغ األهمية للنظام المالي العالمي،
خاصة خالل هذه األوقات العصيبة ،وأنا شديد الحرص على
االستفادة في عملنا من هؤالء المهنيين الموهوبين وآرائهم
الحديثة ،وأتطلع إلى ما سنحققه معاً».

أعضاء مجلس اإلدارة المعاد تعيينهم:
وأعلن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي أيضا ً عن تعيين السيد
•السيد تشون وي تشيو (المدير اإلقليمي للسياسات في رابطة لين جوي نائبا ً لرئيس المجلس لعام  .2021السيد جوي ،الذي
دول جنوب شرق آسيا (أستراليا ونيوزيلندا) جمعية المحاسبين عمل باعتباره عضواً في المجلس منذ عام  ،2017هو شريك
المهنيين الدوليين ،سنغافورة ،والمرشحة من في «كي بي ام جي» ( )KPMGالصين وشغل منصب رئيس
خالل جمعية المحاسبين المهنيين الدوليين).
السياسة العامة والشؤون التنظيمية.
•البروفيسور كاي أووي مارتن (مدير معهد
المحاسبة والتدقيق في جامعة أولم ،ألمانيا ،وأضاف السيد سايدنشتاين «أنا في غاية السعادة أن لين جوي
والمرشح من خالل معهد المراجعين وغرفة سيبدأ في عمله نائبا ً لرئيس المجلس .لين يتمتع بتاريخ طويل من
مراجعي الحسابات في ألمانيا).
العمل والتطوع لتحقيق الصالح العام ،حيث شغل سابقا ً منصب
•السيد فرناندو رويز مونروي (شريك إدارة مخاطر المحاسب الرئيسي المشارك في هيئة األوراق المالية والبورصات
الضمان اإلقليمي ،اي واي ( ،)EYالمكسيك ،األمريكية ،وكان مستشاراً فنيا ً في مجلس معايير التدقيق والتأكيد
والمرشح من خالل المعهد المكسيكي للمحاسبين الدولي ،وممثالً للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية في
العامين ،ايه سي ( ،)A.Cفي المكسيك).
المجموعات االستشارية لمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
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ومجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين .وأود أيضا ً
أن أتوجه بالشكر لكل من روبرت دوهرر وريتش شاركو وبشكل
خاص فيونا كامبل ،نائب رئيس المجلس الحالي ،فهم سيتركون

مجلسنا ،حيث تركت رؤيتهم وموهبتهم وتفانيهم الدؤوب لتحقيق
الصالح العام إرثا ً ال ينضب».
المصدرIFAC.org :

ورقة نقاش حول عمليات اندماج األعمال  -اإلفصاحات والشهرة واالنخفاض
لندن -أتاح مجلس معايير المحاسبة الدولية عبر اإلنترنت
ندوة تم عقدها رقميا والتي تعد الثانية من نوعها والتي
تتطرق إلى الرؤى األولية للمجلس بشأن تحسين اإلفصاحات
عن عمليات االستحواذ.
وخالل الندوة تم استعراض ورقتين األولى ورقة نقاش بعنوان
«عمليات اندماج األعمال -اإلفصاحات والشهرة واالنخفاض»،
توضح الوسائل الممكنة لتحسين المعلومات التي تقدمها
الشركات للمستثمرين ،بتكلفة معقولة ،عن عمليات االستحواذ
التي تقوم بها تلك الشركات ،كما تم استعراض ورقة تشاور
تتناول مشروع الشهرة واالنخفاض.
ويمكن االستماع إلى التسجيل للندوة من خالل الرابط أدناه أو االطالع على عرض للشرائح (ساليدز) من خالل هذا الرابط.
زيارة قناة المجلس على اليوتيوب ،حيث يمكن مشاهدة مزيد
من فيديوهات البث الشبكي والملفات الصوتية ،ويمكن أيضا ً المصدرifrs.org :

خطاب رئيس األمناء أمام «االونكتاد» عن تقارير االستدامة
المكان :اجتماع افتراضي «لالونكتاد» (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية)
لندن -ألقى رئيس أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ،إركي ليكانين الكلمة الرئيسية أمام مجموعة العمل
المكونة من خبراء حكوميين دوليين تابعين «لالونكتاد» (مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية) ،وتناول الخطاب المعايير الدولية
للمحاسبة وإعداد التقارير ،وقدم ورقة التشاور الصادرة عن أفضل عن مخاطر المناخ ومؤشرات االستدامة ،ويستعين
األمناء والتي تدور حول إعداد التقارير عن االستدامة.
هؤالء المستثمرون بتقارير االستدامة في اتخاذ قرارات مستنيرة
ويريدون الحصول على معلومات يمكن التحقق منها وقابلة
وتضمن الخطاب ما يلي:
للمقارنة .فالمستثمرون والشركات يشكلون معا ً القوة الدافعة لتزايد
تعد االستدامة والتغيرات المناخية تحديات عالمية ،ويتزايد الدعوات التي تطالب بمعلومات واضحة ومتسقة وقابلة للمقارنة
التركيز في الوقت الحالي على كيفية أداء الشركات وإعدادها عن االستدامة.
للتقارير حول هذه المسائل ،وبذلك تزداد أهمية إعداد التقارير عن
االستدامة بالنسبة لألطراف المعنية على اختالفها.
وتتزايد أعداد الشركات التي تلتزم بتطوير عملية إعداد التقارير
عن االستدامة ،هذا االلتزام مدفوع بالقوانين وسلوك المستهلك
وبغض النظر عن االختالفات في النطاق والحافز ،وطلب المستثمر واالعتراف باألثر الذي قد تتركه إدارة مخاطر
تتشارك معظم األطراف المعنية في رسالة واحدة :حيث االستدامة على خلق القيمة في األجل الطويل.
توجد حاجة ماسة لتحسين االتساق وقابلية المقارنة في
إعداد التقارير عن االستدامة .فالمعايير المتسقة والقابلة ويرى كثيرون أن الممارسات الحالية لإلفصاح عن االستدامة
للمقارنة ستتيح للشركات فرصة بناء ثقة الجمهور العام غير كافية جرّاء نقص المعايير المتعارف عليها عموما ً وعدم
عبر مزيد من الشفافية في مبادراتها لالستدامة ،وهو قابلية المعلومات الواردة في التقارير للمقارنة ،حيث تحتاج
األمر المفيد للمستثمرين وللجمهور األوسع نطاقاً.
الشركات لمزيد من الوضوح بشأن الكيفية التي ينبغي من خاللها
إعداد التقارير عن أثر التغيرات المناخية واالنتقال إلى االقتصاد
ويطالب كبار المستثمرين المؤسسيين بوجود إفصاحات الصديق للبيئة.
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ويتزايد تركيز البنوك المركزية على المخاطر المتعلقة بالمناخ وقال في الخطاب أيضا :قررنا أن ننظر إلى االستدامة باعتبارها
واالستدامة بشكل أوسع نطاقا ً وذلك لتعاملها مع تلك المسائل موضوعا ً منفصالً ،ولذا أعددنا ورقة تشاور ،والتي نشرت في
باعتبارها محركات هامة الستقرارها المالي.
نهاية سبتمبر /أيلول والمفتوحة للتعليق حتى نهاية العام.
وبدأت الجهات التنظيمية التحوطية في دمج تحليالت المناخ في والسؤال األول هو :هل يوجد طلب على المستوى العالمي على
اختبارات الضغط ،حيث أصبحت اختبارات الضغط التنظيمية وجود معايير لالستدامة؟
ت عن آثار التغيرات
للبنوك وشركات التأمين تشمل تقديرا ٍ
المناخية بشكل متزايد.
إذا جاءت الردود بإجماع إيجابي ،فهنا سُيطرح سؤال آخر ،هل
ينبغي أن تلعب مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
وتتأثر مشاركة الجهات التنظيمية في إعداد التقارير عن االستدامة دوراً في هذا المجال؟ توضح ورقة النقاش الخاصة بنا الطرق
بمواقف السياسات العامة التي تتبناها حكوماتها .وبالتالي ،تبرز المستقبلية الممكنة التي سُتطرح إذا طُلب من مؤسسة المعايير
آراء الجهات التنظيمية عن إعداد التقارير عن االستدامة في بعض الدولية إلعداد التقارير المالية أن تلعب دوراً في هذا السياق.
المناطق بشكل أكبر ،مثل أوروبا أو الصين ،حيث تحتل الجهات
التنظيمية لألسواق المالية والبنوك موقع الريادة من المبادرات وأحد الخيارات المطروحة هو تأسيس مجلس معايير جديد
السياسية .ومع ذلك ،تنظر المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية ومنفصل لالستدامة ،وسيعمل إلى جانب مجلس معايير المحاسبة
( )IOSCOفي الوقت الحالي في كيفية إشراك أعضائها في إعداد الدولية في مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .لهذا
التقارير عن االستدامة.
النهج مزاياه بالنسبة للمجلسين ،نظراً لألثر المتزايد لالستدامة
والمسائل المتعلقة بالمناخ على البيانات المالية للشركات .وتبدأ
واستجابة لمباردات السياسة العامة لتناول التغيرات المناخية ،تحتاج كثير من دوائر االختصاص في مطالبة الشركات بتقديم إفصاحات
الشركات لتطويع نماذج أعمالها لتصبح متوافقة مع أهداف الحد من
متعلقة بالمناخ باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بموجب
االنبعاثات الكربونية إلى درجة صفر وهي األهداف التي وضعتها
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
دوائر االختصاص الرئيسية تمشيا ً مع األسواق المالية التي تتطور نحو
عالم خا ٍل من االنبعاثات الكربونية .ويتوقع صانعو السياسات أيضاً،
لكن ليكتب النجاح لهذا الخيار ،البد من استيفاء عدة شروط.
في التقارير التي يعدونها ،بأن الشركات قد تضطر ألخذ مبادرات
السياسة العامة العالمية بالحسبان فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.
توجد حاجة للحصول على دعم الهيئات العامة والجهات التنظيمية
العالمية وغيرها من األطراف المعنية بالسوق ،وينبغي أن
وتطور شركات التدقيق وغيرها من مقدمي الخدمات وتقيّم أطر
يعمل المجلس الجديد مع الهيئات اإلقليمية لتحقيق االتساق على
إعداد التقارير ،وقد تلعب شركات التدقيق دوراً هاما ً في تقديم
المستوى العالمي وللحد من التعقيد في عملية إعداد التقارير.
التأكيدات حول إذا ما كان ينبغي توحيد عملية إعداد التقاريرعن
ى مالئم من الموارد ،بما في ذلك التمويل المنفصل
ووجود مستو ً
االستدامة والمعلومات المقدمة.
والخبرات الفنية المناسبة ،هو من الشروط المسبقة الضرورية،
توجد بالفعل عديد من مبادرات االستدامة الهامة والتي تشمل المبادرات ونحتاج أيضا ً لهيكل حوكمة مناسب.
على المستوى اإلقليمي ،فعندما تكون التحديات عالمية ،يكون الحل
األمثل هو الحل العالمي والعمل بانسجام مع المبادرات اإلقليمية.

ويمكن أن تُبنى هذه العملية تدريجياً ،بداية من التركيز على معايير
إعداد التقارير عن المسائل المتعلقة بالمناخ .وبشكل طبيعي،
سيأخذ العمل بالحسبان التطورات الحالية والمبادرات المتنوعة
في المجال .وتستجيب جهات وضع المعايير الخمسة الكبرى
للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في هذا المجال
بشكل إيجابي وسريع لنشر الوثيقة الخاصة بنا وااللتزام بالعمل
المشترك معنا للتوصل إلى الحل األمثل.

ويتزايد عدد الدعوات لتوحيد عملية إعداد التقارير عن تلك المسائل
وجعلها قابلة للمقارنة .وأثار البعض الجدل حول أن مؤسسة
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ينبغي أن تلعب دوراً في
هذا المجال ،ومن أحد أسباب ذلك هو أن المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ،التي أعدتها جهة وضع المعايير
التابعة للمؤسسة وهي مجلس معايير المحاسبة الدولية،
هي معايير يُشترط استخدامها في أكثر من  140دولة .وأود أن أؤكد :هذه العملية هي عملية مدفوعة بالطلب ،فإذا وجد
طلب ،عندها سننظر في دراسة كيفية المضي قدماً .إذا كان
وفي مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،لك رأي عن هذاالموضوع ،أيا ً كان هذا الرأي ،يرجى إعالمنا
يراجع األمناء االستراتيجية كل خمس سنوات ،ونعمل بذلك .في حال عدم وجود طلب ،فال يوجد أمامنا ما نقدمه .األمر
في الوقت الراهن على اإلعداد لهذه المراجعة ،فهي يرجع لك.
فرصة وواجب في آن معا ً ألخذ المسائل االستراتيجية
الرئيسية بالحسبان في هذا السياق.
المصدرifrs.org :
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مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يصدر مسودة عرض لتوضيح إرشادات عن تكاليف االقتراض
تعليقات األطراف المعنية على مسودة العرض  74المطلوبة بحلول  1مارس /آذار 2021
نيويورك  -أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
مسودة العرض  74بعنوان معيار المحاسبة الدولي في القطاع
العام  « 5تكاليف االقتراض -إرشادات غير إلزامية» ،وذلك
للتعليق عليها.
تقترح المسودة إضافة إرشادات غير إلزامية لمعيار المحاسبة
الدولي في القطاع العام  .5حيث ستضيف اإلرشادات غير اإللزامية
المقترحة إرشادات تنفيذ وأمثلة توضيحية لمعيار المحاسبة الدولي
في القطاع العام  .5وتوضح المادة الجديدة المقترحة في مسودة
العرض  74الكيفية التي ينبغي من خاللها تطبيق المبادئ الحالية
عند رسملة تكاليف االقتراض في مختلف سياقات القطاع العام
التي تتم مصادفتها بصفة منتظمة .ولم يتم اقتراح تعديالت على
المادة اإللزامية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .5

بين منشآت القطاع العام التي تقوم برسملة تكاليف االقتراض».
كيفية التعليق
للحصول على مسودة العرض وملخصها في وثيقة تقدم لمحة
موجزة ،أو لتقديم تعليق ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمجلس
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام،www.ipsasb.org ،
التعليقات على الورقة التشاورية مطلوبة بحلول  1مارس/
آذار .2021

ويحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أعضاء
وفي تصريح إليان كاروثرز ،رئيس مجلس معايير المحاسبة االتحاد الدولي للمحاسبين والجمعيات ومنظمات المحاسبة
الدولية في القطاع العام ،قال« :لقد شرعنا في هذا المشروع اإلقليمية للترويج عن إتاحة هذه الورقة التشاورية بين أعضاء
لنواجه التحديات العملية التي عرّفتها األطراف المعنية عند وموظفي تلك الهيئات.
تحديدها لماهية تكاليف االقتراض التي تمكن رسملتها وتوقيت تلك
الرسملة ».وأضاف «أن هذه خطوة هامة لتعزيز قابلية المقارنة المصدرIFAC.org :
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أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ١,٦ﺟﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﺪروﻳﺪ ٩,٠
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﺠﻢ  ١٠,١إﻧﺶ ﻣﻊ ﺧﺎﺻ ّﻴﺔ  ،HDوﺑﺪﻗﺔ ١٩٢٠ x ١٢٠٠ﺑﻜﺴﻞ.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋ ّﻴﺔ  ٤ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ .ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  ٦٤ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ.
ﻛﺎﻣﻴﺮا أﻣﺎﻣ ّﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ٥ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ١٣ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺰودة ﺑـ ﻓﻼش.
ﺑﺸﺮﻳﺤﺘﻲ ﻫﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ).(GPS
ﻣﺰ ّود
ّ
ﻳﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟ ّﺮاﺑﻊ ).(4G ,3G ,2G
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺰ ّودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ٨ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR3
ﻣﻌﺎﻟﺞ 6500U Intel Core i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  NVIDIAوﺑﺴﻌﺔ  ٢ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  ١ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ  SSDﺑﺴﻌﺔ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
١٢٨ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﻴﻮم(
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ((FHD
ﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ٢,٠ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اÄﺿﺎءة
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ 3.0 USB
ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ( ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ ّ

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ٨ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR4
ﻣﻌﺎﻟﺞ 8550U Intel Core i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  SDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  512ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ  SSDﺑﺴﻌﺔ  ١٢٨ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ((FHD
ﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ٢,٠ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ((FHD
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﻴﻮم(
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اÄﺿﺎءة
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
*VAT Included

ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ( ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ ّ

ﻃــــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــــﻪ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴــــــﺔ
info@tagtech.global

+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرةwww.tagtech.global :

أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻧﺪروﻳﺪ 9
ﻣﺰود ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﻗﻠﻢ Stylus Pen
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ  A55ﺑﺴﺮﻋﺔ  1.6ﺟﻴﺠﺎ ﻫﻴﺮﺗﺰ  1.2 +ﺟﻴﺠﺎ ﻫﻴﺮﺗﺰ
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح  HDﺑﺤﺠﻢ  10.1اﻧﺶ وﺑﺪﻗﺔ  1920@ 1200ﺑﻜﺴﻞ
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  64ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  4ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  5ﻣﻴﺠﺎ ﺑﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  13ﻣﻴﺠﺎ ﺑﻜﺴﻞ
ﻣﺰود ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻫﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ a/b/g/n/ac 802.11 Wi-Fi IEEE
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ )(4G,3G,2G
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  6500ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺰودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﻗﻠﻢ Stylus Pen

ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻌﺎﻟﺞ Intel Core i3
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮصﺻﻠﺐ HDDﺑﺴﻌﺔﺗﺨﺰﻳﻦ 500ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖوﻗﺮصﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺳﺮﻳﻊ SSDﺑﺴﻌﺔ 128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج 4K HDMI
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ "اﻟﻤﻨﻴﻮم" ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  14إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻣﺪﺧﻞ Type C
ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻞ 3.0 USB
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  4000ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¥ﺿﺎءة

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻤﺎش  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻌﺎﻟﺞ  Intel Core i7اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )(1065G7
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﻮع DDR4

ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ 3.0 USB

ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮصﺗﺨﺰﻳﻦﺳﺮﻳﻊ SSDﺑﺴﻌﺔ 512ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ.ﺑﺎ¥ﺿﺎﻓﺔاﻟﻰﻗﺮصﺳﺮﻳﻊ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¥ﺿﺎءة
 SSDﺑﺴﻌﺔ  128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج 4K HDMI
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ "اﻟﻤﻨﻴﻮم" ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  15.6إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD IPS
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  7400ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ
*VAT Included

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻤﺎش  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻃــــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــــﻪ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴــــــﺔ
info@tagtech.global

+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرةwww.tagtech.global :

لمزيد من المعلومات
هاتف )0962-6( 5100900 :
فاكس )0962-6 ( 5100901 :
الموقع اإللكتروني iascasociety.org
ascajordan.org
بريد إلكتروني
asca.jordan@iascasociety.org
salouri@iascasociety.org
www.facebook.com/ASCAsociety
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