
أخبار اجملمع

جتديد املنحة املقدمة من األستاذ طالل 
أبو غزالة لتأهيل احملاسبني في الضفـة 

الغربية  وقطاع غزة.

جمعيـة اجملمـع العربي للمحاسبني 
القـانونيني (األردن) تصـدر النسخـة 
العربية املعتمدة للمعايير احملاسبية 

الدولية إلعداد التقارير املالية ٢٠٠٧

... وتصدر النسخة العربية املعتمـدة 
الدولـية فـي  للمعـايير احملـاسبـية 

القطـاع العـام ٢٠٠٧

عقد حزمـة من الـدورات التأهيلية و 
التدريبية بالتعـاون مع كـلية طالل 

ابوغزالـة 

التحضير لدورة امتحانات نوفمبر٢٠٠٧

اجملمع العربي للمحـاسبني القانونيني 
يعقـد اتفـاقية تعـاون مـع األكـادميية 
املهنية للعلوم املالية واإلدارية في رام اهللا

مقـــاالت

األرباح واخلسائر غير املتحققة ونتائج 
أعمال الشركات األردنية

نشرة شهرية إلكترونية تشرين االول  ٢٠٠٧

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

العدد العـاشر

أخبـــار اجملمع

عمـان - أعلـن اجملمـع العـربي للمحـاسبني 
جتـديد  عن   ٢٠٠٧ ينـاير   ٦ في  القـانونيني 
املنحة الشخصية املقدمة من األستاذ  طالل 
احملاسبني  أبنائه  إلى  اجملمع  رئيس  غزالة  أبو 
وخريجي كليات احملاسبة والتجارة واالقتصاد 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.

نصير  محمد  السيد  اجملمع  مدير  وأوضح 
أو  ألي محاسب  يحق  املنحة  لهذه  وفقاً  أنه 
والقطاع  الضفة  أبناء  من  محاسبة  خريج 
مؤهل  على  للحصول  اجملمع  في  التسجيل 

أبو  األستاذ  نفقة  على   (ACPA) معتمد  عربي  مهني  محاسب  وشهادة 
غزالة وتغطي املنحة رسوم التسجيل وكتب الدراسة.

االمتحانات  وهيئة  اجملمع  قبل  من  معتمد   (ACPA) املؤهل  هذا  إن  وقال 
الهيئتني  من  وممهورة  موقعة  الشهادة  وتصدر  كامبردج  بجامعة  الدولية 
وعليه فإن املتقدم لالمتحان يتحمل فقط الرسوم التي تدفع لصالح هيئة 

االمتحانات الدولية / كامبردج وهي بحدود ٥٠٠ دوالر أمريكي.

وأضاف بأن هذه املنحة هي امتداد للمنحة السابقة التي أطلقها األستاذ 
أبو غزالة لتأهيل أبناء الضفة والقطاع عام ٢٠٠١.

لهذا  دعماً  فلسطيني  محاسب  ألف  من  املنحةأكثر  هذه  شملت  وقد 
أكبر عدد  وتأهيل  الفلسطيني  االقتصاد  في  الهام  احليوي  املهني  القطاع 

من احملاسبني تأهيالً عالياً لسد حاجة سوق العمل واملؤسسات.

جتديد منحة أبو غزالة لتأهيل احملاسبني
في الضفة الغربية وقطاع غزة

األستاذ طالل أبو غزاله



www.ascasociety.org2

جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني (األردن) 
تصدر النسخة العربية املعتمدة للمعايير احملاسبية 

الدولية إلعداد التقارير املالية ٢٠٠٧

العربية  الترجمة  ”األردن“  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  أصدرت 
اإلصدار  ويشمل هذا   .٢٠٠٧ املالية  التقارير  الدولية إلعداد  املعايير  لكتاب  املعتمدة 
التغيرات التي حصلت منذ طبعة عام ٢٠٠٦ والتي مت دمجها في هذه الطبعة من 

مجلد كتاب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

تعد التغييرات األساسية التي حتتوي عليها هذا اإلصدار من مجلد الكتاب تلخيصاً ملا يلي:

- املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية اجلديد ٨ ” القطاعات التشغيلية“ 

- تفسيرات جلنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية األربعة اجلديدة ٩-١٢ وهي:-

  - تفسير جلنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية٩ ”إعادة تفسير 

  املشتقات الضمنية“ 

  - تفسير جلنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية١٠ ”إعداد التقارير املالية 

  املرحلية وإنخفاض القيمة“

  - تفسير جلنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية١١ ”املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ٢- معامالت اجملموعة   

    وأسهم اخلزينة“   

  - تفسير جلنة معايير الدولية إلعداد التقارير املالية١٢“ ترتيبات إمتياز تقدمي اخلدمات“  

- كما مت حذف معيار احملاسبة الدولي ١٤ الذي يحل محله املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ٨ .

... و تصدر النسخة العربية املعتمدة للمعايير 
احملاسبية الدولية في القطاع العام ٢٠٠٧

كما أصدرت اجلمعية كتاب معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام والذي إحتوى 
على املعايير اجلديدة التالية:-

• معيار احملاسبة الدولي في القطاع العام ٢٢ ”اإلفصاح عن املعلومات املالية  
  حول القطاع احلكومي العام“؛

• معيار احملاسبة الدولي في القطاع العام ٢٣ ”اإليراد من املعامالت غير التبادلية   

  (الضـرائب والتحـويالت).

• معيـار املـحاسبة الدولي في القطاع العام ٢٤ ”عرض معلومات املوازنة في  

  البيانـات املـالية“.

باإلضـافة الى العـديد من التعديـالت على املعـايير األخـرى واملقـدمة املتعـلقة
الـدولي للمحـاسبني. باإلحتـاد 
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بالتعاون مع كلية طالل أبوغزاله
عقد حزمة من الدورات التأهيلية و التدريبية

القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  تعقد 
من  حزمة  يعقدان  ابوغزالة  طالل  كلية  مع  وبالتعاون 

الدورات التاهيلية و التدريبية تشمل: 

JCPA ١. امتحانات مزاولة املهنة

٢. محاسبة مالية باستخدام احلاسوب 

٣. تطبيقات عملية على معايير احملاسبة الدولية 

اختالف  على  املاليني  واملدراء  والتدقيق  احملاسبة  مجال  في  املتخصصني  من  املشاركني  تزويد  إلى  الدورات  هذه  تهدف  حيث 
مستوياتهم اإلدارية باملهارات و اخلبرات الالزمة  في القطاع اخلاص والعام.

الهيئات  أعضاء  من  ونخبة  اجملال  هذا  الواسعة في  اخلبرة  وذوي  اخملتصني  األساتذة  من  مجموعة  الدورات  هذه  في  ويحاضر 
التدريسية باجلامعات األردنية.

التحضير لدورة امتحانات نوفمبر ٢٠٠٧

معتمد  مهني  عربي  محاسب  شهادة  امتحانات  ستعقد 
جميع  في   ٢٠٠٧ لعام  نوفمبر  شهر  بداية  في   "ACPA"
في  واملوزعة  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  مراكز 
اإلمكانيات  بكافة  التي جهزت  و  دولة عربية مختلفة   ٢٨
الالزمة لسير عملية االمتحانات. و تعقد هذه االمتحانات 
ألجل    CIE الدولية  االمتحانات  هيئة  مع   بالتنسيق 
وضع  وآلية  وإجراءاتها  االمتحانات  ومراجعة  اإلشراف 
األسئلة وتصحيح إجاباتها وعقد ومراقبة سير االمتحانات 

باإلضـافة إلى اتخـاذ كل ما يلزم من إجراءات للتأكد من توافقها مع أعلى وأفضـل املستويـات واملعـايير الدولية بهذا اخلصوص.

و يتكون امتحـان ألتـأهيلي للمحـاسب العربي املهـني املعتـمد (ACPA) للمجمـع من ثمـانية أوراق على النحـو التـالي:

     ١. الورقة األولى : املعـرفـة التنظـيميـة واملعـرفـة باألعـمـال (١) 

     ٢. الورقة الثانية : املعـرفـة التنظـيميـة واملعـرفـة باألعمـال (٢) 

     ٣. الورقة الثالثة : احملـاسـبة واملعـرفـة املتعلـقة باحملـاسبـة (١) 

     ٤. الورقة الرابعة : احملـاسـبة واملعـرفـة املتعلـقة باحملـاسبـة (٢) 

     ٥. الورقة اخلامسة : التـدقـيق 

     ٦. الورقة السادسة : الضـرائب والقـوانني 

     ٧. الورقة السابعة : تقنيـة املعلـومـات 

     ٨. الورقة الثامنة : اللغـات األجنبيـة (اإلجنليزيـة أو الفرنسيـة)
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اتفاقية تعاون مع األكادميية املهنية للعلوم املالية
 واإلدارية في رام اهللا

للعلوم  املهنية  األكادميية  مع  تعاون  اتفاقية  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  وقع 
املالية واإلدارية في رام اهللا لعقد دورات تأهيلية متخصصة 

اجملمع  مع  للتعاون  استعدادها  واإلدارية  املالية  للعلوم  املهنية  األكادميية  أبدت  قد  و 
العربي للمحاسبني القانونيني في عقد الدورات الالزمة ملن يرغب من طلبة اجملمع العربي 
القاعات  تقدمي  و  اجملمع  امتحانات  الجتياز  لتأهيلهم  غيرهم  و  القانونيني  للمحاسبني 

املناسبة لعقد امتحاناته املقررة و زيادة املعرفة بالعلوم املالية.

وأيضا مت االتفاق على عقد دورات التالية بتنسيق مع اجملمع و الذي يقضي بعقد دورات تعاونية متخصصة في احملاسبة و العلوم املالية:

١. حتليل مالي    ٢. خبير اكسل في احملاسبة و الشؤون لإلدارية   ٣. محاسبة العملية املتقدمة   ٤. دورة عملية في تدقيق احلسابات    

٥. محاسبة لغير احملاسبني   ٦. احملاسبة على الكمبيوتر   ٧. املعايير احملاسبة الدولية

مقــــاالت

األرباح واخلسائر غير املتحققة ونتائج أعمال الشركات األردنية
                د. جمعة حميدات /جامعة البترا 

 تنص الفقرة (٣٩ ) من معيار احملاسبة الدولي رقم (١٦) والساري 
املفعول بعد التعديالت اعتبار من ٢٠٠٥/١/١ واملعنون“ املمتلكات 
واملصانع واملعدات“ ويقصد بها األصول التي تستخدمها الشركة 
لتسيير أعمالها وليس لالستثمار أو اإلجتار بها وعند إتباع الشركة 

لنموذج إعادة التقييم  على ما يلي :

” إذا إزدادت القيمة املرحلة (الدفترية )Carrying amount   نتيجة 
إعادة التقييم ، فيجب معاجلة الزيادة مباشرة ضمن حقوق امللكية 
حتت عنوان فائض إعادة التقييم Revaluation surplus ، ويجب 
إعتبار الزيادة في قيمة تلك األصول الناجتة عن إستعادة أي مبلغ 
قائمة  في  كخسارة  بها  اإلعتراف  مت  وأن  (سبق  سابق  إنخفاض 

الدخل ) في قيمة تلك األصول كدخل في قائمة الدخل ” .

الى ٢٥٠٠٠٠  دينار  األراضي من ١٠٠٠٠٠  قيمة  إرتفعت  إذا  فمثال 
دينار مع إتباع الشركة لنموذج إعادة التقييم ، فإن هناك إرتفاع 
بقيمة ١٥٠٠٠٠ دينار يعترف به في حساب فائض إعادة التقييم 

ضمن حقوق امللكية في امليزانية .

تلك  عن  احملاسبة  في  األخر  النموذج  إتباع  للشركة  وميكن 
تقييم  إعادة  يتم  ال  بحيث  التكلفة  منوذج  بإتباع  األصول 

املمتلكات واملصانع واملعدات بالقيمة 
العادلة بل تبقى بالتكلفة مطروحاً 
وخسارة  االهتالك  متراكم  منها 

التدني في قيمتها إن وجدت .

املعيار  من   (٤١) رقم  الفقرة  وتؤكد 
فائض  إقفال  جواز  عدم  على  نفسه 
إعادة التقييم ضمن قائمة الدخل حتى 

إذا مت بيع أو إستبعاد األصل ، وإمنا من خالل حساب األرباح احملتجزة .

وعليه فإنه ال يوجد معاجلة ضمن معيار احملاسبة الدولي رقم 
١٦ تتطلب إقفال فائض إعادة التقييم للممتلكات واملصانع 
على  تأثير  أي  يوجد  ال  انه  أي  الدخل.  قائمة  واملعدات ضمن 

قائمة الدخل عند إعادة تقييم تلك األصول. 

معايير  في  مهماً  بعداً  أخذ  املتحققة  غير  األرباح  موضوع  إن 
اإلبالغ املالي الدولية ومعايير احملاسبة الدولية نظراً لتبني مفهوم 
املالية  القوائم  وعرض  اعداد  عند  اوسع  بشكل  العادلة  القيمة 
احملاسبية  للمعلومات  املالئمة  يحقق خاصية  املفهوم  هذا  كون 

املعروضة في تلك القوائم .
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وتظهر معضلة األرباح أو اخلسائر غير املتحققة عند تقييم 
أو  املباني  أو  األراضي  عن  عبارة  (وهي  االستثمارية  املمتلكات 
لبيعها  أو  أيجار  إيرادات  لتوليد  بها  محتفظ  منها  جزء  أي 
عند إرتفاع قيمتها مستقبالً) مبوجب معيار احملاسبة الدولي 
رقم ٤٠ حيث تنص الفقرة (٣٠) منه على أن املنشأة يجب أن 
إظهار  التكلفة عند  أو منوذج  التقييم  إعادة  إما منوذج  تختار 
ويتم   .- –امليزانية  املالية  القوائم  في  االستثمارية  املمتلكات 

احملاسبة عليها كما يلي :

أ - إذا مت إتباع منوذج التكلفة فال يتم إعادة تقييم املمتلكات 
بل   ، قيمتها  إرتفاع  عند  العادلة  بالقيمة  االستثمارية 
اإلهالك  متراكم  منها  مطروحًا  بالتكلفة  مسجلة  تبقى 
وذلك  ؛  وجد  أن  القيمة  في  إنخفاض  أو  تدني  متراكم  وأي 

مبوجب الفقرة (٥٦) من ذلك املعيار .

كسياسة  التقييم  إعادة  منوذج  الشركة  اختارت  إذا   - ب 
احملاسبي  املعيار  من   (٣٥) للفقرة  وفقًا  فيجب  محاسبية 
القيمة  في  التغير  أو خسائر  بأرباح  اإلعتراف   :  ٤٠ الدولي 

العادلة ضمن قائمة الدخل لفترة إعادة التقييم . 

ويبرر مجلس معايير احملاسبة الدولية IASBوجود بديلني للمعاجلة 
حتى يتم منح فرصة كافية للدول األقل تطوراً في مجال وجود 
أسواق نشطة للعقارات الستخدام منوذج التكلفة حتى تنضج 
لديهم أسواق نشطة للعقارات واملمتلكات االستثمارية األخرى 

وتصبح هناك إمكانية لتقييمها بالقيمة العادلة.

بالنسبة  املتحققة  غير  اخلسائر  أو  األرباح  قضية  تبرز  كما   
والسندات  األسهم  (في  املالية  االستثمارات  أنواع  لبعض 
والتي  املالية)  االستثمارات  من  وغيرها  املالية  واملشتقات 
يتطلب معيار احملاسبة الدولي رقم ٣٩ إعادة تقييمها بالقيمة 
الدخل  قائمة  في  التقييم  بفروقات  اإلعتراف  مع  العادلة 
(كأصول  املصنفة  املالية  املطلوبات  أو  األصول  وهي  مباشرة 
أومطلوبات بالقيمة العادلة وفروقاتها من خالل بيان الدخل) 
أو احملتفظ  العادلة  بالقيمة  أو اخملصصة  والتي تشمل احملددة 
بها للمتاجرة . والتي تظهر عند إعادة تقييمها لدى كثير من 
تؤثر  متحققة  غير  حيازة  خسائر  أو  أرباح  األردنية  الشركات 

غير  أرباح  وجود  حالة  في  بالتضخيم  الربح  رقم صافي  على 
محققة أو بالتخفيض في حالة وجود خسائر غير محققة . 

متثل  ال  املتحققة  غير  األرباح  مشكلة  أن  يتضح  سبق  مما 
تتعلق  تنظيمية  مشكلة  ماهي  بقدر  محاسبية  مشكلة 
على  والرقابية  املنظمة  اجلهات  تفرضها  التي  باملتطلبات 
تسمح  الدولية  احملاسبية  املعايير  أن  ومبا   . األردنية  الشركات 
بوجود بدائل في املعاجلات احملاسبية فيمكن للجهات املنظمة 
األوراق  وهيئة  الشركات  ومراقب  املركزي  كالبنك  والرقابية 
الشركات  تلزم  أن  اجلهات  من  وغيرها  التامني  وهيئة  املالية 
باألخذ من بني هذه البدائل مع الثبات في تبنيها ، ومبا يتالئم 
مع واقع اإلقتصاد األردني وظروفه وهذا ال ينتقص من موثوقية 
يخالف  وال  الشركات  تلك  من  املقدمة  املعلومات  ومالئمة 

املعايير الدولية الواجبة التطبيق في اململكة .

وبهذا الصدد أقترح أن تقوم الشركات وعند حتديد نسبة األرباح 
املراد توزيعها إستثناء األرباح غير املتحققة واألخذ بعني اإلعتبار 
اخلسائر غير املتحققة عند حتديد تلك النسبة حفظاً على القدرات 
التوسعية لتلك الشركات ، وجتنباً خملاطر التقلبات السلبية في 
بالقيمة  تقييمها  املعاد  واالستثمارية  املالية  موجوداتها  قيمة 
العادلة .كما أقترح أن تظهر الشركات في صلب قائمة الدخل 
املتحققة ومن ثم رقم  أو اخلسائر غير  األرباح  الربح قبل  صافي 

صافي الربح بعد األرباح أو اخلسائر غير املتحققة .
E- mail: Jhumidat@hotmail.com

صفحات النشرة متوحة ملن يرغب في نشر مقاالت أو أبحاث أو أخبار عن مهنة احملاسبة والتدقيق. 
ويسر أدارة التحرير أن تستقبل املوضوعات املهنية التي تثري مادة النشرة وإرسالها  إلى احملرر

tagiwebmaster@tagorg.com: على البريد االلكتروني 


