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العدد اخلامس عـشـر ينارير وفبراير ومارس 2009

االجتماع السنوي للمجمع

اطالق عدد من املبادرات املهنية

عقد في القاهرة يوم اخلميس املوافق 2009/1/8 االجتماع السنوي للمجمع العربي للمحاسبني 
القانونيني بحضور ومشاركة عدد من اعضاء مجلس االدارة اجلمعية العامة واألمني العام لالحتاد 

العام للمحاسبني واملراجعني العرب وممثلو اجملمع في البالد العربية.

وقد إستهل اإلجتماع بالوقوف دقيقة صمت اجالال وتكرميا ألرواح شهداء الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة، وقد أثنى األستاذ طالل أبوغزاله رئيس اجملمع باحلضور املتميز مؤكدا ان ما يجري في غزة 
من آلة القمع اإلسرائيلية لن يثنينا عن القيام بواجبنا ولن يوقف برامجنا التي تخدم بلداننا العربية 

وفي مقدمتها فلسطني.

 بحث احلضور املواضيع املدرجة على جدول األعمال وتقرر اطالق شهادة محاسب فني عربي معتمد 
)ACAT( وألول مرة في املنطقة العربية كخدمة مهنية جديدة لكل احملاسبني العرب وذلك من خالل 
التعاون مع املعهد القانوني للمحاسبني االداريني )CIMA( ومتكن هذه الشهادة االالف من الذين 

يعملون في قطاع احملاسبة للحصول على تأهيل مهني.

وأطلع االعضاء على ترتيبات برنامج اصدار شهادة محاسبة األعمال والتمويل االسالمي وألول مرة 
ايضا مبوجب اتفاقية تعاون حصرية مع املعهد القانوني للمحاسبني االداريني وسيطلق هذا البرنامج 
باللغة العربية حيث سيعقد اول امتحان قبل نهاية عام 2009، وتدرس ادارة اجملمع عقد سلسلة 

اتفاقيات مع املعاهد املتخصصة في البالد العربية لتاهيل الطلبة.

وبحث األعضاء اقتراحا لتشكيل مجلس استشاري اعلى للمجمع ومت تكليف األستاذ اسامة طبارة 
-نائب رئيس مجلس اإلدارة - الجناز مشروع متكامل يشمل األهداف واملواصفات والصالحيات وتقدمي 

األسماء املقترحة.

ورحب األعضاء بالترتيبات واالتصاالت التي تتم مع االحتاد العام للمحاسبني واملراجعني العرب فيما 
يتعلق بانضمام اجملمع لعضوية االحتاد، كما مت بحث عقد مؤمتر دولي في بيروت ويتناول تداعيات 

املشتقات املالية واألسواق العربية.

أخبار اجملمع
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ACPA لدورة نوفمبر 2008 حيث بلغ  أعلن اجملمع العربي للمحاسبني القانونني نتائج إمتحانات شهادة محاسب عربي مهني معتمد 
الذين تقدموا لإلمتحانات 335 طالباً من كافة أرجاء الوطن العربي. عدد الطلبة 

جامعة  الدولية/  اإلمتحانات  هيئة  من  جلنة  بإشراف  مت  قد  الإلمتحانات  أوراق  تصحيح  بأن  اجلاعوني  عمر  األستاذ  اجملمع  مدير  وصرح 
اللجنة. النتائج من قبل  إعتماد  كامبردج ومت 

الناجحني الطلبة  أسماء  يلي  فيما 

ACPA لدورة نوفمبر 2008 نتائج إمتحانات الـ 

املركز  إسم الطالب

أبوظبي محمد سالم احمد إبراهيم الهريني

أبوظبي غسان سمير رضا سامي

أبوظبي محمد صبحي محمد السلع

أبوظبي محمود عبد الرحمن محمود االبراهيم

أبوظبي أحمد سعد محمود عبد العال

أبوظبي سرحان ناجي سرحان عسقالني

أبوظبي يحيى مصطفى يوسف عقل

أبوظبي محمد فواز فهمي حسني

أبوظبي شريف محمد علي احلنفي

أبوظبي صالح الغمري أبو طالب سيد أحمد

مسقط ماجد بن محمد بن حمود النعماني

مسقط علي بن خلفان بن عبد اهلل الشرجي

مسقط عدنان بن سيف بن سالم البداعي

مسقط يحيى بن خلف بن سيف الصبحي

مسقط جمعة بن محمد بن ناصر العمري

مسقط فخرية بنت عبد الرسول الزدجالي

مسقط يحيى بن أحمد بن سعيد احملروقي

مسقط أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي

مسقط منذر بن ماهر بن سالم العلوي

مسقط خالد محمد محمد عبيد

مسقط أمل بنت سالم بن علي العلوي

املركز  إسم الطالب

نابلس جميل محمد إسماعيل جمعه

نابلس رجاء كامل عباس شحادة

نابلس هديل "محمد هاشم" مطيع حسيبا

نابلس سالمة سليم سالمة عبد اهلل

نابلس جبر محمود أمني دويكات

نابلس محمد أحمد محمد عباس جرار

نابلس سالم عبد الكرمي يوسف مرار

غزة مازن عوني العبد حمودة

غزة إبراهيم خليل طه سمور

غزة كامل زهير كامل الناظر

غزة محمد عبد اهلل أبو زريق

غزة معتز سامي عبد الكرمي األطرش

غزة نبيل بشير اسحق الزيان

بيت حلم جميل عبد اهلل إبراهيم سالم

بيت حلم نبيل محمود خليل إسماعيل

دمشق حسام إبراهيم بني

بنغازي منى ميالد عثمان فيلوغ

بنغازي وليد عبد الكرمي عبد اهلل فركاش

بنغازي سليمان عبد املقصود حمد سعد

جنني إميان حسام سعيد عبادي

رام اهلل سامح صالح اسحق حالق
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املركز  إسم الطالب

رام اهلل إبراهيم خالد منر محاميد

رام اهلل أحمد فاروق أحمد يحيى

رام اهلل رياض محمد عبد الرحيم أبو حمده

اخلليل أمجد عمران عبد الفتاح عصفور

اخلليل منير خليل محمد الهروش

قطر ياسني عبد الرحمن ياسني الشريف

قطر فادي جمال سالمة اخلروف

أربيل سردار حسني يابه

صنعاء سمية عبد الواسع قاسم العريقي

صنعاء عدنان عبد الرزاق محمد انعم

صاللة علي سعيد أحمد النوبي الكثيري

صاللة عبد القادر علي محمد الصيعري

صاللة يوسف أحمد سالم الشعف املسهلي

صاللة ياسر أحمد صباح بامتيره

صاللة عبد اهلل سعيد أحمد هبيس

صاللة شريف فؤاد عطية حسن

صاللة عبد اهلل أحمد سالم الهادي

صاللة أحمد بن رمضان بن عوض بامخالف

صاللة إياد حسن محمد بيومي

القاهرة عادل محمود أمني عبد اهلل

املركز  إسم الطالب

الرياض عبد اهلل عبد اللطيف إسماعيل صباح

الرياض عائد محمد سيد جبر

الرياض مأمون عبد اللطيف محمود نواس

الرياض هيثم مصطفى جبر سالمه

الرياض سائد يوسف محمد حج إبراهيم

الرياض أحمد محمد عزيز نصار

الرياض أنور صالح محمد صالح بانافع

الرياض علم الدين عبد اهلل الطاهر

جدة وليد إبراهيم عبد القادر عاشور

جدة احلسيني أنور عبد العزيز احلسني

جدة أحمد صالح يحيى الشاوش

جدة أحمد إسماعيل محمد العمايره

اخلبر معتصم ناجي جنيب محمود عساف

البحرين بسام عصمت محمد عطية

البحرين فكري محمد عطية أبو شرخ

البحرين حسن ناصر محمد ربيع ناصر

عمان كفاية علي صالح احلسيني

عمان محمود محمد حسن بنات

عمان محمد علي توفيق حمد



مؤخرا  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  إدارة  مجلس  أعلن 
وهو  احملاسبة  حقول  في  للعاملني  جديد  مؤهل  استحداث  عن 
لهذا  األساس  وسيكون  معتمد.  فني  عربي  محاسب  مؤهل 
املؤهل نسخة عربية من »شهادة في محاسبة األعمال« املعترف 

اإلداريني.  للمحاسبني  القانوني  املعهد  يقدمها  والتي  دوليا  بها 

للمحاسبني  العربي  اجملمع  رئيس  قال  املهني  االجناز  هذا  عن   
العديدين ممن يشغلون  أبوغزاله: »هناك  القانونيني األستاذ طالل 
الصناعة  في  والتمويل  احملاسبة  مجاالت  في  مهنية  مناصب 
والتجارة والقطاع العام والذين و ألسباب عدة، ال يحملون مؤهال 
معتمد  مهني  عربي  محاسب  مؤهل  مثل  مهنيا  محاسبيا 
مهنة  في  وهاما  أساسيا  جزءا  يشكلون  أنهم  غير   ،ACPA
احملاسبة ككل وينبغي أن يكونوا قادرين على احلصول على مؤهل 
طرح  وراء  السبب  هو  وهذا  يستحقونه.  الذي  االعتراف  مينحهم 

 .)  ACAT(شهادة محاسب عربي فني معتمد

املعهد  في  التعليم  مدير  جيلي،  روبرت  السيد  قال  بينما 
العربي  بقرار اجملمع  اإلداريني: »نحن سعداء  القانوني للمحاسبني 
محاسبة  في  شهادتنا  باستخدام  القانونيني  للمحاسبني 
األعمال كأساس ملؤهل احملاسب الفني اجلديد الذي سيتم طرحه. 
وهذا مثال متميز آخر للعمل املشترك الذي نقوم به في املنطقة 

العربية.

 وأضاف بأن املؤهل اجلديد يساعد على تعريف العاملني في حقول 
اجملمع  مثل  مهنية  هيئة  عضوية  منافع  على  والتمويل  احملاسبة 
على  احلصول  نفسه  الوقت  وفي  القانونيني،  للمحاسبني  العربي 
دوليا.  به  املعترف  اإلداريني  للمحاسبني  القانوني  املعهد  مؤهل 
ذاته  بحد  اإلداريني  للمحاسبني  القانوني  املعهد  مؤهل  ويعتبر 
خطوة نحو التحول إلى محاسب إداري قانوني. ونحن نهنأ اجملمع 

املبادرة.   هذه  على  القانونيني  للمحاسبني  العربي 

على  يتعني  بأنه  اجملمع  رئيس  أوضح  البرنامج  متطلبات  وحول 
للمحاسبني  العربي  اجملمع  في  أعضاء  يصبحوا  لكي  املرشحني 
 ACAT معتمد  عربي  فني  محاسب  درجة  ويحملوا  القانونيني 

التالية:  الثالثة  املتطلبات  تلبية 

اجلزء األول
متهد  والتي  االنترنت  عن طريق  تعقد  التي  االمتحانات  اجتياز 

األعمال.  العربية في محاسبة  الشهادة  إلى  الطريق 
الثاني اجلزء 

إجتياز االمتحانات التي تعقد عن طريق االنترنت لبرنامج 
مهارات تقنية املعلومات الذي يقدمه مركز طالل أبوغزاله 

املعلومات.  تقنية  ملهارات  كامبريدج 
اجملمع  يعقدها  األولي  التدقيق  في  امتحانات  إجتياز 

القانونيني. للمحاسبني  العربي 

احلصول  وميكن  سنوات.  ثالث  عن  تقل  ال  ملدة  عملية  خبره 
في  محاسبية  وظيفة  في  العمل  طريق  عن  اخلبرة  هذه  على 

مؤسسة مهنية أو صناعة أو جتارة أو في القطاع العام. 

مؤهال  املعتمد  الفني  العربي  احملاسب  مؤهل  »بأن  وقال: 
العربي  اجملمع  في  أعضاء  يصبحوا  بأن  حلملته  يسمح  محاسبيا 
األولية  املؤهالت  يلبي  أنه  إلى  إضافة  القانونيني  للمحاسبني 
العربي  احملاسب  المتحانات  بالتقدم  للراغبني  بالنسبة  للمجمع 
تسنح  لم  منطقتنا  في  الكثيرين  وألن   .)ACPA(املعتمد املهني 
قادرين  غير  فهم  وبالتالي  اجلامعة  في  بالدراسة  الفرصة  لهم 
خالل  ومن   .)  ACPA( مثل  حقيقي  مهني  مؤهل  احلصول  على 

توفير طريق بديل، فإننا نتيح لهم الفرصة اآلن«. 

عام  في  لندن  في  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  تأسس 
معايير  أعلى  لتعزيز  مكرس  إقليمي  مهني  عربي  كمجمع   1984
خالل  من  القدرات  ولبناء  األخالقية  واملعايير  والتدقيق  احملاسبة 

عامليا.  بها  تعليمية معترف  وامتحانات  برامج ملؤهالت  وضع 

مكافئا  ليكون  املعتمد  املهني  العربي  احملاسب  منهاج  وضع  ومت 
للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  عن  الصادر  الدولي  للمنهاج 

والتنمية. 

 www.ascasociety.org للمزيد من املعلومات عن اجملمع 

في  املعهد  هذا  تأسس  اإلداريني.  للمحاسبني  القانوني  املعهد 
اإلداريني  للمحاسبني  املهنية  الهيئات  أكبر  من  وهو   1919 عام 
في  يعملون  وطالبا  عضوا   164.000 حوالي  يضم  و  العالم،  في 

161 دولة. 

 .www.cimaglobal.com للمزيد من املعلومات عن املعهد 
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اجناز مهني جديد

)ACAT(اجملمع يطلق مؤهل محاسب عربي فني معتمد
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جلمعية  العشرين  اإلدارية  الهيئة  اجتماع   2009 آذار   15 في  عقد 

اجلاعوني  عمر  األستاذ  وذكر  القانونيني،  للمحاسبني  العربي  اجملمع 

مدير اجلمعية بأن البحث في االجتماع تركز على اإلصدارات املهنية 

التراخيص  على  حصلت  اجلمعية  بأن  علماً  أخذوا  األعضاء  وأن 

مت  قد  وبأنه  واإلصدارات،  الكتيبات  من  عدد  ونشر  لترجمة  الالزمة 

التدقيق  أعمال  ملمارسة  الدولية  اإلصدارات  ونشر  وطباعة  ترجمة 

املعايير  إلى  باإلضافة   2008 املهنة  أخالقيات  وقواعد  والتأكيد 

وإصدار  وترجمة   2008 عام  إصدار  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية 

ودليل  كتاب  للعام-  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  )وايلي( 

الدولية  احملاسبة  معايير  وإصدار  وترجمة   2008 العملي  التنفيذ 

.2008 للعام  العام  القطاع  في 

التوالي  الثانية على  للمرة  بأن اجلمعية قد عملت  وقال مدير اجملمع 

الدولية  املعايير  بكتاب  املتعلقة  املصطلحات  جميع  ترجمة  على 

بغرض  عاملية  لغات  وبعدة   2008 للسنة  املالية  التقارير  إلعداد 

الدولية،  احملاسبة  معايير  جمللس  اإللكتروني  املوقع  على  وضعه 

الدولية  احملاسبة  معايير  عن  الفنية  امللخصات  وإعداد  وترجمة 

مجلس  عن  الصادرة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  واملعايير 

. للمجمع  اإللكتروني  املوقع  على  ونشرها  الدولية  احملاسبة  معايير 

ومت خالل االجتماع املصادقة على تقرير مدقق احلسابات عن البيانات 

املوازنة  األعضاء  اعتمد  و  املاضي،  للعام  للجمعية  اخلتامية  املالية 

.2009 /12 /31  –  2009 /1 /1 من  للفترة  التقديرية 

جدد  أعضاء  بانتخاب  توصية  اعتمدت  االجتماع  نهاية  وفي 

مبا  العضوية  شروط  فيهم  تتوفر  ممن   2010-2009 اإلدارية  للهيئة 

األعضاء  تزويد  و  واملعلومات  األفكار  وجتديد  اجلمعية  أهداف  يحقق 

اجلمعية. أعمال  سير  عن  شاملة  دورية  مبعلومات 
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الهيئة اإلدارية جلمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني

تبحث في اإلصدارات املهنية الدولية

هيئة األوراق واألسواق املالية في سوريا

تعتمد مؤهل محاسب عربي مهني معتمد ACPA ألغراض الترخيص لديها

شهادة  السورية  العربية  اجلمهورية  في  املالية  واألسواق  األوراق  هيئة  مفوضي  مجلس  اعتمد 
وهيئة  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  عن  الصادرة   »ACPA»معتمد مهني  عربي  محاسب 
 CPA األمريكية  الدولية  املهنية  للشهادات  ومعادلتها  كامبردج،  جامعة   / الدولية  االمتحانات 

الهيئة. لدى  الترخيص  ألغراض  وذلك   ،CA واإلجنليزية 

)يناير(  الثاني  كانون   22 بتاريخ   25 رقم  جلستة  في  القرار  هذا  الهيئة  مفوضي  مجلس  أتخذ  وقد 
رئيس  العمادي  محمد  الدكتور  معالي  من  اخلصوص  بهذا  مذكرة  اجملمع  إدارة  وتسلمت   2009
مبؤهل  تعترف  دولة  سادس  السورية  العربية  اجلمهورية  تصبج  وبذلك  الهيئة،  مفوضي  مجلس 

اجملمع. شهادة 



استقبل معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في 
7 شباط »فبراير« 2009 مبكتبه في مسقط األستاذ طالل ابوغزاله 
رئيس مجلس إدارة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني، حيث عّبر 
رئيس اجملمع ملعاليه عن الشكر والتقدير لقرار قبول شهادة محاسب 
جدول  في  قيدهم  بطلب  يتعلق  مبا   )ACPA( معتمد  مهني  عربي 
احملاسبني واملراجعني )مراقبو احلسابات( وإعفائهم من فترة التمرين 
املقررة قانوناً ملدة سنتني استناداً إلى الفقرة السابعة من املرسوم 

السلطاني رقم 86/77 اخلاص بتنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة.

احملاسبة  مهنة  إليه  وصلت  الذي  باملستوى  اجملمع  رئيس  أشاد  وقد 
في  واملسؤولني  الوزير  معالي  وجهود  إهتمام  وثمن  السلطنة  في 
ملسيرة  ودعم  تطوير  من  الوزراة  أجنزته  ومبا  باملهنة  لالرتقاء  الوزارة 
السامية  والتوجيهات  احلكيمة  الرؤية  ظل  في  الوطني  اإلقتصاد 
حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم . مشيراً 
إلى  أن من مظاهر هذا التطّور، تضاعف  عدد املؤهلني من املواطنني 

العمانيني احلاصلني على شهادة محاسب عربي مهني معتمد.

)ACPA( معتمدة  بأن شهادة محاسب عربي مهني معتمد  ويذكر 
من قبل هيئة االمتحانات الدولية – جامعة كامبردج البريطانية، 
وقد حازت على إعتراف وإعتماد العديد من البلدان العربية منها 
إدرج  حيث  والعراق،  سوريا،  اليمن،  فلسطني،  االمارات،  األردن، 
التدقيق  مهنة  ملمارسة  املعتمدة  املهنية  الهيئات  ضمن  اجملمع 

مهنة  ملزاولة  الترخيص  ألغراض  عنه  الصادرة  الشهادة  واعتماد 
القانونية. احملاسبة 

املعتمد  احملاسبي  املنهاج  مع  ليتالءم  اجملمع  منهاج  تطوير  مت  وقد 
والصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( ويتألف 
املنهاج من ثمانية أوراق رئيسية.  وتقدم االمتحانات باللغة العربية، 
ما عدا الورقة الثامنة فتقدم باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية كمقرر 

إضافي، وذلك في ستة وثالثون مركزاً في املدن العربية الرئيسية.

6

أبوغزاله يشكر وزير التجارة والصناعة الُعماني

»ACPA« على قبول شهادة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني

إعفاء احملاسبني احلاصلني على شهادة الـ ACPA في سلطنة عمان من فترة التمرين املقررة ملدة سنتني

نظراً للظروف اإلقتصادية واملعيشية في قطاع غزه
ACPA أبوغزاله يقدم منحة ألبنائه من قطاع غزة للحصول على مؤهل ال

شخصية  منح  تقدمي  اجملمع-  إدارة  مجلس  -رئيس  أبوغزاله  طالل  األستاذ  قرر 
شهادة  على  احلصول  في  الراغبني  الصامد  غزه  قطاع  أبناء  من  اجلدد  للطلبة 
وغير  )املكملني  القداما  والطلبة   )ACPA( معتمد  مهني  عربي  محاسب 
رسوم  من  عليهم  مستحقات  أية  من  وإعفاءهم  الرسوم(  لدفع  مستكملني 

التسجيل واالمتحان واثمان الكتب.

العضوية  رسوم  من  القطاع  ابناء  من  اجملمع  أعضاء  إعفاء  القرر  في  جاء  كما 
لعام 2009 واعادة ما سدده األعضاء عن هذه السنة وكذلك االعفاء من الرسوم 

املستحقة عن السنني السابقة.

وأكد األستاذ طالل أبوغزاله على ضرورة التواصل مع األعضاء والطلبة في قطاع 
غزه وتنفيذ هذا القرار نظراً للظروف اإلقتصادية واألعباء املعيشية التي مير بها 
أهالي القطاع وشدد على أهمية متابعة طلبة اجملمع من أبناء غزه حتصيلهم 
املهني املرموق وأن يأخذوا حقهم في التأهيل املناسب ليسهموا بشكل فعال 
في خدمة قطاعات األعمال واإلقتصاد، مؤكداً على أن التعليم والتأهيل وبناء 

القدرات من أهم عناصر التحدي والصمود في وجه اإلحتالل.
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ACPA لدورة عام  الـ  بلغ عدد املسجلني جللوس إلمتحنات  هذا وقد 
2009 نحو أربعمائة طالب من جميع أرجاء القطاع. ووفقاً لهذا املنحة 
التسجيل  القطاع  أبناء  من  محاسبة  خريج  أو  محاسب  ألي  يحق 
 »ACPA« للحصول على مؤهل شهادة محاسب مهني عربي معتمد
التسجيل  املنحة رسوم  أبوغزاله وتغطي  على نفقة األستاذ طالل 
واالمتحان وكتب املنهاج. وقد تسلم اجملمع العديد من رسائل الشكر 
والتقدير من القطاعات العامة واخلاصة واجلامعات الرسمية واملراكز 

التدريبية على هذه املنحة السخية.

يطلقها  التي  الثالثة  هي   2009 لعام  املنحة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
السيد أبوغزاله حيث كانت األولى عام 2001 وشملت ألف محاسب 

فلسطيني في الضفة والقطاع ، ومت جتديدها عام 2007 .

التنسيق مع جمعية احملاسبني واملراجعني الفلسطينني
واوضح السيد زهير الناظر ممثل اجملمع واملدير التنفيذي جملموعة طالل 
ابو غزاله في غزة بان اجراءات التسجيل متت بالتنسيق مع جمعية 
احملاسبني و املراجعني الفلسطينية بغزة التي رحبت وباركت هذا العمل 
للجمعية  اإللكترونية  الصفحة  على  اإلعالن  بنشر  وقامت  الطيب 
بتاريخ 2009/02/07 وكذلك وزعته على فروع اجلمعية اخلمسة ) رفح – 

خان يونس – املنطقة الوسطى – مدينة غزة – املنطقة الشمالية(.

وجرى تشكيل جلنة الختيار املقبولني للمنحة تشمل كل من زهير 
الناظر بصفته ممثل اجملمع و املدير التنفيذي لطالل أبو غزالة الدولية و 
األستاذ ماجد البايض رئيس اجلمعية و عدد من أعضاء مجلس اإلدارة 

في جمعية احملاسبني و املراجعني الفلسطينيني.
ومت حتديد معايير لقبول الطلبة الذين سيرشحون للمنحة كاآلتي :-

حملة درجة املاجستير بالكامل من أعضاء اجلمعية .
اجلامعات  من  ممتاز  درجة  بتقدير  البكالوريوس   على  احلاصلون 

الفلسطينية وأعضاء اجلمعية .
احلاصلون على البكالوريوس بتقدير درجة جيد جداً من اجلامعات 

الفلسطينية وأعضاء اجلمعية.
واستكمل العدد الباقي من احلاصلني على البكالوريوس  بدرجة 

جيد مرتفع.
و نتيجة اجلهد املبذول من اجلمعية مت زيادة عدد املقبولني عن طريق 
واحلصول  املنحة  لهذه  للتقدم  إلى 100 طالب  اجلمعية من 50 

.ACPA على مؤهل محاسب عربي مهني معتمد
لذلك قدر أعضاء اإلدارة في جمعية احملاسبني هذه الوقفة الطيبة 
اجملمع في  إدارة  إلى  االلتحاق  إرسال طلبات  العمل على  و جاري 

عمان .

اتصاالت مع اجلامعات الفلسطينية
كما جرى االتصال مع اجلامعات الفلسطينية بغزة ) األزهر- اإلسالمية 
– األقصى – القدس املفتوحة – كلية العلوم و التكنولوجيا ( وقامت 
جامعة األزهر بتعميم املبادرة على موقع اجلامعة االلكتروني وقامت 
كل جامعة بترشيح عدد من احملاسبني و الطلبة األوائل و املوظفني 

لديها.

من  العديد  إلى  االلكتروني  بالبريد  رسائل  إرسال  مت  قد  بانه  واضاف 

والغرفة  األعمال  ورجال  واحلكومية  الوطنية  واملؤسسات  اجلمعيات 
التجارية والشركات العامة واخلاصة والبنوك، وقد قامت الكثير منها 
الدورة  بهذه  لاللتحاق  ترشيح ملوظفيها ومحاسبيها  بإرسال كتب 

وللحصول على املنحة وقبلنا جميع الطلبات املقدمة لنا .

اضافة الى االتصال بالعديد من الطلبة السابقني واملسجلني لدينا 
ولم يحالفهم احلظ في االمتحانات السابقة إلعادة تسجيلهم لهذه 
الدورة واستجاب عدد كثير منهم، ومت إرسال طلباتهم الى إدارة اجملمع 

في عمان.
واكد الناظر انه قد جرى تسليم الطلبة املقبولني في املنحة لهذه 
الدورة املنهاج والكتب املقررة على CD  أو Flash باالضافة الى دليل 

التاهيل للمجمع.
     

ونتيجة االتصاالت مع املؤسسات االخرى في قطاع غزة ذكر الناظر 

ما يلي:

جمعية نقابة اإلداريني في غزة – فلسطني
مت االجتماع مع رئيس النقابة الدكتور محمد املدهون ومت البحث معه 
بنجاح  االمتحانات  يجتاز  موظف  لكل  ترقية  أو  درجة  إعطاء  على 
بصفته الوظيفية مدير ديوان املوظفني في غزة ومت ترشيح عدد من 
أعضاء اجلمعية لاللتحاق بهذه الدورة وطلبنا منه عقد دورات تأهيل 

لهم باجلمعية .

منتدى احملاسب الفلسطيني
 لقد مت االجتماع مع رئيس إدارة املنتدى وطلب منه القيام بتنظيم 
دورات تأهيلية للطلبة امللتحقني بهذه الدورة والذي مت ترشيحهم عن 

طريق منتدى احملاسب الفلسطيني .

مؤسسة التعليم من أجل التوظيف  
جرى االتصال مع هذه املؤسسة وهي مؤسسة امريكية تقوم بالتعاون 
طريق  عن  بغرة  الفلسطينني  احملاسبني  لتدريب   CCIC شركة  مع 
اجلامعة االسالمية لتاهيليهم ليتم توظيفهم خارج القطاع، وطلب 
منهم عقد دورات تأهيلية للطلبة املرشحني من قبلهم لتأهيلهم 

لدخول االمتحانات والدورة. 

جامعة األزهر و اجلامعة اإلسالمية.
بصفتهم مراكز تدريب معتمدين من قبل اجملمع مت االجتماع باملسؤولني 
عن التدريب والتعليم املستمر لتنظيم دورات تأهيل للطلبة املتقدمني 
واملقبولني في املنحة مع العلم أن كالً من اجلامعتني اعلنتا عن املنحة 

والتسجيل على املوقع اإللكتروني لكل منهما. 

اشادتهم  بهم  التقى  الذين  املسؤولني  جميع  عن  الناظر  ونقل 
وتثمينهم للمبادرة في هذه الظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها 
القطاع بعد احلرب الغادرة والبشعة و يقدرون الدور الرائد في فتح اجملال 
للمحاسبني لزيادة حتصيلهم املهني املرموق وأن يأخذوا حقهم في 
التأهيل احملاسبي ليسهموا بشكل فعال في خدمة قطاعات األعمال 
التعليم والتأهيل  بأن  ابو غزاله  واالقتصاد وقناعتهم مبقواة السيد 
االحتالل  وجه  في  والصمود  التحدي  عناصر  أهم  من  القدرات  وبناء 

وخصوصاً في هذه الظروف احلرجة.

-
-

-

-

-
-

-

-
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والعلوم  2009، بدعوة من كلية االقتصاد  آذار »مارس«   5 القاهرة 
رئيس  أبوغزاله  طالل  األستاذ  ألقى  القاهرة  بجامعة  السياسية 
حول  محاضرة  أمس  يوم  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع 
الدكتور  احلوار  وأدار  احملاضر  وقدم  األموال.  غسيل  مكافحة 
في  اإلرهاب  وأبحاث  دراسات  برنامج  رئيس   – شادي  العزيز  عبد 

الكلية.

التي  اخلطيرة  الظاهرة  هذه  بتعريف  احملاضرة  أبوغزاله  استهل 
غسيل  بان  وقال   ، فاضح  بشكل  األخيرة  السنوات  في  تفشت 

التي يتم  إيداع األموال  أو  أو حتويل  األموال هو عمل يتضمن نقل 
جمعها عن طريق أنشطة غير مشروعة )مثل التهريب، اخملدرات، 
من مصادرة  جاءت  األموال  هذه  بان  لالدعاء  محاولة  في  اإلرهاب( 
إلى  وحتويلها  املشروعة  غير  األموال  إخفاء  وبالتالي  مشروعة 

قانونية. أموال 

وأضاف بان غاسلي األموال الذين غالباً ما يتمتعون مبعرفة جيدة 
يتبعون  فيها  يعملون  التي  البالد  في  املرعية  واألنظمة  بالقوانني 
أو  الدولة  خارج  القانوني  غير  األموال  تهريب  منها  أساليب  عدة 

نظم منتدى احملاسب الفلسطيني في غزة في  25 آذار 2009 احتفاالً 
كبيراً مبناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسه والذكرى )19( ليوم احملاسب 
الفلسطيني. حتت شعار« احملاسب املؤهل دعامة للتنمية واإلعمار 
من  حاشد  حضور  وسط   ، الشهداء  احملاسبني  ذوي  خالله  كرم   «

األعضاء والضيوف.

أبوغزاله  التنفيذي لشركة طالل  املدير  الناظر  زهير  وألقى األستاذ 
وشركاه الدولية وممثل اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني كلمة 
مهنة  رفعة  في  ودوره  الفلسطيني  احملاسب  مبنتدى  فيها  أشاد 
احملاسبني  قدرات  تطوير  ضرورة  إلى  مشيراً   ، الفلسطيني  احملاسب 
واإلرتقاء  املتقدمة  العملية  بالدورات  بإحلاقهم  وذلك  العلمية 

مبهنتهم وعملهم.

واجملمع  اجملموعة  وقوف  ألقاها على  التي  الكلمة  الناظر في  وشدد 
للقيام  وتطويرهم  تأهيلهم  بهدف  الفلسطيني  احملاسبني  بجانب 

دورهم واملساهمة في التنمية االقتصادية وزيادة الدخل القومي.

العربي  اجملمع  رئيس  أبوغزاله  طالل  األستاذ  حتيات  الناظر  ونقل 
منحة  على  حصلوا  الذين  عدد  بأن  معلناً  القانونيني  للمحاسبني 
شهادة  على  احلصول  أجل  من  غزه  ألبناء  أبوغزاله  طالل  األستاذ 
محاسب مهني عربي معتمد ACPA من اجملمع العربي للمحاسبني 
القانونيني لدورة نوفمبر 2009 بلغ 400 محاسب ومحاسبة سيؤدون 
بغزة  األزهر  جامعة  في   )12( رقم  مركز  في  العام  هذا  االمتحانات 
ومركز رقم )26( في اجلامعة اإلسالمية ، ومتنى للمتقدمني النجاح 

خلدمة الوطن .

احملاسب  منتدى  من  موجهة  وتقدير  شكر  شهادة  الناظر  وتسلم 
الفلسطيني إلى األستاذ طالل أبوغزاله على تقدمي العديد من املنح 
حملاسبي قطاع غزة للحصول على شهادة ) محاسب مهني عربي 
احلرب  بعد  الفلسطيني  الشعب  لصمود  ودعمه   )  ACPA معتمد 
العدوانية على غزة ، كما تقدم املنتدى بالشكر والتقدير من زهير 
الناظر على تفانية في خدمة احملاسبني وتقدمية كافة التسهيالت 
أبوغزاله  طالل  األستاذ  منحة  عل  املسجلني  للمحاسبني  الالزمة 

.) ACPA لنيل شهادة )محاسب مهني عربي معتمد

يوم احملاسب الفلسطيني في غزة

شهادة تقدير لـ أبوغزاله لدعمه صمود الشعب الفلسطيني

رئيس اجملمع يحاضر في جامعة القاهرة حول:
مكافحة غسيل األموال



بواسطة  أو  مختلفة،  جتارية  عمليات  بواسطة  العمالت  صرف 
األفراد  عليها  يسيطر  التي  املالية  املؤسسات  خالل  من  البنوك 
األموال  غسيل  تسهيل  مثل  أخرى  أساليب  وهناك  املشبوهون، 
املالية  األوراق  وسطاء  خالل  من  كبيرة  مبالغ  تكوين  طريق  عن 
بطريقة تخفي املصدر األصلي، وأسلوب مزج األموال أي استخدام 
أعمال  أنشطة غير مشروعة إلنشاء شركات  الناجتة عن  األموال 

القانونية. التجارية  العمليات  أو مزيفة حتت غطاء  صورية 

وأوضح احملاضر بان عملية غسيل األموال احتلت اهتمام املنظمات 
املتطلبات  وبغياب  انه  كما  القضائية،  والسلطات  الدولية 
الصحيحة  احملاسبية  واملمارسة  املهنية  األخالق  فان  القانونية، 
تتطلب أن يكون لدى شركات احملاسبة والتدقيق إجراءات ملكافحة 

دولية متفق عليها. األموال مبوجب معايير  غسيل 

الدولي للمحاسبني قد عدل تسمية  االحتاد  أن  إلى  وجتدر اإلشارة 
األدلة لتصبح معايير التدقيق الدولية بناء على اقتراح من طالل 
الدولية ملعايير  اللجنة  أثناء عضويته للمجلس وجمللس  أبو غزاله 

املراجعة. ملعايير  الدولية  واللجنة  احملاسبة 
القانوني  التعريف  املهني  واحملاسب  املدقق  يدرك  أن  يجب  وقال 
برنامج  وهناك  املشبوهة،  واألنشطة  األموال  لغسيل  والعملي 
في  واملدقق  احملاسب  تساعد  عامة  وإرشادات  خاص  مراجعة 
األموال  غسيل  أنشطة  عن  للكشف  ومسؤولياتهما  مهامهما 
والعربية  االنكليزية  باللغة  الدليل  أصدر  وقد  عنها،  واإلبالغ 
أبو  طالل  مع  باالشتراك  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع 

الدولية. غزاله 

وأضاف احملاضر، بان مسؤولية منشاءات األعمال أن تضع إجراءات 
يكون  حتى  عميلك«  »اعرف  بسياسة  يتعلق  فيما  مكتوبة 
غير  عن  التورط  من  وموظفيها  نفسها  حماية  باستطاعتها 
املقصود في املساعدة في عمليات غسيل األموال، وبحيث تكون 
إذا  إال  جديد  عميل  قبول  يجوز  ال  كما  مستمرة،  السياسة  هذه 
مت التحقق من هويته سواء أكان فرداً أو شركة أو هيئة، وبالتالي 
االحتفاظ بسجالت عن هويات العمالء وعناوينهم. وجتدر اإلشارة 
برئاسة طالل  للجنة  نتاجاً  العميل جاء  املتعلق مبعرفة  املعيار  أن 

)نيويورك(. الدولي للمحاسبني  أبو غزاله في االحتاد 

1989 لهيئة  إلى تأسيس سبع دول صناعية عام  أبوغزاله  وأشار 
العمل  قوة  اسم  حتت  األموال  غسيل  لعمليات  دولية  رقابة 
توصية  أربعني   1990 عام  أصدرت  التي   )AFATF(املالية للمهمات 

في مجال منع غسيل األموال وفي عام 2001. 

قرارين  اصدر  االحتاد  بان  احملاضر،  أوضح  األوروبي  لالحتاد  وبالنسبة 
املالية  املؤسسات  بتقييد  يتعلق  األول  األموال  غسيل  ملكافحة 
والثاني  األموال،  غسيل  في  املالية  األنظمة  في  واالئتمانية 
غير  الشركات  قطاع  لتشمل  اإليداع  متطلبات  توسيع  في 
ومستشارو  اخلارجيون  واحملاسبون  املدققون  يشمل  وهذا  املالية 
كبيرة،  إنشائية  ببضائع  واملتاجرون  العقارات،  ووكالء  الضرائب، 
ركز على ضرورة معرفة  جديداً  قراراً  االحتاد  اصدر   2005 عام  وفي 
وعلى  العملية  مكان  في  متواجداً  يكن  لم  إذا  خصوصاً  العميل 

احلدود. وعبر  املشبوهني 

للمحاسبني  العربي  اجملمع  رئيس  أشار  عاملي  صعيد  وعلى 
 1998 الذي عقد في فيينا عام  املتحدة  األمم  إلى مؤمتر  القانونيني 
والى  املشروعة  غير  التجارة  عن  الناجمة  األموال  وناقش موضوع 
االجتار  عن  الناجتة  األموال  غسيل  حظرت  التي  فيينا  معاهدة 
شرع  حيث   2000 عام  باليرمو  معاهدة  إلى  أشار  كما  باخملدرات، 
الدول  عبر  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املعاهدة  املتحدة  األمم  برملان 

األموال. بينها غسيل  ومن 

دول  املركزية في عشر  البنوك  بان حكام  احملاضر  يقول  ذلك  وقبل 
غسيل  ملكافحة  عديدة  أنظمة  شّرعت  التي  بازل  جلنة  أسسوا 
عملية  لوقف  مبادئ  بازل  جلنة  أصدرت   1988 عام  وفي  األموال، 
وتدريب  باملعايير  وااللتزام  بالتشريعات  تتعلق  األموال  غسيل 
وضعت   1996 العام  وفي  السجالت،  على  واحلفاظ  املوظفني 

األموال.  قانوناً حول منع غسيل  للكومنولث  العامة  األمانة 

وأوضح أبوغزاله بان األمم املتحدة توجت هذه اإلجراءات بان فوضت 
في  الدول  مبساعدة   )UNODC( واجلرمية  باخملدرات  املعني  مكتبها 
اصدر   2001 العام  وفي  األموال،  بتشريع مكافحة غسيل  القيام 
صندوق النقد الدولي إعالناً يطلب فيه من جميع األعضاء التقيد 
املعايير  لتقييم  برنامجاً  أطلق  املتحدة، كما  األمم  بتعليمات  التام 
ذلك  وبعد  الدولية،  للمهمات  العمل  قوة  وضعتها  التي  الدولية 
أصدرت معاهدة باريس عام 2002 إعالناً ملكافحة غسيل األموال 
االحتاد  توجيه  في  إدخالها  مت  التي  االستراتيجة  وحتسني  لدعم 
األوروبي، وأخيراً مت تأسيس احتاد يعرف مبجموعة ولفسبيرغ يضم 
ونشرها  األموال  غسيل  مكافحة  مبادئ  لوضع  عاملياً  مصرفاً   12
خبراء  فريق  ترأس  قد  غزاله  أبو  طالل  أن  أيضاً  ويذكر  للبنوك. 
للتأهيل  املتحدة  األمم  وفريق  واإلبالغ  احملاسبة  ملعايير  املتحدة  األمم 

املهني.

األموال«  غسيل  مكافحة  »دليل  توزيع  احملاضرة  ختام  في  وجرى 
أسئلة  على  أبوغزاله  طالل  األستاذ  فيه  رد  شامل  وحوار 

احلضور. واستفسارات 
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جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني تعقد 

دورات تأهيلية وتدريبية متخصصة 

الدورات  القانونيني   للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  عقدت 
التدريبية والتأهيلية املتخصصة التالية

املوازنات التقديرية وإعداد القوائم املالية وفقاً ملعايير احملاسبة 
الدولي

مفهوم  عن  احلديثة  باالجتاهات  املشاركني  تعريف  الى  وتهدف 
املشاركني  وتعريف  وأهدافها  وأهميتها  التقديرية  امليزانيات 
متابعة  كيفية  وخطواتها  التقديرية  امليزانيات  إعداد  بكيفية 
للميزانيات  الهائلة  بالطاقات  املشاركني  تنفيذها,تعريف 
بالطاقات  الوعي  وتعميق  ورقابة  تخطيط  كأداة  التقديرية 
الهائلة للميزانيات التقديرية كأداة تنسيق بني األنشطة اخملتلفة 

للمنشأة وكأداة للتوفيق بني الطموحات واملوارد املتاحة.

وتدقيق  احملاسبة  مهنة  مزاولة  إلمتحانات  التأهيلية  الدورة 
)JCPA( احلسابات في األردن

وتهدف الى تأهيل املشاركني للجلوس المتحانات »JCPA« للحصول على الترخيص ملزاولة مهنة احملاسبة القانونية في االردن وتزويد 
املشاركني من املتخصصني في مجال احملاسبة والتدقيق واملدراء املاليني على اختالف مستوياتهم اإلدارية باملهارات واخلبرات الالزمة في 

القطاع اخلاص والعام. 

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

أعضاء جدد

سلطنة عمان محمد بن سعيد الشعيلي 

األردن غدير خليل فريج   

لبنان أحمد عمر اخلطيب  

األردن احسني علي حسن اخلطيب  

قطر نادر ابراهيم عدوية  

اإلمارات العربية املتحدة محمد كامران سليمان  
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أخبار مهنية دولية

منتدى مكاتب املراجعة )FoF(  يرحب بإكمال املشروع التوضيحي جمللس املعايير الدولية 

)IAASB( للمراجعة والتأكيد

بإكمال   )IAASB( والتأكيد  للمراجعة  الدولية  املعايير  بقيام مجلس   )FoF( املراجعة  مكاتب  منتدى  أعضاء  رحب   -2009 آذار   3 نيويورك، 
املشروع التوضيحي، كما دعوا إلى ضرورة تطبيق الشركات التابعة لعضوية املنتدى ملعايير التدقيق الدولية )ISAs( املعدلة التي مت إصدارها 

كجزء من املشروع. 

الدولية  املعايير  تاريخ مجلس  في  املشاريع  أهم  إحدى  املشروع  هذا  »يعتبر  احملاسبة  مكاتب  منتدى  رئيس  ماكسويل  دايفيد  وقد صرح 
 )ISAs( الدولية  التدقيق  معايير  على  التحسينات  من  مزيد  عنه  املشروع سينتج  هذا  إكمال  »إن  وأضاف   )IAASB(“ والتأكيد  للمراجعة 

وسينعكس ايجابيا على مدى تقيد املنشآت حول العالم مبعايير التدقيق الدولية«. 
وقد تضمن املشروع التوضيحي ملعايير التدقيق الدولية مراجعة شاملة جلميع معايير التدقيق الدولية )ISAs( واملعايير الدولية للرقابة 
على اجلودة )ISQC( بهدف تعزيز وزيادة وضوح هذه املعايير وبالتالي تشجيع تطبيقها وااللتزام بها من قبل الشركات والهيئات احملاسبية 

بشكل أكبر. 

وقد تضمن هذا املشروع مراجعة عددا من املعايير مبا في ذلك تلك التي تتضمن مهام التدقيق واألطراف ذات العالقة واملصادقات اخلارجية 
وتدقيق التقديرات احملاسبية واالستعانة بعمل خبراء بهدف تعزيز جودة عمليات التدقيق في هذه اجملاالت الرئيسية. 

وقد مت تعديل )36( معيارا دوليا ومراجعة الطرق اإلجرائية املتبعة عند تطوير هذه املعايير واملوافقة عيها  من قبل مجلس اإلشراف على 
املصلحة العامة )PIOB(. وتصبح جميع هذه املعايير البالغ عددها )36( معيارا دوليا معدال سارية املفعول على عمليات تدقيق البيانات 

املالية للفترات التي تبدأ في 15 كانون أول ) ديسمبر(، 2009 أو بعد ذلك. 
املهنة وتطوير  العام، من خالل تعزيز  القطاع  دولية للمحاسبة تعنى بخدمة  )IFAC( يعتبر منظمة  الدولي للمحاسبني  االحتاد  مجلس 

االقتصاديات العاملية. 

 www.ifac.org :ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكتروني التالي

مجلس معايير احملاسبة الدولية يقترح تعديالت على متطلبات إلغاء اإلعتراف

 2009 آذار   31 في  الدولية  احملاسبة  معايير  أصدر مجلس  نيويورك- 
بهدف  العام  القطاع  قبل  من  عليها  للتعليق  إيضاحية  مسودة 

حتسني متطلبات إلغاء اإلعتراف باألدوات املالية.

كما اقترح مجلس معايير احملاسبة الدولية تعزيز متطلبات اإلفصاح 
بأصل  باإلحتفاظ  فيها  املنشأة  تستمر  التي  املواقف  في  خصوصا 
مالي يستوجب استبعاده من الدفاتر احملاسبية أو عدم اإلعتراف به 
مبوجب هذه املقترحات. وتسمح اإلفصاحات اإلضافية للمستخدمني 

بتقييم اخملاطراملرتبطة مبثل هذه األصول بشكل أفضل.

وتشكل هذه املقترحات جزءا من املراجعة الشاملة التي يقوم بها 
امليزانية  خارج  البنود  ألنشطة  الدولية  احملاسبة  معايير  مجلس 
 2008 أول  كانون  في  الصادرة  املقترحات  نشر  ومتابعة  العمومية 
املنشأة  بها  التي تتحكم  املنشات  لتعزيز وتطوير متطلبات حتديد 

وتراقبها أو ما يعرف بتوحيد أو دمج الشركات.

وكانت قمة الدول العشرين الكبرى )G 20( املنعقدة في واشنطن 
تعبر عن قلقها حول  بتوصيات   ثاني 2008 قد خرجت  في تشرين 
قيام املنشآت املسؤولة عن إعداد التقارير املالية ، وخصوصا البنوك، 
التوريق املالي واالتفاقيات  باستخدام أشكاال وهياكل خاصة إلدارة 
املالية املعقدة، واعتبرت القمة ذلك مسألة تدعو إلى بذل املزيد من 

اإلهتمام . وقد جاءت املراجعة الشاملة التي قام بها مجلس معايير 
احملاسبة الدولية  خملاطر البنود خارج امليزانية العمومية كاستجابة 

مباشرة لتوصيات قمة الدول العشرين الكبرى بهذا اخلصوص.

طاولة  إجتماعات  عقد  الدولية  احملاسبة  معايير  مجلس  وينوي 
مستديرة عامة للحصول على مزيد من اآلراء حول مقترحات إلغاء 
اإلعتراف ودمج الشركات ولتوسيع مدى فهم نقاط التداخل ما بني 
)IASB(ومجلس  الدولية   املشروعني. وكان مجلس معايير احملاسبة 
معايير احملاسبة املالية األمريكي )US FASB( قد أعلنا من قبل عن 
نيتهما بدمج هذين املشروعني مبجرد قيام مجلس معايير احملاسبة 

املالية بإكمال التعديالت قصيرة األجل على معاييره احلالية.

واملقترحات  املالحظات  الدولية  احملاسبة  معايير  مجلس  ويستقبل 
حول املسودة اإليضاحية لغاية 31 متوز 2009. ومن املمكن اإلطالع 
جمللس  اإللكتروني  املوقع  زيارة  خالل  من  اإليضاحية  املسودة  على 

معايير احملاسبة الدولية.

معايير  بتطوير  يعنى   )IASB( الدولية  احملاسبة  معايير  مجلس 
لعرض  أساسا  تكّون في مجموعها  اجلودة  عالية  عاملية  محاسبة 

البيانات املالية بشكل واضح يتسم بالشفافية واالتساق.

www.iasb.org :ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكتروني

11
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تتمة ......

3.الفوائد والعموالت واخلصميات وفروقات العملة:
رغم أن القاعدة العامة ألغراض فرض ضريبة الدخل هي أن جميع 
الدخول خاضعة إال إذا ورد نص باستثناء وبالتالي فإن ما ورد من مصادر 
دخل في الفقرة )أ( من املادة )3( وقد ورد على سبيل املثال ال احلصر, 
وفي موضوع الفوائد جاء النص واضح باإلخضاع للفوائد والعموالت 
... ولكن املّشرع أورد نص باالستثناء ... حيث استثنى املشرع الفوائد 
فوائد  بأنها  توصف  والتي  فيها  املشكوك  الديون  على  والعموالت 
على  التحاسب  مع  الحقاً(  عنها  احلديث  )سيتم  معلقة  وعموالت 
أساس االستحقاق وفقاَ ألحكام البند )1( في الفقرة )أ( من املادة )5( 
وقد  النقد,  أساس  على  عنها  التحاسب  الدخل,  قانون ضريبة  من 
صدرت تعليمات عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبوافقة 
وزير املالية, رقم )19( لسنة 2003, وتتوافق مع التعليمات الصادرة 
البنك املركزي للبنوك بهذا اخلصوص, من أهم ما ورد في تلك  عن 

التعليمات:
متى تعتبر الفوائد والعموالت بأنها معلقة؟

عن  العميل  توقف  تاريخ  على  األقل  على  يوم   180 مرور  بعد 
الدفع.

متى يعتبر التعليق ملغي؟
إذا منح العميل تسهيالت جديدة.

إذا سدد العميل أي مبلغ يعادل قيمة ال تقل عن 50% من الفوائد 
املستحقة عن السنة التي سدد خاللها.

احملصلة  املبالغ  أعاله  الوارد  السداد  مفهوم  ضمن  يدخل  ال 
واملسددة في حساب العميل نتيجة التنفيذ على الضمانات, أي 

التسديد غير الطوعي ال يعتبر تسديداً ألغراض إلغاء التعليق.
والعموالت  الفوائد  عن  املكلف  محاسبة  يتم  ومتى  كيف 

املعلقة؟
يتم التحاسب على األساس النقدي, أي في السنة التي يتم فيها 

قبض الفوائد والعموالت أو في حال إلغاء شروط تعليقها.
األغراض تطبيق هذه التعليمات, تعامل جميع حسابات العميل 
العميل  لدى  كان  لو  أنه  أي  واحدة,  كوحدة  الواحد  البنك  لدى 
عن  متوقف  العميل  وكان   , قرض  مدين, حساب  جاري  حساب 
الدفع مدة ال تزيد على 180 يوم, أي أن أي أن الفوائد والعموالت 
على هذين احلسابني أصبحت معلقة.وفي نفس الوقت مت منح 
العميل تسهيالت من خالل فتح إعتمادات مستندية لصاحله, 
فهذه احلركة على حساب آخر له تعني ضمن مفهوم الوحدة 
الواحدة حلسابات العميل, من احلاالت التي يلغى فيها التعليق 

لباقي احلسابات.
شهادة  عنها  يصدر  أن  الشركة  أو  البنك  على  يحضر  وأخيراً 
بنكية بأي فوائد أو عموالت قد مت تصنيفها بأنها معلقة, فإصدار 
الشهادة يعني إستفادة العميل منها بتنزيل الفوائد والعموالت 
ضمن النفقات أو ضمن اإلعفاءات حسب طبيعة احلال, رغم تعليق 
الفوائد, خاصة في ظل عدم محاسبة اجلهة مانحة التسهيالت 

على تلك الفوائد أو العموالت )لم 
تدخل ضمن إيراداتها(.

في  عقد  أي  عن  الناشئة  4.األرباح 

اململكة, سواًء كان مصدر تلك األرباح 

من داخل اململكة أو من خارجها ومن 

أرباح  ع  املشرَّ طرحها  التي  األمثلة 

التمثيل  بدل  والتعهدات...  املقاوالت 

بالوساطة التجارية... وما ماثل.

إلتزام  أي  عن  الناجمة  5.املكاسب 

اخلبرة,  اإلستشارات,  مسائهة,  أو 

املنقولة  غبر  األموال  من  العقارات,  إيجارات  بدل  وكذلك  التحكيم 

األخرى واألرباح الناشئة عنها.

6.بدل خلو واملفتاحية والشهرة.

استغالل  أو  الستعمال  االمتياز  حق  منح  أو  تأجير  أو  بيع  7.عوائد 

العالمات التجارية أو تصميم أو حق تأليف.

كما يالحظ هنا أن املشرَّع إجته الى عدم توزيع الدخل أو محاسبة 
املكلف عن الدخل املتحقق له دفعة واحدة في سنة حتققه حيث 
من  عدد  على  املتحقق  الدخل  توزيع  ميزة  من  يخلو  النص  أصبح 
حالة  عدا  ما  الدخل  مصادر  جميع  على  ينسحب  وهذا  السنوات, 

واحدة سيتم التطرق إليها عند احلديث عن إستهالكات الحقة.

كما يالحظ هنا أن املشرِّع وألول مرة يتحدث عن موضوع الشهرة, لكن 
يجب التأكد أن احلديث هنا عن دخل متحقق, أي أن هناك تدفق مالي 
أي مبعنى آخر أن اإلشارة هنا الى الشهرة املشتراة. وتظهر الشهرة 
عندما يدفع مقابل األصول قيمة تزيد على قيمته السوقية, وميثِّل 
هذا الفرق )الزيادة( قيمة الشهرة والتي تخضع للضريبة للشخص 

القابض )بائع األصول( دفعة واحدة في سنة حتققها.

وغير  للمقيمني  أنواعه  التأمني بكافة  أعمال  الناشئ عن  8.الدخل 

املقيمني.

بأحكام  املشمولة  األصول  بيع  عن  الناشئة  الرأسمالية  9.األرباح 

هذا  أن  نرى  هنا  ومن  اإلرث.  طريق  بغير  ملكيتها  ونقل  اإلستهالك 

احلكم في إخضاع األرباح الرأس مالية يشمل:-

األصول اخلاضعة لإلستهالك ضريبياً.
نقل امللكية يشمل أيضاً حاالت اإلندماج، وال يشمل حالة اإلرث.

مقاالت

املرشد الضريبي )3(
الدكتور وائل العكشة - مدير التخطيط والسياسات / دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

-1

-2

-3

-4

-5

-
-
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وأما بخصوص عملية إحتساب األرباح اخلاضعة للضريبة من تلك 
األرباح الرأسمالية، فهي على النحو التالي:-

يتم إحتساب األرباح الناشئة عن بيع /نقل ملكية األصل كما 
يلي:-

صافي القيمة البيعية – القيمة الدفترية = األرباح
مجمع   – التاريخية  الكلفة   = الدفترية  القيمة  بأن  علماً 

اإلستهالك
تتم املقارنة ما بني األرباح املتحققة ومجمع اإلستهالك ضريبياً، 
وتعتبر القيمة األقل هي األرباح اخلاضعة للضريبة بغض النظر 
نقل  أو  البيع  عملية  من  املتحققة  الفعلية  األرباح  قيمة  عن 

امللكية.
أما بخصوص حالة اخلسائر والتي متثل جزء من املصاريف والتي 
سيتم احلديث عنها الحقاً، فتطبق عليها القاعدتني أعاله، متاماً 

كما هي حالة األرباح.

في  تهدف  أنها  أعاله  اإلخضاع  في  الرئيسية  القاعدة  من  ويالحظ 
خالل  من  امللكف  إستفادها  التي  امليزة  إسترداد  إلى  األعلى  حدها 
أصل  كان  إذا  ذلك  ودليل  إستهالك،  كمصروف  سابقاً  تنزيله  مت  ما 
ضمن  إستهالكه  تنزيل  يتم  لم  أي  ضريبياً،  مستهلك  غير  معني 
فطبقاً  دينار  مليون  بربح  بيعه  ومت  السنوي  اإلستهالك  مصروف 
يوجد  فال  للضريبة،  اخلاضعة  الرأسمالية  األرباح  إحتساب  لقاعدة 
أرباح خاضعة للضريبة كون قيمة مجمع اإلستهالك تساوي صفر.

مهما  والعينية  النقدية  واجلوائز  واملسحوبات  اليانصيب  أرباح   .10

كانت تسميتها.

ومن النص جند ما يلي-
األرباح واجلوائز اخلاضعة لضريبة تلك التي تبلع قيمتها 1000 

يزيد. دينار وما 
.%10 الضريبية مبعدل  اجلوائز  تخضع 

تقاصها  أو  ردها  يجوز  ال  ونهائية  مقطوعة  الضريبة  تعتبر 
الضريبي  الوعاء  في  األخرى  للدخول  تضاف  ال  وبالتالي 

. للمكلف
مانح  عاتق  على  تقع  وتوردها  الضريبة  خصم  مسؤولية 
الضريبة  منه  فتحصل  بذلك  إلتزامه  عدم  حالة  وفي  اجلائزة، 

لو كانت مستحقة عليه. كما 
اجلائزة، في حالة  ملانح  اإلنتاجية  النفقات  اجلائزة ضمن  تعتبر 

األوصل. والتوريد حسب  باإلقتطاع  إلتزامه 
يضاف ملبلغ الضريبة املقتطعة 10% من قيمة اجلائزة كضريبة 
خدمات إجتماعية ) وفقاً نظام إقتطاعات ضريبة الدخل رقم 

)7( لسنة 2003-املادة 11(.
الضريبة  إقتطاع  ألغراض  املقدمة  العينية  اجلوائز  تقيم 
املشار  النظام  من   10 )املادة  الكلفة  بسعر  عنها  املستحقة 

أعاله(. إليه 
يتم توريد الضريبة املقتطعة خالل مدة ال تتجاوز 30 يوماً من 

تاريخ إستحقاق الربح أو السحب أو اجلائزة.
يتبع......

-

-
-
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-
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األمور البيئية وتدقيق البيانات املالية )اجلزء األول(
الدكتور أحمد حلمي جمعة - أستاذ احملاسبة والتدقيق املشارك / جامعة الزيتونة األردنية

تتمة ....

تأثير األمور البيئية على إجراءات التدقيق 
ممارسة  بيان  في  الدولي   والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  يشير 
التدقيق الدولي )1010( إلى أنه يجب على املدقق عند تدقيق املنشآت 
وبالتالي  التدقيق  إجراءات  البيئية على  األمور  تأثير  مراعاة  اخملتلفة 

يجب على املدقق مراعاة ما يلي: 

1. فهم املنشأة وبيئتها ومخاطر األخطاء اجلوهرية 
التدقيق  معيار  مراعاة  مع  أنه  الى  اإلشارة   – بدء  ذي  بادئ   – يجدر 
التدقيق حاجة  أنواع  أنه توجد في كافة  الدولي )315( ميكن القول 
ملعرفة كافية حول طبيعة عمل املنشأة، ليتمكن املدقق من حتديد 
وفهم األمور التي قد تكون ذات تأثير مهم على البيانات املالية، وعلى 

عملية التدقيق، والتقرير املقّدم .

 وللحصول على الفهم الكافي لطبيعة عمل املنشاة، فإن املدقق 
املنشاة  عمل  على  تؤثر  التي  املهمة  احلاالت  االعتبار  بعني  يأخذ 
حيث  البيئية  واملشاكل  كاملتطلبات  ضمنه،  تعمل  الذي  والقطاع 
إن مستوى معرفة املدقق املتعلق باألمور البيئية، واملالئمة لتكليف 
معني، هو أقل من املستوى املوجود، عادة، لدى اإلدارة أو خبراء البيئة.

كافية  تكون  أن  تتطلب  املدقق  معرفة  مستوى  فإن  ذلك،  ومع 
واملعامالت  للحوادث  فهم  على  واحلصول  حتديد  من  لتمكينه 

تأثير مهم  التي قد يكون لها  البيئية  املتعلقة باألمور  واملمارسات 
على البيانات املالية وعلى عملية التدقيق، وبناء على ما تقدم يجب 

على املدقق مراعاة األتي:

1- القطاع الذي تعمل فيه املنشاة
واحتماالت  التزامات  وجود  إمكانية  على  مؤشراً  ذلك  يكون  فقد 
بيئية، كما أن هناك قطاعات معينة، بطبيعتها، متيل إلى تعرضها 
النفط  الكيماوية،  الصناعات  ضمنها  ومن  مهمة،  بيئية  خملاطر 
والغاز، صناعة األدوية، استخراج املعادن، املناجم، قطاع املرافق، وقد 
ال حتتاج املنشاة أن تعمل في إحدى هذه القطاعات لتكون معرضة 
خملاطر بيئية مهمة. وان التعرض احملتمل خملاطر بيئية مهمة قد ينشأ، 

بشكل عام، في أي منشاة تكون:

1. خاضعة لدرجة كبيرة إلى قوانني وأنظمة بيئية. 

2. متتلك، أو لديها ضمان على، مواقع ملوثة من املالكني السابقني 
)التزامات بديلة(.

3. لديها عمليات تشغيل:

املياه  تلوث  أو  اجلوفية،  واملياه  التربة  تلوث  تسبب  قد   1/3
السطحية، أو تلوث الهواء. 
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2/3 تستعمل مواد خطرة. 
3/3 تخلق أو تنتج نفايات خطرة. 

4/3 لها تأثير سلبي على الزبائن أو املوظفني أو الناس الساكنني 
بجوار مواقع الشركة. 

)2(بيئة الرقابة
الرقابة  لبيئة  فهم  على  املدقق  يحصل  التدقيق،  أنواع  كافة  في 
الضوابط  جتاه  واإلدارة  املدراء  وأفعال  وإدراك  موقف  لتقدير  تكفي 
الداخلية وأهميتها في املنشأة، وتتضمن عوامل احلصول على فهم 

لبيئة الرقابة املتعلقة باألمور البيئية التالية :

البيئية  بالضوابط  املتعلقة  وجلانه،  اإلدارة  مجلس  وظائف  أداء   .1
للمنشأة.

البيئة،  قضايا  جتاه  وأسلوبها  تشغيلها  وطريقة  اإلدارة  فلسفة   .2
مثل ما يلي:

1/2 أي جهود لتحسني األداء البيئي للمنشاة.
2/2 املشاركة في برامج التصديق على أنظمة اإلدارة البيئية.

3/2 النشر الطوعي لتقارير األداء البيئي )تقرير األداء البيئي( وهو 
تقرير منفصل عن البيانات املالية، حيث توفر املنشأة لألطراف 

الثالثة معلومات وصفية حول:
التزامات املنشأة جتاه األوجه البيئية للمشروع.

سياساتها وأهدافها في هذا اجملال.
إجنازاتها في إدارة العالقة بني عمليات املشروع واخملاطر البيئية.

معلومات كمية عن أدائها البيئي.
املتعلقة  تلك  مثل،  اخلارجية  التأثيرات  جتاه  اإلدارة  أفعال  ردود 
مبتطلبات الرقابة واإللتزام املفروضة من قبل السلطات النظامية 

والوكاالت امللزمة.

3. الهيكل التنظيمي للمنشاة، وطرق إناطة الصالحيات واملسئوليات 
للتعامل مع وظائف التشغيل البيئية واملتطلبات النظامية.

التدقيق الداخلي، وإجراء  الرقابة اإلدارية، وبضمنه وظيفة  4. نظام 
بني  املناسب  الفصل  وإجراءات  األفراد،  وسياسات  البيئي،  التدقيق 

الواجبات.

)3(تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية:

1.اخملاطر الذاتية
قد يستخدم املدقق اجتهاده املهني لتقييم العوامل املتعلقة بتقدير 
اخملاطر الذاتية عند وضع خطة التدقيق الشاملة،وقد تتضمن هذه 
العوامل، في بعض احلاالت، مخاطر وجود معلومات خاطئة جوهرية 
في البيانات املالية بسبب أمور بيئية )مخاطر بيئية(، لذا فإن اخملاطر 
البيئية قد تكون جزءاً من اخملاطر الذاتية، وبناءا على ما تقدم يجب 

على املدقق األخذ بعني االعتبار ملا يلي:
 

2.اخملاطر البيئية على مستوى البيانات املالية:

تشريعية  الناشئة عن متطلبات  اإللتزام  تكاليف  1/2 مخاطر 

أو تعاقدية.
2/2 مخاطر عدم اإللتزام بالقوانني والتنظيمات البيئية.

الزبائن،  بيئية محددة من قبل  احملتملة ملتطلبات  التأثيرات   3/2
ولردود أفعالهم املمكنة حول التصرف البيئي للمنشأة. 

3.اخملاطر البيئية على مستوى أرصدة احلسابات أو فئة املعامالت:
من  هاماً  جزءاً  تشكل  البيئية  اخملاطر  بأن  املدقق  اعتقاد  حالة  في 
تقدير اخملاطر الذاتية، فإن عليه ربط هذا التقدير مع أرصدة احلسابات 
املهمة وطائفة املعامالت على مستوى التأكيدات، عند قيامه بوضع 
البيئية على مستوى  للمخاطر  أمثلة  يلي  وفيما  التدقيق،  برنامج 

أرصدة احلسابات أو طائفة املعامالت:

1/3 مدى اعتماد رصيد احلساب على تقديرات محاسبية معقدة 
تتعلق بأمور بيئية، على سبيل املثال-  قياس مخصصات بيئية 
إلزالة تلوث األرض وإصالح املوقع مستقبالً، ولذلك يوفر املعيار 
احملاسبية   التقديرات  تدقيق  املوسوم:  الدولي)540(  التدقيق 
إرشادات للمدقق في مثل هذه احلاالت، وقد تكون اخملاطر الذاتية 
كبيرة في حالة وجود نقص في املعلومات التي على ضوءها مت 
بناء تقدير معقول، مثالً بسبب التقنية املعقدة إلزالة وإصالح 

املوقع.
2/3 مدى تأثير رصيد احلساب مبعامالت استثنائية أو غير مكررة 

تتضمن أمور بيئية. 

4.مخاطر الرقابة:
الرقابة  ونظام  احملاسبي  للنظام  فهم  على  املدقق  حصول  بعد 
عند  البيئية  األمور  تأثير  دراسة  إلى  املدقق  يحتاج  فقد  الداخلية، 
الرقابة، وعند أي اختبارات للرقابة قد تكون ضرورية  تقدير مخاطر 
لدعم التقدير، ومن أمثلة الضوابط البيئية السياسات واإلجراءات 

املتعلقة بـ :
مراقبة االلتزام بالسياسة البيئية للشركة، إضافة لاللتزام بالقوانني 

واألنظمة البيئية ذات العالقة. 
يتضمن تسجيل  والذي  مناسب،  بيئي  بنظام معلومات  االحتفاظ 
مثالً، الكميات الفعلية للنفايات املنبعثة واخلطرة، واخلواص البيئية 
قبل  من  املنجز  التفتيش  ونتائج  املساهمني،  وشكاوي  للمنتجات، 

الوكاالت امللزمة، وحدوث وتأثيرات احلوادث، ... وغير ذلك.
توفير مطابقات للمعلومات البيئية مع املعلومات املالية املناسبة 
من  التخلص  كلفة  مع  اإلنتاج  لنفايات  الفعلية  الكميات  مثالً، 

النفايات. 
تؤثر على  التي  العالقة  ذات  والطوارئ  البيئية احملتملة  األمور  حتديد 

املنشاة.
 

يستنتج  قد  بيئية،  ضوابط  بوضع  املنشاة  قيام  حالة  في  لذلك 
املدقق حاجته للحصول على فهم للضوابط البيئية، كما يجب أن 
يستفسر املدقق عن األشخاص املشرفني على هذه الضوابط، لغرض 
إذا مت حتديد أية أمور بيئية قد يكون لها تأثير جوهري  معرفة فيما 
للحصول  املدقق  إمكانيات  أحد  فإن  وبالتالي  املالية،  البيانات  على 
على فهم لرقابة املنشاة على األمور البيئية قد يكون باإلطالع على 
عن  غالباً،  التقرير  هذا  يفصح  - حيث  وجد  إن  البيئي-  األداء  تقرير 
التزامات وسياسات املنشأة البيئية، وضوابطها البيئية الرئيسية. 
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)4(إجراءات الرقابة:

ممارسة  بيان  في  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  يشير 
تصميم  اإلدارة  مسئولية  من  إنه  إلى   )1010( الدولي  التدقيق 
منظمة  إدارة  حتقيق  في  للمساعدة  الداخلية  الضوابط  وتشغيل 
بيئية،  أوجه  أية  ذلك  ويتضمن  املستطاع،  قدر  للشركة،  وكفوءة 
لذلك فأن طريقة حتقيق اإلدارة لرقابتها على األمور البيئية تختلف 

في الواقع من حيث:

1. املنشآت التي يكون تعرضها للمخاطر البيئية منخفض، واملنشآت 
املشابهة، يحتمل أن تكون رقابتها وسيطرتها على األمور البيئية 

كجزء من النظام احلسابي أو نظام الرقابة الداخلي اخلاص بها؛

بيئية  خملاطر  معرضة  قطاعات  في  تعمل  التي  املنشآت  بعض   .2
الغرض،  لهذا  فرعي  داخلية  رقابة  بنظام  وتعمل  تُصمّم  قد  عالية 
وذلك ينسجم مع املعايير املوجودة  ألنظمة اإلدارة البيئية –  في عام 
1996 مت إصدار معايير أنظمة اإلدارة البيئية من قبل املنظمة الدولية 
مع  مواصفات   – البيئية  اإلدارة  أنظمة   :14001 القياسي  للتوحيد 
إرشادات لكيفية استعمالها ، صادرة عن املنظمة الدولية للتوحيد 
املشاركة  للمنظمات  املواصفات  وتتطلب  بسويسرا-   القياسي 
كما  مهمة،  بيئية  أوجه  إلدارة  منظمة  منهجية  وتطبيق  بوضع 
األقطـار  لبعض  وبالنسبـة  لها،  املستمر  بالتطوير  التزام  تتضمن 
الصادرة  كاملعايير  أخرى،  بيئية  معايير  تستخدم  التي  األقاليم  أو 
عن االحتاد  األوروبي بالنيابة عن اشتراك املنشأة في ) خطة االحتاد 

اإلقليمية  أو  القطرية  املعايير  هذه  فإن  والتدقيق(،  لإلدارة  األوروبي 
ميكن استعمالها من قبل الشركة كنماذج أيضاً(.

رقابة  بنظام  ضوابطها  جميع  وتشّغل  تُصمّم  أخرى  منشآت   .3
متكامل، يتضمن السياسات واإلجراءات املتعلقة باألمور احملاسبية 

والبيئية واألخرى )مثالً، اجلودة والصحة والسالمة(.

وأما بالنسبة ألغراض التدقيق، فإنه ال يوجد فرق في كيفية حتقيق 
وجود  عدم  فإن  األخص،  وعلى  البيئية،  األمور  على  لرقابتها  اإلدارة 
االستنتاج  املدقق  على  بأن  لوحده،  يعني،  ال  البيئية  اإلدارة  أنظمة 
بوجود رقابة غير كافية على النواحي البيئية للمنشاة، لذلك فقط 
في حالة وجود أمور بيئية، حسب اجتهاد املدقق، قد يكون لها تأثير 
جوهري على البيانات املالية للمنشأة، فإن املدقق يحتاج أن يحصل 

على األتي:

)1(فهم لسياسات وإجراءات املنشأة املهمة التي تتعلق مبراقبتها 
وسيطرتها على األمور البيئية الضوابط البيئية للمنشأة وذلك 

لغرض التخطيط لعملية التدقيق، 
)2(وضع أسلوب التدقيق الفّعال. 

وفي مثل هذه احلاالت فإن املدقق يهتم فقط بتلك الضوابط البيئية 
التي  الداخلية  الرقابة  ونظام  احملاسبي  النظام  خارج  أو  داخل  من 

تعتبر مناسبة لعملية تدقيق البيانات املالية.
يتبع ....


