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   السماح باستخدام معايير التقارير املالية الدولية 
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املؤمترات 
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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
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أخبـــار اجملمع

أسماء األسد تستقبل أبو غزاله
التأهيل وبناء القدرات من ابرز مواضيع البحث

دمشق - استقبلت السيدة األولى في اجلمهورية العربية السورية أسماء األسد يوم االثنني ٢٥ حزيران ٢٠٠٧ في دمشق، 
األستاذ طالل أبوغزاله والوفد املرافق.

وجرى البحث خالل اللقاء في برامج التعليم والتأهيل والتدريب مبا فيها برامج تأهيل احملاسبني القانونيني في سوريا من 
خالل مؤهل وشهادة محاسب مهني عربي معتمد (ACPA) التي يطرحها اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني بالتعاون 
من  مجموعة  تفرز  و  العربي  الوطن  في  االدارية  التنمية  مستوى  رفع  في  الشهادة  هذه  تسهم  كامبردج   جامعة  مع 

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

مقابلة رئيس اجملمع مع مجلة " احملاسب"

الدولية  احملاسب  مجلة  من  هيكامان  اريقيد  أجرى 
مقابلة  مع  االستاذ  طالل ابو غزاله رئيس اجملمع العربي 

.(ASCA) للمحاسبني القانونيني

تناول فيها الدور الهام الذي يلعبه اجملمع في تطوير مهنة 
احملاسبة واحملاسبني من خالل طرح شهادة محاسب عربي 

مهني معتمد

النص الكامل للمقابلة متاحة على املوقع االلكتروني 
للمجمع.
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إنعقاد مؤمتر احملاسبة في فلسطني

فلسطني - شارك املدير التنفيذي ملكتب رام اهللا جمال ملحم ممثالً اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني  في ورشة عمل 
حتت عنوان ” مهنة احملاسبة في فلسطني - الواقع واألفاق املستقبلية“   في ٢٩ مايو ٢٠٠٧ الذي نظمته جامعة بير زيت 

مبشاركة احملاسبني املهنيني من القطاع اخلاص والعام.

القانوني واملؤسساتي ملهنة احملاسبة  ” االطار  حيث قدم ورقة بحث حتت عنوان 
في فلسطني ”

وقد سلط امللتقى الضوء على  تطور مهنة احملاسبة في فلسطني ومستقبلها والدور الذي تقوم به جمعية احملاسبني 
واملراجعني الفلسطينيني في تطوير مهنة احملاسبة .

انتقال اجملمع الى مقر جديد
        

عمان - نود إعالمكم أن املقر اجلديد للمجمع العربي للمحاسبني القانونيني أصبح كالتالي:

    - شميساني، شارع امللكة نور،  البناية رقم ٣

    - هـاتـف رقم :٠٨٠٠-٥١٠ (٦-٩٦٢)   

    - فاكس رقم : ٠٨٠٣-٥١٠ (٦-٩٦٢)  

    - ص.ب: ٩٢٢١٠٤ - عمان رمز بريدي ١١١٩٢

”جمعية اجملمع“و أبو غزاله
 للتدريب املهني يعقدان دورات تدربية

مجموعة  مع  بالتعاون  اجملمع“  ”جمعية  عقدت   - عمان 
دورة   (TAGITRAINING) املهني  للتدريب  غزاله  أبو  طالل 
تأهلية خاصة بامتحانات مزاولة  مهنة احملاسبة القانونية 
في االردن (JCPA)  ابتداءاً من ١٦ يونيو ٢٠٠٧ وتستمر حتى 
٢٥ أغسطس ٢٠٠٧ في مبنى كلية طالل أبو غزالة إلدارة 

.(TAGCB\GJU) واألعمال اجلامعة األملانية \ األردنية

التشريعات  الدورة:  تناولتها  التي  املواضيع  أبرز  من 
احملاسبة،  مهنة  مبزاولة  العالقة  ذات  االردنية  والقوانيني 

نظرة عامة على قوانيني ضريبة الدخل.

املالية  احملاسبة  عنوان“  حتت  الثانية  الدورة  عقدت 
املتخصصة باستخدام احلاسوب“ ابتداءاً من ١٧ يونيو 
٢٠٠٧ وتنتهي في ١٧ يوليو ٢٠٠٧ في مبنى كلية طالل 
األردنية   \ األملانية  اجلامعة  واألعمال  إلدارة  غزالة  أبو 

.(TAGCB\GJU)

من أبرز مواضيع الدورة: إعداد دفتر اليومية وإثبات القيود 
إلى  باإلضافة  العام  األستاذ  إلى  والترحيل  احملاسبية 
القوائم  وإعداد وحتليل  واألرصدة  باجملامع  املراجعة  ميزان 

املالية ومتثيلها بالرسوم البيانية. 
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أخبــار مهنـية ودولـية

مجلس (IFAC) يطلق مركزاً للمنشات
 الصغيرة ومتوسطة احلجم

مركزا  مؤخراً   (IFAC) للمحاسبني  الدولي  االحتاد  مجلس  أطلق   - نيويورك 
الصغيرة ومتوسطة احلجم على موقعها االلكتروني وذلك من أجل  للمنشات 
تزويد تلك املنشات باملعلومات واملوارد التعليمية الالزمة لتحسني أألداء وتطوير 

العمل مبستوى عاٍل من الكفاءة واجلودة. 

تسعى  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  املمارسات  جلنة  فإن  اخرى  جهة  من 
لتطوير أدلة حتت عنوان ” الرقابة املهنية“ و ”املمارسات االدارية“ . 

تقدمها  التي  اخلدمات  وجودة  رفع كفاءة  إلى  املهنية  الرقابة  دليل  يهدف 
املنشات الصغيرة ومتوسطة احلجم باالضافة الى مساعدتها في تطبيق 
املعيار الدولي لضبط اجلودة رقم “١“ على صعيد اخر استلمت اللجنة ٩ 
على  اللجنة حالياً  وتعمل  املهنية  الرقابة  دليل  اقتراحات من أجل تطوير 

مراجعة االقتراحات كما سيتم نشر الدليل في نهاية عام ٢٠٠٨. ميكن االطالع على االقتراحات من خالل زيارة 
املوقع االلكتروني جمللس االحتاد الدولي للمحاسبني. 

الصغيرة ومتوسطة احلجم من  االدارية للمنشات  املمارسات  دليل عن  الى اصدار مقترحات لتطوير  اللجنة  وتسعى 
اجل مساعدة هذه املنشات على تلبية احتياجات عمالئها مبستوى عال من الكفاءة واجلودة.

... و يصدر أستبيانًا لتحسني اجراءات التقارير املالية

نيويورك - أعلن مجلس االحتاد الدولي للمحاسبني (IFAC) في ١ يونيو ٢٠٠٧ عن اعداد دراسة استبيان يهدف  إلى تعزيز 
وحتسني اجراءات التقارير املالية . يدعو اجمللس املدققني، االكادميني  ومعدي البيانات املالية   إلى تعبئة االستبيان  من 

أجل احلصول على أفكار جديدة لتطوير شكل البيانات املالية.

يهدف هذا االستبيان إلى حتليل شكل البيانات املالية واخلروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى كفاءة البيانات املالية. 
الدراسة متاحة على املوقع االلكتروني للمجلس ويسعى اجمللس للحصول على الردود كحد أقصاه ٦ يوليو ٢٠٠٧  

(IAASB) اصدار التقرير السنوي جمللس

التقرير السنوي لعام ٢٠٠٦. يوضح هذا  نيويورك - أصدر اجمللس الدولي ملعايير التدقيق والتأكيد (IAASB) مؤخراً 
.(IFRS) التقرير اإلجنازات والتطورات الذي حققها اجمللس في مشروع حتسني وتوضيح املعايير املالية الدولية

باإلضافة إلى ذلك فإن التقرير يشمل أيضا على تقرير مفصل من قبل رئيس اجمللس الدولي ملعايير التدقيق والتأكيد 
االلكتروني  املوقع  زيارة  ميكن  التقرير  على  لالطالع  اجمللس.  حققها  التي  التطورات  ابرز  عن  فيه  يتحدث   (IAASB)

.(IFAC)اخلاص مبجلس االحتاد الدولي للمحاسبني
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 (PIOB) مجلس اإلشراف
 يصدر الدليل السنوي الثاني

مدريد- اصدر مجلس اإلشراف على املصلحة العامة (PIOB) الدليل السنوي الثاني الذي  يشمل جميع نشاطات 
اجمللس الدولي ملعايير التدقيق والتأكيد (IAASB) باإلضافة إلى معايير أخالقيات املهنة الصادرة عن مجلس االحتاد 

.(IFAC) الدولي للمحاسبني

حققها  التي  واالجنازات   النشاطات  جميع  على  التقرير  يشمل  كما 
على  سنتني  مرور  بعد  العامة  املصلحة  على  اإلشراف  مجلس 
تأسيسه. الدليل السنوي الثاني اصبح متاحاً على املوقع االلكتروني 

.(PIOB)جمللس االشراف على املصلحة العامة

مجلس (IASB) يرحب بعرض هيئة (US SEC) السماح باستخدام 
معايير التقارير املالية الدولية من دون تسويات

 ٢٣ (IASB) في  احملاسبة  ملعايير  الدولي   أعلن مجلس   - نيويورك 
يونيو ٢٠٠٧ انه يرحب بعرض هيئة األوراق املالية االمريكية

األمريكية  غير  للمنشات  السماح  على  ينص  الذي    (US SEC)
اجمللس  يصدرها  التي   (IFRS) الدولية  املالية  املعايير  باستخدام 

الدولي ملعايير احملاسبة .

الواليات املتحدة األمريكية من دون  الفرصة للمنشات غير االمريكية انشاء مشاريع في  هذا العرض سيتيح 
إجراء تسويات مع املبادئ احملاسبية املقبولة  قبوالً عاماً في الواليات املتحدة األمريكية ((GAAP. وسيكون هذا 

االقتراح سارياً في عام ٢٠٠٩ .

و   (  IFRS) الدولية  املالية  التقارير  بها  متتاز  التي  العالية  الكفاءة  نتيجة  الهيئة  قبل  من  االقتراح  هذا  جاء 
اوضحت هيئة االوراق املالية األمريكية (US SEC) أن هذا االقتراح سيكون سارياً فقط على املنشات التي تعمل 

على تطبيق معايير التقارير املالية الدولية(IFRS) بشكل كامل . 

تعقيباً على هذا املوضوع أوضح رئيس مجلس الدولي  ملعايير احملاسبة (IASB) دايفيد تويدي“ إن هذا االقتراح 
يعد  مبثابة تقدير من قبل هيئة االوراق املالية االمريكية (US SEC) وتعزيز ملشروع حتقيق االنسجام بني  املعايير 

.(FASB) و مجلس معايير احملاسبة األمريكية (IASB) املالية بني مجلس معايير احملاسبة الدولية

واضاف اذا متت املوافقة على هذا االقتراح فإنه سيسهم في تقليص الفوارق في تدفق رؤوس األموال بني الدول 
التي تعمل على تطبيق املعايير املالية الدولية (IFRS) والدول التي تطبق املبادئ احملاسبية املقبولة  قبوالً عاماً 

.(GAAP) في الواليات املتحدة األمريكية

هو التوصل إلى معايير مالية دولية  موحدة (IASB) وبني ان الهدف االساسي جمللس معايير احملاسبة الدولية 
تستخدم في جميع انحاء العالم.
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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 

دعم مهني دولي لدول امريكا الالتنية

 (IFAC) نيويورك - عقد مجلس االحتاد الدولي للمحاسبني
في شهر يونيو ٢٠٠٧ بالتعاون مع البنك الدولي والبنك 
الالتينية  أمريكا  لدول  خاصاً  مؤمتراً  للتنمية  األمريكي 
أجل  من  احملاسبة   ” عنوان  حتت  سيتي  مكسيكو  في 
حوالي  املؤمتر  في  شارك  اإلقليمي“  االقتصادي  التطور 

٤٥٠ محاسبا مهنيا من الهيئات األكادميية واحلكومية.

  (IFAC) أوضح رئيس مجلس االحتاد الدولي للمحاسبني
الالتينية  لدول أمريكا  املؤمتر يعد  اجنازاً هاماً  ”أن  هذا 
حيث انها املرة االولى في تاريخ احملاسبة والتدقيق التي 

مؤمتر التقارير املالية الدولية في سنغافورة 

في  مرة  ألول  الدولية   املالية  للتقارير  السنوي  املؤمتر   (IASB) الدولي  احملاسبة  معايير  - سيعقد مجلس  نيويورك 
أسيا وذلك في ٢٩ أغسطس ٢٠٠٧ على مدى يوميني في سنغافورة برئاسة  سير دافيد تويدي رئيس مجلس معايير 
التقارير املالية  : وجهات نظر معدي ومراجعي  ابرز املواضيع التي سيناقشها املؤمتر  احملاسبة الدولية (IASB). من 

.(IASB) في البيانات املالية. باإلضافة إلى استعراض آخر التطورات ومشاريع مجلس معايير احملاسبة الدولية

املؤمتــرات 

مجموعة طالل ابو غزاله 
تشارك في ورشة تدربية عقدها البنك الدولي

عمان - عقد البنك الدولي في ١٨ يونيو ٢٠٠٧ دورة تدربية في عمان حتت عنوان ” السياسات ومتطلبات التدقيق للبنك 
الدولي“ مبشاركة املدققني من القطاع العام واخلاص.

تناولت الورشة التدريبية مواضيع مختلفة ذات العالقة بالتدقيق ومن ابرز املواضيع التي ركزت عليها الدورة ”اإلدارة 
املالية للعمليات البنكية والسياسات  واإلجراءات التي يعتمدها البنك الدولي عند تدقيق املشاريع“ .

وقد شارك االستاذ باسم دويك  مدقق اجلودة في مجموعة طالل أبو غزاله الدولية (TAGorg) في الورشة التدريبية، 
وقال انها سلطت  الضوء على املتطلبات التي يفرضها البنك الدولي للتدقيق على القروض واملنح

وأضاف بانها عملت على صقل املهارات الالزمة وبيان األدوات املالئمة لتدقيق املشاريع البنكية وتقدمي تقارير مالية 
متتاز بالكفاءة واجلودة العالية.

يتم فيها عقد اجتماع خاص من قبل الهيئات احملاسبية 
التي  والصعوبات  التحديات  مناقشة  اجل  من  الدولية 

تواجه تلك املنطقة ” 

ورفع  حتسني  كيفية  على  املؤمتر  في  املناقشات  تركزت 
والعام،  اخلاص  القطاعني  في  املالية  التقارير  كفاءة 
احلكومة  ودور  املنطقة،  في  احملاسبة  مهنة  واحتياجات 
اضاف  احملاسبة.  مهنة  كفاءة  مستوى  ورفع  تطوير  في 
تطوير  ضرورة  على  إجماع  إلى  توصل  املؤمتر  ان  فال  ديل 

التقارير املالية وتوفير الدعم االقتصادي الالزم“


