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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.

www.ascasociety.org1

في هذا العدد
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أخبـــار اجملمع

عمان - غادة حلتة

عربي  محاسب  شهادة  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  يصدر 
اجتيازهم  عند  واملدققني  للمحاسبني  متنح  والتي   (ACPA) معتمد  مهني 

االمتحانات التالية :

    ١. الورقة األولى : املعرفة التنظيمية واملعرفة باألعمال (١) 

    ٢. الورقة الثانية : املعرفة التنظيمية واملعرفة باألعمال (٢) 

    ٣. الورقة الثالثة : احملاسبة واملعرفة املتعلقة باحملاسبة (١) 

    ٤. الورقة الرابعة : احملاسبة واملعرفة املتعلقة باحملاسبة (٢) 

    ٥. الورقة اخلامسة : التدقيق 

    ٦. الورقة السادسة : الضرائب والقوانني 

    ٧. الورقة السابعة : تقنية املعلومات 

    ٨. الورقة الثامنة : اللغات األجنبية (اإلجنليزية أو الفرنسية)

وحتقيق  احملاسبة  مهنة  في  املهارات  مستوى  لرفع  الالزمة  بالكفاءات  العربي  اجملتمع  رفد  إلى  الشهادة  هذه  وتهدف 
الشفافية في التقارير املالية، بالتالي خلق جو من الثقة واالعتماد على البيانات والتقارير املالية التي يعدها احملاسبون. 

وقد استطلعت النشرة أراء عدد من احملاسبني احلاصلني على شهادة محاسب عربي مهني معتمد 

قال امجد الفقهاء (نائب مدير مالي) احلاصل على  شهادة محاسب عربي مهني معتمد في عام ٢٠٠٤ أن منهاج شهادة 
محاسب عربي مهني معتمد هو منهاج كامل وشامل لكافة العلوم احملاسبية .

وأضاف أن حصولي  إلى الشهادة ساهم في تعزيز مهاراتي احملاسبية واإلدارية باإلضافة إلى زيادة الثقافة العملية.

بدورها  التي  املعلومات  من  هائل  عربي مهني معتمد يشمل كم  منهاج شهادة محاسب  أن  ايضأً  يوسف مدقق  انس  أكد 
ساهمت  بزيادة خبرتي العملية في مجال التدقيق وساهمت أيضا في حل األمور احملاسبية بطرق متتاز بالسالسة والوضوح.

قال مراد دحنوس احملاسب احلاصل على شهادة محاسب عربي مهني معتمد ان الشهادة ساهمت في تعزيز العديد من 
األمور احملاسبية وإضافة مهارات جديدة.

وأكد محمد السمهوري مسؤول التكاليف احلاصل على شهادة محاسب عربي مهني معتمد عام  ٢٠٠٦ ان الشهادة  
ساهمت في اكتساب مهارات ومعلومات لتأدية العمل على أكمل وجه.

ويتمنى السمهوري  إضافة اللغة االجنليزية إلى املنهاج وذلك من اجل صقل مهارات املتقدم باللغة االجنليزية وخاصة أن 
جميع اإلجراءات احملاسبية تعتمد احيانأ على اللغة االجنليزية.

وهناك إجماع بني من استطلعت أرائهم بان تعقد االمتحانات االلكترونياً.

لقد بلغ عدد احملاسبني احلاصلني على شهادة محاسب عربي مهني معتمد في الوطن العربي ١١٩٣

 ACPA استطالع حول شهادة
واقتراحات بعقد االمتحانات الكترونياً
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العربي  للمجمع  الفنية  اللجنة  عقدت   - عمان 
للمحاسبني القانونيني اجتماعها في   ٢٥ يوليو ٢٠٠٧  
اجلامعة   \ اإلعمال  إلدارة  غزاله  ابو  طالل  كلية  في 
امين   : من  كل  االجتماع  حضر  وقد  األردنية   األملانية 
مدير  نصير  محمد  للمجمع،  التنفيذي  املدير  حسن 
، الدكتور حسام خداش، الدكتور رسلي جميل،  اجملمع 
و  حميدات  جمعة  الدكتور  و   العكشة  وائل  الدكتور 

االستاذة ليلى القريني مسؤولة االمتحانات.

الرئيسية  اللجنة  مهام  مناقشة  االجتماع  خالل  مت 
الالزمني  واإلرشاد  النصح  إبداء  على  تتركز  التي 
الدورات  لالمتحانات،  الفنية  بالنواحي  يتعلق  فيما 

تلك  تفصيل  سيتم   وانه  اجملمع  وإصدارات  التدريبية 
 Committee) اللجنة  ميثاق  في  واملسؤوليات  املهام 

.(Mandate

وقد مت تشكيل اللجنة على النحو التالي:

   - الدكتور حسـام خداش/ رئيس اللجنة 

   - الدكتور رسـلي جميل/ نائب الرئيس 

   - الدكتور وائـل العكشة/عضو 

   - الدكتور جمعـة حميدات/عضو 

   - االستاذة ليـلي القريني/ امني السر 

تشكيل جلنة فنية لالمتحانات 

عمان- يعكف اجملمع على  تشكيل جلنة فنية لالمتحانات تهدف اللجنة إلى اإلشراف الكامل على عملية سير االمتحانات 
وذلك حسب متطلبات جامعة كامبردج  وستضم اللجنة نخبة من األساتذة  املشهود لهم بالكفاءة املهنية واألكادميية. 

باإلضافة إلى ذلك فان اجملمع يعكف حالياً على إعداد دليل الطالب وسيشمل الدليل على ما يلي:

 - إجراءات التسجيل  - عدد أوراق االمتحانات  -  رسوم تسجيل االمتحانات 

اجتماع اللجنة الفنية للمجمع 

اجملمع“و أبو غزاله للتدريب املهني 
يعقدان دورات تدريبية   

 

عمان- عقد اجملمع بالتعاون مع مجموعة طالل أبو غزاله للتدريب املهني دورة تدريبية حتت عنوان ” احملاسبة املالية 
املتخصصة باستخدام احلاسوب“ وذلك في ٤ أغسطس ٢٠٠٧ حتى ٢٨  أغسطس ٢٠٠٧ في مبنى كلية طالل أبو 

غزاله إلدارة األعمال اجلامعة األملانية األردنية.

العام  األستاذ  إلى  والترحيل  احملاسبية  القيود  وإثبات  اليومية  دفتر  إعداد  الدورة:  تناولها  التي  املواضيع  أبرز  من 
باإلضافة إلى ميزان املراجعة باجملامع واألرصدة وإعداد وحتليل القوائم املالية ومتثيلها بالرسوم البيانية.

اما الدورة الثانية  حتت عنوان ” اعداد وعرض القوائم املالية وفقاً ملعايير احملاسبة الدولية“ عقدت في ٥ أغسطس 
٢٠٠٧ حتى ٢١  أغسطس ٢٠٠٧

وااليضاحات  عرضها  وطرق  النقدية  التدفقات  واهدافها،  املالية  البيانات  الدورة:  تناولها  التي  املواضيع  أبرز  من 
وطرق عرضها.



دورة تدريبية حول التدقيق االلكتروني 
 (Caseware) باستخدام برنامج

عمان - غادة حلتة 

تدربية  دورة   (Caseware International) مع  بالتعاون   (TAGI) الدولية  وشركاه  غزاله  ابو  عقدت مجموعة طالل 
بعنوان التدقيق االلكتروني باستخدام برنامج (Caseware)  خالل شهر يوليو ٢٠٠٧.

ملوظفني  مراكز  خمس  في  الدورة  وعقدت 
التدقيق في تاجي وذلك في الفترة من  ١ يونيو 
املناطق  شملت    ٢٠٠٧ يوليو   ١٤ حتى   ٢٠٠٧
التالية : الشارقة ، اخلبر، الرياض، جدة، الكويت، 
كلية  في  عمان  في  االخيرة عقدت  الدورة  اما 
طالل ابو غزاله الدارة اإلعمال/ اجلامعة األملانية 
من  التدقيق  موظفو  فيها  وشارك  األردنية 

عمان، فلسطني، غزة، العراق ولبنان.

من أبرز املواضيع التي تناولتها الدورة:  تعريف 
الذي سيتم استخدامه في  بالبرنامج اجلديد 
مع  متاشيا   (Caseware) التدقيق  عمليات 

تطورات العصر الرقمي.

أوضح انس يوسف مدقق رئيسي في مكتب عمان  ” الدورة مفيدة جداً وسيسهم البرنامج على مساعدتنا في 
ترتيب طريقة العمل وتطويرها باإلضافة إلى ذلك فإنه سيسهم في اختصار الوقت  اثناء العمل“

واضاف أن البرنامج يعمل بطريقة مشابهة للطريقة املستخدمة في مكاتب التدقيق وأن  هذا البرنامج سيوفر 
علينا استخدام امللفات وسيساعد في عملية املراجعة.

برنامج الكايسور هو عبارة عن برنامج تدقيق االلكتروني مطبق في منشات التدقيق واحملاسبة. ميتاز هذا البرنامج 
بانه مرن ويعمل على توفير اجلهد والوقت للمدققني واحملاسبني.

من ناحية اخرى قال زياد ابو العظام مدقق في مكتب العراق أن تطبيق نظام Caseware  سيؤدي إلى حتسني االداء 
وزيادة الفعالية والكفاءة مما يؤدي إلى التقليل من الوقت الضائع“
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اجملمع يعقد دورة تأهلية المتحان
محاسب عربي مهني معتمد (ACPA) في أبو ظبي 

غزاله  أبو  طالل  مجموعة   مع  بالتعاون  العربي  اجملمع  عقد  ظبي-  أبو 
عربي  محاسب  شهادة  المتحان  تأهيلية  تدريبية  دورة  الدولية   وشركاه 
 ٣١ من  ابتداء  املتحدة  العربية  األمارات  في  وذلك   (ACPA) معتمد  مهني 

يوليو ٢٠٠٧ حتى ١١ أيلول ٢٠٠٧ . 



www.ascasociety.org5

وتعزيز  واجلهد  الوقت  وتوفير  املكاتب  جميع  في  للتدقيق  موحدة  منهجية  اتباع  تعزيز  إلى  الدورة  هدفت 
الرقابة على جودة االداء. 

 
الدين  شرف  نسرين  بينت  آخر  صعيد  على 
 Caseware مدقق في مكتب لبنان أن برنامج
الوقت  بنفس  وأكدت  تكنولوجيا   متقدم 
رفع  في  أساسيا  دوراً   سيلعب  البرنامج  ان 

. وحتسني كفاءة العمل 

اما عمران الشيعي مدقق في مكتب فلسطني 
تطبيق  أن  في  الدين  شرف  نظر  وجهة  أيد 
على  ايجابيا  سينعكس   Caseware برنامج 
مستوى اداء العمل بشكل ميتاز بالدقة واجلودة 

باإلضافة إلى توفير الوقت واجلهد.

حسن  امين  اوضح  املوضوع  هذا  على  تعليقاً 
مدير املدير التنفيذي للمجمع العربي للمحاسبني القانونيني ان موظفي الرقابة املهنية سوف يعملون على تزويد 
الى  باالضافة  الكايسور  برنامج  تطبيق  اجل  من  الالزمة  واملواد  املتطلبات  بجميع  اجملموعة  في  التدقيق  موظفي 

تزويدهم بالدعم الفني الالزم 

أخبــار مهنـية ودولـية

اجمللس الدولي ملعايير أخالقيات مهنة احملاسبة
 (IESBA) يصدر مسودة ايضاحية

إيضاحية  مسودة   ٢٠٠٧ يوليو   ١٣ في   (IESBA) احملاسبة  مهنة  أخالقيات  ملعايير  الدولي  اجمللس  اصدر  نيويورك- 
ملعايير أخالقيات وقواعد املهنة الصادرة عن مجلس االحتاد 

.(IFAC) الدولي للمحاسبني

تهدف هذه املسودة إلى تعزيز وتوضيح املكونات االساسية 
الثالث التي تتألف منها قواعد واخالقيات املهنة.

في   (IESBA) احملاسبة  تعليم  معايير  مجلس  عمل 
ديسمبر ٢٠٠٦ على عقد دراسة شاملة ومتكاملة ملعايير 
تلك  على  بناًء  اجمللس  قرر  وقد  املهنة  وقواعد  اخالقيات 
قواعد  من  األولى  الثالثة  األجزاء  تعديل  ضرورة  الدراسة 

واخالقيات املهنة.

يسعى اجمللس للحصول على وجهات نظر احملاسبني املهنيني كحد ادنى في ١٠ أكتوير ٢٠٠٧ .
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مجلس(IESBA) يسعى للحصول على آراء حول:
" املسودة اإليضاحية للخطة التشغلية اإلستراتيجية“

 

نيويورك - أصدر اجمللس الدولي ملعايير أخالقيات مهنة احملاسبة 
عنوان  حتت  ايضاحية  مسودة   ٢٠٠٧ يوليو   ١٣ في    (IESBA)
الدولي  االحتاد  جمللس  والتشغيلية  اإلستراتيجية  اخلطة   ”

للمحاسبني(IFAC ) لعام ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ .

 يسعى اجمللس للحصول على وجهات نظر وآراء من قبل أعضاء 
مجلس االحتاد الدولي للمحاسبني (IFAC) واحملاسبني املهنيني.

من جهة أخرى اوضح ريتشارد جورج رئيس اجمللس الدولي ملعايير 
اخالقيات مهنة احملاسبة ”أن اجمللس يعكف حالياً على التحضير 

الدولية ومعايير قواعد  املعايير  االنسجام بني  وذلك من أجل تسهيل عملية   ٢٠٠٨ أربعة مؤمترات في عام  لعقد 
وأخالقيات املهنة“.

اجمللس  يسعى  حيث   (IFAC)للمحاسبني الدولي  االحتاد  جمللس  االلكتروني  املوقع  على  متاحة  اإليضاحية  املسودة 
للحصول على آراء اعضاء اجمللس في ٣١ أغسطس ٢٠٠٧

اجتماع جلنة معايير احملاسبة الدولية
 (IASC) في مدريد

٢ يوليو ٢٠٠٧ على  العام في  الثالث لهذا  الدولية(IASC) اجتماعهم  نيويورك – عقد أمناء جلنة معايير احملاسبة 
مدى يومني في مدريد. 

 ناقش  االمناء  خالل االجتماع املواضيع التالية:

- جدول أعمال مشاريع مجلس معايير احملاسبة الدولية 

- مشروع تبسيط معايير احملاسبة املالية الدولية املوحدة 

الذي    (US SEC) األمريكية  املالية  األوراق  هيئة  عرض   -
ينص على السماح للمنشات غير األمريكية باستخدام 
قبل مجلس  من  املقبولة   (IFRS) الدولية  املالية  املعايير 

الواليات  في  عامًا  قبوًال  املقبولة  احملاسبية  املبادئ  مع  تسويات  إجراء  دون  من  احملاسبة  ملعايير  الدولي 
.(GAAP) املتحدة األمريكية

 
سيعقد االجتماع التالي في ٣١ اكتوبر ٢٠٠٧ في نيويورك.
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اللجنة الدولية املالية لتفسير التقارير املالية
 تصدر مسودة ايضاحية عن التحوطات 

نيويورك - نشرت اللجنة الدولية لتفسير التقارير املالية في ١٩ يوليو ٢٠٠٧ املسودة االيضاحية التفسيرية رقم ٢٢ حتت 
عنوان ”حتوطات االستثمار في العمليات األجنبية ”و تسعى اللجنة للحصول على آراء القطاع العام في ١٩ اكتوبر ٢٠٠٧.

 
املعيار  من   في كل  هامني  جزئني  توضيح  إلى  املسودة  تهدف 
صرف  اسعار  في  التغيرات  ”اثار   ٢١ رقم  الدولي  احملاسبي 
”االدوات   ٣٩ رقم  الدولي  احملاسبي  واملعيار  األجنبية“  العمالت 
املالية: االعتراف والقياس“ وهما يتعلقان بتحوطات االستثمار 

في العمليات األجنبية في املنشأة.    
 

توضح املسودة االيضاحية ما الذي يعتبر كمخاطر في حتوطات 
االستثمار في العمليات االجنبية , وكيف ميكن تصنيفها ضمن 

مجموعة االدوات املالية التي تلغي هذه اخملاطر .

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 


