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اإلدارة مجلس  رئيس  رسالة 

 1984 عام  في  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  أسسنا  عندما 
كان احللم يراودنا بأن نحقق، في نهاية املطاف، أهدافه املتمثلة في 
تعزيز مهنة احملاسبة وتدقيق احلسابات ودورهما الهام في جناح ومنو 
رفد  في  املساهمة  وبالتالي  واخلاص،  منها  العام  املؤسسات،  وتطور 

العربية.  الدول  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  جهود 

اآلن وبعد 25 عاماً من العمل اجلاد والدؤوب، لم يتحقق حلم البدايات 
املستوى  فعلى  ودوليا.   إقليميا  اجملمع  دور  ترسخ  بل   فحسب 
والتجارة   احملاسبة  كليات  خريجي  مقصد  اجملمع  أصبح  االقليمي، 
للتزود  العرب  احملاسبني  من  املهنة  وممارسي  اجلامعات  من  واالقتصاد 
باملعرفة ولتعزيز قدراتهم العلمية واملهنية طالبني التأهيل املتقدم 
)ACPA(التي  واحلصول على شهادة« محاسب عربي مهني معتمد« 
باإلضافة  هذا  العربية،  البلدان  أغلب  في  املهنة  ملزاولة  تؤهلهم 
احلاجات  تلبي  التي  واملتنوعة  املتخصصة  التدريبية  الدورات  إلى 
شهادة  حظيت  وقد  واألعمال.   املال  لعالم  واملتزايدة  املستمرة 
ولهذا  العربية.  الدول  معظم  من  رسميا  واالعتراف  بالدعم  اجملمع 
له عقد  تتيح  التي  التعاون  اتفاقيات  من  العديد  اجملمع  وقع  الغرض 
واملدن  العواصم  مختلف  في  املهني  احملاسبي  التأهيل  امتحانات 

والتكلفة. واجلهد  للوقت  وتوفيرا  الطلبة  على  العربية تسهيال 

أما على املستوى الدولي، يكاد يكون اجملمع هو املرجع األول للهيئات 
واللجان  واجملالس  الهيئات  قبل  من  واعتمد  الصلة،  ذات  الدولية 
ترجمة  في  لها  مرجعاً  والتدقيق  باحملاسبة  املعنية  اخملتلفة  الدولية 
التقارير  وإعداد  والتدقيق  للمحاسبة  الدولية  املعايير  وتوزيع  ونشر 
املهنية  الهيئة  وهو  املهنة،  سلوكيات  وإعالنات  ومدونات  املالية 
الدولية  املعتمدة من قبل مجلس معايير احملاسبة  الوحيدة  العربية 
من  عنهما  يصدر  ما  كل  لترجمة  للمحاسبني  الدولي  واإلحتاد 
نشرها   ثم  أخرى،  إصدارات  وأية  التدقيق  ومعايير  محاسبة  معايير 
وتعميمها وتوزيعها على نطاق العالم العربي ليسهل على ممارسي 

املعايير.   تلك  وتطبيق  والتدقيق فهم  احملاسبة  مهنتي 

إدارته  لدى  أن  أرى  بل  احلد،  هذا  عند  سيتوقف  اجملمع  دور  أن  أرى  وال 
وأعضائه من الهمة والعزم ما يبشر باملزيد من اإلجنازات ألهل املهنة 

العربي بشكل عام.   ولالقتصاد  املالي  وللقطاع 

طالل أبو غزاله
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أبو  طالل  وشركة  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  يقيم 
املصارف  واحتاد  لبنان  مصرف  مع  وبالتعاون  الدولية  وشركاه  غزاله 
الدولي  واالحتاد  لبنان  في  اجملازين  احملاسبة  خبراء  العربية ونقابة 
انترناشيونال  كونفكس  شركة  من  وبتنظيم  العرب   للمصرفيني 
العشـرين:  »قرارات قمة  العربـي  واحملـاسـبي  املـالي  املنتـدى  ش.م.ل. 
خالل  وذلك  واحملـاسـبية«  واإلقتصـادية  املـالية  اسـتحقـاقـاتها 

الفترة ما بني 22-23 ديسمبر 2009 في بيروت –اجلمهورية اللبنانية.

بضرورة  العشرين  قمة  لقرارات  اإلستجابة  املنتدى  هذا  إنعقاد  يأتي 
والتدقيق  احملاسبة  معايير  في  جوهري  تغيير  إحداث  على  العمل 
الدولية لتعكس بشكل أدق األحداث اإلقتصادية وبالتالي توفر حماية 
إلقتصاديات الدول من األزمات املالية ويهدف املنتدى الى اتاحة اجملال 
حسابات  ومدققي  ومصرفيني  أعمال  رجال  من  اإلختصاص  ألصحاب 
والتداول  اإللتقاء  من  الشقيقة  العربية  الدول  مختلف  من  وغيرهم 
حول املواضيع املطروحة من خالل اإلستحقاقات على املصارف وقطاع 

األعمال والقطاع العام والصناديق الدولية وعلى احملاسبني. 

جرى  التي  البرامج  ومناقشة  عرض  على  األعمال  جدول  يشتمل 

تطويرها لهذا الغرض وهي التالية:

برنامج فحص احلوكمة 1 .
برنامج فحص التحمل  2 .
برنامج فحص التقييم  ٣ .

برنامج فحص اإلحتياطات  ٤ .
برنامج فحص التدفق النقدي  ٥ .

برنامج فحص األوراق املالية  ٦ .
برنامج فحص اإلستثمارات  ٧ .

برنامج فحص املشتقات  ٨ .
برنامج فحص الشفافية  ٩ .

القضائية احملاسبة  1٠ .
تصنيف وقياس األصول املالية 11 .

يحتوي  شامل  دليل  ضمن  املتخصصة  البرامج  هذه  تطوير  مت  حيث 
من  وتهدف  الدولية  احملاسبة  مبادىء  تعتمد  محاسبية  حلول  على 
خاللها إلى إيجاد حلول سريعة إلهتمامات قمة العشرين وتوصيات 

دائرة اخلزانة األمريكية.

انعقد في القاهرة في وقت سابق من هذا العام االجتماع السنوي للمجمع 
العربي للمحاسبني القانونيني بحضور ومشاركة عدد من اعضاء مجلس 
االدارة واجلمعية العامة، إضافة الى األمني العام لالحتاد العام للمحاسبني 

واملراجعني العرب وممثلي اجملمع في البالد العربية.

وقد أُستهل اإلجتماع بالوقوف دقيقة صمت اجالال وتكرميا ألرواح شهداء 
الشعب الفلسطيني.  ثم أثنى األستاذ طالل أبوغزاله رئيس اجملمع في 
افتتاحه لالجتماع على احلضور املتميز مؤكدا ان ما يجري في فلسطني 
وغزة بشكل خاص من آلة القمع اإلسرائيلية لن يثنينا عن القيام بواجبنا 

ولن يوقف برامجنا التي تخدم بلداننا العربية وفي مقدمتها فلسطني.

اطالق  تقرر  األعمال، حيث  املدرجة على جدول  املواضيع  وبحث احلضور 
شهادة محاسب فني عربي معتمد )ACAT( ألول مرة في املنطقة العربية 
كخدمة مهنية جديدة لكل احملاسبني العرب وذلك بالتعاون مع املعهد 
لآلالف ممن  الشهادة  وتتيح هذه   .)CIMA( االداريني  للمحاسبني  القانوني 

يعملون في قطاع احملاسبة الفرصة للحصول على تأهيل مهني.

األعمال  محاسبة  شهادة  اصدار  برنامج  ترتيبات  على  االعضاء  وأطلع 
والتمويل االسالمي - ألول مرة ايضا - مبوجب اتفاقية تعاون حصرية مع 
الشهادة  برنامج هذه  االداريني. وسيطلق  للمحاسبني  القانوني  املعهد 
باللغة العربية حيث سيكون اول امتحان لها قبل نهاية عام 2009، وتدرس 
البالد  في  املتخصصة  املعاهد  مع  اتفاقيات  سلسلة  عقد  اجملمع  ادارة 

العربية لتاهيل الطلبة.

كما بحث األعضاء اقتراحا لتشكيل مجلس استشاري اعلى للمجمع 
ومت تكليف األستاذ اسامة طبارة -نائب رئيس مجلس اإلدارة - الجناز إقتراح 
والصالحيات  واملواصفات  األهداف  يشمل  بحيث  اخلصوص  بهذا  كامل 

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 يتناول تداعيات األزمة املالية واألسواق العربية.

اإلستجابة لقرارات قمة العشرين 
اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني ومجموعة طالل أبو غزاله الدولية تعقد مؤمتر املنتدى 

املالي واحملاسبي العربي قرارات قمة العشـرين: اسـتحقـاقـاتها املـالية واإلقتصـادية 
واحملـاسـبية«

االجتماع السنوي للمجمع العربي للمحاسبني القانونيني
اطالق عدد من املبادرات املهنية ومؤمتر دولي حول األزمة املالية في بيروت

 أخبار اجملمع 
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ملواجهة األزمة املالية العاملية .. 
اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني يطلق قريباً معايير محاسبية دولية هي األولى من نوعها

العربي  اجملمع  إدارة  مجلس  رئيس  أبوغزاله  طالل  األستاذ  أعلن 
معايير  أول  قريباً  سيطلق  اجملمع  بأن  القانونيني  للمحاسبني 
وأكد  املالية،  األزمة  بإدارة  تُعنى  نوعها  من  دولية  محاسبية 
املعنية  الهيئات  قبل  من  اإلعتماد  تنتظر  لن  املعايير  هذه  أن 
»بدأنا  وقال  املالية؛  األزمة  جتتاحها  التي  الكبرى  الدول  في 
الدولية  اخلبرة  على  باإلعتماد  ووطنية  مهنية  دوافع  من  التحرك 
وتهدف  العلمي،  املهني  رصيدنا  بها  يزخر  التي  واملصداقية 
الشركات  مختلف  لواقع  حقيقي  تقييم  الى  املعايير  هذه 

واملتوسطة«. الكبرى 

القمة  قرارات  نصف  أن  الى  أبوغزاله  طالل  األستاذ  وأشار 
احملاسبة  معايير  إصالح  وضرورة  احملاسبة  حول  تركزت  العشرين 
قمة  بأن  وقال  واملصرفي  املالي  القطاع  إلصالح  أولى  كخطوة 
إن  وأضاف  الالزمة،  احملاسبية  املعايير  بإصدار  أوصت  العشرين 
املعايير  تلك  إصدار  يستغرقها  التي  الفعلية  الزمنية  الدورة 
القنوات  ضمن  اإلعتماد  أسلوب  بسبب  أعوام  ثالثة  تستغرق 
أبوغزاله  وأوضح  املعايير(.  تشريع  )دورة  الدولية  اإلعتمادية 
عملي  غير  احلل  هذا  فإن  املعايير  هذه  صدور  انتظرنا  »إذا  أنه 

لتدارك  العربية  املنطقة  في  جتاوزنا  قد  سيكون  الوقت  أن  ذلك 
الى  تتحول  أن  توشك  التي  العاملية  املالية  األزمة  إنعكاسات 
الكساد  يشبه  دولي  وكساد  شاملة  عاملية  إقتصادية  أزمة 
العالم  إقتصاديات  صعيد  على  حدث  الذي  الكارثي  اإلقتصادي 

املاضي.« القرن  من  الثالثينيات  في 

على  للعمل  مؤهالً  مهنياً  فريقاً  شكل  قد  اجملمع  أن  وذكر 
اإلقتصاد  خدمة  متطلبات  يلبي  بحيث  املعايير  هذه  تطوير 
أن  الى  السارية  الدولية  باملعايير  الكامل  اإللتزام  مع  العربي 
املعايير  تصدر  بحيث  املطلوبة  الدولية  املعايير  إصدار  يتم 

 .2009 عام  نهاية  قبل  اجملمع  يعدها  التي 

وأهداف  رسالة  مع  انسجاماً  الهام  املهني  اإلجناز  هذا  ويأتي 
الى  باإلضافة  العربية  املنطقة  في  باملهنة  باإلرتقاء  اجملمع 
األفكار  وتطوير  ونشر  اإلقتصادية  لألحداث  املستمرة  املواكبة 
باإلقتصاد  النهوض  شأنها  من  التي  اجلديدة  واملفاهيم 

. بي لعر ا

بالتعاون مع مجموعة طالل أبو غزاله
اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني يصدر دليل التدقيق اجلديد 2008

اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني
»ACPA يعدل على التعليمات اخلاصة باالمتحانات »محاسب عربي مهني معتمد

 Audit Manual تلبية لقرارات قمة العشرين أصدر اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني بالتعاون مع مجموعة طالل أبوغزاله دليل التدقيق اجلديد
.ISA 2008 باللغة اإلجنليزية حسب آخر التعديالت على املعايير الدولية ملمارسة أعمال التدقيق

وقد تضمن دليل التدقيق اجلديد 2008 أكثر من مئة وعشرين ملفاً تتضمن أدلة تدقيق، برامج عمل، قوائم، مخططات إتخاذ قرارات، مناذج خطابات 
وبرامج تدقيق Audit Programs والتي تغطي بنود قائمة املركز املالي وقائمة الدخل الشامل.

وقد أوضح مدير الرقابة املهنية في مجموعة طالل أبوغزاله أن الغاية من تطبيق برنامج التدقيق هي مواكبة تطبيق املعايير الدولية ملمارسة 
2008 ستكون على شكل نسخة إلكترونية، وسيتم  أعمال التدقيق وتوفير اجلهد والنفقات بحيث أن جميع محتويات برنامج دليل التدقيق 
تعبئتها الكترونياً عن طريق )Compo Boxes(. وتتكون في معظمها من أسئلة بإجابات محدودة، مما يوفر على املدقق الوقت واجلهد والنفقات. هذا 

. ISA وقد أشار بأن تطوير دليل التدقيق 2008 سيتم بشكل سنوي مع إصدار الطبعات اجلديد من املعايير الدولية ملمارسة أعمال التدقيق

هذا وقد مت تطبيق دليل التدقيق اجلديد على جميع عمليات التدقيق في مجموعة طالل أبوغزاله إعتباراً من تاريخ 2009/4/30.

محاسب  شهادة  المتحانات  اجلالسني  الطلبة  على  تسهيال 
اخلاصة  التعليمات  تعديل  تقرر  فقد   )ACPA( معتمد  مهني  عربي 
في  لالمتحان  واجللوس  التسجيل  شرط  بإلغاء  وذلك  باالمتحانات 
جميع املواد دفعة واحدة، على أن يتم اجللوس في املرة األولى ألربعة 

أوراق إلزامية هي:
 .) 1 .1( باحملاسبة  املتعلقة  واملعرفة  احملاسبة 
 .) 2 .2( باحملاسبة  املتعلقة  واملعرفة  احملاسبة 

التدقيق.  ٣ .

 . والتشريعات  الضرائب  ٤ .

ويتحمل  الطالب مبلغ 200 دوالر أمريكي كرسوم إضافية، أو أن يؤدي 
أول مرة. ويتوجب على الطالب  املواد املقررة من  االمتحان في جميع 
في  بهم  ينجح  لم  التي  أو   / و  املتبقية  باملواد  اجللوس  يستكمل  أن 
منذ  اإلمتحانيه  دورات  الثالثة  فترة  خالل  والثالثة  الثانية  اجللسة 
اجتاز  قد  يعتبر  الثمانية  األوراق  من  ورقة  أي  تخطى  فإذا  تسجيله، 

الورقة وال يعيدها مرة ثانية، وبخالف ذلك يعيد جميع املواد.



٤

عّساف يستلم جائزة عادل السعدي للتفوق للعام 2008

املهندس  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  سلم   - عمان 
العربي  اجملمع  ادارة  مجلس  رئيس  بحضور  الروسان،  باسم 
عادل  جائزة  أبوغزاله،  طالل  االستاذ  القانونيني  للمحاسبني 
مركز   – عساف  جنيب  ناجي  معتصم  للطالب  للتفوق  السعدي 
االولى  املرتبة  على  حصل  والذي  السعودية  العربية  اخلبر-اململكة 

 .)2008 )دورة  معتمد  مهني  عربي  محاسب  امتحانات  في 

الطالب  حققه  الذي  باالجناز  اعتزازه  عن  ابوغزاله  االستاذ  أعرب  وقد 
مؤكدا على دعمه املتواصل للمبدعني في جميع اجملاالت.

هذه  تنظيم  على  القائمني  عساف  الطالب  شكر  السياق،  هذا  وفي 
مسيرته  في  ومهمة  فارقة  عالمة  يشكل  فوزه  أن  الى  مشيرا  اجلائزة 

املهنية االمر الذي يدعوه الى املزيد من االبداع والتفوق.

وقد تقرر اطالق اسم عادل السعدي على اجلائزة تكرمياً وتخليداً لذكرى 
احد أبرز مؤسسي اجملمع االوائل وعضو سابق في مجلس ادارته، وتعتبر 
هذه اجلائزة احدى مبادرات اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني ممثالً 
الى نشر  والذي  يسعى  أبوغزاله  االستاذ طالل  ادارته  برئيس مجلس 
لكل  وتشجيعاً  واملالية  احملاسبية  باجملاالت  املتعلقة  واملعارف  العلم 
احملاسبني واملدققني واملاليني في الوطن العربي، حيث مينح الطالب عن 
 )ACPA( معتمد  مهني  عربي  محاسب  امتحانات  دورات  من  دورة  كل 

جائزة مالية قدرها خمسة االف دوالر وشهادة تفوق.

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

الكتب. واثمان  واالمتحان  التسجيل  من رسوم 

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

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 
أهم  القدرات من  وبناء  والتأهيل  التعليم  أن  على  واإلقتصاد، مؤكداً  األعمال  املناسب ليسهموا بشكل فعال في خدمة قطاعات  التأهيل 

عناصر التحدي والصمود في وجه اإلحتالل.

محاسب  ألف  وشملت   2001 عام  األولى  كانت  حيث  أبوغزاله  السيد  يطلقها  التي  الثالثة  هي   2009 لعام  املنحة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
. 2007 فلسطيني في الضفة والقطاع، ومت جتديدها عام 

ورشة  غزة  في  اإلسالمية  باجلامعة  املستمر  التعليم  عمادة  عقدت 
عمل حول البرنامج التدريبي اجلديد محاسب قانوني مهني معتمد 
)ACPA 2009( والذي يعقد هذا العام حسب املنهاج اجلديد للمجمع 

األردن.  ASCA عمان-  القانونيني  للمحاسبني  العربي 

املشاريع  مدير  جودة  أكرم  األستاذ  من  كل  الورشة  حضر  وقد 
عرفات  واألستاذ  املستمر  والتعليم  اجملتمع  خدمة  بعمادة  والتدريب 

واألستاذ  املستمر  التعليم  عمادة  لدى   ACPA برنامج  منسق  العف 
أبوغزاله-غزة.  التنفيذي ملؤسسة طالل  املدير  الناظر  زهير 

الفلسطينيني  واملراجعني  احملاسبني  من  عدد  الورشة  وحضر 
على  احلاصلني  وخاصة  وأهلية  حكومية  مؤسسات  في  العاملني 

منحة األستاذ طالل أبوغزاله ألبناء غزة.

ممثالً عن األستاذ طالل أبوغزاله
الناظر يشارك في إفتتاح ورشة عمل في اجلامعة اإلسالمية بغزه

نظراً للظروف اإلقتصادية واملعيشية في قطاع غزه
 أبوغزاله يقدم منحة ألبنائه طلبة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني، ويعفي أعضاء

اجملمع من الرسوم احلالية والسابقة
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التجمع  هذا  لوجود  سعادته  عن  جودة  أكرم  األستاذ  أعرب  وقد 
املهنية.  وقدراتهم  مهاراتهم  بتنمية  املهتمني  احملاسبني  من  الكبير 
خللق  تسعى  املستمر  والتعليم  اجملتمع  خدمة  عمادة  بان  وأوضح 
كفاءات وطنية محترفة حتمل شهادات معتمدة في مجال احملاسبة 
والتدقيق خللق فرص عمل للخريجني اجلدد. وأعلن عن عقد مجموعة 

من الدورات التدريبية للتأهيل المتحانات اجملمع العربي للمحاسبني 
.2009 نوفمبر  امتحاناتها في شهر  والتي ستعقد  القانونيني 

األستاذ  بالنيابة عن  الناظر في كلمته  زهير  األستاذ  قال  من جهته 
عدد  أن  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  رئيس  أبوغزاله  طالل 
نوفمبر  لدورة  أبوغزاله   طالل  األستاذ  منحة  في  املقبولني  الطلبة 
اجلامعة  في  االمتحانات  سيؤدون  وطالبة  طالب   400 بلغ  قد   2009

 . اإلسالمية 

أبوغزاله  طالل  األستاذ  وتقدير  محبة  الناظر  نقل  املناسبة  وبهذه 
االستعداد  املنحة  هذه  على  حصلوا  الذين  الطالب  لألخوة  متمنياً 
بالتوفيق  للجميع  الدعاء  مع  العام  هذا  لالمتحانات  والتقدم 
العام  هذا  لالمتحانات  يتقدم  ال  من  أن  الناظر  ونبه  والنجاح، 
سيفقد املنحة وإدارة اجملمع حريصة على أن يستفيد جميع الطلبة 

والطالبات من هذه املنحة .

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

والضيوف.

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

بالدورات العملية املتقدمة واإلرتقاء مبهنتهم وعملهم.

دورهم  للقيام  وتطويرهم  تأهيلهم  بهدف  الفلسطيني  احملاسبني  بجانب  واجملمع  اجملموعة  وقوف  على  ألقاها  التي  الكلمة  في  الناظر  وشدد 
واملساهمة في التنمية االقتصادية وزيادة الدخل القومي.

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

ومتنى للمتقدمني النجاح خلدمة الوطن .

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

.)ACPA منحة األستاذ طالل أبوغزاله لنيل شهادة )محاسب مهني عربي معتمد

شهادة تقدير ألبوغزاله لدعمه صمود الشعب الفلسطيني
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القاهرة،  بجامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  من  بدعوة 
للمحاسبني  العربي  اجملمع  رئيس  أبوغزاله  طالل  األستاذ  ألقى 
وقدم  األموال.  غسيل  مكافحة  حول  محاضرة  القانونيني 
رئيس   – شادي  العزيز  عبد  الدكتور  الالحق  احلوار  وأدار  للمحاضرة 

الكلية. اإلرهاب في  وأبحاث  دراسات  برنامج 

التي  اخلطيرة  الظاهرة  هذه  بتعريف  احملاضرة  أبوغزاله  استهل  وقد 
غسيل  بان  وقال  فاضح،  بشكل  األخيرة  السنوات  في  تفشت 
يتم  التي  األموال  إيداع  أو  حتويل  أو  نقل  يتضمن  عمل  هو  األموال 
اخملدرات،  التهريب،  )مثل  مشروعة  غير  أنشطة  طريق  عن  جمعها 
مصادرة  من  جاءت  األموال  هذه  بان  لالدعاء  محاولة  في  اإلرهاب( 
أموال  إلى  وحتويلها  املشروعة  األموال غير  إخفاء  وبالتالي  مشروعة 

قانونية.

جيدة  مبعرفة  يتمتعون  ما  غالباً  الذين  األموال  غاسلي  بان  وأضاف 
يتبعون  فيها  يعملون  التي  البالد  في  املرعية  واألنظمة  بالقوانني 
أو  الدولة  خارج  القانوني  غير  األموال  تهريب  منها  أساليب  عدة 
بواسطة  أو  مختلفة،  جتارية  عمليات  بواسطة  العمالت  صرف 
األفراد  عليها  يسيطر  التي  املالية  املؤسسات  خالل  من  البنوك 
األموال عن  مثل تسهيل غسيل  أخرى  أساليب  وهناك  املشبوهون، 
بطريقة  املالية  األوراق  وسطاء  خالل  من  كبيرة  مبالغ  تكوين  طريق 
األموال  استخدام  أي  األموال  مزج  وأسلوب  األصلي،  املصدر  تخفي 
أو  أعمال صورية  إلنشاء شركات  غير مشروعة  أنشطة  عن  الناجتة 

القانونية. التجارية  العمليات  غطاء  حتت  مزيفة 

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

عليها. متفق  دولية  معايير  مبوجب  األموال  غسيل 

تسمية  عدل  قد  للمحاسبني  الدولي  االحتاد  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
طالل  من  اقتراح  على  بناء  الدولية  التدقيق  معايير  لتصبح  األدلة 

ملعايير  الدولية  اللجنة  وجمللس  للمجلس  عضويته  أثناء  أبوغزاله 
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 
اجملمع  والعربية  االنكليزية  باللغة  الدليل  أصدر  وقد  عنها،  واإلبالغ 
أبوغزاله  طالل  مع  باالشتراك  القانونيني  للمحاسبني  العربي 

الدولية.

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

)نيويورك(. للمحاسبني  الدولي  االحتاد  في  أبوغزاله 

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

 .2001 مجال منع غسيل األموال وفي عام 

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

احلدود. وعبر  املشبوهني  وعلى  العملية  في مكان  متواجداً  يكن 

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

األموال. بينها غسيل  ومن  الدول  عبر  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة 

دول  عشر  في  املركزية  البنوك  حكام  بان  احملاضر  يقول  ذلك  وقبل 
غسيل  ملكافحة  عديدة  أنظمة  شّرعت  التي  بازل  جلنة  أسسوا 

أبوغزاله يحاضر في جامعة القاهرة حول غسيل األموال
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عملية  لوقف  مبادئ  بازل  جلنة  أصدرت   1988 عام  وفي  األموال، 
وتدريب  باملعايير  وااللتزام  بالتشريعات  تتعلق  األموال  غسيل 
األمانة  1996 وضعت  العام  وفي  السجالت،  واحلفاظ على  املوظفني 

األموال.  غسيل  منع  حول  قانوناً  للكومنولث  العامة 

بان فوضت  اإلجراءات  توجت هذه  املتحدة  األمم  بان  أبوغزاله  وأوضح 
في  الدول  مبساعدة   )UNODC( واجلرمية  باخملدرات  املعني  مكتبها 
اصدر   2001 العام  وفي  األموال،  غسيل  مكافحة  بتشريع  القيام 
التقيد  األعضاء  جميع  من  فيه  يطلب  إعالناً  الدولي  النقد  صندوق 
املعايير  لتقييم  برنامجاً  أطلق  كما  املتحدة،  األمم  بتعليمات  التام 
ذلك  وبعد  الدولية،  للمهمات  العمل  قوة  وضعتها  التي  الدولية 

األموال  غسيل  ملكافحة  إعالناً   2002 عام  باريس  معاهدة  أصدرت 
االحتاد  توجيه  في  إدخالها  مت  التي  االستراتيجة  وحتسني  لدعم 
يضم  ولفسبيرغ  مبجموعة  يعرف  احتاد  تأسيس  مت  وأخيراً  األوروبي، 
ونشرها  األموال  غسيل  مكافحة  مبادئ  لوضع  عاملياً  مصرفاً   12
األمم  خبراء  فريق  ترأس  قد  أبوغزاله  طالل  أن  أيضاً  ويذكر  للبنوك. 
للتأهيل  املتحدة  األمم  وفريق  واإلبالغ  احملاسبة  ملعايير  املتحدة 

املهني.

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

احلضور.

 
تعيني  قرار  العام  هذا  من  سابق  وقت  في  املتحدة  األمم  أعلنت   
العربي  اجملمع  إدارة  مجلس  –رئيس  أبوغزاله  طالل  األستاذ 
املعلومات  لتقنية  العاملي  لالئتالف  رئيساً   - القانونيني  للمحاسبني 
االقتصادية  للشؤون  املتحدة  األمم  إلدارة  التابع  والتنمية  واالتصاالت 

واالجتماعية. 

وكيل  زوكانغ  شا  السيد  من  رسالة  أبوغزاله  طالل  األستاذ  وتلقى 
دعاه  واالجتماعية  االقتصادية  للشؤون  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
فيها لرئاسة االئتالف الذي يضم ممثلني من القطاعني العام واخلاص 

دولية.  إلى منظمات  باإلضافة  املدني  واجملتمع 

في  أبوغزاله  لألستاذ  والرائد  املميز  الدور  رسالته  في  زوكانغ  وثمن 
مجتمع  رؤية  وتعزيز  املعلومات  جملتمع  العاملية  القمة  أهداف  تطوير 
أبوغزاله  األستاذ  اللتزام  تقديره  عن  عبر  كما  العاملي،  املعلومات 
لرئيس  كنائب  املاضية  الثالث  السنوات  خالل  الفعالة  ومساهماته 

والتنمية. واالتصاالت  املعلومات  لتقنية  العاملي  االئتالف 
االئتالف   2006 مارس   / آذار  في  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أنشأ 
للحوار  ومنبراً  األطراف  متعدد  عاملي  منتدى  إيجاد  بهدف  العاملي 
تكنولوجيا  استخدام  وتشجيع  الشراكات  وبناء  السياسات  بشأن 
للتنمية  األلفية  األهداف  حتقيق  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات 
للعمل  األطراف  املتعددي  املصلحة  أصحاب  بني  الشراكات  وحتفيز 

العاملي. حتت مظلة االحتاد 

وقد حقق هذا االئتالف تقدماً ملحوظاً منذ اجتماعه االفتتاحي الذي 
2006.  وبالرغم من  19-20 حزيران / يونيو  انعقد في كواال المبور في 
ذلك، فإنه ال يزال هناك الكثير مما يتعني القيام به خاصة في مجال 
في  للتنمية  األلفية  األهداف  نحو حتقيق  التقدم  وتيرة  بطء  معاجلة 

البلدان أقل منواً.

املعلومات  تكنولوجيا  تسخير  كيفية  على  العاملي  اإلئتالف  ويركز 
البلدان  تواجه  التي  الصعوبات  إزدياد  ظل  في  واإلبتكار  واإلتصاالت 
ملواجهة  وذلك  احلالية  واملالية  اإلقتصادية  األزمة  بسبب  منواً  األقل 
املناخي  والتغير  املالية  واألزمة  الفقر  مثل  العاملية  التحديات 
واحلوكمة وإدماج مفهوم »اجلندر«/النوع االجتماعي في إطار أجندة 

للتنمية. املتحدة  األمم 

األمم املتحدة تعيني أبوغزاله رئيساً لالحتاد العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية
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اجلمهورية  في  املالية  واألسواق  األوراق  هيئة  مفوضي  مجلس  اعتمد 
العربية السورية شهادة محاسب عربي مهني معتمد«ACPA« الصادرة 
الدولية  االمتحانات  وهيئة  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  عن 
األمريكية  الدولية  املهنية  للشهادات  ومعادلتها  كامبردج،  جامعة   /

CPA واإلجنليزية CA، وذلك ألغراض الترخيص لدى الهيئة.

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

دولة تعترف مبؤهل شهادة اجملمع.

استقبل معالي السيد مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني 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 عربي مهني معتمد 
)ACPA( مبا يتعلق بطلب قيدهم في جدول 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.

وقد أشاد رئيس اجملمع باملستوى الذي وصلت إليه مهنة احملاسبة في السلطنة وثمن إهتمام وجهود معالي الوزير واملسؤولني في الوزارة لالرتقاء 
باملهنة ومبا أجنزته الوزراة من تطوير ودعم ملسيرة اإلقتصاد الوطني في ظل الرؤية احلكيمة والتوجيهات السامية 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.

العربية  اجلماهيرية  في  املالية  األوراق  سوق  اعتمد 

معتمد  مهني  عربي  محاسب  شهادة  الليبية 

للمحاسبني  العربي  اجملمع  عن  الصادرة   »ACPA«

جامعة  الدولية/  االمتحانات  وهيئة  القانونيني 

كامبردج، وأقر معادلتها للشهادات املهنية الدولية 

ألغراض  وذلك   ،CA واإلجنليزية   CPA األمريكية 

السوق. لدى  الترخيص 

 

وقد جاء القرار بتاريخ 5 تشرين األول )أكتوبر( 2009 

من  اخلصوص  بهذا  مذكرة  اجملمع  إدارة  وتسلمت 

إدارة  جلنة  أمني  الشحومي  سالم  سليمان  األستاذ 

 ACPA الـ  شهادة  حملة  إدراج  على  تنص  الهيئة 

احملاسبني  بسجل  القيد  ملتطلبات  واملستوفون 

مبزاولة  مخولني  ليصبحوا  بالسوق  واملراجعني 

وذلك  املدرجة  للشركات  اخلارجية  املراجعة  مهنة 

الى  ليبيا  تنضم  وبذلك  القيد.   ملتطلبات  وفقاً 

شهادة  مبؤهل  تعترف  التي  العربية  الدولة  قائمة 

اجملمع.

 ACPA هيئة األوراق واألسواق املالية في سوريا تعتمد مؤهل محاسب عربي مهني معتمد
ألغراض الترخيص لديها

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

سوق األوراق املالية الليبي يعتمد مؤهل محاسب عربي مهني معتمد ACPA ألغراض مزاولة 
مهنة تدقيق احلسابات

 اإلعتراف بشهادة اجملمع  
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وقع اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني اتفاقية تعاون مع معهد التطوير للعلوم والكمبيوتر لغرض عقد دورات متخصصة تهدف الى تأهيل 
محاسبني قانونيني وفقاً ملنهاج » محاسب عربي مهني معتمد » ACPA باالضافة الى دورات تدريبية وفقاً ملعايير احملاسبة والتدقيق الدولية في 

مدينة دبي. 

مت التوقيع مؤخراً في مقر جامعة دمشق على اتفاقية تعاون بني اجملمع 
العربي للمحاسبني القانونيني وجامعة دمشق. ووقع اإلتفاقية األستاذ 
طالل أبوغزاله رئيس مجلس ادارة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني 

والدكتور وائل معال رئيس جامعة دمشق.

 وتقضي االتفاقية على تعزيز سبل التعاون بني الطرفني في مجاالت 
عديدة منها التأهيل املهـني والتدريب بهدف تأهيل خريجي احملاسبة 
بكفاءات  السوري  السوق  ورفد  العالقة  ذات  والتخصصات  واملالية 

مدربة.

كلية  في  املهنة  ممارسة  مكتب  إعتبار  على  أيضا  االتفاقية  ونصت 
االقتصاد -جامعة دمشق الطرف اخملول بتطبيق هذه االتفاقيـة حيث 
إتفاقيات  لعقد  والتعاون  متخصصة  تـدريـبية  برامج  بتوفير  يقوم 
القانونية  احملاسبة  مبهنة  تعنى  تدريبية  دورات  عقد  أجل  من  هادفة 
بشكل  لطالبها  بحث  وحلقات  عمل  ورش  وعقد  احلسابات  وتدقيق 
مشترك والترويج ملؤهل محاسب عربي مهني معتمد )ACPA( الصادر 
منهاج  إلعتماد  والسعي  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  عن 
اجملمع في الكليات واملعاهد واملراكز التدريبية في مختلف الدول العربية 
في  املتخصص  التدريبي  والكادر  التدريبية  والوسائل  املواد  وتوفير 
اجملاالت احملاسبية واملالية وتبادل اخلبرات والكوادر واإلستفادة املتبادلة 
الطرفني  من  أي  بها  يتمتع  التي  اخلارجية  واإلتصاالت  العالقات  من 
إستراتيجي  بعد  إلعطاء  وذلك  املهني  والتدريب  التأهيل  عملية  في 

للخدمات املهنية املقدمة. 

هذا واتفق الطرفان على التعاون في مجال املطبوعات املهنية املتعلقة 
قبل  من  العربية  للغة  واملترجمة  احلسابات  وتدقيق  احملاسبة  مبهنة 
معايير  ومجلس  للمحاسبني  الدولي  اإلحتاد  عن  والصادرة  اجملمع 
اإلمتحانات  لعقد  للتعاون  باالضافة  وايلي،  وشركة  الدولية  احملاسبة 
املشترك  واإلشراف  معتمد  مهني  عربي  محاسب  لشهادة  املهنية 

وتبادل اخلبرات في هذا اجملال.

مع  تعاون  اتفاقيتي  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع   وقع 
املوراد  لتنمية  العربي  واملركز  الليبي  املالية  األوراق  سوق  من  كل 
جامعة  عن  املنبثقة  العربية  العمل  ملنظمة  التابع  البشرية 

طرابلس. في  ومقره  العربية،  الدول 
 

إمكانياته  توظيف  إلى  االتفاقيات  هذه  خالل  من  اجملمع  ويسعى 
الوطنية  والطاقات  الكفاءات  لتأهيل  الواسعة  وخبراته  الفنية 
ليبيا  في  والواسعة  الشاملة  التنمية  عملية  خلدمة  الليبية 

مستوياتها.  مختلف  على  الدولة  بدعم  حتظى  والتي 

االتفاقية  مبوجب  البشرية  املوراد  لتنمية  العربي  املركز  اعتماد  ومت 

عدد  بحضور  السنوسي  رمضان  الدكتور  املركز،  رئيس  مع  املوقعة 
وفقا  والتأهيل  للتدريب  كمركز  العربية  العمل  منظمة  ممثلي  من 
تأهيل  على  التركيز  مع  اجملمع  يطرحها  التي  احملاسبية  للبرامج 
احملاسب  شهادة  على  للحصول  الليبية  الكفاءات  من  يرغب  من 

  .)ACPA ( املعتمد  املهني  العربي 

السنوسي  رمضان  الدكتور  أكد  االتفاقية،  على  التوقيع  ومبناسبة 
املهنيون  يستفيد  لكي  اجلماهيرية  في  اجملمع  تواجد  ضرورة  على 
أن  سيما  وال  يقدمها  التي  واخلدمات  اخلبرات  من  الليبيون 
واسعة  تنمية  عملية  على  احلاضر  في  مقبلة  الليبية  اجلماهيرية 
استضافة  واقترح  ومكوناته.   اقتصادها  قطاعات  جميع  تشمل 

اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني ASCA يوقع اتفاقية تعاون مع  معهد التطوير للعلوم 
والكمبيوتر )دبي(

التأهيل  القانونيني حول  للمحاسبني  العربي  واجملمع  تعاون بني جامعة دمشق  اتفاقية 
والتدريب املهني 

اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني يوقع اتفاقيات تعاون في اجلماهيرية الليبية

 إتفاقيات  
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بطرابلس.  املنظمة  مبنى  في  القطري  اجملمع  مقر 

الليبي  املالية  األوراق  سوق  مع  تعاون  اتفاقية  اجملمع  وقع  كما 
معتمد  مهني  عربي  محاسب  بشهادة  إدارتها  اعترفت  التي 
املهنيني  بسجل  وتسجيلهم  وترخيص  تأهيل  ألغراض   )ACPA(
املدرجة  للشركات  اخلارجية  املراجعة  مهنة  ملزاولة  الليبينن 
واملراجعني.   احملاسبني  بسجل  القيد  ملتطلبات  وفقاً  السوق  في 
وتنظيم  عقد  مجال  في  الطرفان  يتعاون  بأن  االتفاقية  وتقضي 
محاسب  شهادة  برنامج  على  تركز  التي  التدريبية  الدورات 
منهاج  مع  ليتالءم  بتطويره  اجملمع  قام  الذي  معتمد  مهني  عربي 
للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  عن  الصادر  املعتمد  احملاسبي  التأهيل 

)األونكتاد(.  والتنمية 
 

سوق  إدارة  جلنة  أمني  الشحومي  سالم  سليمان  األستاذ  وأوضح 
والتدقيق  للمحاسبة  الدولية  املعايير  اعتماد  أن  املالية  األوراق 
لتأهيل  مكثفة  تدريبية  جهود  يتطلب  الليبية  اجلماهيرية  في 
هذه  لتطبيق  واخلاص  العام  القطاعني  في  واملدققني  احملاسبني 
مرجعا  ليكون  السوق  في  له  فرع  بفتح  اجملمع  وطالب  املعايير. 
وإمكاناته  اجملمع  خبرات  من  يستفيدوا  حتى  الليبيني  للمهنيني 
والدروات  الندوات  وتنفيذ  تنظيم  يباشر  ولكي  والفنية،  التدريبية 
شهادة  برنامج  فيها  مبا  والتدقيق  احملاسبة  مجاالت  في  التدريبية 

معتمد.  مهني  عربي  محاسب 

  IASBالدولية احملاسبة  معايير  مجلس  قبل  من  واملعتمدة  املترجمة  العربية  اإلصدارات  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  أصدرت 
واإلحتاد الدولي للمحاسبني IFAC كل من:

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 2009. 1

الطالب  لكافة  مهني  علمي  مرجع 
التغيرات  يتضمن  واملهنيني 

الرئيسية التالية:-

املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  منقحة  نسخة  	 إصدار 
املعيار  ويتطلب  املالية«  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  »تبني   1
يوليو   1 من  بدًء  التطبيق  املنقح   1 املالية  التقارير  الدولي إلعداد 

2009. ويسمح بالتطبيق املبكر.
مت  التي  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  على  	 تعديالت 

إصدارها على أنها وثائق منفصلة.
في  صادرة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  على  	 تعديالت 

مشروع التحسينات السنوي األول.
	 تعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية األخرى الناجتة 

عن تلك املعايير املنقحة أو املعدلة.
	 ثالث تفسيرات جديدة – تفسيرات جلنة تفسيرات املعايير الدولية 

إلعداد التقارير املالية 17-15.
تفسر معيار التقرير 15	  »إتفاقيات إنشاء العقارات«

تفسر معيار التقرير 16	  » حتوطات صافي اإلستثمار في عملية 
أجنبية«

تفسر معيار التقرير 17	  »توزيع األصول غير النقدية على املالكني«

إصدارات معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام  2 .
2009

إضافة  الكتاب  هذا  ويتضمن 
تعريفات جديدة أو منقحة للشركة 
وهي  الشبكة  وشركة  والشبكة 
بتاريخ  الضمان  تقارير  على  سارية 
بعده،  أو   2008 عام  ديسمبر   31
مهنة  أخالقيات  إلى  أُضيفت 
أعيد  وعليه  املهنيني،  احملاسبني 
الفقرات  تلت  التي  الفقرات  ترقيم 

اجلديدة 290. 290-14. 26.

مسودتي  للمحاسبني  الدولية  األخالقية  املعايير  مجلس  أصدر  كما 
عمليات  »اإلستقاللية-  املوجود290  املعدل  للقسم  مقترحتني  عرض 
التأكيد واملراجعة« والقسم املعدل املقترح 291 »اإلستقاللية- عمليات 

التأكيد األخرى«.

اجلودة  ورقابة  للتدقيق  الدولية  املعايير  إصدارات  ٣ .
2009

النسخة األولى من معايير التدقيق 
الدولية بعد حتديثها والتي أصبحت 
تتضمن معايير رقابة اجلودة ويحتوي 

الكتاب على مايلي:-

لعمليات  الكاملة  	 اجملموعة 
التدقيق ورقابة اجلودة اخلاصة مبجلس 

املعايير الدولية للتدقيق والتأكيد. 

 اإلصدارات املهنية الدولية   
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  أعضاء اجملمع اجلدد

صياغتها  أعيدت  التي  جميعها  الدولية  التدقيق  	 معايير 
لتوضيحها.

املفاهيم  وفهرس  صياغته  املعاد    	1 اجلودة  لرقابة  الدولي  واملعيار 
واملقدمة، ويبدأ العمل بها جميعاً إعتبارا من 15 ديسمبر 2009.

إلصدارات   2008 عام  إصدار  من  الثاني  اجلزء  محل  الدليل  هذا  ويحل 
أخالقيات  وقواعد  والتأكيد  التدقيق  أعمال  ملمارسة  الدولية  املعايير 
تسعة  يضم  والذي  للمحاسبني،  الدولي  اإلحتاد  عن  الصادر  املهنة 
معايير محاسبة دولية معاد صياغتها صادرة من قبل مجلس معايير 

التدقيق والتأكيد الدولية في األول من يناير عام 2008.

أعلن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في هذا الدليل عن إمتام 
برنامجه اخلاص الذي إمتد ملدة 18 شهراً للقيام مبراجعة شاملة جلميع 
املعايير الدولية للتدقيق واملعايير الدولية لرقابة اجلودة اخلاصة به وذلك 
العظيم،  اإلجناز  لهذا  ونتيجًة  التوضيح(.  )مشروع  وضوحها  لزيادة 
سيتمكن املدققون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى 36 معيار 
دولي محدث وموضح للتدقيق ومعيار دولي موضح لرقابة اجلودة. وقد 
تسهيل  إلى  باإلضافة  وتنفيذها  فهمها  لتعزيز  املعايير  هذه  صممت 
الدليل،  هذا  في  جميعها  الواردة  املوضحة،  املعايير  وتعتبر  ترجمتها. 
ذات فعالية في تدقيق البيانات املالية للفترات التي تبدأ في 15 ديسمبر 

2009 أو بعد ذلك التاريخ.

سلطنة عمانمحمد بن سعيد الشعيلي

األردنغدير خليل فريج

لبنانأحمد عمر اخلطيب

األردنحسني علي حسن اخلطيب

الكويتمحمد عصام  قرقش

الكويتشريف عصام قرقش

البحرينبسام عصمت عطية

األردنكفاية علي احلسيني

السعوديةاحمد محمد نصار

اإلمارات العربية املتحدةبسام عبد احلميد ابراهيم

األردنسامر عزات دغمش   

فلسطنييحيى مصطفى عقل      

األردنرزان يوسف امليدنة

األردنخالد محمد الكردي

اليمنهالل ناصر السدراني

اإلمارات العربية املتحدةسرحان ناجي عسقالن

السعوديةمعتصم ناجي  جنيب عساف

فلسطنيبيتر اميل بشارة خوري

السعوديةعائد محمد سيد جبر

ماليزياعبد العزيز نعمان

األردنغسان سمير سامي

العراقعالء فالح خلف

مصرإياد حسن بيومي

مصرد.حمدي شحدة زعرب

فلسطنيد. املنتصر علي التارقي خليفة

األردنمحمود عبد خلف داوديه

فلسطنيرياض محمد عبد الرحيم ابو حمده

إنتهت اجلمعية من إجناز هذا املشروع للسنة الثالثة على التوالي بإعتبارها اجلهة العربية الوحيدة املعتمدة لترجمة جميع املصطلحات املتعلقة 
بكتاب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لسنة 2009 وذلك بغرض نشرها على املوقع اإللكتروني جمللس معايير احملاسبة الدولية IASB ضمن 
مشروع يسمى XBRL.  ويذكر أن هذه املصطلحات تتم ترجمتها الى عدة لغات عاملية منها الصينية واإلسبانية واإلجنليزية واإليطالية باإلضافة 

إلى اللغة العربية.

مشروع ترجمة مصطلحات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ) XBRL Project( للعام 2009
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غزة- فلسطنيمحمد فواز حسنيالرياض- السعودية

مازن عوني حمودةشريف محمد احلنفيعبد اهلل عبد اللطيف صباح

إبراهيم خليل سمورصالح الغمري سيد أحمدعائد محمد جبر

كامل زهير الناظرمسقط- ُعمانمأمون عبد اللطيف نواس

محمد عبد اهلل أبو زريقماجد بن محمد النعمانيهيثم مصطفى سالمه

معتز سامي األطرشعلي بن خلفان الشرجيسائد يوسف حج إبراهيم

نبيل بشير الزيانعدنان بن سيف البداعيأحمد محمد نصار

بيت حلم- فلسطنييحيى بن خلف الصبحيأنور صالح محمد صالح بانافع

جميل عبد اهلل سالمجمعة بن محمد العمريعلم الدين عبد اهلل الطاهر

نبيل محمود إسماعيلفخرية بنت الزدجاليجدة- السعودية

جنني- فلسطنييحيى بن أحمد احملروقيوليد إبراهيم عاشور

إميان حسام عباديأحمد بن سالم الرجيبياحلسيني أنور احلسني

رام اهلل- فلسطنيمنذر بن ماهر العلويأحمد صالح الشاوش

سامح صالح اسحق حالقخالد محمد محمد عبيدأحمد إسماعيل العمايره

إبراهيم خالد منر محاميدأمل بنت سالم العلوياخلبر- السعودية

أحمد فاروق أحمد يحيىصاللة- ُعمانمعتصم ناجي محمود عساف

رياض محمد أبو حمدهعلي سعيد أحمد الكثيريالبحرين

اخلليل- فلسطنيعبد القادر علي الصيعريبسام عصمت عطية

أمجد عمران عصفوريوسف أحمد الشعف املسهليفكري محمد أبو شرخ

منير خليل الهروشياسر أحمد بامتيرهحسن ناصر محمد ناصر

قطرعبد اهلل سعيد هبيساألردن

ياسني عبد الرحمن الشريفشريف فؤاد حسنكفاية علي احلسيني

فادي جمال اخلروفعبد اهلل أحمد الهاديمحمود محمد بنات

سورياأحمد بن رمضان بامخالفمحمد علي حمد

حسام إبراهيم بنيإياد حسن بيوميمصر

ليبيانابلس- فلسطنيعادل محمود عبد اهلل

منى ميالد فيلوغجميل محمد جمعهاإلمارات

وليد عبد الكرمي فركاشرجاء كامل شحادةمحمد سالم الهريني

سليمان عبد املقصود سعدهديل "محمد هاشم" حسيباغسان سمير سامي

أربيل- العراقسالمة سليم عبد اهللمحمد صبحي السلع

سردار حسني يابهجبر محمود دويكاتمحمود عبد الرحمن االبراهيم

صنعاء- اليمنمحمد أحمد محمد جرارأحمد سعد عبد العال

سمية عبد الواسع العريقيسالم عبد الكرمي مرارسرحان ناجي عسقالني

عدنان عبد الرزاق انعميحيى مصطفى عقل

أسماء الناجحني بإمتحانات الـ ACPA لدورة نوفمبر 2008
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