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كلية كانيشيوس تمنح جائزة طالل أبوغزاله للتميز في برامج المحاسبة

بافالو ،نيويورك –فازت الطالبة براندي بيرغارد من برنامج
ماجستير إدارة األعمال في المحاسبة في كلية كانيشيوس في
بوفالو ،نيويورك ،بجائزة طالل أبوغزاله الدولية للتميز في
برامج المحاسبة ،وذلك خالل حفل المحاسبة السنوي الذي أقيم
مؤخراً في الكلية.
وتُمنح هذه الجائزة للخريجين المتميزين في البرنامج األكاديمي
الذي تقدمه الكلية والذين يثبتون أن لديهم قدرات كبيرة للمساهمة
في تطوير مهنة المحاسبة.
وقدم الجائزة مدير مركز أبوغزاله ألبحاث األعمال في كلية وخالل تقديمه الجائزة ،أعرب الدكتور غريس عن شكره وامتنانه
كانيشيوس األستاذ الدكتور إدوارد غريس.
لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله لرؤيته ودعمه المتواصل لبرنامج
دراسة المحاسبة في كلية كانيشيوس.
وأعربت الفائزة بالجائزة الطالبة بيرغارد عن شكرها
وامتنانها لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله على الدعم الذي يشار إلى أنه تم إطالق جائزة طالل أبوغزاله الدولية للتميز
يقدمه لدراسة تخصص المحاسبة على المستوى الدولي ،كما في برامج المحاسبة في كلية كانيشيوس في العام  1989وتقدم
عبرت عن إعجابهما باإلنجازات التي حققها خالل تأسيسه الجائزة سنويا ً ألحد خريجي الماجستير في المحاسبة المهنية،
لمجموعة طالل أبوغزاله في هذه المنطقة من العالم .كما أو في برنامج الماجستير في المحاسبة الذي مدته  150ساعة.
صرحت بورغارد بأن سعادة الدكتور طالل أبوغزاله يجب وتتم دعوة الخريجين المتميزين المستوفين لمعايير معينة للتقدم
أن يكون مثاالً يحتَذى به من قبل جميع المعنيين بمهنة للمشاركة في هذه الجائزة .ويجري اختيار الفائز من قبل لجنة من
المحاسبة.
مجلس كلية كانيشيوس للمحاسبة.

المجمع يعلن نتائج امتحان مؤهل IACPA
دورة أيار /مايو 2018
ع ّمان -أعلن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يتقدم الطالب المتحانات أربعة
( )IASCAنتائج إمتحانات مؤهل “محاسب دولي عربي قانوني أوراق وهي االقتصاد والتمويل،
معتمد ( ”)IACPAلدورة أيار /مايو  2018حيث بلغت نسبة والمحاسبة ،والتدقيق ،والتشريعات.
النجاح في هذه الدورة .%36
وقد تم تطوير منهاج مؤهل
وقال المدير التنفيذي للمجمع األستاذ سالم العوري بأن تصحيح ( )IACPAبنا ًء على المعايير
وتدقيق أوراق االمتحانات تتم من قبل لجنة متخصصة المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق،
مكونة من نخبة من الخبراء والمهنيين واألكاديميين بمشاركة خبراء من المجمع الدولي
في مجال المحاسبة والتدقيق واالقتصاد واإلدارة العربي للمحاسبين القانونيين ،حيث
المالية والتشريعات.
حاز المؤهل على اعتماد مجموعة
من الدول العربية لممارسة مهنة التدقيق لغايات الترخيص
يشار إلى أن امتحانات مؤهل ( )IACPAتعقد مرتين لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية منها األردن ،واإلمارات العربية
خالل العام في شهري حزيران ،وكانون األول في المتحدة ،واليمن ،وسوريا ،ولبنان ،والسودان ،وقطر ،وإقليم
 35مركزاً موزعا ً في أنحاء الوطن العربي ،حيث كردستان (العراق).
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بحث حول حوكمة الشركات
إعداد األستاذ سعيد سليمان CPA، JCPA
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (األردن)
ع ّمان -يعد موضوع حوكمة الشركات متعدد األوجه ،وأهم ما فيه
ضمان المساءلة لألفراد ممن يتحملون المسؤولية في محاولة لتقليل
المخاطر وتحقيق العدالة والمساواة وتحقيق الكفاءة االقتصادية وقد
ظهر االهتمام في موضوع حوكمة الشركات منذ عام  2001بعد
انهيار العديد من الشركات األمريكية الكبرى كشركة انرون ووورلد
كوم حيث قامت الحكومة األمريكية بتمرير قانون ساربانيس
اوكسلي  Sarbanes- oxleyالستعادة الثقة بإدارات الشركات
األمريكية .ويشتمل هذا القانون على تنظيم الكثير من الجوانب
المتعددة والمختلفة وخصوصا ً العالقة بين الملكية واإلدارة ليخلق
توازنا ً للقوى وخصوصا بين اإلدارة وهيئات الرقابة.
وتعرّف حوكمة الشركات على أنها النظام الذي يتم من خالله
إدارة ورقابة منشآت األعمال .كما يُنظر للحوكمة على أنها وسيلة
لالطالع على كافة تفاصيل البحث :يرجى الضغط هنا
لتعزيز الشفافية والمساءلة.

“مساعدة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على االزدهار تحت مظلة االقتصاد العالمي”
دليل االتحاد الدولي للمحاسبين إلدارة المنشآت “الطبعة الرابعة” يضم قس ًما جدي ًدا عن رفع مستوى التكنولوجيا
ويقسم الدليل ،في طبعته الرابعة ،إلى ثمان وحدات دراسية
قائمة بذاتها ،من بينها وحدة جديدة لتعزيز ورفع مستوى
التكنولوجيا .حيث يتناول الدليل بعد تنقيحه مجموعة واسعة من
الموضوعات تشمل ما يلي:
•التخطيط االستراتيجي
•فريق اإلدارة؛
•إدارة العالقات مع العمالء
•إدارة المخاطر
•تخطيط التعاقب الوظيفي

نيويورك  -تحتاج المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
( )SMPsفي عالم رقمي تحكمه أسس العولمة إلى اعتماد
“ممارسات جيدة” لخدمة عمالئها على أفضل وجه .وقد
أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين نشرة محدثة من دليل
إدارة المنشآت للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم-
الطبعة الرابعة لمساعدة المنشآت الصغيرة
ومتوسطة الحجم  SMPsعلى مواجهة هذا
التحدي .ويهدف الدليل إلى مساعدة SMPs
في تحسين مستوى إدارتهم وكفاءتهم التشغيلية
وتعزيز استمرارهم ونجاحهم.
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تتناول الوحدة الجديدة موضوع التغييرات الجوهرية التي تحدثها
التطورات التكنولوجية في طريقة عمل المؤسسات وتؤكد على
ضرورة تهيئة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم  SMPsلخدمة
عمالئها ممن يستخدمون التكنولوجيا .ومن ضمن الموضوعات وضع
استراتيجية لتقنيات التكنولوجيا ،وخيارات األجهزة والبرمجيات،
والمخاطر المرتبطة بتقنيات التكنولوجيا ،وتكنولوجيات جديدة
وناشئة ،ورفع مستوى التكنولوجيا لالبتكارات العملية.
ومن أجل مساعدة المنظمات والمنشآت األعضاء في االتحاد
الدولي للمحاسبين على استخدام الدليل على نحو األمثل ،قام
االتحاد الدولي للمحاسبين بتحديث الكتيب المصاحب للدليل،
والذي يقدم اقتراحات حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الدليل.

بنوك في الكويت تواجه صعوبة في تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9
االلتزام بالتوجيهات يع ّرض البنوك إلى مخالفة الشريعة
الكويت – نقلت صحيفة الرأي الكويتية اليومية أن بعض البنوك
المحلية في الكويت تواجه صعوبة في تطبيق المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية  9استنادا إلى اإلصالح بالمراقبة المقترحة
للربع األول ،وفقا لمصادر مطلعة.
وأكدت المصادر أن التزام البنوك بتلك التوجيهات يعرضهم إلى
مخالفة الشريعة .كما وأوضحت تلك المصادر أن بنك الكويت
المركزي أصدر منشورا في نيسان /إبريل  2018بشأن تطبيق
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على محافظ األوراق
المالية واالستثمارات والقروض ذات الصلة وذلك في الربع
السنوي األول.
وبسبب التراكمات الالحقة التي تسببت بها البنوك للمخصصات
الطارئة منذ عام  ،2008وبسبب سياسة المراقبة المحافظة ،فإن
معظم البنوك تتوقع إنتاج فائض من األموال المحتفظ بها في
دفاترها .ويحق لهم تحويلها إلى أموال نقدية وتوجيهها بعد ذلك
لحساب األرباح والخسائر .ووفقا للبنوك ،تعتبر هذه العملية هي
المفضلة والتي تتوافق مع المعايير الدولية.
الرأي المعارض
المساهمين والمودعين ،وأن تصنيف الفوائض إلى متطلبات رأس
على الجانب اآلخر ،عارض البنك الكويتي المركزي في بداية المال يعني أن يتحمل المودع تكاليف ليس عليه أن يتحملها.
األمر تغيير المخصصات الطارئة إلى نقد وأصر على اتخاذ
اإلجراءات االحتياطية الالزمة لذلك ،حيث أصدر البنك بعد ذلك وبشأن البنوك العادية ،لم تضعف رغبة هذه البنوك في
تعليمات شديدة لتقليل مستوى الفائض الناتج عن تطبيق المعايير ،إطالق حزم األمان أو على األقل توسيعها لتحويل بعض
وطلب من البنوك تحويل الفائض لرأس المال .األمر الذي أدى إلى المخصصات إلى نقد ،مع األخذ بعين االعتبار الحقيقة
محادثات البنوك مع بعضها ،وعلى وجه التحديد البنوك اإلسالمية التي توضح أن المعايير الجديدة تتطلب حساب مخصصات
والبنك الكويتي المركزي.
القروض استنادا إلى توقعات التعسر التي تجعل المقترض
غير قادر على سداد الديون.
وأصدرت البنوك تصريحا بأنها ال تستطيع تحويل الفوائض
وإضافتها إلى رأس المال ،ألن هذا من شأنه أن يخالف الشريعة ©  ،2018عرب تايمز ،جميع الحقوق محفوظة ،قدمته سينديجيت
اإلسالمية ،مضيفة بأن عملها يستند إلى الشراكة القائمة بين ميديا إنك.

تمهيد السوق للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17
لندن -أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية “ 17عقود التأمين”
في عام  2017ليدخل في حيز النفاذ في عام .2021
يلقي الصحفي المالي ليز فيشر نظرة على ما الذي
به التأمين -من حيث طبيعته ذات المدى الطويل والصعوبة
يعنيه المعيار الجديد لمجتمع المستثمرين.
الضمنية في تحديد “العائد” على النحو الموجود في أي نشاط
يعد قطاع التأمين منذ فترة طويلة حالة خاصة فيما تجاري آخر تجعله مختلفًا عن غيره  -مما يؤدي إلى اختالف
يتعلق بإعداد التقارير المالية .إن التعقيد الذي يتصف القوائم المالية لشركة التأمين عن أي قوائم أخرى .إال أن هذا
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سيتغير في عام  2021بتطبيق المعيار الشامل الجديد الصادر
عن المجلس ،المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  17الخاص
بعقود التأمين.
يمثل المعيار الجديد تغي ًرا جذريًا ليس لشركات التأمين التي
ستستخدمه فحسب ،ولكن أيضًا للمستخدمين وخاصة المحللين
الذين يقومون بتغطية القطاع على مستوى العالم .يقارن البعض
نطاق التغيير بتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في
عام  2005في أوروبا ،حيث ستتغير القوائم المالية ومؤشرات
األداء الرئيسية لشركات التأمين تغي ًرا جذريًا .يقول دوج يونج
من أسواق رأس مال ديجاردان في كندا “قمت بتغطية قطاع
التأمين لما يقرب من  20عا ًما وهذا يعد التغيير األكبر في
القطاع حتى اآلن”.

حول فهم المنظور التنظيمي للموازنة العامة .ال تكون الموازنة
العامة التي يتم إعدادها وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 4ذات صلة على اإلطالق ”.وأضاف ً
قائل ،تتمثل المقاييس
ذات الصلة الرئيسية لتقييم القدرة على دفع حصص األرباح في
معلومات كفاية رأس المال وفقًا لمعيار المالءة المالية “ .2تتمثل
المشكلة في عدم قدرة معيار المالءة المالية  2على توفير مقياس
أداء تشغيلي ولذا نضطر إلى االستعانة بحساب األرباح والخسائر
المعد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية”.

ومن هنا تبدأ المشكالت الحقيقية ،تقييم المكاسب واألداء وفقًا
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  .4تصف سيفرين بيكويت،
محللة استثمار أولى لدى بي إن بي باريباس أسيت مانيجمينت،
القوائم المالية لشركة التأمين بأنها “صندوق أسود” .وذكرت قائلة
“ال تتبع شركات التأمين نفس الطريقة في تسجيل األرباح ،حيث
بالرغم من توقع البعض وجود اضطرابات عند بداية نفاذ مفعول يسجلها البعض بوتيرة أسرع أو بوتيرة أقل من اآلخرين .وال
هذا المعيار ،يعتقد محللو قطاع التأمين على مستوى العالم أنه تتوفر لدينا فكرة عن العام الذي حقق معظم األرباح”.
ً
هائل فيما يتعلق بتوافق شركات التأمين والقدرة
سيحدث تغيرًا
على المقارنة فيما بينها.
وأضاف باتريشيا تشينج ،رئيس البحث المالي الصيني لدى سي
إل إس أيه في هونغ كونغ “يصعب علينا التعرف على أداء شركة
المشاكل المتعلقة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  4تأمين ويمكن لشركات التأمين تقديم أي إحصائيات يريدونها .هذا
“معيار عقود التأمين المؤقتة”
أمر محبط لي جدًا كمحلل.
بدأ المجلس مشروعه لوضع منهجية شاملة متوافقة فيما
يتعلق بمحاسبة شركات التأمين في عام  1997وأصدر في ال تنطبق النسب الطبيعية وتعتمد الكثير من المعلومات إلى حد
عام  2004معيار التأمين المؤقت الخاص به ،المعيار الدولي كبير على االفتراضات ،حيث أنه إذا أظهرت الشركة معدل
إلعداد التقارير المالية  ،4للتعامل مع المشكالت ال ُملحة تمهيدًا نمو بنسبة  %20على سبيل المثال ،يمكن أن تجد أن الكثير من
لقيام الشركات المدرجة في أوروبا وغيرها بتبني المعايير ذلك ُعرضة للتغير في االفتراضات .ولذا ،فإننا نتبع في الوقت
الدولية إلعداد التقارير المالية .بالرغم من التحسينات التي الحالي نهج “سرد القصص” في توجهات االستثمار .إذا بينت
أدخلها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  4على االعتراف إحصائيات األداء المالي نم ًوا وتبين أن ذلك يتوافق مع القصة،
بعقود التأمين وقياسها ومتطلبات اإلفصاح ،إال أن حقيقة قيامه سيتقبلها األشخاص”.
بالسماح لشركات التأمين باستخدام مبادئ المحاسبة المقبولة
بشكل عام المحلية يعني إمكانية التعامل مع عقود التأمين تتبع كل من شركات التأمين والمحللون األساليب الخاصة بهم في
المتطابقة بشكل مختلف من جانب شركات التأمين المختلفة .توضيح األداء ولكن بالرغم من هذا قد يساعد بعض المستثمرين،
ونتيجة لهذا ،ال يمكن تقريبًا إجراء مقارنة بين القوائم المالية إال أنه يسهم في عدم توافر القدرة على المقارنة بشكل عام.
لشركات التأمين.
يبين دوج يونج من مجموعة ديجاردان أن المحللون في كندا
يقومون بإنشاء قائمة “مصادر مكاسب” لتقديم فكرة للمستثمر
يقصد بمعدل شفافية القوائم المالية لشركة التأمين عن كيفية دوران االحتياطي .وذكر ً
قائل “يوجد أيضًا في كندا
ضرورة اتباع المحللين نهجًا مختلفًا في القطاع .يقول خط “أرباح متوقعة” يبين تحليل مطلوبات التأمين ،بينما تقوم
روجر دويج ،محلل أسهم أوروبية لدى سكرودرز ،أنه بعض الشركات بتضمين أشياء مثل تكاليف االستحواذ وال يقوم
لم يستخدم الموازنة العامة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد األخرون بتضمينها”.
التقارير المالية الخاصة بشركة تأمين كأساس لعملية
ً
قائل “يمكن عمل توقعات
التقييم “ لمدة  15عا ًما أو أكثر” ألنها ال تقدم أي من ذكر دويج من شركة سكرودرز
المعلومات التي يحتاجها“ .ما يثير اهتمامي هو قدرة يمكن إدراكها للشركات التي ال تقوم بالتأمين على الحياة بناًء
الشركة على دفع حصص األرباح وهو ما يتمركز على المعلومات التي نحصل عليها .بينما تتمثل المشكلة الحقيقية
4 | iascasociety.org

في شركات التأمين على الحياة ألنك تحصل على وديعة مجمعة
بأقساط التأمين وتدخل مبالغ كبيرة إلى االحتياطي وتخرج منه وال
يمكن توقعها ”.توفر الكثير من شركات التأمين الكبيرة معلومات
عن دوافع أداء التأمين لمساعدة المستخدمين في الحصول على
فهم أفضل“ .نستخدم تلك اإلفصاحات اإلضافية لتوقع المكاسب
التشغيلية لشركات التأمين على الحياة ،التي نضيفها إلى
اإلحصائيات المعدة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 4
فيما يتعلق بشركات عدم التأمين على الحياة وإدارة األصول حيث
يمكننا عمل تقديرات عما نعتقد أنه يمثل نم ًوا رئيسيًا للمكاسب التي
ً
تحققها مجموعة تأمين”.
قائل “قامت
بينما يشعر اآلخرون بثقة أكبر .يذكر دويج
األشخاص بالتكيف السريع نسبيًا مع المعيار الدولي إلعداد
تتمثل المشكلة في عدم قيام جميع الشركات بتقديم تلك المعلومات التقارير المالية  .4لست متأكدًا من أن عملية االنتقال ستكون
وال يوجد اتساق بين شركات التأمين التي تقدم تلك المعلومات .معطلة كما يشير البعض”.
كما ذكر دويج ً
قائل “ال تقدم الشركات األصغر تلك المعلومات
التكميلية على اإلطالق ،ومن بين الشركات األخرى ،فإن البعض ذكر هانس هوجرفورست ،رئيس مجلس معايير المحاسبة
يقدمها على أساس النطاق الجغرافي ويقدمها البعض اآلخر على الدولية ً
قائل “إننا نعلم أن تطبيق المعيار الجديد مهمة كبيرة
أساس المنتج”.
جدًا لشركات التأمين .ولذا ،باإلضافة إلى تمهيد المستثمرين
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  17من خالل عقد
وهذا يعني باألساس أن شركات التأمين تضع مقاييس لتقديم أدائها فاعليات تثقيفية ،نقدم الكثير من المواد الداعمة لمساعدة
إلى السوق .تذكر بيكويت قائلة “ما يجب علي فعله حاليًا هو األشخاص في فهم المعيار ”.كما أعد المجلس مجموعة
توضيح ما يحدث على أساس كل شركة وهذا غير معمول به في مصادر انتقالية ( )Transition Resource Groupإلنشاء
أي مجال آخر .قطاع التأمين مختلف تما ًما عن القطاعات األخرى منتدى عام للمناقشة حيث يمكن فيه للخبراء كمناقشة التحديات
في هذا الشأن”.
التي تواجه عملية تطبيق المعيار حيث سيقوم هؤالء الخبراء
المشاركة بشكل فاعل في تطبيق المعيار.
التأثير في جميع أنحاء العالم
من المتوقع أن يكون تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ربما يتمثل السؤال األكثر أهمية في هل سيجعل المعيار الدولي
 17في بعض المناطق مثل تلك المناطق التي تستعين بصفة إلعداد التقارير المالية 17والشفافية والقدرة على المقارنة التي
روتينية بمعلومات سعر الفائدة التاريخية أكبر عن المناطق يعد بها قطاع التأمين أكثر جذبًا للمستثمرين .ذكر بالكروك ً
قائل
األخرى .في آسيا وأوروبا على سبيل المثال ،تعرض الكثير إن المعيار لديه القدرة على توفير مدخالت أكثر دقة وقدرة على
من شركات التأمين إعداد تقارير بالقيمة المتضمنة بشكل المقارنة في الموازنات العامة لشركات التأمين والقدرة على
اختياري لتوفير معلومات على العقود طويلة األجل .بالرغم من تحقيق األرباح بما يحسن من فهم المستثمر للقطاع ،ويتفق معظم
أن المعلومات الخاصة بقدرة العقود طويلة األجل على تحقيق المحللون على أن معدل شفافية محاسبة شركات التأمين أسهم في
األرباح المقدمة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تكوين تصور بأن القطاع يتناسب مع من لديه الجرأة فقط.
 17ستكون أكثر مقارنة عن تقارير القيمة المتضمنة ،إال أن
االبتعاد عن القيمة المتضمنة سيمثل تغي ًرا كبي ًرا للمستثمرين .يذكر دويج ً
قائل “ينفر مديرو المحافظ االستثمارية من قطاع
يقول شينج “يمكن للمعيار الدولي إلعداد التقارير التأمين ومحاسبة قطاع التأمين .بمجرد اعتياد األشخاص على
المالية  17جعل القيمة المتضمنة غير قريبة الصلة المعيار الجديد ،سيكون من األسهل إجراء توقعات بالمكاسب
وهذا يمثل تغي ًرا كبي ًرا في المفهوم والنهج المتبع .وسيكون من األسهل فهم الدوافع .لدينا حالة كبيرة من عدم
سيعتمد التأثير العام على ما ستبدو عليه نتائج االتساق فيما يتعلق بدوافع المكاسب ،حيث تعتمد الدوافع األكثر
شركات التأمين بموجب المعيار الدولي إلعداد أهمية على المنتج أو المجموعة .توفر بعض من شركات التامين
التقارير المالية  17وال يمكننا توقع ذلك التأثير .بالفعل معلومات ،ولكن سيكون من المفيد جدًا أن يقوم الجميع
نحن نسير في المجهول ،ولكن يقوم الجميع بذلك بتقديمها وخاصة شركات التأمين الصغيرة .هل سيؤدي ذلك إلى
على األقل بشكل جماعي”.
زيادة ثقة المستمرين في القطاع؟ أعتقد ربما”.
يشعر بعض المحللون بالقلق حيال الترتيبات االنتقالية التي تمهد
للمعيار الجديد .تذكر بيكويت قائلة “سيكون من الصعب قراءة
الحسابات في البداية وسنفقد تاري ًخا من البيانات ”.كما أنها تشعر
بالقلق حيال اختالف تنسيق القوائم الرئيسية من شركة ألخرى:
“سيكون من المفيد وجود نموذج أرباح وخسائر قياس متوفر لكي
يتبعه الجميع ،حيث ال يمكن ألي شخص إعادة اختراع العجلة،
وبدون وجود نهج موحد ،يمكننا فقد بعض من الرؤية الواضحة
التي سنحققها”.
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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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