
نشرة شهرية إلكترونية - February 2007فبراير (شبـاط)  ٢٠٠٧  Monthly Electronic Bulletin

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

• اجملمع يعقد اتفاقية تعاون مع جمعية احملاسبني  
  ومدققي احلسابات ( اإلمارات) 

• تشكيل جلنة ملراجعة االصدرات املهنية 

• "جمعية اجملمع" و أبو غزالة للتدريب املهني يعقدان 
(ACPA) دورة تأهلية خاصة بامتحانات   

• وفد من جامعة كامبردج يزور اجملمع 

• في الورشة اإلقليمية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  "أبو غزالة يدعو الى معايير موحدة ملراقبة تقييم  

  املشاريع في املنطقة العربية

• اصدرات مهنية " أخالقيات املهنية" "و"معايير التقييم"

دوليــة أخبـــار مهنيــة 

• مجلس (IASB) ميدد فترة التعليق على ورقة مناقشة 
  قياس القيمة العادلة

  • مجلس (IASB) مقترحات لتعديل متطلبات اإلفصاح 
    لألطراف ذات العالقة

  • مجلس (IASB) يصدر مسودة إيضاحية

 • مؤمتر دولي عن التدقيق واحملاسبة

 • يسعى (IFAC) للحصول على مرشحني لعضوية اجمللس

  • جلنة املدققني تنشر ورقة عمل

 • عقد اجتماع هيئة مجلس االحتاد الدولي للمحاسبني

  • انعقاد مؤمتر حوكمة الشركات في الرياض

  • الهيئة السعودية تعقد دورة تدريبية في التحليل 
    األساسي وتقييم األسهم

 • اصدرات مهنية نافذة املفعول
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أخبـــار اجملمع

اجملمع يعقد اتفاقية تعاون مع جمعية احملاسبني
 ومدققي احلسابات ( اإلمارات)

الشارقة- أبرم اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني وجمعية احملاسبني 

ومدققي احلسابات في  دولة اإلمارات العربية املتحدة  اتفاقية تعاون 

في ٣١ يناير ٢٠٠٧ . تقضي بتعزيز التعاون بني الطرفني من خالل العمل 

احملاسبة  مجاالت  في  العمل  وورش  التدريبية  الدورات  تنظيم  على 

والتدقيق واملالية والتسويق و تنظيم وعقد الدورات التدريبية اخلاصة 

على  أيضا  االتفاقية  وتنص  معتمد.  مهني  عربي  محاسب  بشهادة 

تعزيز التعاون في مجال أعداد النشرات اإلخبارية الشهرية.

وقد وقع االتفاقية األستاذ علي خليل الشامسي أمني السر العام - رئيس 

جلنة التدريب في اجلمعية واألستاذ علي الشلبي بالنيابة عن اجملمع   

تشكيل جلنة ملراجعة االصدرات املهنية

عمان - تنفيذاً لقرار األستاذ طالل أبو غزاله رئيس اجملمع  مت تشكيل جلنة لدراسة النواحي الفنية  إلصدارات اجملمع برئاسة 

البروفسور جون سمول وعضوية كل من : ادوارد جريس رئيس قسم احملاسبة في جامعة كانيوشس بافلو/نيويورك ، أمين حسن 

املدير التنفيذي للمجمع، محمد نصير مدير اجملمع  وسامر  زواتي مدير اخلدمات املهنية لطال ل أبو غزاله للتقييم. 

"جمعية اجملمع " وأبو غزالة للتدريب املهني يعقدان دورة تأهلية
 (ACPA) خاصة بامتحانات 

عمان – تعقد  جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني (األردن) بالتعاون مع مجموعة طالل أبو غزالة للتدريب  املهني  
دورة تأهيلية  خاصة بامتحانات محاسب عربي مهني معتمد  ابتداء من ٢٥ فبراير٢٠٠٧ وتنتهي الدورة في ١ يوليو ٢٠٠٧ ذلك 

مبنى كلية طالل أبو غزالة إلدارة األعمال اجلامعة األملانية/ األردنية.

وفد من جامعة كامبردج يزور اجملمع لتقييم إمتحانات دورة ٢٠٠٦

عمان- استقبل اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني وفد جامعة كامبردج في ٢٠ فبراير ٢٠٠٧. ضم كل من مدير التطوير في جامعة 

كامبردج  بن غبس والدكتور جمال البدور والدكتورة عبير خوري وذلك من أجل تقييم نتائج امتحانات محاسب عربي مهني معتمد 

لدورة عام ٢٠٠٦.

وقد مت خالل الزيارة عقد اجتماعني مع إدارة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني وّثمن بن غبس على االجواء املهنية التي عقدت فيها 

االمتحانات ومستوى األسئلة كما ّعبر عن ارتياحه لنتائج االمتحانات وأكد على ضرورة وضع خطة مستقبلية أللية االمتحانات.



www.ascasociety.org3

في الورشة اإلقليمية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
أبو غزاله يدعو إلى معايير موحدة ملراقبة تقييم املشاريع

 في املنطقة العربية

عمان- دعا األستاذ طالل أبوغزاله رئيس اجملمع  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلى اخذ زمام املبادرة 
إلى وضع أسس  تهدف  املتخصصة  الدولية  املنظمات  مع  ورشة عمل مشتركة  وتنظيم 

معيارية موحدة لقواعد ومعايير خاصة مبراقبة وتقييم املشاريع في املنطقة العربية.

سياسة  حول  العربية  للدول  اإلقليمية  الورشة  في  ألقاها  التي  الكلمة  في  ذلك  جاء 
التقييم في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والتي تعقد اليوم في عمان.

وقال إن أهمية هذه الورشة أوسع من نطاق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومتتد إلى جميع 
هيئات التمويل التي حتتاج أيضا إلى املشاركة ملعاجلة هذا املوضوع احليوي.

وأكد على أن مبادئ مراقبة وتقييم املشاريع يجب أن تكون متاحة عبر الشبكة جلميع 
هيئات التمويل ولذلك نحن بحاجة إلى تطوير القواعد واملعايير للمنطقة العربية.

وركز أبوغزاله على مواضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل وشدد على إعطاء األولوية لبناء الطاقات ألننا بحاجة إلى محاسبني 
مؤهلني دولياً ، وهذا ما يسعى إليه اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني وكما أننا بحاجة إلى خبراء في امللكية الفكرية ، وهو ما 
يعمل على تلبيته اجملمع العربي للملكية الفكرية ، ونحن بحاجة إلى خبراء في إدارة اجلودة ، وهو ما يجتهد اجملمع العربي إلدارة 
املعرفة على اجنازه باإلضافة إلى خبراء في التراخيص ونقل التكنولوجيا وهذه من مهام جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية .

اصدرات مهنية " أخالقيات املهنة"
و " معايير التقييم"

عمان- أعلنت إدارة االصدرات املهنية في اجملمع أن العمل جار إلصدار النسخة 
العربية املعتمدة  ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة 

٢٠٠٧. كما تعكف اجلمعية على أصدار كتاب ودليل معايير التقييم

أخبــار مهنـية ودولـية

مجلس (IASB) فترة التعليق على ورقة مناقشة 
قياس القيمة العادلة

ورقة  للتعليق على  الفترة  انه عمل على متديد  الدولية (IASB) في ٧ فبراير ٢٠٠٧  أعلن مجلس معايير احملاسبة  نيويورك- 
املناقشة حول قياس القيمة العادلة حتى ٤ مايو ٢٠٠٧. نشر اجمللس ورقة املناقشة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٦ وكان املوعد النهائي 

للتعليق عليها ٢ ابريل ٢٠٠٧.
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نشر مجلس (IASB) مقترحات لتعديل متطلبات
 اإلفصاح لألطراف ذات العالقة

نيويورك- نشر مجلس معايير احملاسبة (IASB) في ٢٢ فبراير ٢٠٠٧ مقترحات 
تعديل على متطلبات اإلفصاح عند  األطراف ذات العالقة في القوائم املالية.

املسودة اقترحت بعض التعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم ٢٤
" افصاحات األطراف ذات العالقة". والهدف من هذه التعديالت املقترحة هو تبسيط متطلبات اإلفصاح في معيار احملاسبة 

الدولي رقم ٢٤ .

أوضح رئيس اجمللس (IASB) دافيد تويدي  أن هذه املقترحات تهدف إلى تبسيط اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة.

املوعد النهائي للتعليق على املسودة هو ٢٥ مايو٢٠٠٧. املسودة اإليضاحية ستكون متاحة على املوقع االلكتروني اعتباراً 
من ٥ مارس ٢٠٠٧.

أصدر اجمللس (IASB) مسودة ايضاحية  

مسودة   ٢٠٠٧ فبراير   ١٥ في   (IASB) احملاسبة  ملعايير  الدولي  اجمللس  أصدر  نيويورك- 
إيضاحية ملعايير التقارير املالية الدولية اخلاصة باملنشات الصغيرة ومتوسطة احلجم.

يهدف املعيار إلى تزويد املنشات الصغيرة واملنشات املدرجة بالسوق املالي  مبجموعة من 
التي مت تطويرها  الدولية  املالية  التقارير  املبنية على معايير  املعايير احملاسبية املالئمة. 

باألصل للمنشات املدرجة بالسوق املالي.

هذا ومت تبسيط املعايير باستخدام لغة اجنليزية بسيطة وذلك من أجل مساعدة املنشات 
الصغيرة  للمنشات  الدولية  املالية  التقارير  معايير  حسب  املالية  البيانات  إعداد  في 

ومتوسطة احلجم.

أوضح رئيس مجلس معايير احملاسبة الدولية (IASB)   دايفيد تويدي " أن هدفنا هو اصدار 
معايير تتيح املقارنة بالبيانات املالية وتكون   قابلة للتطبيق بشكل مبسط من قبل املنشات الصغيرة ومتوسطة احلجم  

وأضاف أننا نسعى للحصول على وجهات النظر من قبل البنوك  واملدققني املهنيني ملعرفة مدى مالئمة التغيرات التي مت 
أحداثها تغيرات كثيرة أو مالئمة.

فبراير ٢٠٠٧ ويسعى اجمللس للحصول على  االلكتروني للمجلس في ٢٦  املوقع  اإليضاحية متاحة على  املسودة  ستكون 
التعليقات في ١ أكتوبر ٢٠٠٧.
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مؤمتر دولي حول التدقيق واحملاسبة

سيعقد كل من البنك الدولي، البنك األمريكي الدولي للتنمية ومجلس االحتاد الدولي للمحاسبني مؤمتراً حول التدقيق 

ممارسات  التوعية حول  زيادة  إلى  املؤمتر  يهدف   . نيو مكسيكو سيتي  في  يومني  مدى  على   ٢٠٠٧ يونيو   ١٣ في  واحملاسبة 

احملاسبة والتدقيق ودورها في عملية التطوير االقتصادي.

تطوير  اجل  من  الالتينية  أمريكيا  دول  في  األخيرة  اآلونة  في  اتخاذها  مت  التي  اخملتلفة  املبادرات  استعراض  املؤمتر  سيتناول 

احلوكمة  مبواضيع  املتعلقة  االراء  تبادل  املؤمتر  خالل  وسيتم  واحمللي.  اإلقليمي  املستويني  على  والتدقيق  احملاسبة  ممارسات 

والتقارير املالية للقطاع العام.

اسسس البنك األمريكي الدولي للتنمية عام ١٩٥٩لتنظيم البرامج اخملتلفة  التي تهدف إلى التطوير في اجملال االقتصادي واالجتماعي. 

أسس البنك الدولي لدعم وتطوير الدول النامية في العالم. ويهدف بشكل أساسي إلى احلد من الفقر في العالم وتطوير 

مستوى املعيشة.

مجلس (IFAC) يسعى للحصول على مرشحني  لعضوية اجمللس 

أنه يسعى   ٢٠٠٧ ١٥فبراير  في    (IFAC) للمحاسبني  الدولي  االحتاد  أعلن مجلس   - نيويورك 

للحصول على اسماء املرشحني لإلنضمام إلى عضوية اجمللس في عام ٢٠٠٨. 

يتوجب على املرشحني تقدمي  طلبات الترشيح لغاية ١٥  ابريل ٢٠٠٧ .  ميكن االطالع  على 

اإلجراءات التي يتوجب اتخاذها من خالل زيارة املوقع االلكتروني للمجلس. 

جلنة املدققني تنشر  ورقة عمل عن تطبيقات 
معايير التقارير املالية الدولية

نيويورك - أصدرت جلنة املدققني (TAC) ورقة عمل حتت عنوان " تطبيق معايير التقارير املالية الدولية من منظور عاملي". 

استندت هذه الورقة على مقابالت أجريت مع عشرة من منتدى أعضاء مجلس معايير التقارير املالية الدولية هدفها  توضيح 

التقدم الذي حققته معايير التقارير املالية الدولية ووضع  أمثلة على املمارسات اجليدة التي تطبقها الشركات الكبرى.
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الهيئة أهمية  نيويورك. أكدت  املاضي  في  الدولي للمحاسبني (IFAC) اجتماعه األسبوع  نيويورك- عقد اجتماع  هيئة مجلس االحتاد 

مشاركة األطراف ذات العالقة في التعليق على حتديثات وتعديالت معايير التقارير املالية الدولية للمنشات الصغيرة ومتوسطة احلجم.

باإلضافة إلى ذلك قرر اجمللس دعم التعاون مع املؤسسات احملاسبية احمللية لتكون سياساتها واستراتيجياتها اكثر انسجاما مع استراجتيات 

مجلس االحتاد الدولي للمحاسبني ، كما مت في االجتماع مناقشة أهمية تفعيل دور األطراف ذات العالقة في خلق هذا االنسجام.

عقد اجتماع هيئة مجلس االحتاد الدولي للمحاسبني

الهيئة السعودية تعقد دورة تدريبية في التحليل
 األساسي وتقييم األسهم

تقييم  و  األساسي  التحليل   " عنوان  حتت  تدريبية  دورة  القانونيني  للمحاسبني  السعودية  الهيئة  ستعقد  السعودية- 
األسهم" وذلك في ١٠ مارس ٢٠٠٧ على مدي يوميني في جدة. ستتناول الدورة مواضيع خاصة بالتحليل املالي األساسي 

واألساليب املتبعة في تقييم األسهم. هذا و سيحاضر في الدورة  االستاذ الدكتور  ناصر أسبير.

إنعقاد مؤمتر حوكمة الشركات في الرياض

الرياض-  عقدت الهيئـة السعوديـة للمحاسبني القـانونيني 
(SOCPA) في ٣٠ يناير ٢٠٠٧ مؤمتر حـول حوكمـة الشركـات 
في الرياض. إستعرض املؤمتر الدور الهام لقوانني حوكمة الشركات 

واالجراءات التي يتوجب إتباعها في إدارة ومراقبة الشركات.

إصدرات املعايير الدولية للتقارير املالية التي
 أصبحت نافذة املفعول 

من سمر فليفل - دائرة اإلصدارات

التعديالت واملتطلبات التي سوف يكون لها اثر على اعداد القوائم املالية للسنوات ٢٠٠٦ وما بعدها:

- التعديالت على معيار احملاسبة الدولي ١ " عرض البيانات املالية" كإفصاحات عن رأس املال.

- معيار احملاسبة الدولي ٣٢ " األدوات املالية: اإلفصاح والعرض.

- املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ٦ "إستكشاف وتقييم املوارد املعدنية"

- املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ٧ " األدوات املالية: اإلفصاحات "

- تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ٧ " تطبيق أسلوب إعادة العرض مبوجب معيار احملاسبة   
  الدولي ٢٩ التقرير املالي في اإلقتصاديات ذات  التضخم املرتفع .

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 


