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جمعيـة مهنيـة عربيـة تهـدف إلى إرسـاء معـايير احملاسبـة والتدقيـق والسلـوك وإلى بنـاء القـدرات من خـالل برامـج التعليـم
واإلمتحانـات والتأهيـل املعتـرف بهـا دوليـا.

A regional professional society dedicated to the promotion of the highest accounting, auditing and ethical standards and to 
capacity building through the institution of globally recognized educational and examination qualification programs.
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في هذا العدد

أخبار اجملمع 

 • "جمعية اجملمع" تصدر النسخة العربية املترجمة من  

   اصدارات املعايير الدولية للمارسة أعمال التدقيق  

   وأخالقيات املهنة

 • اجملمع يصدر بالتعاون مع مجموعة طالل أبو غزاله     

   دليل مكافحة غسيل االموال 

 • جدول امتحانات دورة نوفمبر ٢٠٠٧

 • "جمعية اجملمع" وأبو غزاله للتدريب املهني يعقدان 

(JCPA) دورة تأهليلية المتحانات   

 • النسخة العربية املترجمة لتقرير بكاوب على 

   موقع اجملمع 

 • مشاركة اجملمع في ملتقى ادوار احملاسبني ومراقبي 

احلسابات في تعظيم املؤسسات 

أخبار دولية

 • مجلس (IFAC) يحتفل بالذكرى الثالثون للتأسيسه 

 • مجلس (IAESB) يصدر كتيب ارشادات على قرص ممغنط 

 • تعديل املسودة االيضاحية ملعيار التدقيق ٢٠٠

 • مجلس (IAASB) يعكف على توضيح معايير التدقيق 

 • قوانني جديدة لتوضيح قانون ساربينز اوكسلي

 • هيئة االوراق املالية األمريكية تستعد الصدار قانون جديد

 • رئيس (IASB) يتحدث عن تغيير شكل البيانات املالية
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أخبـــار اجملمع

"جمعية اجملمع" تصدر املعايير الدولية ملمارسة أعمال 
التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة ٢٠٠٧

   
عمان - أصدرت جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني النسخة العربية املترجمة من  كتاب إصدارات املعايير الدولية 

ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة ٢٠٠٧ في ١٣ مايو ٢٠٠٧ والذي يتضمن ما يلي  التالية:

- قائمة املصطلحات املعدلة.

- معيار التدقيق الدولي ٧٠٠ "تقرير املدقق املستقل حول مجموعة كاملة 

  من البيانات املالية ذات الغرض العام" أصبح  ساري املفعول فيما يخص   

  تقارير املدققني بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ أو بعد ذلك.

- أدى معيار التدقيق الدولي ٧٠٠ إلى تعديالت مطابقة على معايير 

  التدقيق التالية: ٢٠٠، ٢١٠، ٥٧٠، ٧٠١ ، ٨٠٠.

- مت سحب معيار التدقيق الدولي ٢٣٠ "التوثيق" في يونيو ٢٠٠٦ عندما  

  أصبح معيار التدقيق الدولي ٢٣٠ املعدل "وثائق التدقيق" ساري املفعول.

- مت سحب معيار التدقيق الدولي ٧٠٠  "تقرير املدقق حول البيانات املالية" 

  في ديسمبر ٢٠٠٦ عندما أصبح معيار التدقيق الدولي ٧٠٠ املعدل "تقرير 

  املدقق املستقل حول مجموعة كاملة من البيانات املالية ذات الغرض 

  العام" ساري املفعول. 

كما صادق مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية على تطبيق هذه املبادئ على معايير التدقيق الدولية األربعة التالية التي 

أعيدت تسميتها كما يلي:

- معيار التدقيق الدولي ٢٤٠ (معاد صياغته): "مسؤولية املدقق في إعتبار  اإلحتيال عند تدقيق البيانات املالية"؛

- معيار التدقيق الدولي ٣٠٠ (معاد صياغته): "التخطيط لتدقيق البيانات املالية"؛

- معيار التدقيق الدولي ٣١٥ (معاد صياغته): "فهم املنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية"؛ 

- معيار التدقيق الدولي ٣٣٠ (معاد صياغته): "إجراءات املدقق إستجابة للمخاطر املقّيمة".

 asca.jordan@tagi.com ميكن شراء هذا الكتاب من خالل ارسال بريد االلكتروني الى دائرة االصدارات املهنية في اجملمع

أو االتصال هاتفيًا باجملمع على٥٥٠٩١١١ - ٩٦٢٦ . يباع هذا الكتاب حاليًا بسعر ٥٠$
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... ودليل مكافحة غسيل االموال بالتعاون مع 
مجموعة طالل أبو غزاله الدولية 

عمان - أصدر اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني (ASCA) بالتعاون مع مجموعة 
طالل أبو غزاله الدوليه (TAGI) دليل مكافحة غسيل االموال والذي يحتوي على ما 
يلي: تعريف غسيل األموال، حملة تاريخية عن مكافحة غسيل األموال، كيفية احلد 
من  أنشطة غسيل األموال، مسؤولية احملاسبني واملدققني املهنيني  في مكافحة 

غسيل األموال باإلضافة إلى اخملاطر الناجمة عن غسيل األموال.

غسيل األموال هو  عملية حتويل األموال املتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء أو 
انكار املصدر غير الشرعي واحملظور لهذه األموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما 

ليتجنب املسؤولية القانونية على االحتفاظ مبتحصالت هذا العمل غير املشروع.

(ACPA) جدول امتحانات شهادة محاسب عربي مهني معتمد
 دورة نوفمبر ٢٠٠٧

Second Session

Paper 8
English Language

First Session

Paper 1
Organizational and Business 

Knowledge (1)

Paper 2
Organizational and Business 

Knowledge (2)

Paper 3
Accounting and  Accounting-Related 

Knowledge (1)

Paper 4
Accounting and  Accounting-Related 

Knowledge (2)

Paper 5
Auditing

Paper 6
Taxation And Law

Paper 7
Information Technology

Time

From  9  AM  –  12  PM

From  9  AM  –  12  PM

From  9  AM  –  12  PM

From  9  AM  –  12  PM

From  9  AM  –  12  PM

From  9  AM  –  12  PM

From  9  AM  –  12  PM
From  2  PM  –  5   PM

Date

2007/11/3

2007/11/4

2007/11/5

2007/11/6

2007/11/7

2007/11/8

2007/11/10

Day

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Saturday
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"جمعية اجملمع" و أبو غزاله للتدريب املهني
(JCPA) يعقدان دورة تدربيه المتحانات 

 

بامتحانات  خاصة  تأهلية  دورة  املهني  للتدريب  غزاله  أبو  طالل  مجموعة  مع  بالتعاون  اجملمع"  "جمعية  عقدت   - عمان 

مزاولة  مهنة احملاسبة القانونية في االردن (JCPA)  وذلك في ١٢ مايو ٢٠٠٧ حتى ٢٣ يوليو ٢٠٠٧ في مبنى كلية طالل أبو 

غزالة إلدارة واألعمال اجلامعة األملانية\ األردنية.

من أبرز املواضيع التي تناولها الدورة: التشريعات والقوانيني االردنية ذات العالقة مبزاولة مهنة احملاسبة، نظرة عامة على 

قوانيني ضريبة الدخل.

النسخة العربية املترجمة
 لتقرير بكاوب على موقع اجملمع

عمان- أصدرت دائرة الرقابة املهنية في مجموعة طالل أبو غزاله وشركاه الدولية (تاجي) مؤخراً النسخة العربية املترجمة 

من تقرير مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة حتت عنوان " اإلشراف على تطبيق املدققني ملعايير بكاوب املتعلقة 

مبسؤولية املدققني اجتاه االحتيال". 

ركز التقرير على مناقشة اإلجراءات املتعلقة باعتبارات  املدقق  
املستخدمة  اإلجراءات  املثال:  على سبيل  منها  نذكر  لالحتيال 
الذهني  العصف  جلسات  املالي،  االحتيال  اكتشاف  في 
ومناقشة مؤشرات االحتيال و استجابة املدقق لعوامل مخاطر 
االحتيال .وقد أعتمدت دائرة االصدارات في اجملمع التقرير ليكون 
على  متاح  التقرير  وأصبح  هذا  املعتمدة.  املهنية  املراجع  احد 

املوقع االلكتروني للمجمع.

من  (بكاوب)  العامة  الشركات  حسابات  مراقبة  مجلس  يعد 
القطاع اخلاص وهو شركة غير هادفة للربح مت إنشاؤها بناءاً على 
مرسوم سربينز أوكسلي (SOX) لعام ٢٠٠٤ وذلك ملراقبة مدققي 
حسابات الشركات العامة من أجل حماية مصالح املستثمرين 
وعالوة على ذلك حماية املصلحة العامة في إعداد تقارير تدقيق 

حسابات مستقل يتسم بعدالة العرض وكفاية املعلومات.

الى  االلكتروني  بريد  ارسال  خالل  من  الكتاب  هذا  شراء  ميكن 
  asca.jordan@tagi.com دائرة االصدارات املهنية في اجملمع

أو االتصال هاتفيًا باجملمع على٥٥٠٩١١١-٩٦٢٦ . هذا الكتاب متوفر حاليًا من دون مقابل .
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مشاركة اجملمع في ملتقى محاسبي حتت عنوان 
" ادوار احملاسبني ومراقبي احلسابات في تعظيم قيمة املؤسسات"

ومراقبي  احملاسبني  ادوار   " ملتقى  أعمال  في  حسن  امين  األستاذ  للمجمع  التنفيذي  املدير  شارك   - القاهرة 

 ٧ في  القاهرة  في  االدارية   للتنمية  العربية  املنظمة  عقدته  املؤسسات"الذي  قيمة  تعظيم  في  احلسابات 

مايو٢٠٠٧  على مدى اربعة ايام مبشاركة احملاسبني املهنيني من القطاع اخلاص والعام.

ناقش امللتقى موضوعات تتعلق بالقياس احملاسبي، قيمة املنشاة، التحليل احملاسبي والكمي، وإدارة اخملاطر املالية.

وأوضح املدير التنفيذي للمجمع أمين حسن أن املؤمتر طرح موضوعات هامة تسلط الضوء على دور احملاسبني 

في تعظيم قيمة املؤسسات وأكد أن دور احملاسبني ال يقتصر فقط على اعداد  البيانات املالية بل هو دور ابداعي 

أيضاً يساهم في حتسن صناعة القرار.

خالل  من  العربي  الوطن  في  االدارية  التنمية  في  ايضا  هاما  دورا  يلعب  للمحاسبني  العربي  اجملمع  أن  وأضاف 

طرح برنامج محاسب  عربي مهني معتمد (ACPA) بالتعاون مع جامعة كامبردج  والذي يفرز مجموعة من 

احملاسبني املهنيني املؤهلني للعمل في قطاع االعمال وتعزيز االقتصاديات العامة في الوطن العربي.

الدول  جامعة  عن  املنبثقة  املتخصصة  املنظمات  أحد  هي  اإلدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  أن  ويذكر 

العربية والتي تهدف إلى حتسني مستوى التنمية اإلدارية في املنطقة العربية. باإلضافة إلى اإلسهام في 

حتقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية

أخبــار مهنـية ودولـية

مجلس IFAC يحتفل بالذكرى الثالثني لتأسيسه

تأسيس  على  عاماً  ثالثني  مضي  مبناسبة  نيويورك- 

ستعقد   (IFAC) للمحاسبني  الدولي  االحتاد  مجلس 

في  وذلك  العاملي  احملاسبي  األسبوع  خالل  االجتماعات 

إلى  ٢ ديسمبر ٢٠٠٧ وحتى ٨ ديسمبر ٢٠٠٧، باإلضافة 

املناسبة  فإن  اجمللس سيعقد مؤمتراً خاصاً  لهذه  ذلك 

في نيويورك حتت عنوان " مهنة احملاسبة وثقة القطاع 

العام" وسيتم أيضاً نشر كتاب عن مهنة احملاسبة تيمناً 

"مهنة  عنوان  حتت  اجمللس  لتأسيس   الثالثني  بالذكرى 

احملاسبة  ومدى تطورها حتى القرن الواحد والعشرين"

هيئة  هو  للمحاسبني  الدولي  االحتاد  أن  املعروف  من 

اجمللس  يضم   .١٩٧٧ عام  تأسيسها  مت  دولية  محاسبية 

حوالي ١٥٥ عضو ومؤسسات زميلة موزعة في ١١٨ دولة. 

مليون   ٢٫٥ حوالي   متثل  الهيئة  فأن  ذلك  إلى  باإلضافة 

العالم  العالم  أنحاء  مختلف  في  موزعني  محاسب 

التجارية  احلكومية،  الصناعية،  القطاعات  في  يعملون 

املنبثقة  الهيئات  خالل  من  يعمل  اجمللس  واألكادميية. 

العام  القطاع  للتدقيق،  دولية  معايير  اصدار  على  عنه 

وأخالقيات املهنة باإلضافة إلى تعزيز مهنة احملاسبة.
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اجمللس IAESB يصدر
 كتيب إرشادات على  قرص ممغنط

 
 (IAESB) نيويرك - أصدر اجمللس الدولي ملعايير تعليم احملاسبة

مهنة  أخالقيات  قواعد  ارشادات  كتيب  عن  نسخة  مؤخراً 

القرص  هذا  من  الهدف  ممغنط.  قرص  شكل  على  احملاسبة 

أجل  من  االكادميني   املهنيني  للمحاسبني  الدعم  توفير  هو 

واجلودة  بالكفاءة  متتاز  تدريبية  محاسبية  برامج  تطوير 

العالية.  يشمل القرص على حاالت عملية مختلفة وبرامج 

املوقع  زيارة  خالل  من  القرص  على  احلصول  ميكن  مختلفة. 

االلكتروني لالحتاد الدولي للمحاسبني.

اجمللس الدولي ملعايير تعليم احملاسبة (IAESB) كهيئة مستقلة تنبثق عن مجلس االحتاد الدولي للمحاسبني، 

تعنى بتطوير معايير ودليل التعليم والتدريب ملهنة احملاسبة.

انعقاد مؤمتر الشرق االوسط الثاني في دبي 

دبي - عقدت جمعية احملاسبني اإلداريني مؤمتر الشرق األوسط الثاني في دبي بتاريخ ٧ مايو ٢٠٠٧ على مدى ثالثة أيام . أبرز 

أهداف املؤمتر هو تعزيز ورفع مستوى ثقافة احملاسبني واملدققني باإلضافة إلى تزويدهم باملهارات واألدوات الضرورية.

وناقش املؤمتر موضوعات تتعلق باملوازنات والتخطيط، ادارة اخملاطر، احملاسبة االدارية، التدقيق الداخلي، وحوكمة الشركات.

تعديل املسودة 
اإليضاحية ملعيار التدقيق الدولي ٢٠٠

في  مت مالحظة خطأ مطبعي  أنه   ٢٠٠٧ مايو   ٨ في   (IAASB) والتأكيد  التدقيق  ملعايير  الدولي  اجمللس  أعلن   - نيويورك 

الثامنة من املسودة اإليضاحية املتعلقة مبعيار التدقيق الدولي رقم ٢٠٠ املعدل ”األهداف واملبادئ العامة التي  الفقرة 

حتكم تدقيق البيانات املالية".

ميكن االطالع على املسودة اإليضاحية املعدلة من خالل زيارة املوقع االلكتروني جمللس االحتاد الدولي للمحاسبني

ملعايير  الدولي  اجمللس  برنامج  من  املسودة كجزء  وتعد هذه   ٢٠٠٧ أبريل  في  االيضاحية  املسودة   (IAASB) نشر مجلس 

التدقيق والتأكيد (IAASB) لتوضيح معايير التدقيق بشكل أكبر. 
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مجلس  IAASB يعمل على
 توضيح معايير التدقيق الدولية

ايضاحية  ٢٠٠٧ مسودات  أبريل  إجتماعه لشهر  والتأكيد (IAASB) في  التدقيق  الدولي ملعايير  -  نشر اجمللس  نيويورك 

بتوضيح  يعنى  الذي   (IAASB) والتأكيد  التدقيق  ملعايير  الدولي  اجمللس  برنامج  الدولية كجزء من  التدقيق  على معايير 

معايير التدقيق بشكل أكبر

املعايير الثالث التي مت إعادة صياغتها هي:

  - معيار التدقيق الدولي رقم ٢٠٠ (املعدل)  "األهداف واملبادئ العامة التي حتكم تدقيق البيانات املالية"

  - معيار التدقيق الدولي رقم ٢٥٠ (املعدل) " مراعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق البيانات املالية"

  - معيار التدقيق الدولي ٥٠٠  (املعدل) " أدلة التدقيق - إعتبارات إضافية لبنود محددة"

يسعى اجمللس للحصول على التعليقات في ١٥ سبتمبر ٢٠٠٧ . ميكن االطالع على املسودات االيضاحية من خالل زيارة 

.(IFAC)  املوقع االلكتروني جمللس االحتاد الدولي للمحاسبني

قوانيني جديدة 
 لتوضيح قانون ساربينز أوكسلي 

نيويورك - عقد مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة اجتماعاً مفتوحاً خالل شهر أبريل ٢٠٠٧. يهدف هذا االجتماع 

إلى توضيح نص قانون ساربينز أوكسلي ٤٠٤ .

مت االقرار خالل االجتماع على املوافقة على وضع اطار عملي 

جديد يركز على طريقة عمل اكثر مرونة تعتمد على  املبادىء 

لتقييم  بالقوانني  املقيدة  القدمية   العمل  طريقة  من  بدالً 

من  والتشريعات.  بالقوانني  وااللتزام  الداخلية  الرقابة  نظام 

عمليات  إلمتام  املطلوبني  والوقت  التكاليف  من  احلد  على  العامة  املساهمة  الشركات  التغيير  هذا  يساعد  أن  املتوقع 

التدقيق بناءاً على نص قانون ٤٠٤. باإلضافة إلى ذلك فأنه سيسهم في مساعدة املنشات االصغر حجما عند تطبيق 

قانون ساربينز أوكسلي الحقاً هذا العام.

وستؤدي التغيرات اجلديدة إلى ما يلي:

  - أن تكون عمليات التدقيق قابلة للتعديل مع األخذ بعني االعتبار وضع املنشاة التي يتم تدقيقها. 

  - تشجيع املدققني على استخدام احكامهم الشخصية بناءًا على خبرتهم العملية عند القيام بعملية التدقيق.

  - زيادة مساحة املرونة عند املدققني احلاليني عند االستفادة من عمل املدققني السابقني.
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صفحات النشرة متوفر ملن يرغب في نشر مقاالت أو أبحاث أو أخبار عن مهنة احملاسبة والتدقيق. ويسر أدارة 
التي تثري مادة النشرة وإرسالها  إلى محررة النشرة  التحرير أن تستقبل املوضوعات املهنية 

tagiwebmaster@tagorg.com: التالي البريد االلكتروني  غادة حلتة على 

 (SEC) هيئة االوراق املالية االمريكية
تسعى الصدار قانون جديد 

 (SEC االمريكية(  املالية  االوراق  هيئة  تتجه   - نيويورك 
نحو معايير احملاسبة الدولية من  املتوقع أن تنشر الهيئة 
املعايير  بني  االختيار  اخلاصة  املنشات  مينح  مقترح  قانون 
قبوالً  املقبولة  احملاسبية  واملبادىء   (IFRS) الدولية  املالية 

(GAAP)  عاماً في الواليات املتحدة األمريكية

املقترح  القانون  عن  ايضاحية  مسودة  الهيئة  ستنشر 
بني  االختيار  حرية  املنشات  منح   " على  ينص  الذي 
املعايير املالية الدولية واملبادىء احملاسبية املقبولة قبوالً 
أجل  من  وذلك  االمريكية"  املتحدة  الواليات  في  عاماً 

احلصول على استطالعات  تعليقات القطاع العام.

قبل  من  حالياً  املتبع  القانون  إن 
الشركات االجنبية  يلزم  الهيئة 
التي تعمل على تطبيق املعايير 
التسويات  عمل  الدولية  املالية 
الالزمة بني املعايير املالية الدولية 
املقبولة  احملاسبية  واملبادىء 
املتحدة  الواليات  في  عاماً  قبوالً 

تقليص  الى  يهدف  حالياً  املقترح  القانون  أما  االمريكية. 
متطلبات عمل  التسويات بني املعايير املالية الدولية واملبادىء 
احملاسبية املقبولة قبوالً عاماً في الواليات املتحدة األمريكية 

وسيكون هذا القانون ساري املفعول  ابتداًء من عام ٢٠٠٩ .

 IASB مقابلة مع رئيس
يتحدث فيها  عن تغيير شكل البيانات املالية

 
لندن- نشرت صحيفة وال ستريت جورنال األسبوع املاضي مقاالً يوضح أن هناك تغيراً سيطرأ على 

للعمالء  وفهماً  بساطة  أكثر  أجل جعلها  من  ذلك  املالية  البيانات  فيها  التي ستعرض  الطريقة 

واملستثمرين. 

ملناقشة هذا املوضوع أجرت أذاعة MONEYWEB مقابلة مع رئيس مجلس معايير احملاسبة الدولية 

(IASB) دايفيد تويدي في ١٧ مايو ٢٠٠٧ . 

هناك  أن  بالتوضيح  اللقاء  تويدي  دايفيد   (IASB) الدولية  احملاسبة  معايير  مجلس  رئيس  استهل 

اتفاقية مشتركة مع مجلس معايير احملاسبة األمريكية (FASB) من أجل حتسني وتعزيز شكل البيانات املالية، واضاف أننا 

نتفق دولياً على ما يتوجب أن تشمله كل من : البيانات املالية، قائمة التدفقات املالية، قائمة الدخل وامليزانية العمومية.

البيانات  شكل  تغير  موضوع  مناقشة  وأوضح  املالية  البيانات  بشكل  تتعلق  موضوعات  إلى  الرئيس  تطرق  املقابلة  خالل 

املالية يعد هاماً اآلن خاصًة أن املعايير احملاسبية التي يتبعها اجمللس تعد مبهمة عند اجراء البيانات املالية.

وأضاف حالياً يعمل اجمللسان على اصدار ورقة مناقشة تشمل مسودات ايضاحية لشكل اجلديد للبيانات املالية وكبيفة 

جعلها أكثر فهماً ووضوحاً.

انهى الرئيس املقابلة قائالً أن هذا املشروع سيستغرق وقتاً طويالً يقارب السنتني ستخضع خالله ورقة املناقشة إلى مراحل 

عديدة من املناقشات والتعليقات من قبل الهيئات احملاسبية حتى يتم اعتماد الشكل النهائي اجلديد للبيانات املالية.


