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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

أخبـــار اجملمع

• جمعية اجملمع (األردن) تصدر النسخة العربية املعتمدة 
  للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  ٢٠٠٦

• إجناز النسخة العربية املعتمدة من اإلصدارات الدولية  
  ملمارسة أعمال التدقيق وقواعد أخالقيات املهنة ٢٠٠٦ 

• جتديد منحة أبوغزاله لتأهيل احملاسبني في الضفة 
  الغربية وقطاع غزة     

• جمعية مدققي احلسابات الفلسطينية تعتمد
  منهاج وشهادة اجملمع

 

• رئيس جهـاز الرقابـة املالية بسلطنة ُعمان يكرم 
(ACPA) احد حاملي شهادة  

• نتائج امتحانات دورة نوفمبر ٢٠٠٦ تعلن في مارس ٢٠٠٧ 

• أبوغزاله للتدريب املهني و جمعية اجملمع يعقدان 
JCPA دورة تأهيلية المتحانات  

• اجملمع يعقد اتفاقية تعاون مع معهد اللغات العاملي 

دوليــة أخبـــار مهنيــة 

• اجمللس الدولي ملعـايير أخالقيـات مهنـة احملاسبـة
  يقترح تعديالت جديدة حول استقاللية املدقق 

• كتاب التقارير املالية الدولية ٢٠٠٧ 

• اجمللس الدولي ملعايير التدقيق والتأكيد يعيد 
  صياغة بعض معايير التدقيق الدولية 

  بشكل جديد

• اجمللس الدولي ملعـايير احملاسبة في القطاع العـام 
  يصدر معيارًا جديدًا

• اجمللس الدولي ملعايير تعليم احملاسبة يصدر دليًال 
  جديدًا عن متطلبات اخلبرة العملية 

• ... و يصدر معايير معدلة أكثر وضوحًا وانسجامًا 
  مع معايير التقارير املالية الدولية
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جمعية اجملمع (األردن) تصدر النسخة العربية املعتمدة للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير املالية  ٢٠٠٦

 ٢٠٠٦ نوفمبر   ١٨ في  ”األردن"  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  أصدرت 

 .٢٠٠٦ املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  لكتاب  املعتمدة  العربية  الترجمة 

ويشمل هذا اإلصدار التغيرات التي حصلت منذ طبعة عام ٢٠٠٥ والتي مت دمجها في 

املالية. التقارير  الدولية إلعداد  املعايير  الطبعة من مجلد كتاب  هذه 

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

• املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية اجلديد ٧ " األدوات املالية : اإلفصاحات" .

.٦-٨ • تفسيرات جلنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  الثالث اجلديدة 

• كما مت التعديل على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ١ و ٤ و ٦ ومعيار 
  احملاسبة الدولي ١، ٢١ واملعيار ٣٩.

التقارير املالية الناجمة عن هذه اإلعالنات. الدولية إلعداد  • والتعديالت األخرى على املعايير 

• حذف معيار احملاسبة الدولي ٣٠  والذي مت إسبتداله باملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ٧، كما ومت سحب 
  املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ٣.

العربية  النسخة  (األردن)  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  أصدرت  كما 

املعتمدة من اإلصدارات  الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة 

٢٠٠٦ التي تتضمن ما يلي:

 
املصطلحات. قائمة  • حتديث 

نافذ املفعول  التدقيق". يعتبر  (املعدل) "وثائق   ٢٣٠ الدولي  التدقيق  • إضافة معيار 
  للفترات التي تبدأ في ١٥ يونيو ٢٠٠٦ أو بعد ذلك.

• صدور معيار التدقيق الدولي ٢٣٠ (املعدل) أدى إلى أحداث تعديل على املعايير التالية :  

  - معيار التدقيق الدولي ٢٠٠ 

  - ومعيار التدقيق الدولي ٣٣٠  واملعيار الدولي لضبط اجلودة١.

• صدور املعيار الدولي لعمليات املراجعة ٢٤١٠  أدى إلى تعديل معيار التدقيق الدولي ٢١٠ واملعيار الدولي لعمليات املراجعة ٢٤٠٠.

• سحب معيار التدقيق الدولي ٢٢٠ "ضبط جودة أعمال التدقيق" في يونيو ٢٠٠٥ عندما أصبح معيار التدقيق  

التاريخية" نافذ املفعول.  املالية  ٢٢٠ (املعدل) "ضبط جودة عمليات تدقيق املعلومات    الدولي 

• كما أصدر مجلس التدقيق والتأكيد الدولي مسودات عرض خاصة بعدد من املعايير.

إجناز النسخة العربية املعتمدة من اإلصدارات الدولية ملمارسة
 أعمال التدقيق وقواعد أخالقيات املهنة ٢٠٠٦ 

أخبـــار اجملمع

كتاب املعايير ٢٠٠٦  

كتاب أعمال التدقيق وقواعد أخالقيات
 املهنة ٢٠٠٦
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جتديد  عن   ٢٠٠٧ يناير   ٦ في  القانونيني   للمحاسبني  العربي  اجملمع  أعلن 

إلى  اجملمع  رئيس  أبوغزاله  طالل  السيد  من  املقدمة  الشخصية  املنحة 

أبنائه احملاسبني وخريجي كليات احملاسبة والتجارة واالقتصاد في الضفة 

الغربية وقطاع غزة .

ألي  يحق  املنحة  لهذه  وفقاً  انه  حسن  أمين  السيد  اجملمع  مدير  وأوضح 

في  التسجيل  والقطاع  الضفة  أبناء  من  محاسبة  خريج  أو  محاسب 

معتمد  عربي  مهني  محاسب  وشهادة  مؤهل  على  للحصول  اجملمع 

التسجيل  رسوم  املنحة  وتغطي  أبوغزاله  السيد  نفقة  على   (ACPA)

وكتب الدراسة .

وقال  إن هذا املؤهل (ACPA) معتمد من قبل اجملمع وهيئة االمتحانات 

الدولية بجامعة كامبردج وتصدر الشهادة موقعة وممهورة من الهيئتني 

لصالح  تدفع  التي  الرسوم  فقط  يتحمل  لالمتحان  املتقدم  فان  وعليه 

هيئة االمتحانات الدولية / كامبردج وهي بحدود ٥٠٠ دوالر أمريكي.

وأضاف بان هذه املنحة هي امتداد للمنحة السابقة التي أطلقها السيد أبو غزاله لتأهيل أبناء الضفة والقطاع عام ٢٠٠١، 

وشملت ألف محاسب فلسطيني دعماً لهذا القطاع املهني احليوي الهام في االقتصاد الفلسطيني وتأهيل اكبر عدد 

من احملاسبني تأهيال عالياً لسد حاجة سوق العمل واملؤسسات.

كما أعلن مدير اجملمع عن إعفاء أعضاء اجملمع من أبناء فلسطني من رسوم العضوية املستحقة عليهم حتى تاريخ 

أبوغزاله، نظراً  الرسوم من قبل األستاذ طالل  ، وتغطية   (ACPA) إعفائهم من إصدار شهادة ٢٠٠٦/١٢/٣١، وكذلك 

الفلسطيني.  اجملتمع  يختارها  التي  الصعبة  االقتصادية  للظروف 

جتديد منحة أبوغزاله لتأهيل احملاسبني
 في الضفة الغربية وقطاع غزة     

ASCA منوذج الشهادة

فقد أقرت الهيئة اإلدارية جلمعية مدققي احلسابات الفلسطينية  

في جلستها املنعقدة في ٤ ديسمبر ٢٠٠٦ اعتماد منهاج اجملمع 

فلسطني.  في  املهنة  مزاولة  امتحان  ألغراض  رئيسي  كمرجع 

منهاج  الفلسطينية  احلسابات  مدققي  جمعية  اعتمدت 

وشهادة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني. 

جمعية مدققي احلسابات الفلسطينية تعتمد منهاج 
وشهادة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني

عربي  مهني  محاسب  شهادة  اعتماد  الهيئة  أقرت  كما 

يجتازون  ملن  اجملمع  يصدرها  التي   "ACPA" معتمد 

امتحاناته بنجاح على أن يتقدم حامل الشهادة المتحان 

اخلبرة  سنوات  ويجتاز  الفلسطينية  بالقوانني  تكميلي 

بالقانون.  املطلوبة 
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محاسب  شهادة  امتحانات  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  عقد 

عربي مهني معتمد ACPA لدورة نوفمبر ٢٠٠٦. هذا ومت عقد االمتحانات 

العربية.ومن  الدول  في  منتشرة  مركزاً  ثالثون  وعددها  اجملمع  مراكز  في 

املتوقع أن ينشر اجمللس نتائج االمتحانات في أواخر مارس ٢٠٠٧.

أواخر  في  ستعلن  االمتحان  نتائج  بأن  االمتحانات   األعلى  اجمللس  وأعلن 

مارس ٢٠٠٧  بعد أن يتم فحص وتدقيق النتائج من قبل هيئة االمتحانات 

الدولية كامبردج .

ومن املقرر أن يزور اجملمع وفد من جامعة كامبردج في أواخر شهر فبراير 

٢٠٠٧. الهدف من الزيارة لتقييم  امتحانات شهادة محاسب عربي مهني معتمد (ACPA) التي عقدت في دورة  نوفمبر ٢٠٠٦.

اجمللس األعلى لإلمتحانات 
 نتائج دورة نوفمبر ٢٠٠٦ تعلن في مارس ٢٠٠٧

كرَم معالي السيد عبداهللا بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة املالية 

بسلطنة ُعمان يوم ١٣ نوفمبر ٢٠٠٦ األستاذ سالم بن راشد العرميي مدير دائرة الرقابة 

على قطاع الشؤون االقتصادية واحلاصل على شهادة محاسب مهني عربي معتمد 

(ACPA) من اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني.

وجاء هذا التكرمي في إطار سعي جهاز الرقابة املالية في الدولة لتأهيل وحتفيز الكادر العماني.

املعارف  إليه  أضاف  قد   (ACPA) شهادة  على  احلصول  بان  العرميي  األستاذ  أكد  وقد 

واملهارات واإلجراءات ذات العالقة الوثيقة بالعمل الرقابي والتي تساهم في صقل كفاءة 

املراجع كتقييم نظام الرقابة الداخلية والفحوص األساسية واجلوهرية والتحليلية ،  

وتساعد على رفع مستوى األداء الفني واملهني بالعمل  .

رئيس جهاز الرقابة املالية بسلطنة ُعمان 
(ACPA) يكرم احد حاملي شهادة

أبو غزاله للتدريب املهني عقدت   بالتعاون مع  مجموعة طالل  (األردن)  القانونيني  العربي للمحاسبني  جمعية اجملمع 

دورة تأهيلية خاصة بامتحانات مزاولة مهنة احملاسبة القانونية في األردن (JCPA) وذلك في ٢٧ يناير ٢٠٠٧ حتى ٤ أبريل 

٢٠٠٧ في مبنى كلية  طالل أبو غزالة لالدراة واألعمال واجلامعة األملانية وحاضر فيها عدد من أستاذة اجلامعات.

أبو غزاله للتدريب املهني و جمعية اجملمع 
JCPA تعقدان دورة تأهيلية خاصة بامتحانات

احد مراكز االمتحان في اململكة العربية السعودية

 البو سعيدي رئيس جهاز الرقابة العماني
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أخبــار مهنـية ودولـية

نيويورك - أعلن اجمللس الدولي ملعايير أخالقيات مهنة احملاسبة (IESBA) في ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٦ أنه أصدر مسودة أيضاحية 

.(IFAC) للمحاسبني  الدولي  االحتاد  املهنة جمللس  للمدققني ضمن معايير أخالقيات  إلى حتديث متطلبات االستقاللية  تهدف 

لقد مت مراجعة معايير أخالقيات املهنة عام ٢٠٠١ ونظراً للتغيرات التي طرأت خالل السنوات املاضية قرر اجمللس الدولي 

املدققني. (IESBA)  إضافه حتديثات ملتطلبات استقاللية  احملاسبة  أخالقيات مهنة  ملعايير 

اجلديدة  التغيرات  أن  نؤمن  نحن   " ريتشارد جورج    (IESBA) احملاسبة  أخالقيات مهنة  ملعايير  الدولي  اجمللس  رئيس  وقال   

العام" القطاع  الضرورية حلماية حقوق  الشروط  تتناول  املهنة  التي سيتم حتديثها في معايير أخالقيات 

أهم التعديالت التي متت  إضافتها: 

التدقيق الشركاء على عملية   (Rotation) تغيير  متطلبات   •

إلى أنشاء دليل لشروط خدمات الضرائب لعمالء التدقيق التأكيدية، باالضافة  تقدمي اخلدمات غير   •

املدققني متطلبات استقاللية    •

(IESBA) اجمللس الدولي ملعايير أخالقيات مهنة احملاسبة
 يقترح تعديالت جديدة حول استقاللية املدقق 

اللغات  ومعهد   (ASCA) القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  أبرم   - عمان 

العاملي أل. أس. أي اتفاقية تعاون في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٦ تقضي بتعزيز التعاون 

مساعدة  إلى  تهدف  تأهيلية   تدريبية  دورات  عقد  مجال  في  الطرفني  بني 

 (ACPA) وتهيئة الطالب على اجتياز امتحانات محاسب عربي مهني معتمد

وكيفية  األسئلة  طبيعة  حيث  من  االمتحان  أجواء   في  وضعهم  خالل  من 

عليها. اإلجابة 

معهد  مدير  الطنيجي  سيف  بن  حمد  الدكتـور  االتفاقيـة  وقـع  وقد 

اللغـات العاملـي أل . أس. أي  واألستاذ علي الشلبي نيابة عن اجملمع العربي 

القانونيني للمحاسبيني 

 اجملمع يعقد اتفاقية تعاون مع 
معهد اللغات العاملي

معهد اللغات العاملي أل. أس. أي 
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كتاب التقارير املالية الدولية ٢٠٠٧
  

أعلن اجمللس الدولي ملعايير احملاسبية (IASB) أن كتاب معايير التقارير املالية الدولي باللغة االجنليزية من املتوقع أصداره 

في مارس ٢٠٠٧. هذا وسيتم نشر خبر صحفي عند يصبح الكتاب متاحاً على املوقع االلكتروني للمجلس.

التدقيق  معايير  من  أربعة  صياغة  اعاد  انه   ٢٠٠٧ يناير   ٩ في   (IAASB) والتأكيد  التدقيق  ملعايير  الدولي  اجمللس  أعلن 

وتوضيح   تعزيز  مشروع  من  كجزء  واملراجعة  املهنية  الرقابة  تدقيق  معايير  مقدمة  صياغة  إعادة  إلى  أضافة  الدولية. 

الدولية.  التدقيق  معايير 

التي مت أعادة صياغتها تشمل ما يلي: الدولية  املعايير 

معيار التدقيق الدولي ٢٤٠ " مسؤولية املدقق في اعتبار الغش واخلطأ عن تدقيق البيانات املالية"  -

املالية" " التخطيط لعملية تدقيق بيانات   ٣٠٠ الدولي رقم  التدقيق  معيار   -

معيار التدقيق الدولي رقم ٣١٥ " فهم املنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية"  -

٣٣٠ " إجراءات املدقق استجابة للمخاطر املقيمة" معيار التدقيق الدولي   -

أوضح رئيس اجمللس الدولي  ملعايير التدقيق والتأكيد (IAASB) جون كالس " أعادة صياغة تلك املعايير األربعة  يعد أجنازاَ هاماً ألنه  

يعطي صورة أوضح وأسهل ملعايير التدقيق الدولي، وأضاف أن اجمللس أصبح اكثر ارتباطاً من ناحية وضوح معايير التدقيق.

اجمللس الدولي ملعايير التدقيق والتأكيد يعيد صياغة بعض 
معايير التدقيق الدولية بشكل جديد

أعلن اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة في القطاع العام (IPSASB) في ١٠ يناير ٢٠٠٧ أنه أصدر 

املعيار احملاسبي جديد للقطاع العام حتت عنوان " عرض بيانات املوازنة ضمن القوائم املالية" 

هذا املعيار ينطبق على املنشات التي تتبنى أساس االستحقاق في بياناتها املالية.

للقطاع  الدولي  احملاسبي  املعيار  تعديل  فإن اجمللس عمل على  اجلديد  املعيار  إلى  باإلضافة 

تعزيز  إضافة  أجل  من  وذلك  النقدي  األساس  على  املالية  التقارير  اعداد   " بعنوان  العام 

املالية. بياناتها  عند  النقدي  األساس  تتبنى  التي  للمنشات  االفصاحات 

أوضح رئيس اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة في القطاع العام (IPSASB) فيليب أدهمار أن مقارنة 

القيمة الفعلية مع الغير  املقدرة في املوازنات التقديرية وحتليل االنحرافات سيعمل على حتسني 

املالية. القوائم  في  الشفافية 

اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة في القطاع العام 
(IPSASB) يصدر معياراً جديداً

اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة
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اجمللس في  أعضاء  دليل جديد ملساعدة  إجناز  ٢٠٠٧ عن  يناير   ٤ ) في   IAESB)احملاسبة تعليم  ملعايير  الدولي  اجمللس  أعلن 

التطور املهني للمحاسبني " يركز  العملية،  العملية لطلبة احملاسبة. بعنوان " متطلبات اخلبرات  برامج اخلبرات  تطوير 

للقيام مبهامهم بشكل أفضل. الضرورية  واخلبرة  املعرفة  الدليل على ضرورة اكتساب طالب احملاسبة 

أوضح رئيس اجمللس الدولي ملعايير تعليم احملاسبة(IAESB )  هنري سافيل" أن اخلبرات العملية متكن الطالب ليس فقط 

املهنية كمحاسبني مهنيني. املعلومات في حياتهم  تطبيق هذه  أيضاً  بل  النظرية   املعلومات  من تطبيق 

نيويورك- أعلن اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة في القطاع 

معايير  أصدار  عن   ٢٠٠٧ يناير   ٢٢ في   (IPSASB) العام 

الدولية  احملاسبية  املعايير  وضوح  تعزيز  أجل  من  معدلة 

معياراً  عشر  أحد  تشمل  املعدلة  املعايير  العام.  للقطاع 

مقدمة  تعديل  إلى  باإلضافة  العام.  للقطاع  محاسبياً 

. العام  للقطاع  الدولية  احملاسبية  املعايير 

احملاسبية  املعايير  بني  االنسجام  إلى حتقيق  اجمللس  يهدف 

الدولية للقطاع العام مع معايير التقارير املالية الدولية 

التي يصدرها اجمللس الدولي ملعايير احملاسبية خالل عملية 

املعايير. تلك  وضع 

القطاع  في  احملاسبة  ملعايير  الدولي  اجمللس  رئيس  أوضح 

التقارير  أصدار معايير  أن  هانثرون  مايك   (IPSASB) العام 

أولويات اجمللس. يعد من  املالية بشكل أكثر وضوحاً 

املعدلة  العام  للقطاع  الدولي  احملاسبية  املعايير  تعتبر 

سارية املفعول اعتبارا من ١ يناير ٢٠٠٨ .

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

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

 (IPSASB) اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة في القطاع العام
يصدر معايير معدلة أكثر وضوحاً وانسجاماً 

مع معايير التقارير املالية الدولية

اجمللس الدولي ملعايير تعليم احملاسبة (IAESB) يصدر دليالً
 جديداً عن متطلبات اخلبرة العملية 


