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)IFAC( ع�سو الإحتاد الدويل للمحا�سبني

)IASB( ع�سو جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعنية باملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

)IAASB( ع�سو اللجنة الدولية ملعايري اجلودة والتدقيق

)ISAR( ع�سو جلنة اخلرباء احلكوميني التابعة للأمم املتحدة

)IAAER( ع�سو اللجنة العاملية لتعليم وبحوث املحا�سبة

)IPAQC( ع�سو جلنة التاأهيل املحا�سبي املهني الدويل التابعة للأمم املتحدة
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أعضاء جملس اإلدارة 2012

اململكة الأردنية الها�سميةالدكتور طالل اأبوغزاله – الرئي�س

اململكة العربية ال�سعوديةالدكتور اأ�سامة طبارة – نائب الرئي�س

اململكة املتحدةالأ�ستاذ اأنطوان مطر – نائب الرئي�س

اململكة العربية ال�سعوديةالأ�ستاذ حممد اأحمد با�سمح – نائب الرئي�س

جمهورية م�سر العربيةالأ�ستاذة �سمر اللباد – اأمني ال�سر

اململكة العربية ال�سعوديةالدكتور علي ها�سم اآل ها�سم

اململكة العربية ال�سعوديةالدكتور طالل اإبراهيم �سجيني

الإمارات العربية املتحدةالدكتور حممد عبد اهلل �سوان

مملكة البحرين�سعادة ال�سيخ اأحمد بن �سقر اآل خليفة

اجلمهورية العربية ال�سوريةالدكتورة ر�سا اأنور حمادة

اململكة العربية ال�سعوديةالأ�ستاذ اإبراهيم حممد ال�سبيل

اجلمهورية العراقيةالأ�ستاذ اأحمد مهدي اجلبوري

ليبياالأ�ستاذ عبد ال�سالم ك�سادة

دولة فل�سطنيالأ�ستاذ حممد اأكرم ح�سونة

دولة فل�سطنيالدكتور �سادي حمد 

اجلمهورية اليمنيةالأ�ستاذ عبد الروؤوف ح�سان العزي

اململكة العربية ال�سعوديةالأ�ستاذ الدكتور ح�سام العنقري 

الإمارات العربية املتحدةالأ�ستاذ علي ال�سام�سي

ليبياالأ�ستاذ حممد فكرون

اجلمهورية اللبنانيةالأ�ستاذ فريد جربان

اململكة العربية ال�سعوديةالدكتور �سالح البخيت

دولة قطرالدكتور خالد اخلاطر

اململكة العربية ال�سعوديةالأ�ستاذ �سالح نا�سر ال�سريع

اجلزائرالأ�ستاذ حمدي حممد اأمني

اجلمهورية العربية ال�سوريةالدكتور حمي الدين اخلطيب

اجلمهورية العربية ال�سوريةالأ�ستاذ زهري التيناوي

اجلمهورية اللبنانيةالأ�ستاذ حكمت �سليم

دولة فل�سطنيالأ�ستاذ جمال ملحم 

اململكة الأردنية الها�سميةالأ�ستاذ فهم املو�سى
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تأسيس اجملمع

تاأ�س�س املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني كهيئة مهنية حما�سبية غري ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 يف مدينة لندن- اململكة املتحدة. ومت 
ت�سجيله ر�سميًا يف عمان بتاريخ 24 فرباير 1994 حتت اإ�سم “املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني”.

جاءت فكرة تاأ�سي�س املجمع من قبل عدد من قادة مهنة املحا�سبة يف الوطن العربي بهدف الرتقاء بعلم املحا�سبة والتدقيق واملوا�سيع الأخرى 
ذات العلقة على نطاق الدول الأع�ساء يف جامعة الدول العربية، بالإ�سافة اإلى املحافظة على الإ�ستقللية املهنية للمحا�سبني و�سمان احلماية 
لهم وتطبيق معايري الإ�سراف املهني عليهم كو�سيلة للإرتقاء مبهنتي املحا�سبة والتدقيق.  كما وهدف اأي�سًا اإلى تطوير وت�سهيل ن�سر املعلومات 
العلمية والفنية وتبادلها امل�ستمر بني املحا�سبني واملهنيني وذلك بعقد املوؤمترات والإجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية 

بالإ�سافة اإلى ت�سجيع البحث العلمي واملهني.

الرؤية

دوليًا  تاأهيًل  املوؤهل  القانوين  باملحا�سب  العربية  ال�سوق  رفد 
دولة  اأية  اإقت�ساديات  الأ�سا�سية يف  اللبنة  يحقق  والذي  عاليًا 
متطورة اإقت�ساديًا �سيما واإن ال�سوق العربية باأم�س احلاجة اإلى 

هذا النوع من اخلربات والكفاءات.  

رسالة اجملمع

والتدقيق  املحا�سبة  معايري  اإر�ساء  اإلى  تهدف  عربية  مهنية  جمعية 
والإمتحان  التعليم  برامج  خلل  من  القدرات  بناء  واإلى  وال�سلوك 

والتاأهيل املعرتف بها دوليًا.
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األهداف 

• الرتقاء مبهنتي املحا�سبة والتدقيق واملجالت الأخرى ذات العلقة التي يتم تطبيقها وا�ستخدامها يف اخلدمات املهنية املتنوعة التي 	
يقدمها املحا�سبون يف كافة املجالت مبا يف ذلك ال�سناعة والتجارة واخلدمات العامة على نطاق العامل العربي.

• املحافظة على ال�ستقللية املهنية للمحا�سبني و�سمان احلماية لهم وتطبيق معايري الإ�سراف املهني عليهم كو�سيلة للرتقاء مبهنتي 	
املحا�سبة والتدقيق.

• ت�سجيع البحث العلمي واملهني من خلل تطوير وت�سهيل ن�سر املعلومات العلمية واملهنية وتبادلها بني املحا�سبني واملهنيني وذلك بعقد 	
املوؤمترات والإجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية. 

•  و�سع الأ�س�س والقواعد لتاأهيل املحا�سب القانوين العربي من خلل الدرا�سة والتدريب واجللو�س لمتحانات مهنية يف علم املحا�سبة 	
 .)ACPA( والإدارة املالية للح�سول على لقب حما�سب عربي مهني معتمد

• والدورات 	 والجتماعات  املوؤمترات  بعقد  وذلك  املمار�سني  املحا�سبني  بني  املهنية  امل�سائل  يف  وتبادلها  املعلومات  ن�سر  وت�سهيل   تطوير 
التدريبية من خلل تطوير وجتميع ون�سر الأبحاث الدرا�سية واإن�ساء مكتبة خلدمة الأع�ساء وغريهم. 

•  اإ�سدار ن�سرة �سهرية مهنية باللغتني العربية والإجنليزية تتولى ن�سر اأخبار املجمع والأخبار املهنية يف املنطقة العربية. 	

•  تعزيز ح�سور املحا�سبني القانونيني العرب يف املنتديات الدولية ونقل وجهات نظرهم وتطلعاتهم يف كل ما يتعلق مبهنة املحا�سبة. 	

•  حث الدول التي لي�س لها معايري حما�سبة خا�سة بها على تطبيق معايري املحا�سبة الدولية وت�سجيع الدول الأخرى على تعديل معايريها 	
مبا ين�سجم ويتوافق مع معايري املحا�سبة الدولية. 

•  تقدمي الدعم واحلماية للمحا�سب القانوين العربي من خلل املحافظة على اإ�ستقلله املهني وتطبيق الإ�سراف املهني كو�سيلة للرتقاء 	
مبهنة املحا�سبة وحمايتها.
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اأخبار املجمع
• املجمع يطلق تطبيق الهواتف املحمولة الذكية على نظام Android وقريبًا على نظام 	

Apple-IOS
• منهاج جديد للمجمع قبل نهاية عام 2012	
• دورة اإمتحانات 2012 اآخر دورة على املنهاج احلايل	
• 	)ACPA( لبنان يعرتف ب�سهادة وموؤهل
• اإ�سدار الن�سخة العربية من معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام 2011	
• والن�سخة العربية “اجليب” من الدليل املب�سط للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية	
• واإ�سدار الن�سخة العربية من كتيب دليل رقابة اجلودة يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 	
• نتائج اإمتحانات دورة 2011	
• جمعية املجمع تنجز 9 دورات يف ديوان املحا�سبة / الأردن	
• وتنظم دورة ملوظفي دائرة �سريبة الدخل واملبيعات 	
• املجمع الراعي الذهبي يف اليوم املهني العلمي يف ال�سارقة	
• رئي�س املجمع يبجث مع وفد جامعة الريموك تعزيز اخلدمات يف �سمال الأردن 	
• اأبوغزاله يثمن نتائج الجتماعات مع الفعاليات يف �سمال الأردن	
• ويحا�سر يف جامعة الريموك حول التفكري الإبداعي يف بناء املوؤ�س�سات وامل�ساريع	
• اإجتماع اإ�سرتاتيجي للمجمع... تطوير الربامج لت�سبح اإلكرتونية على م�ستوى العامل	
• د. اأبوغزاله يبحث مع رئي�س جمل�س اإدارة �سوق املال الليبي التعاون املهني يف كافة املجالت 	
• 	)JACPA( بحث التعاون املهني بني جمعية املجمع وجمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني
• نظام التعديل الأول لنظام مهنة تدقيق ومراقبة احل�سابات يف العراق	
• امل�ساركة يف موؤمتر دويل حول التحديات املالية والإقت�سادية	

اأخبار الإحتاد الدويل للمحا�سبني 
• دعوة لتعزيز ال�سفافية وم�ساءلة الإدارة املالية يف القطاع العام	
• ودعودة جمموعة الع�سرين للرتكيز على حلول عاملية لتحقيق الإ�ستدامة والنمو 	
• اإ�سدار الدليل الدويل املقرتح مل�ساعدة املحا�سبني على حت�سني اإعداد تقارير الأعمال 	
• تعيني رئي�س تنفيذي جديد للإحتاد 	

اأخبار املعايري الدولية
• تاأجيل تاريخ نفاذ املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9 الإلزامي	
• وثيقة �سوؤال وجواب عن ال�سك املهني	
• ال�سعي لتقلي�س الفوارق حول ت�سنيف وقيا�س مناذج الأدوات املالية	
• اأطر املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ومبادئ املحا�سبة الأمريكية املقبولة 	
• اإقرتاح لإجراء تغيريات على قواعد الأخلقيات ملعاجلة الأفعال غري القانونية 	
• اإ�سدار معيار عاملي جديد ب�ساأن بيانات الغازات الدفيئة 	
• ا�ستطلع للممار�سات املحا�سبية ال�سغرية واملتو�سطة عن ا�ستمرار عبء التنظيم وال�سكوك 	

القت�سادية يف اأبرز التحديات التي تواجه املمار�سات املحا�سبية ال�سغرية

مقابلة
• مقابلة مع رئي�س جلنة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة التابعة للإحتاد الدويل حول: م�ساعدة 	

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على مواجهة التحديات واإنتهاز الفر�س 

مقالت
• املعيار الدويل حول اخلدمات ذات العلقة 4410: املعيار اخلا�س بعمليات جمع البيانات يف 	

وقتنا احلا�سر
• التكيف مع ال�سغوط املفرو�سة لتقليل الر�سوم 	

اأفكار للإدارة العملية تتعلق باملمار�سات املهنية ال�سغرية واملتو�سطة 

لبنان يعرتف بشهادة اجملمع 
)ACPA(
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منهاج جديد للمجمع يواكب 
التطورات وامتحانات 2012 آخر 

دورة على املنهاج احلايل

الناجحون يف دورة

 امتحانات 2011

مساعدة املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة على مواجهة 

التحديات

11

27

أخبار اجملمع

صدرت عن اجملمع العربي للمحاسبني 
)ASCA( القانونيني

رئيس التحرير: األستاذ سامل العوري 

منسق اإلعالم: األستاذة سماح احلوراين

اإلشراف العام: األستاذ ابراهيم النخالة 

جميع املقاالت الواردة يف هذا اإلصدار 
على مسؤولية أصحابها 
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عّمان- ملواكبة التطورات املت�سارعة يف عامل تقنية املعلومات والت�سالت، اأطلق املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني تطبيق الهواتف الذكية من 
خلل برنامج يتم حتميله على اأي ن�سخة من ن�سخ نظام ت�سغيل الهواتفAndroid حيث يتيح للأع�ساء والطلب الإطلع على املعلومات والكتب 

والإجراءات وكافة اأخبار املجمع واحل�سول على خدماته من خلل الهواتف املحمولة الذكية بدًل من احلا�سوب.

يعد تطبيق املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني على الهواتف النقالة اأحد اخلدمات التي ُتقّدم لأع�ساء املجمع وغريهم من املهتمني، ليتمكنوا من 
الإطلع على البيانات املتوفرة والتفاعل معها واإر�سال الطلبات ب�سهولة تامة، حيث �سيح�سل الع�سو فور ا�ستخدام هذا الربنامج على اآخر البيانات 

امل�ستجدة من خلل هاتفه اخللوي.

ومن اجلدير بالذكر اأن املجمع �سيطلق تطبيقه على نظام Apple-IOS قريبًا بحيث ي�سبح تطبيق املجمع يغطي ما ن�سبته 90% من �سوق الهواتف 
الذكية.

ويذكر اأن تطبيق املجمع قد مت ت�سميمه باإ�سراف الفنيني واخلرباء يف دائرة احللول الإلكرتونية يف جمموعة طلل اأبوغزاله. 

وقد ثّمن الدكتور طلل اأبوغزاله رئي�س املجمع هذا الإجناز النوعي ملا يقدمه من خدمات للطلبة والأع�ساء ب�سهولة وي�سر، واأ�ساد مبواكبة املجمع 
للتطورات يف عامل تقنية املعلومات والإت�سالت.

اجملمع يطلق تطبيق الهواتف احملمولة 
الذكية على نظام Android وقريبًا

Apple-IOS على نظام
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الأخرية  اللم�سات  و�سع  على  احلا�سر  الوقت  يف  املجمع  اإدارة  تعكف 
لإ�سدار املنهاج اجلديد للمجمع، ومت تكليف عدد من اأ�ساتذة اجلامعات 

بتح�سري مواده. 
يتكون املنهاج اجلديد من املواد الرئي�سية التالية: 

اأق�سام . 1 ثلثة  من  تتكون  التي  الأعمال  اإدارة  مادة 
رئي�سية وهي: 

الإقت�ساد	 
الإدارة املالية 	 
اإعداد املوازانات وح�ساب التكلفة 	 

مادة املحا�سبة . 2
مادة التدقيق . 3
مادة الت�سريعات  . 4

باإ�ستمرار  املنهاج  حتديث  ب�سرورة  الإدارة  جمل�س  لقرارات  وتنفيذًا 
فقد مت اإعداد املواد لتواكب املتغريات وامل�ستجدات التي طراأت فيها، 
وعمل اأ�ساتذة اجلامعات الذين تتوفر فيهم القدرة على التحديث على 
مراجعة املواد وتنقيحها. ومن املقرر اأن يتم الإنتهاء من الطباعة قبل 

نهاية العام و�سيطبق على دورة اإمتحانات 2013. 

منهاج جديد 
للمجمع قبل 
نهايةعام 2012

دورة إمتحانات 2012 آخر دورة 
على املنهاج احلايل

للطلبة   )ASCA( القانونيني  للمحا�سبني  العربي  املجمع  يعلن 
نوفمرب 2012  امتحانات  دورة  باأن  الت�سجيل  والراغبني يف  امل�سجلني 
�ستكون اآخر دورة لهم للتقدم لمتحانات موؤهل “حما�سب عربي مهني 
معتمد )ACPA(” على املنهاج احلايل، علمًا باأن الدورة املقبلة 

2013 �سوف تكون على املنهاج اجلديد.

اأما الطلبة الذين مل ي�ستكملوا املوؤهل يف دورة 2012 ف�سيتم احت�ساب 
املواد لهم كالآتي: 

• يف حالة عدم اجتياز امتحان الورقة الأولى »املعرفة التنظيمية 	
التنظيمية  »املعرفة  الثانية  الورقة  اأو   »)1( بالأعمال  واملعرفة 
واملعرفة بالأعمال )2(« يف املنهاج القدمي يعيد الطالب امتحان 
الورقة الأولى يف املنهاج اجلديد »اإدارة الأعمال« يف دورة 2013. 

• يف حالة عدم اجتياز امتحان الورقة الثالثة “املحا�سبة واملعرفة 	
املتعلقة باملحا�سبة )1(” اأو الورقة الرابعة “املحا�سبة واملعرفة 
الطالب  يعيد  اجلديد  املنهاج  يف   ”)2( باملحا�سبة  املتعلقة 
امتحان الورقة الثانية يف املنهاج اجلديد “املحا�سبة” يف دورة 

.2013
• يف 	 “التدقيق”  الورقة اخلام�سة  امتحان  اجتياز  يف حالة عدم 

املنهاج  يف  الثالثة  الورقة  امتحان  الطالب  يعيد  القدمي  املنهاج 
اجلديد “التدقيق” يف دورة 2013. 

• “ال�سرائب 	 ال�ساد�سة  الورقة  امتحان  اجتياز  عدم  حالة  يف 
الورقة  امتحان  الطالب  يعيد  القدمي  املنهاج  يف  والقوانني” 

الرابعة يف املنهاج اجلديد “الت�سريعات” يف دورة 2013.
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لبنان يعرتف
بشهادة ومؤهل 

)ACPA(
لبنان  يف  املجازين  املحا�سبني  خرباء  نقابة  جمل�س  قرر  بريوت- 
موؤهل  القانونيني  للمحا�سبني  العربي  املجمع  ب�سهادة  الإعرتاف 

 .”ACPA“ حما�سب عربي مهني معتمد

وقد ت�سلم ممثل املجمع يف بريوت الأ�ستاذ وارف قميحة مذكرة بهذا 
اخل�سو�س من �سعادة النقيب الأ�ستاذ اأمني �سالح.

واأكد الدكتور اأبو غزاله بهذه املنا�سبة اعتزازه بو�سع كافة اإمكانيات 
ك�سريك  النقابة  خلدمة  عقود  ثلثة  عرب  املرتاكمة  وخرباته  املجمع 
مهني ولتحقيق الر�سالة والروؤية والأهداف امل�سرتكة يف تطور وتقدم 

مهنة املحا�سبة والتدقيق يف لبنان والوطن العربي.

والنقابة هي الهيئة الوحيدة املعنّية مبهنة خرباء املحا�سبة املجازين 
قدراتهم  بناء  على  الأع�ساء  م�ساعدة  اإلى  ت�سعى  وهي  لبنان  يف 
مع  �سراكات  يف  والدخول  التثقيف  خلل  من  واملهنية  ال�سخ�سية 

مهنيني ومنح ال�سهادات.

اأبوغزاله رئي�س املجمع عن ال�سكر والتقدير  وقد عرب الدكتور طلل 
للنقيب ولكافة اأع�ساء املجل�س على هذا القرار واأ�ساد بدور النقابة يف 
احلفاظ على م�سالح خرباء املحا�سبني املجازين وتعزيز املهنة وثّمن 
جهود واإجنازات جمل�س النقابة للإرتقاء باملهنة، مبا ي�سمن �سلمة 
م�سريًا  الوطني،  للإقت�ساد  التطور  ويحقق  والأعمال  املال  قطاعات 
املحا�سبني  من  املوؤهلني  عدد  تزايد  التطور  هذا  مظاهر  من  اأن  اإلى 

والإقبال للح�سول على �سهادة حما�سب مهني عربي معتمد.

إصدار النسخة العربية من 
معايري احملاسبة الدولية يف 

القطاع العام 2011
للمحا�سبني  العربي  املجمع  جلمعية  املهنية  امل�سوؤولية  من  اإنطلقًا 
علوم  يف  جديد  وكل  التطورات  ملواكبة  و�سعيها  )الأردن(  القانونيني 
املحا�سبة والتدقيق فقد اأ�سدرت اجلمعية اأحدث ن�سخة عربية مرتجمة 
التي  التعديلت  بعد  العام،  القطاع  الدولية يف  املحا�سبة  من معايري 
 )IPSASB( قام بها جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام

على عدد من معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام:
	•معيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام 1»عر�س البيانات املالية«. 

	•معيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام 2 » بيانات التدفق النقدي«. 
	•معيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام 3 » ال�سيا�سات املحا�سبية،

   التغريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء«. 
الدويل يف القطاع العام 7»الإ�ستثمارات يف املحا�سبة  	•معيار 

   املن�ساآت الزميلة«. 
	•معيار املحا�سبة  الدويل  يف  القطاع العام   9 »الإيراد من  املعاملت  التبادلية«. 

	•معيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام 10»التقرير املايل يف 
الإقت�ساديات ذات الت�سخم املرتفع«. 

12»املخزون«.  العام  القطاع  يف  الدويل  املحا�سبة  	•معيار 
الإيجار«.  13»عقود  العام  القطاع  يف  الدويل  املحا�سبة  	•معيار 

حول  التقارير  تقدمي   «18 العام  القطاع  يف  الدويل  املحا�سبة  	•معيار 
القطاعات«. 

الأطراف »اإف�ساحات   20 العام  القطاع  يف  الدويل  املحا�سبة  	•معيار 
   ذات العلقة«. 

اإنخفا�س قيمة الأ�سول   «21 العام  القطاع  يف  الدويل  املحا�سبة  	•معيار 
غري املولدة للنقد«. 

القطاع العام 25 » منافع املوظفني«.  يف  الدويل  املحا�سبة  	•معيار 
العام 26 » اإنخفا�س قيمة الأ�سول  القطاع  يف  الدويل  املحا�سبة  	•معيار 

املولدة للنقد«. 

التي  ال�سنوية  املالية  للبيانات  املفعول  نافذة  التعديلت  هذه  تكون 
تغطي الفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2012. 
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العربي  املجمع  جمعية  اأ�سدرت  عمان- 
الرتجمة  )الأردن(  القانونيني  للمحا�سبني 
للمعايري  املب�سط  للدليل  املعتمدة  العربية 
يعترب  حيث  املالية،  التقارير  لإعداد  الدولية 

الكتاب الأول من نوعه.

اأ�سندت �سركة وايلي يف ولية نيوجري�سي  وقد 
العربي  املجمع  جمعية  اإلى  الأمريكية 
الرتجمة  )الأردن(  القانونيني  للمحا�سبني 

احل�سرية لهذا الدليل باللغة العربية.

ويقدم الدليل احلل مل�ساكل املحا�سبني واملراقبني 
وروؤ�ساء احل�سابات، كما اأنه يوفر تغطية كاملة 
املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  لكافة 
باإ�ستخدام �سيغة ال�سوؤال واجلواب، اإ�سافة اإلى 
اأنه يوفر تو�سيحات موجزة ومئات من الأمثلة 
امل�ساندة لكافة موا�سيع املعايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية.

ينق�سم الدليل املب�سط للمعايري 
مـــن  رئي�ســــية  فئـــات  اأربـــع  اإلــى 
املعايري الدولية لإعداد التقارير 

املالية وهي:

)1( البيانات املالية: ينق�سم اجلزء الأول اإلى 
الأ�سا�سي  ال�سكل  اإلى  تتطرق  م�ستقلة  ف�سول 
للبيانات املالية وكيفية توحيدها وكيفية اإعداد 

التقارير حول احلالت اخلا�سة.

)2( الأ�سول والإلتزامات: يتطرق اإلى املعايري 
املتعلقة  املحا�سبة  مب�سائل  املتعلقة  الدولية 
مبحا�سبة العقارات الإ�ستثمارية واحل�س�س يف 
ال�سركات  يف  والإ�ستثمارات  امل�سرتكة  امل�ساريع 
غري  والأ�سول  واملمتلكات  واملخزون  الزميلة 
امل�ساألة  اإلى  منف�سل  ف�سل  ويتطرق  امللمو�سة. 
الرئي�سية لإنخفا�س قيمة الأ�سول ويختتم اجلزء 

2 بنقا�س حول املخ�س�سات والبنود املحتملة.

جمموعة  يف  يبحث  وامل�ساريف:  الإيراد   )3(
ت�سمل  وهي  وامل�ساريف.  الإيراد  موا�سيع  من 
والدفع  املوظفني  ومنافع  بالإيراد  الإعرتاف 

على اأ�سا�س الأ�سهم و�سرائب الدخل. 

)4( املعامالت اخلا�سة: ويتطرق اإلى جمموعة 
عمليات  مثل  املحا�سبية  املعاملت  من  كبرية 
التقديرات  يف  والتغريات  الأعمال  اإندماج 
املحا�سبية والعمليات املتوقفة واآثار التغيريات 
والأدوات  الأجنبية  العملت  �سرف  اأ�سعار  يف 
امللئمة  واملعاملة  امل�ستقات(  )مثل  املالية 
للمنح احلكومية وعقود التاأمني وعقود الإيجار 
منافع  وخطط  املعادن  اإ�ستك�ساف  ون�ساطات 

التقاعد. 

ليوفر  املب�سط  الدليل  تنظيم  مت  عام،  وب�سكل 
اإجابات موجزة على الأ�سئلة املتعلقة باملعايري 
يواجها  التي  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية 
وجاء  الطبيعية.  اأعماله  �سري  خلل  املحا�سب 
ت�سميم خمطط الدليل لي�ساعد يف فهم اأ�سرع 

للأ�سئلة، وبحجم ي�سهل حمله يف اجليب.

إصدار النسخة العربية 
»اجليب« من الدليل 

املبسط للمعايري 
الدولية إلعداد
التقارير املالية
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القانونيني  للمحا�سبني  العربي  املجمع  جمعية  اأ�سدرت  عّمان– 
)الأردن( الن�سخة العربية املرتجمة واملعتمدة من دليل رقابة اجلودة يف 
الدويل  الإحتاد  وال�سادر عن  ال�سغرية ومتو�سطة احلجم،  املوؤ�س�سات 

.)IFAC( للمحا�سبني

لرقابة  الدويل  املعيار  مع  املتنا�سق  التطبيق  لتعزيز  الدليل  هذا  م  مِّ �سُ
اجلودة 1 “ رقابة اجلودة لل�سركات التي توؤدي عمليات تدقيق ومراجعة 
للبيانات املالية، وعمليات التاأكيد الأخرى واخلدمات ذات العلقة “، 
املُمار�سة  املن�ساآت  ت�ستخدمها  التي  للطريقة  العملي  املنهج  يقدم  حيث 

عند تطوير اأنظمة للرقابة على اجلودة. 

ومتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأ�سا�سي  ب�سكل  الدليل  هذا  ُي�ساعد 
للعملء،  اجلودة  من  عاٍل  م�ستوى  ذات  خدمات  تقدمي  يف  احلجم 
لتمكنهم من خدمة املن�ساآت ال�سغرية ومتو�سطة احلجم ب�سكل اأف�سل 

وذلك من خلل:
• م�ساعدة املوؤ�س�سة يف تطوير نظام الرقابة على اجلودة؛ 	
• يف 	 اجلودة  على  الرقابة  متطلبات  مع  املت�سق  التطبيق  تعزيز 

وعمليات  الأخرى  التاأكيد  وعمليات  واملراجعة  التدقيق  عمليات 
اخلدمات الأخرى ذات ال�سلة؛ 

• تقدمي وثيقة مرجعية للتدريب يف املوؤ�س�سة. 	
ي�ستمل الدليل على اإقرتاحات حول كيفية اإ�ستخدام الهيئات واملوؤ�س�سات 
باأف�سل ما ميكن  للإر�سادات  للمحا�سبني  الدويل  الإحتاد  الأع�ساء يف 
ليتلئم مع اإحتياجاتها ونطاق اإخت�سا�سها وتو�سيح وتف�سري اخلطوات 
والإجراءات ال�سرورية للإمتثال بهذا املعيار. وبالتايل يجمع الدليل بني 
كل من املتطلبات وو�سائل التطبيق لتقدمي تغطية �ساملة للمعيار الدويل 

لرقابة اجلودة 1.

 9 عقد  القانونيني  للمحا�سبني  العربي  املجمع  جمعية  اأنهت  عّمان– 
دورات تدريبية متخ�س�سة يف مقر ديوان املحا�سبة، و�سارك فيها 230 

موظفًا من خمتلف الدوائر الرقابية يف ديوان املحا�سبة.

اجلودة،  ورقابة  الدولية  التدقيق  معايري  على  الدورات  مواد  وتركزت 
الإح�سائية،  العينات  باإ�ستخدام  والتدقيق  والتحقيق،  التدقيق  وجلان 
التزييف  عن  للك�سف  احلديثة  والأ�ساليب  التدقيق،  خماطر  وحتليل 
واخلارجي،  الداخلي  التدقيق  لأغرا�س  املايل  والتحليل  والتزوير، 
التدقيق  اإلى  بالإ�سافة  العام،  القطاع  يف  الدولية  املحا�سبة  ومعايري 

املبني على املخاطر.

وجرى تخريج امل�ساركني بح�سور الأ�ستاذ وليد الرحاحلة الأمني العام 
بالوكالة يف ديوان املحا�سبة والأ�ستاذ �سامل العوري مدير املجمع، وقد 
على  واأثنى  املجمع  وجمعية  الديوان  بني  املثمر  التعاون  الرحاحلة  ثّمن 

دوراجلمعية الريادي يف الإرتقاء باملهنة.

بدوره اأ�ساد الأ�ستاذ �سامل العوري مدير املجمع بجهود ديوان املحا�سبة 
يف الهتمام بتطوير القدرات املهنية ملوظفي الدولة وتقدم بال�سكر من 
مهنية  دورات  لتنفيذ  املجمع  جلمعية  منحها  التي  الثقة  على  الديوان 

متخ�س�سة.

إصدار النسخة العربية من كتيب 
دليل رقابة اجلودة يف املؤسسات 

»جمعية اجملمع« تنجز الصغرية  واملتوسطة 
عقد 9 دورات تدريبية يف 

ديوان احملاسبة
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نتائج إمتحانات دورة 2011
»)ACPA( 56 طالبًا إجتازوا بنجاح مؤهل »حماسب عربي مهني معتمد

اأعلن املجمع عن نتائج امتحانات موؤهل »حما�سب عربي مهني معتمد )ACPA(«  - دورة 2011 فيما بلغ عدد الطلبة املتقدمني للمتحانات )237( 
اأحمد  ب�سار  الطالب  يقارب )56( طالبًا، وح�سل  ما  بنجاح  المتحانات  اجتازوا  الذين  الطلبة  وبلغ عدد  العربي،  الوطن  اأنحاء  كافة  من  طالبًا 

اخلطيب من مركز امتحانات دم�سق على املرتبة الأولى.
ومن اجلدير بالذكر اأن عملية اختيار الأ�سئلة وت�سحيح اأوراق المتحانات تتم باإ�سراف جلنة من هيئة المتحانات الدولية يف جامعة كامربدج.

 تهنئ اإدارة املجمع الطلبة الناجحني وتتمنى للطلبة الذين اأخفقوا كل اأمنيات التوفيق يف الدورة املقبلة. 

وفيما يلي اأ�سماء الطلبة الذين اجتازوا امتحانات دورة 2011 بنجاح:

من اململكة العربية ال�سعودية:
اأ�سرف خليل علي خليل1.
حنان حممد رزق اهلل علي2.
بهاء ناجد �سدقي ال�سبيخ3.
عماد الدين يحيى زكريا احلوراين4.
�سعيد ا�سحق م�سباح ال�سفدي5.
طارق حممد �سالح امني �سقمان6.
هاين احمد عطية املر�سى الغندور7.
احمد �سعيد عبد احلميد ابراهيم8.

من اململكة الأردنية الها�سمية
غادة حممود ح�سن عي�سى9.

هيثم ابراهيم حممد ال�سلق10.

�سادي عبد القادر ح�سني برهومه11.

رامز نظمي رامز الزاغة12.

ي�سرى فرانك والرت بوبنهامي13.

لوؤي ع�سام عبد ال�سلم عرفات14.

م�سطفى حممود نعيم م�سطفى الدروبي15.

علء وائل خريي جرار16.

من جمهورية م�سر العربية:
احمد ال�سيد خمي�س علي بي�سار17.
�سبحي عبد ال�سايف ال�سيد متويل �سم�س18.

من اجلمهورية اللبنانية: 
حممد وفيق النقيب35.

من دولة قطر: 
احمد با�سم �سربي جابر42.

من اجلمهورية اليمنية:
عبد اهلل حممد علي عبد اهلل داعر43.
عبد الرحمن حممد علي جعدان44.
عبد الرزاق حممد عبد اهلل ال�سامي45.

من �سلطنة ُعمان:
جربان حم�سن عبد اهلل اليافعي46.

من الإمارات العربية املتحدة: 
حممد زاهر �سلحي الأ�سبحي47.
حممود �سيد عبد العال فراج48.
فادي حممود علي الن�سر49.
ح�سام امهيد العلي املهيد50.
حممد �سعيد امام علي احلماقي51.
رائد يو�سف حممد الزير52.
هند ح�سني عبد اهلل فتح اهلل اهلي53.
عبد احلي عبد احلي ا�سماعيل يو�سف54.
لوؤي عبد الفتاح حممد غزال55.
جمال حممد كامل ر�سوان56.

من دولة فل�سطني: 
مو�سى حممد حممد طنبور19.
حممد ح�سن ابراهيم قا�سميه20.
عمار حممد حممود بدران21.
حممد �سعيد �سالح �سبري22.
هالة جهاد ابراهيم النجار23.
عرفات عبد اهلل ابراهيم العف24.
ح�سني ريا�س �سعيد العفيفي25.
حممود �سعيد حممد دلول26.
رانيا اأحمد �سعدي ال�سوا27.
وفاء قا�سم داود الأزرق28.
حامد حممد نور الدين طه29.
�سريف عاهد احمد اخلطيب30.
ح�سن حممود حممد بطه31.
دميا �سميح حممود قرعان32.
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دورة  القانونيني  للمحا�سبني  العربي  املجمع  جمعية  عقدت  عّمان- 
تدريبية متخ�س�سة بعنوان »اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية« يف مقر مبنى 
دائرة �سريبة الدخل واملبيعات بح�سور )27( �سبعة وع�سرون م�ساركًا 
وال�سوؤون  ال�سريبية  العامة  النيابة  من  معظمهم  الدائرة  موظفي  من 

القانونية.

واأهدافها،  املالية  املحا�سبة  تعريف  على  التدريبية  الدورة  ركزت 
الفرو�س و املبادىء املحا�سبية، تعريف النظام املحا�سبي وعنا�سرها، 
املحا�سبية،  الدفاتر  املالية،  العمليات  ت�سجيل  املالية،  العمليات  حتليل 
الب�ساعة، اخل�سم، الوراق  والراأ�سمالية، عمليات  التمويلية  العمليات 
العمومية،  وامليزانية  اخلتامية  احل�سابات  املراجعة،  ميزان  التجارية، 
اجلرد والت�سويات اجلردية، جرد امل�سروفات والإيرادات، جرد الأ�سول 
البيانات  وت�سحيحها،  املحا�سبية  الأخطاء  املتداولة،  وغري  املتداولة 

املالية وتبويبها، وحتليل البيانات املالية.

املدير  م�ساعد  �سابر،  ب�سار  ال�ستاذ  ثمن  امل�ساركني  تخريج  حفل  ويف 
طلل  الدكتور  �سعادة  ورئي�سها  اجلمعية  جهود  الإدارية  لل�سوؤون  العام 
اأبوغزاله والتي تهدف اإلى الإرتقاء مبهنة املحا�سبة والتدقيق يف الأردن 
خا�سة ويف العامل العربي عامة، ومل�ساركتهم يف �سياغة املعايري الدولية 
وترجمتها اإلى اللغة العربية، واأ�سار اإلى �سرورة اإ�ستمرار موظفي الدائرة 
القانونية على التدريب يف جمال املحا�سبة كونها تنمي خربة العاملني 
يف هذه الدائرة وملا لها من اأهمية يف �سلب العمل. وتوجه الأ�ستاذ �سامل 
العوري، مدير »جمعية املجمع« بال�سكر لدائرة �سريبة الدخل واملبيعات 
عملية  يف  وللم�ساركة  الدورة  هذه  لتنفيذ  املجمع  جلمعية  الثقة  على 

التدريب امل�ستمر ملوظفي الدائرة.

واأثنى امل�ساركون على اجلهود التي تبذلها اجلمعية واأعربوا عن ر�ساهم 
الأكرب  الأثر  لها  كان  والتي  اكت�سبوها  التي  واملعرفة  املعلومات  مل�ستوى 
املحا�سبة  جمال  يف  وخرباتهم  معرفتهم  وتعزيز  مهاراتهم  تنمية  يف 

متطلعني اإلى مزيد من هذه الدورات التدريبية.

دورة تدريبية ملوظفي دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

اجملمع الراعي الذهبي يف اليوم املهني العلمي بإمارة الشارقة

ال�سارقة– �سارك املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني كراعي ذهبي يف 
اليوم العلمي املهني الذي نظمته �سركة )Open Thinking( يف غرفة 

جتارة ال�سارقة. 

املهنية  الإ�سدارات  عر�س  فيه  جرى  للمجمع  ركن  تخ�سي�س  ومت 
وال�سادرة عن املجمع ومن اأبرزها الإ�سدارات العربية للمعايري الدولية 
والتدقيق  اجلودة  لرقابة  الدولية  واملعايري  املالية  التقارير  لإعداد 

ومعجم  العلقة  ذات  واخلدمات  الأخرى  التاأكيد  وعمليات  واملراجعة 
املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  واملعايري  للمحا�سبني  اأبوغزاله  طلل 
الدولية  املحا�سبة  ومعايري  احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  يف 
للمحا�سبني  العربي  املجمع  منهاج  كتب  اإلى  اإ�سافة  العام،  القطاع  يف 

القانونيني والأدلة والن�سرات ال�سادرة عن املجمع. 

املهنية  الهيئات  ممثلي  من  مهني  مائتي  نحو  احلدث  هذا  يف  و�سارك 
العربية  الإمارات  دولة  يف  املجمع  ممثلو  وكذلك  والدولية،  العربية 
املتحدة حيث �سارك الأ�ستاذ ع�سمت فهمي ممثل املجمع يف اإمارة دبي 
وافيًا  �سرحًا  وقّدم  املحا�سبة«  مهنة  م�ستقبل   « بعنوان  نقا�س  حلقة  يف 
املتعلقة  والإ�ستف�سارات  الأ�سئلة  على  واأجاب  املجمع  واأن�سطة  مل�سرية 
مبنهاج املجمع الدويل واملوؤهل و�سهادة » حما�سب عربي مهني معتمد 
و�سهادة   »)ACMA( معتمد  عربي  اإداري  »حما�سب  و�سهادة   »)ACPA(

»التمويل الإ�سلمي )CIMA(« والتي ي�سدرها املجمع.
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رئيس اجملمع 
يستقبل وفدًا من 

جامعة الريموك والبنك 
اإلسالمي والبحث تناول 
تعزيز اجملمع خلدماته

 يف شمال األردن

عّمان– اإ�ستقبل الدكتور طلل اأبوغزاله كًل من الدكتور اأحمد العمري 
مدير مركز امللكة رانيا بجامعة الريموك والدكتور مفلح اجلراح مدير 
البنك الإ�سلمي الأردين – فرع اإربد والدكتور �سادي ال�سقران رئي�س 
ق�سم التدريب يف مركز امللكة رانيا بجامعة الريموك، بح�سور الأ�ستاذ 
والأ�ستاذة  القانونيني  للمحا�سبني  العربي  املجمع  مدير  العوري  �سامل 

ر�سا اأبو عّفار م�سوؤولة فرع املجمع يف جامعة الريموك. 

وتناول البحث يف اللقاء اإمكانية اأن يعمل فرع املجمع يف جامعة الريموك 
الأردنية  احلدود  من  القريبة  ال�سورية  اجلامعات  طلب  خدمة  على 
وعقد دورات تدريبية لهم وذلك للم�ساهمة بتاأهيلهم ليبقوا على توا�سل 
مع حت�سيل العلم حتى يعودوا للدرا�سة املنتظمة يف جامعاتهم، واأتفق 
اأن ي�سدد الطلبة الراغبون يف امل�ساركة يف هذه الدورات الر�سوم  على 

على دفعات مي�سرة.

وبحث اللقاء اأن�سطة املجمع يف جمال التدريب والتاأهيل والتي �ستغطي 
فرع  واإ�سراف  باإدارة  الأردن  �سمال  جامعات  كافة  ق�سري  وقت  خلل 

املجمع يف مركز امللكة رانيا بجامعة الريموك. 

ودعا الدكتور مفلح اجلراح اإلى اأهمية اأن ت�سمل اخلطة التدريبية على 
دورات متخ�س�سة بالبنوك مثل �سهادة التمويل الإ�سلمي التي يطرحها 
الإ�سلمي  البنك  اإ�ستعداد  املجمع، وتقييم امللءة وغريها، معربًا عن 
اإربد بتوفر تدريب ملدة �سهر لكل من يلتحق باإحدى هذه  الأردين فرع 

الدورات. 

على �سعيد اآخر، طرحت يف اللقاء فكرة اإعتماد موؤهل “حما�سب عربي 
التي  املحا�سبة  بكالوريو�س  برامج  كم�ساق يف   ”)ACPA( معتمد  مهني 

تقدمها جامعة الريموك.

اإربد- عقد املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني موؤخرًا يف فرعه لدى 
مركز امللكة رانيا للدرا�سات الأردنية وخدمة املجتمع– جامعة الريموك 
اجتماعًا �سمل العديد من ال�سخ�سيات الهامة وامل�سوؤولني الكبار منهم 
نائب  وعطوفة  الر�سدان  وليد  الأ�ستاذ  عطوفة  بالوكالة  اربد  حمافظ 
حمافظ عجلون وعطوفة مدير ال�ستخبارات ومدير ال�سرطة وعطوفة 
النائب العام وعددًا من ال�سادة النواب و�سعادة العني �سامي خ�ساونة 
اجلراح  مفلح  الدكتور  وعطوفة  الأردن  يف  اخلريية  اجلمعيات  رئي�س 
اربد  يف  الكربى  ال�سركات  ومدراء  الأردين  الإ�سلمي  البنك  مدير 

وال�سفري املاليزي يف الأردن. 

تف�سيليًا  �سرحًا  الجتماع  خلل  للمجمع  التنفيذي  املدير  عر�س 
عقدها  مت  التي  التدريبية  الدورات  و  ن�ساطاته  و  ن�ساأته  و  املجمع  عن 
الأردن من طلبة  �سمال  ل�سكان  املجمع  املنوي عقدها خدمة من  وتلك 
يف  املاليزيني  الطلب  حاجة  على  املاليزي  ال�سفري  وموظفني.واأكد 
املو�سى  فهم  ال�سيد  اأكد  و  املهني  والتاأهيل  للتدريب  الريموك  جامعة 
املدير التنفيذي للمجمع على ا�ستعداد املجمع التام على خدمة الطلب 
املاليزيني واأو�سح اأن املجمع ب�سدد التن�سيق لعقد اتفاقية تعاون طويلة 

الأجل مع ال�سفارة املاليزية لتدريب الطلبة املاليزيني. 

اربد  واإذاعة  نيوز  املدينة  من  وا�سعة  اإعلمية  بتغطية  اللقاء  وحظي 
من  العديد  مع  لقاءات  اأجرت  التي  و  الف�سائية  اربد  وقناة  الكربى 
احل�سور. واأكد �سعادة العني �سامي خ�ساونة رئي�س اجلمعيات اخلريية 
يف الأردن على �سرورة التعاون امل�سرتك بني املجمع العربي للمحا�سبني 
القانونيني كونه منظمة غري ربحية مع اجلمعيات الأخرى املنت�سرة يف 
اأرجاء اململكة وحاجة املحا�سبني يف هذه اجلمعيات و التي يبلغ عددها 

200 جمعية للتدريب املتخ�س�س الذي يقدمه املجمع. 

هذا  على  القائمة  ال�سخ�سيات  وجميع  الر�سدان  وليد  عطوفة  ورحب 
باإقليم  وبوجوده  القانونيني  للمحا�سبني  العربي  باملجمع  الجتماع 
ال�سمال واأكدوا على اأن هذا املجمع �سيخدم املجتمع املحلي كون منطقة 
ال�سمال تفتقر لوجود مثل هذه املنظمات غري الربحية الداعمة  اإقليم 
الدكتور طلل  �سعادة  يراأ�سه  انه  والتدقيق خ�سو�سًا  املحا�سبة  لقطاع 
ابوغزاله الغني عن التعريف و املعروف بعطائه امل�ستمر خدمًة للمهنة 

على م�ستوى العامل ككل.

أبوغزاله يثمن عاليًا نتائج 
اجتماع اجملمع/ اربد مع 

الفعاليات الرسمية والشعبية 
يف شمال األردن
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رئيس اجملمع يحاضر يف جامعة الريموك حول 
التفكري اإلبداعي يف بناء املؤسسات واملشاريع

اإربد- ا�ست�سافت جامعة الريموك الدكتور طلل اأبوغزاله يف حما�سرة 
وحوار مفتوح مع طلبة اجلامعة، بح�سور الدكتور عبداهلل املو�سى رئي�س 
اجلامعة  ونواب الرئي�س والعمداء والأ�ساتذة وح�سد من الطلبة، نظم 
الأردنية  للدرا�سات  رانيا  امللكة  ومركز  الطلبة  �سوؤون  عمادة  اللقاء 

وخدمة املجتمع واملجمع العربي للمحا�سبني القانونيني.

املوؤ�س�سات  بناء  يف  الإبداعي  التفكري  عن  اأبوغزاله  الدكتور  وحتدث 
�سناعة  اأهمية  على  ورّكز  للدخل،  املدّرة  والأعمال  امل�ساريع  واإقامة 
املعرفة باعتبارها الطريق ل�سنع الرثوة موؤّكدًا اأن الفر�س املتاحة اأمام 

ال�سباب اليوم مل تكن متاحة للأجيال ال�سابقة.

ودعا ال�سباب اإلى العمل لي�سبحوا �سّناع معرفة وذلك باأن ي�ستخدموا 
-برامج  جديدًا  �سيئًا  لي�سنعوا  والإت�سالت  املعلومات  تقنية  اأدوات 
جميع  اأن  م�سريًا  الوطن،  وتفيد  جمتمعاتهم  تفيد  واإخرتاعات- 
جمالت  يف  كبريًا  حتوًل  اأحدثت  �سهدناها  التي  املعرفية  الإخرتاعات 

بقرار  كانت  وكلها  واإجتهاد  وجد  وعزمية  اإبداع  نتيجة  وكانت  احلياة 
ذاتي من قبل الأفراد.

وخاطب اأبوغزاله الطلبة قائًل: »ل عذر لنا اإن مل ن�سبح عمال معرفة، 
التي هي �سناعة وثروة امل�ستقبل«، ودعا اإلى اأهمية الإنتقال باجلامعات 
من احلرم اجلامعي اإلى الكون الف�سائي، واأورد مثاًل : )الف�ساء الذي 
ت�سبح فيه جوجل وياهو(، وغريها من الإخرتاعات الفلكية املذهلة يف 

عامل تكنولوجيا املعلومات والإت�سالت.

وقال: »لقد دخلنا يف عامل جديد، خمتلف، والعامل القادم الذي يعتمد 
فاإن  ولذلك  امل�ستنكفني،  يرحم  ول  هائلة  ب�سرعة  مقبل  املعرفة  على 
اأو�سح  واأن  املعريف،  الإبداع  اإلى  اأدعو  اأن  هي  اليوم  ومهمتي  ر�سالتي 
فر�سة  واأمامكم  امل�ستقبل،  �سنع  املعرفة-  �سناعة  اأهمية  لأبنائي 
تاريخية ل حدود لها«، ولهذا يقول اأبوغزاله نحن بحاجة اإلى تغيري يف 
ثقافتنا وتن�سئة اأولدنا واأحفادنا على التعامل والإندماج يف عامل املعرفة 

لإنهم �سيحدثون التغيري وهم جزء منه.
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د. أبوغزاله يبحث مع رئيس 
جملس إدارة سوق املال 

الليبي التعاون املهني يف 
كافة اجملاالت 

املجمع  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوغزاله  طلل  الدكتور  عّمان– ا�ستقبل 
جمل�س  رئي�س  فكرون  حممد  ال�سيد  القانونيني  للمحا�سبني  العربي 
اإدارة �سوق املال الليبي يرافقه ال�سيد هيثم زرتي رئي�س ق�سم التدريب 

والدرا�سات يف ال�سوق. 

الليبي واملجمع  ال�سوق  التعاون بني  البحث يف الجتماع يف تعزيز  ودار 
املجمع  وخربات  اإمكانيات  ت�سخري  على  اأبوغزاله  الدكتور  اأكد  حيث 
خلدمة �سوق املال وكافة القطاعات يف ليبيا، وامل�ساهمة يف تطوير اإدارة 
ال�سوق وتعزيز الوعي الإ�ستثماري لدى امل�ستثمر الليبي وتعريفه باأهمية 
�سوق املال يف الإقت�ساد الوطني، كما اأكد على اأهمية و�سرورة الإلتزام 
وتطبيق معايري املحا�سبة الدولية عند اإعداد امليزانيات لدى موؤ�س�سات 
ال�سروط  اأهم  اإحدى  تعترب  والتي  العام واخلا�ص،  القطاعني  و�سركات 

لتعزيز ثقة امل�ستثمرين باأعمال ال�سوق.

اأبدى ا�ستعداد املجمع لعقد ور�س عمل ودورات تدريبية  وبهذا ال�سدد 
مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  قدراتهم  وتعزيز  املال  �سوق  كوادر  لتاأهيل 

املعايري الدولية وتوعيتهم باأهمية تطبيق املعايري. 

اأبوغزاله ال�ستعداد لتطبيق الربامج اجلديدة التي  اأبدى الدكتور  كما 
 »)ACMA( معتمد  عربي  اإداري  »حما�سب  �سهادة  وهي  املجمع  اأطلقها 

.»)CIMA( و�سهادة “التمويل الإ�سلمي

ويذكر اأن املجمع يرتبط باإتفاقية تعاون مهني مع �سوق املال الليبي وعمل 
لكوادر  التدريبية  الدورات  املا�سية على تنظيم عدد من  الفرتة  خلل 
ال�سوق، وح�سل عدد من موظفي ال�سوق على موؤهل و�سهادة “حما�سب 
اإجتيازهم امتحانات املنهاج بنجاح.  عربي مهني معتمد )ACPA(” بعد 

ال�سيد حممد فكرون وهو ع�سو فّعال يف جمل�س  اللقاء قدم  ويف ختام 
اإدارة املجمع، درع �سوق املال الليبي اإلى الدكتور طلل اأبوغزاله تقديرًا 
والتنمية  ب�سكل خا�س  العربية  املحا�سبة  مهنة  تطور  ودوره يف  جلهوده 
اليلد  والتاأهيل يف  والتدريب  التعليم  والإجتماعية وقطاع  الإقت�سادية 

العربية ب�سكل عام.

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القوا�سمي  حامت  الأ�ستاذ  اأكد  عّمان– 
املحا�سبني القانونيني– الأردن على تكاملية العلقة مع جمعية املجمع 
النهو�س  اإلى  تهدف  والتي  )الأردن(  القانونيني  للمحا�سبني  العربي 
بعلوم املحا�سبة وتدقيق احل�سابات، واأ�ساد بدور اجلمعية املهني الفعال 
برئا�سة الدكتور طلل اأبوغزاله يف النهو�س مب�سرية املهنة واجلمعية. 

العربي  املجمع  جمعية  من  وفدًا  القوا�سمي  اإ�ستقبال  خلل  ذلك  جاء 
برئا�سة الأ�ستاذ �سعيد �سليمان نائب رئي�س الهيئة الإدارية والذي قدم 
التهنئة ملجل�س الإدارة اجلديد برئا�سة الأ�ستاذ حامت القوا�سمي. معربًا 
عن اأمنياته باملزيد من التوفيق والنجاح للمجل�س يف خدمة وتطور املهنة 

يف الأردن. 

حيث  اجلمعيتني  بني  امل�ستقبلي  التعاون  اأوجه  بحث  اللقاء  خلل  ومت 
قدم املدير التنفيذي جلمعية املجمع عر�سًا موجزًا لأن�سطة واإجنازات 
اجلمعية، واأكد عن رغبته يف تعزيز وفتح جمالت اأخرى للتعاون خدمًة 
تقدمي  فهم  الأ�ستاذ  عر�س  كما  اململكة.  يف  والتدقيق  املحا�سبة  ملهنة 
الإ�سدارات املهنية ال�سادرة عن اجلمعية والتي متتلك احلق احل�سري 
جمعية  لأع�ساء  تف�سيلية  خا�سة  باأ�سعار  العربية  اللغة  اإلى  برتجمتها 

املحا�سبني القانونيني الأردنيني. 

من جهته رحب الأ�ستاذ حامت القوا�سي بهذه املبادرة و�سكر الوفد على 
التهنئة. 

بحث التعاون املهني بني 
جمعية اجملمع وجمعية 

احملاسبني القانونيني 
األردنيني 

نظام التعديل األول لنظام مهنة تدقيق 
ومراقبة احلسابات يف العراق

نظام   2011/12/19 بتاريخ  الوزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأ�سدرت 
التعديل الأول لنظام مهنة تدقيق ومراقبة احل�سابات يف العراق والذي 
تاأ�سي�س  خلل  من  العراق  يف  الأجنبية  التدقيق  �سركات  عمل  ي�سري 
�سريك  مع  اأجنبية  تدقيق  �سركة  مب�ساركة  ت�سامنية  عراقية  �سركة 

)مدقق عراقي اأو �سركة عراقية جمازة( ح�ستها %55.
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للأع�ساء والطلب الإطلع على املعلومات والكتب والإجراءات وكافة 
اأخبار املجمع واحل�سول على كافة خدماته من خلل الهواتف املحمولة 

الذكية بدًل من احلا�سوب. 

على �سعيٍد اآخر اأكد رئي�س املجمع احلر�س على تطبيق معايري املحا�سبة 
يف القطاع العام يف كافة الدول العربية، من خلل ر�سائل �سيتم توجيهها 
اإلى رووؤ�ساء الوزراء العرب على غرار تلك التي وجهت يف الأردن والعمل 

على تنظيم ور�س عمل تعريفية بهذه املعايري يف البلد العربية. 

لعدد من  الدرا�سية  املناهج  يدر�س �سمن  بات  املجمع  منهاج  اأن  وقال 
جامعات  مع  والإتفاق  الرتتيبات  و�سع  وجاري  الأردن  يف  اجلامعات 

اأخرى يف خمتلف البلد العربية. 

اأفاد م�سوؤول الإمتحانات باأن عدد الطلبة  وبالن�سبة لطلبة املجمع فقد 
امل�سجلني بلغ اأربعة اآلف وخم�سمائة طالب، واأو�سح باأن م�سوؤويل جامعة 
اإجراءات ونتائج  كامربدج موجودون حاليًا يف عمان ملراقبة ومراجعة 
الإمتحانات، ول ت�سدر ال�سهادات اإل مبوافقة واإعتماد هيئة الإمتحانات 

الدولية/ جامعة كامربدج. 

وتقرر  واملالية  الإدارية  املو�سوعات  من  عددًا  املجل�س  بحث  وقد  هذا 
القرارات  مبوجب   2012 للعام  للمجمع  التقديرية  املوازنة  تعديل 
املقبل  الإجتماع  عقد  على  الأع�ساء  واتفق  اجلديدة،  والتعديلت 
للمجل�س يف الثالث من �سهر اأيلول 2012 يف بريوت ودعوة جمال�س املهنة 
واجلمعيات والنقابات املتخ�س�سة يف مهنة املحا�سبة يف البلد العربية 
الرقابية  الهيئات  من  اأعلى  جمل�س  لت�سكيل  وذلك  الإجتماع  حل�سور 

العربية على املهنة. 

لكافة  والتقدير  ال�سكر  اأبوغزاله  الدكتور  وجه  الإجتماع  ختام  ويف 
املوا�سيع  لكافة  والفعالة  اجلادة  امل�ساركة  على  وال�سيوف  الأع�ساء 
التي جرى طرحها ومناق�ستها، والنتائج التي مت التو�سل اإليها وو�سف 
الإجتماع بالإ�سرتاتيجي التقني، وباأنه نقله تاريخية يف م�سرية املجمع. 

جمعية  برعاية  القانونيني  للمحا�سبني  العربي  املجمع  و�سيعقد  هذا 
 26 يف  ال�سنوي  اإجتماعه  الإماراتية  احل�سابات  ومدققي  املحا�سبني 
نوفمرب 2012 يف مدينة دبي وذلك لبحث ق�سايا تخ�س املجمع واملهنة 

ب�سكل عام. 

القانونيني  للمحا�سبني  العربي  املجمع  اإدارة  جمل�س  عقد  عّمان- 
اإجتماعًا يف مبنى كلية طلل اأبوغزاله للدرا�سات العليا يف اإدارة الأعمال 
مب�ساركة وفد من املوؤ�س�سات الفل�سطينية ي�سم رئي�س جمعية املحا�سبني 
واملراجعني الفل�سطينيني والقائم باأعمال رئي�س جامعة القد�س بالوكالة 

وعميد كلية القت�ساد يف اجلامعة ورئي�س ق�سم املحا�سبة. 

الإجتماع حتويل  املجمع يف هذا  رئي�س  اأبوغزاله  الدكتور طلل  واأعلن 
وباللغة  اإلكرتونية  لت�سبح  براجمه  وتطوير  دوليًا  لي�سبح  املجمع 
الإجنليزية اإ�سافة اإلى العربية، والهدف من ذلك هو اأن ي�سبح موؤهل 
و�سهادة املجمع متاحًا للطلبة واملهنيني على م�ستوى العامل، حيث يجري 
اإلى  اجلديد  املنهاج  ترجمة  اإلى  �سي�سار  حيث  املنهاج  حتديث  حاليًا 

الإجنليزية واعتماد مراكز امتحان على م�ستوى العامل. 

وقد اأقر املجل�س هذا التوجه كما تقرر اأي�سًا فتح فروع للمجمع يف كٍل 
من قطر وليبيا والعراق ولبنان، و�سوريا واليمن وم�سر واململكة العربية 
ال�سعودية بالتن�سيق مع اجلمعيات املحا�سبية والغرف التجارية يف هذه 
املوقعة  الإتفاقية  بتنفيذ  املجمع هذه اخلطوة  اإدارة  بداأت  وقد  الدول، 
مع جمعية املحا�سبني القانونيني يف دولة الإمارات. واأو�سى املجل�س باأن 
يتم التن�سيق مع اجلمعيات والنقابات املهنية املحلية عند تنفيذ برامج 

املجمع التدريبية مع مراعاة اخل�سو�سية الوطنية لكل بلد. 

اأقر  املهنية حيث  وال�سهادات  الربامج  املجل�س تطوير عدد من  وناق�س 
�سيت�سمن  والذي  معتمد،  عربي  داخلي  مدقق  ومنهاج  �سهادة  تطوير 
لتطبيقه كموؤهل  اآلية  وو�سع  املنهاج  تاأليف  يتم  اأن  وتقرر  اأجزاء  اأربعة 

و�سهادة مهنية جديدة متخ�س�سة. 

املدير  واأو�سح  معتمد  عربي  اإداري  حما�سب  �سهادة  نظام  ناق�س  كما 
التنفيذي للمجمع اأن املجمع قد فرغ من اإعداد الربامج واملنهاج على نف�س 
م�ستوى الربنامج الربيطاين، كما اأحاط املجل�ص علمًا باأن املجمع فرغ من 
التح�سري لربنامج التاأهيل املهني للح�سول على �سهادة التمويل الإ�سلمي 

والذي �سيعقد الربنامج التدريبي الأول له يف ني�سان من العام احلايل.
 

وقال الدكتور طلل اأبوغزاله باأن هذه املوؤهلت وال�سهادات �ستدار كربامج 
م�ستقلة حتت اإ�سراف املجمع وهي لي�ست �سهادات تاأهيل للع�سوية. 

يتيح  الذي  الذكية،  الهواتف  م�سروع  املجمع  تطبيق  املجل�س  واعتمد 

إجتماع اسرتاتيجي للمجمع يف عّمان تطوير الربامج لتصبح إلكرتونية 
ومتاحةعلى مستوى العامل 
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البحر امليت-  �سارك املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني يف املوؤمتر 
الدويل حول التحديات املالية والإقت�سادية التي تواجه منطقة ال�سرق 
نظمته  الذي   2012 العربي  اخلليج  ودول  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
للعلوم  الدولية  اجلمعية  جملة  مع  بالتعاون  الأردنية  الأملانية  اجلامعة 

والثقافة يف منطقة البحر امليت.

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  الذي عقد برعاية وزير  املوؤمتر  ويعترب 
فر�سة لتبادل املعرفة واخلربة مع امل�ساركني من خمتلف العلوم الإدارية 
الإقت�سادية  التداعيات  ملناق�سة  لهم  الفر�سة  واإتاحة  والإقت�سادية، 
واملالية على املنطقة العربية، حيث تناولت حماور البحث املحور املايل، 

ن�سر الإحتاد الدويل للمحا�سبني )IFAC(، املنظمة العاملية ملهنة املحا�سبة 
و�سع  الرابعة حول  الورقة  دولة،  وزملء من 127  اأع�ساء  ت�سم  والتي 
العام:  القطاع  يف  املالية  الإدارة  وم�ساءلة  �سفافية  بعنوان:  ال�سيا�سة 

ا�ستخدام معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام. 

تن�س الورقة على روؤية الإحتاد الدويل للمحا�سبني حول وجوب تقدمي 
فيما  و�ساملة  وا�سحة  معلومات  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  احلكومات 
والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية  للقرارات  املالية  بالنتائج  يتعلق 
وقد  احلكومية.  ال�سندات  يف  وامل�ستثمرين  اجلمهور  حماية  اأجل  من 
الإدارة  الق�سور يف جوانب  فيه  اأ�سبح  وقت  الورقة يف  اإ�سدار هذه  مّت 
بروزًا  اأكرث  احلكومات  من  العديد  لدى  وامل�ساءلة  وال�سفافية  املالية 
نتيجة تفاقم م�سكلت الديون ال�سيادية حول العامل. وتتحقق ال�سفافية 
التقارير  لإعداد  وقوي وعايل اجلودة  فعال  نظام  وامل�ساءلة فقط عرب 
الأ�سول  ت�سجيل  يتيح  والذي  ال�ستحقاق،  اأ�سا�س  على  قائم  املالية 
واللتزامات احلكومية )مبا يف ذلك الديون( والإبلغ والإف�ساح عنها 

ب�سكل منا�سب- وبالتايل مراقبتها ب�سكل فعال. 

جمل�س  عن  ال�سادرة  العام،  القطاع  يف  الدولية  املحا�سبة  معايري  ُتعّد 
لو�سع  م�ستقل  جمل�س  وهو  العام  القطاع  يف  الدولية  املحا�سبة  معايري 
اإعداد التقارير  املعايري يدعمه الحتاد الدويل للمحا�سبني، هي نظام 
اأ�سا�س ال�ستحقاق الأكرث قبول على  املالية عايل اجلودة والقائم على 

م�ستوى العامل. 

املشاركة يف مؤمتر دويل 
حول التحديات املالية 

واإلقتصادية

نشر الورقة الرابعة حول وضع السياسة
 االحتاد يدعو إىل تعزيز شفافية ومساءلة اإلدارة املالية يف القطاع العام 

والإقت�سادي، واحلكومي وحمور املحا�سبة واإدارة والأعمال وال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة،  كما تناولت اأي�سًا املياه والطاقة والبيئة.

تخ�سي�س  مت  حيث  املوؤمتر  يف  الرئي�سيني  الرعاة  اأحد  املجمع  وكان 
جناح يف املوؤمتر لعر�س الإ�سدارات املهنية من كتب املعايري واملعاجم 
والربامج التدريبية وال�سهادات املهنية، ومت توزيع عدد من الإ�سدارات 

على امل�ساركني.

والتدريب  الإ�ست�سارات  مركز  مدير  املقابلة  اإيهاب  الدكتور  وقدم  هذا 
يف اجلامعة الأملانية الأردنية درعًا للأ�ستاذ �سامل العوري مدير املجمع 

تقديرًا وتكرميًا لدور املجمع املهني.

اإيان بول، �سمن  وقال الرئي�س التنفيذي للإحتاد الدويل للمحا�سبني، 
والتي  للمحا�سبني،  الدويل  للإحتاد  ال�سيادية  الديون  ندوة  يف  حديثه 
يف  املحا�سبة  ومهنة  العام  والقطاع  احلكومة  من  املهنيني  كبار  جمعت 
املالية  التقارير  اإعداد  تعزيز  اإلى  للحاجة  للرتويج  العامل  اأنحاء  جميع 
ال�سوء  ت�سليط  اإلى  ال�سيادية  الديون  اأزمة  “اأدت  العام:  القطاع  يف 
العام  التمويل  اإدارة  و�سعف  احلكومات  وم�ساءلة  �سفافية  نق�س  على 
واإعداد التقارير املالية يف القطاع العام ونق�س موؤ�س�سات الإدارة املالية 
تتبنى  اأن  العامل  البلدان. ويتوجب على احلكومات حول  الكثري من  يف 
بالإجماع معايري موحدة وعالية اجلودة قائمة على اأ�سا�س ال�ستحقاق 
امل�ستثمرين  من  كل  م�سالح  حماية  اأجل  من  املالية  التقارير  لإعداد 
ل  ال�سيادية  الديون  اأزمة  اأبرزتها  التي  امل�ساكل  اأن  ورغم  واملواطنني، 
ميكن حّلها فقط عرب اإعداد تقارير اأف�سل، اإل اأنه ل ميكن حلها اأي�سًا 

على املدى الطويل دون ذلك.” 
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�سمن خطاب ُقّدم موؤخرًا، حّث الحتاد الدويل للمحا�سبني، وهو املنظمة 
العاملية ملهنة املحا�سبة والتي ت�سم اأع�ساء وزملء يف 127 دولة، قادة 
جمموعة الع�سرين خلل اجتماعهم املنعقد يف يونيو 2012 يف املك�سيك 
حتقيق  اأجل  من  العاملية  للق�سايا  عاملية  حلول  اإيجاد  على  بالرتكيز 

ال�ستدامة والنمو. 

 2009 يف  �سابقة  لتقدميات  ملحقا  يعد  الذي  اخلطاب  هذا  يو�سي 
و2010 و2011 ويف بدايات 2012 جمموعة الع�سرين باتخاذ الجراءات 
اللزمة لتحقيق اأولويات الرئا�سة املك�سيكية احلالية املتمثلة يف: حتقيق 
للنمو  كاأ�س�س  الهيكلية  الإ�سلحات  واإجراء  القت�سادي  ال�ستقرار 
لتعزيز  املالية  ال�سمولية  ودعم  املايل  النظام  وتعزيز  العمل،  وفر�س 
مرتابط،  عامل  يف  الدولية  املالية  النظم  وتطوير  القت�سادي  النمو 
وتعزيز التنمية امل�ستدامة والنمو القت�سادي با�ستخدام موارد طبيعية 

ومكافحة تغري املناخ. تت�سمن التو�سيات ما يلي:
• تبني وتنفيذ ما يلي يف جميع املناطق: 	

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 	 
معايري التدقيق الدولية؛ و 	 
متطلبات ا�ستقللية املدقق املبينة يف قواعد اأخلقيات 	 

املجل�س  من  ال�سادرة  املهنيني،  للمحا�سبني  املهنة 
الدويل ملعايري اأخلقيات مهنة املحا�سبة. 

• وترتيبات 	 املوارد  وتعزيز  دعم  على  الع�سرين  جمموعة  تعمل  اأن 
املعايري(  وا�سعي  �سمنها  )من  العاملية  التنظيم  لهيئات  احلوكمة 
التي حددت بو�سوح التوقعات وامل�سوؤوليات. ويف هذا ال�سدد، يعيد 
الحتاد الدويل للمحا�سبني التاأكيد على دعمه للرتتيبات امل�سرتكة 
بني القطاع اخلا�س/القطاع العام من اأجل �سياغة املعايري الدولية 
الأخلقيات  وقواعد  والتاأكيد  والتدقيق  املالية  التقارير  لإعداد 

والتعليم املحا�سبي.
 

• اإلى 	 تهدف  التي  املبادرات  دعم  على  الع�سرين  جمموعة  تعمل  اأن 
حت�سني  ذلك  يف  مبا  العامة،  املوارد  اإدارة  يف  ال�سفافية  زيادة 
ممار�سات احلكومة يف اإعداد التقارير املالية وو�سع اإطار حوكمة 
ومتويل  الأموال  غ�سيل  ومكافحة  العام  القطاع  ملوؤ�س�سات  دويل 
�سليم  ب�سكل  ال�سريبية  اللتزامات  تقييم  و�سمان  الإرهاب 

وحت�سيلها وفقا للقانون. 

دعوة جمموعة العشرين الرتكيز 
على حلول لقضايا عاملية لتحقيق 

اإلستدامة والنمو
• للإجراءات 	 دعمها  عن  ر�سمي  ب�سكل  الع�سرين  جمموعة  تعلن  اأن 

التي يتم اتخاذها من قبل املجل�س الدويل لإعداد التقارير املتكاملة 
ويعد  املتكاملة.  التقارير  لإعداد  معني  اإطار  و�سع  يخ�س  فيما 
املجل�س الدويل لإعداد التقارير املتكاملة، الذي ي�سارك فيه الحتاد 
اأنه ميثل تعاون بني نطاق  الدويل للمحا�سبني، مبادرة هامة حيث 
وا�سع من قادة ال�سركات وال�ستثمارات  واملحا�سبة والأوراق املالية 

والهيئات التنظيمية والأكادميية. 

• اجلودة 	 عالية  التنظيم  مببادئ  واملنظمون  احلكومات  تتقيد  اأن 
وبالأخ�س تقييم الأثر القت�سادي عند تنفيذ الإ�سلح التنظيمي 
اأن  يدركوا  اأن  ينبغي  التحديد،  وجه  وعلى  الأدلة.  على  املبني 
ب�سكل  القت�ساد  قطاعات  على  توؤثر  قد  التنظيمية  ال�سلحات 
ت�ستهدف  التي  التغريات  توؤدي  قد  املثال،  �سبيل  على  خمتلف؛ 
املوؤ�س�سات الكبرية واملعقدة اإلى نتائج غري مق�سودة عند تطبيقها 

على املن�ساآت ال�سغرية ومتو�سطة احلجم. 

• اأن تدعم اأمم جمموعة الع�سرين املبادرات التي تهدف اإلى تعزيز 	
املهمة،  ولتحقيق هذه  والنا�سئة.  النامية  الدول  املحا�سبة يف  مهنة 
حما�سبية  منظمات  تطوير  يف  للمحا�سبني  الدويل  الحتاد  ي�سهم 
مهنيني  حما�سبني  قبل  من  اجلودة  عالية  وممار�سات  قوية  مهنية 
اجلهات  جمتمع  مع  علقاتها  �سمنها  من  طرق،  عدة  خلل  من 

املانحة. 

�سّرح الرئي�س التنفيذي للحتاد الدويل للمحا�سبني، اإيان بول، اأنه »يف 
حيث  عاملية،  حلول  اإيجاد  العاملية  الق�سايا  ت�ستدعي  احلا�سر،  وقتنا 
والنمو  ال�ستدامة  لدعم  ا�ستثنائي  ب�سكل  الع�سرين مهياأة  اأن جمموعة 
يف  الدويل  املجتمع  يواجهها  التي  امل�سكلت  تتطلب  »وكذلك  العاملي«. 
التقارير  اإعداد  وحت�سني  العامة  املوارد  اإدارة  تطوير  احلا�سر  وقتنا 
غري املالية بالإ�سافة اإلى اإن�ساء منظمات اأكرث ا�ستدامة. وتهدف مهنة 

املحا�سبة اإلى امل�ساهمة يف اإيجاد وتنفيذ تلك احللول«. 

جلميع  �سامًل  الع�سرين  جمموعة  اإلى  املوجه  اخلطاب  هذا  تنزيل  مت 
التو�سيات على املوقع اللكرتوين اخلا�س بالحتاد الدويل للمحا�سبني. 
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إصدار الدليل الدويل املقرتح ملساعدة احملاسبني 
على حتسني عمليات إعداد تقارير األعمال

للحتاد  التابعة  الأعمال  قطاع  يف  املهنيني  املحا�سبني  جلنة  اأ�سدرت 
الدويل للمحا�سبني الدليل الدويل املقرتح للممار�سة اجليدة، اأحد ع�سر 
مبدءًا لعمليات اإعداد تقارير اأعمال فعالة، ليتمكن اجلمهور من اإبداء 
للممار�سات  معيار مرجعي  و�سع  اإلى  الدليل  يهدف  عليها.  ملحظاته 
اجليدة عند تنفيذ عمليات اإعداد تقارير اأعمال يف املوؤ�س�سة، وي�ساعد 
املحا�سبني املهنيني يف قطاع الأعمال واملوؤ�س�سات التابعني لها من و�سع 
الأعمال  تقارير  اإعداد  عمليات  على  املتوا�سلة  التح�سينات  من  حلقة 
على  مبنية  قرارات  اتخاذ  على  املعنيني  العلقة  اأ�سحاب  مل�ساعدة 

معلومات وافية حول املوؤ�س�سة. 

تابور رئي�س جلنة املحا�سبني املهنيني يف قطاع الأعمال  وقد قال روجر 
املال  راأ�س  لأ�سواق  وح�سا�سة جدًا  عالية اجلودة هامة  الأعمال  »تقارير 
اأعمال  تقارير  ا�ستخراج  ويتطلب  امل�ستدام.  القت�سادي  والنمو  القوية 
عالية اجلودة من املوؤ�س�سات اأن يكون لديها عمليات اإعداد تقارير اأعمال«. 

تهدف اللجنة من خلل هذا الدليل اإلى تقدمي دليل مبني على مبادئ 
تطبيق  على  مب�ساعدتهم  الأعمال  قطاع  يف  املهنيني  املحا�سبني  يدعم 
ممار�سات جيدة. وهو موجه لكافة املوؤ�س�سات الراغبة يف تعزيز عمليات 
كانت  اإذا  وعما  هيكلها،  اأو  حجمها  عن  النظر  بغ�س  التقارير  اإعداد 

خا�سة اأو عامة. 

التابع  الأعمال  تقارير  اإعداد  عمل  فريق  رئي�س  بروك�س  كارين  وقالت 
�سي�ساعد  الدليل  اأن  الأعمال  قطاع  يف  املهنيني  املحا�سبني  للجنة 
املحا�سبني املهنيني يف قطاع الأعمال وموؤ�س�ساتهم على �سمان تنفيذهم 

العمليات  هذه  تنفيذ  واأن  فعالية،  الأكرث  التقارير  اإعداد  لعمليات 
�سيمكنهم من تزويد اأ�سحاب العلقة املعنيني – الداخليني واخلارجيني 

اجلودة.  عالية  مالية  وغري  مالية  – مبعلومات 

الراغبة  والأطراف  املهنية  وموؤ�س�ساتهم  املهنيني  املحا�سبني  ن�سجع 
اإمكانية  حت�سني  يف  للم�ساعدة  املقرتح  الدليل  مع  التجاوب  الأخرى 

تطبيقه على املحا�سبني املهنيني يف موؤ�س�سات من كافة الأحجام. 

كيفية تقدمي املالحظات 
اأ�سحاب  جميع  الأعمال  قطاع  يف  املهنيني  املحا�سبني  جلنة  تدعو 
العلقة املعنيني التقدم مبلحظاتهم، وللإطلع على امل�سودة وتقدمي 
قطاع  يف  املهنيني  املحا�سبني  جلنة  ق�سم  زيارة  يرجى  امللحظات، 
www. للمحا�سبني  الدويل  للحتاد  الإليكرتوين  املوقع  على  الأعمال 

موعد  يف  امل�سودة  على  امللحظات  تقدمي  مطلوب   .ifac.org/paib

اأق�ساه 23 اأغ�سط�س / اآب 2012. 

نبذة عن جلنة املحا�سبني املهنيني يف قطاع الأعمال 
تقوم اللجنة بخدمة الهيئات واملحا�سبني املهنيني الأع�ساء يف الحتاد 
الدويل للمحا�سبني يف كافة اأرجاء العامل العاملني يف اخلدمات التجارية 
غري  والقطاعات  العامة  والقطاعات  والتعليمية  واملالية  وال�سناعية 
الربحية. وهي تهدف اإلى تعزيز وامل�ساهمة يف قيمة املحا�سبني املهنيني 
هوؤلء  يلعبونها  التي  الهامة  بالأدوار  الوعي  برفع  الأعمال  قطاع  يف 
املحا�سبون، ودعم الهيئات الأع�ساء يف تعزيز كفاءة واأهلية من�سوبيها، 

وت�سهيل الت�سال والتوا�سل واقت�سام املمار�سة والأفكار اجليدة.
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تعــييــن
فايزول تشودهورير 

رئيسًا تنفيذيًا لإلحتاد 
الدويل للمحاسبني

اأعلن الحتاد الدويل للمحا�سبني، وهو املنظمة العاملية ملهنة املحا�سبة 
)فايز(  فايزول  تعيني  عن  دولة،   127 يف  وزملء  اأع�ساء  ت�سم  والتي 
الرئي�س  يخلف  وهو  للحتاد.  جديدا  تنفيذيًا  رئي�سًا  ت�سودهوري 

التنفيذي احلايل، اإيان بول، املتوقع انتهاء عقده يف فرباير 2013. 

عمل ال�سيد ت�سودهوري �سابقًا مع البنك الدويل، حيث �سملت منا�سبه 
الأخرية من�سب نائب رئي�س متويل ال�سركات واإدارة املخاطر، ومن�سب 

مراقب ونائب رئي�س التخطيط ال�سرتاتيجي واإدارة املوارد.

البنك  با�سم  املتحدث  كان  اأنه  الأخري  املن�سب  يف  مهامه  �سمن  ومن 
الدويل فيما يتعلق بق�سايا املحا�سبة والتدقيق الدولية. وقد بداأ ال�سيد 
براي�س  �سركة  يف  بالعمل   1974 عام  يف  املهنية  م�سريته  ت�سودهوري 
اإلى  انتقل  ثم  مبدئيا  العامة  املحا�سبة  جمال  يف  لندن  يف  ووترهاو�س 
جمال ال�ست�سارات الإدارية. واأم�سى ال�سيد ت�سودهوري ثلث اأعوام يف 
نيجرييا من فرتة عمله يف براي�س ووترهاو�س لتطوير مهنة ال�ست�سارات 

يف تلك املنطقة. 

خدم ال�سيد ت�سودهوري يف عدد من الهيئات املمثلة رفيعة امل�ستوى حيث 
بداية  من   )PIOB( العامة  امل�سلحة  مراقبة  جمل�س  يف  ع�سو  كان  اأنه 
ت�سكيله يف عام 2005 اإلى عام 2010 والذي مت تاأ�سي�سه ل�سمان �سياغة 
املحا�سبة  ملهنة  والتعليم  املهنة  واأخلقيات  والتاأكيد  التدقيق  معايري 
بطريقة �سفافة تعك�س امل�سلحة العامة. وكذلك تراأ�س ال�سيد ت�سودهوري 
وكان  املحا�سبة  لتطوير  الدويل  للمنتدى  التابعة  العاملية  التوجيه  جلنة 
ع�سوا يف اللجنة ال�ست�سارية للمعايري التابعة ملجل�س معايري املحا�سبة 

ت�سودهوري من�سب ع�سو يف  ال�سيد  �سغل  اإلى ذلك،  واإ�سافة  الدولية. 
التابع  الأمن  جمل�س  اأ�س�سه  الذي  واملراقبة  للم�سورة  العراقي  املجل�س 

للأمم املتحدة. 

ح�سل ال�سيد ت�سودهوري على �سهادة املاج�ستري مع مرتبة ال�سرف يف 
يف  ع�سو  اأي�سًا  وهو  اأوك�سفورد.  جامعة  من  والقت�ساد  الهند�سة  علم 

جمعية املحا�سبني القانونيني يف اإجنلرتا وويلز. 

اأن  اإلى  تيد�سرتوم،  جوران  للمحا�سبني،  الدويل  الحتاد  رئي�س  اأ�سار 
»فايز يتمتع مبا يزيد عن 36 عاما من اخلربة يف مهنة املحا�سبة وهو 
معرفة  اإلى  بالإ�سافة  املوؤ�س�سات  يف  املحا�سبة  لدور  عميق  بفهم  يتمتع 
التي  املناق�سات  يف  هاما  دورا  لعب  وقد  باملهنة.  حتيط  التي  الق�سايا 
اأدت اإلى و�سع ترتيبات احلوكمة احلالية للقطاعني اخلا�س/العام يف 
و�سع املعايري الدولية. واأن ال�سيد ت�سودهوري على معرفة تامة بالحتاد 
الدويل للمحا�سبني من خلل عمله مع جمل�س مراقبة امل�سلحة العامة. 

ونحن بغاية ال�سعادة للرتحيب بفايز يف من�سبه اجلديد«. 

و�سّرح ال�سيد ت�سودهوري قائل »ي�سّرفني اأنه قد مت اختياري لتويّل هذا 
املن�سب. واأنا اأوؤمن ب�سدة اأن املحا�سبة هي اإحدى املهن الأ�سا�سية التي 
يرتكز عليها اأداء املجتمعات احلديثة وبالتايل يعترب دور الحتاد الدويل 

للمحا�سبة مهما للغاية«. 

�سركة  قبل  من  عميق  دويل  بحث  بعد  ت�سودهوري  ال�سيد  توظيف  مت 
بحوث تنفيذية.
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جملس معايري احملاسبة الدولية 
يؤجل تاريخ نفاذ املعيار الدويل إلعداد 

التقارير املالية 9 اإللزامي اىل 2015

اأ�سدر موظفو جمل�س معايري التدقيق والتاأكيد الدولية )IAASB( وثيقة 
ال�سك املهني عند تدقيق البيانات املالية، وهي عبارة عن وثيقة جديدة 
تت�سمن �سوؤاًل وجوابًا تعيد التاأكيد على املدققني باأهمية وجود ولو قليل 

من ال�سك املهني عند اأداء مهامهم. 

ويقر كل من جمل�س معايري التدقيق والتاأكيد الدولية )IAASB( ومعايري 
التدقيق الدولية )ISAS( بالأهمية الأ�سا�سية لل�سكوك املهنية، “ كما �سرح 
الربوفي�سور اأرنولد �سيلدر، رئي�س جمل�س ادارة )IAASB(، الذي اأ�ساف، 
“على الرغم من ذلك، فاإن اإعتماد وتطبيق العقلية املت�سككة ينبع يف نهاية 

املطاف من امل�سوؤولية ال�سخ�سية واملهنية التي يطبقها كل مدقق.

مدقق  بها  يتمتع  التي  املهارات  من  جمموعة  من  يتجزاأ  ل  جزٌء  اإنها 
الأ�سا�سية  املفاهيم  مع  وثيقًا  اإرتباطًا  ترتبط  اأنها  كما  احل�سابات، 
جودة  تعزيز  يف  ت�سهم  كما  املهني،  قراره  وا�ستقلل  املدقق  لإ�ستقلل 
اأمورًا  وجتربته  املدقق  وتدريب  تعليم  ي�سبح  وعليه  التدقيق.  عملية 
دورًا  نف�سها  التدقيق  ل�سركات  اأن  كما  الأمر.  بهذا  يتعلق  فيما  حا�سمة 
تفعل  كما  احل�سابات،  مدققي  لدى  الت�سكك  عقلية  غر�س  يف  مهمًا 

املنظمات والهيئات الرقابية وكذلك القائمني على احلوكمة “. 

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9 »الأدوات املالية« توؤجل تاريخ ال�سريان الإلزامي من 1 
يناير 2013 الى 1 يناير 2015. و�سيتيح التاأجيل توحيد تاريخ النفاذ الإلزامي جلميع مراحل امل�سروع. وتوفر التعديلت اأي�سًا اإعفاء من متطلبات 

اإعادة بيان البيانات املالية املقارنة لتاأثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9.

وكان الإعفاء يف الأ�سا�س متوفرًا فقط لل�سركات التي تختار تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9 قبل عام 2012. وبدًل من ذلك، �ستكون 
املالية 9 على ت�سنيف  التقارير  الدويل لإعداد  للمعيار  الأويل  التطبيق  تاأثري  امل�ستثمرين يف فهم  النتقال ال�سافية مطلوبة مل�ساعدة  اإف�ساحات 

وقيا�س الأدوات املالية. 

ول يزال التطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9 م�سموحًا. 

وثيقة سؤال وجواب عن الشك املهني 
الصادرة عن جملس معايري التدقيق 

والتأكيد الدولية موظفو يصدرون وثيقة 
سؤال وجواب عن الشك املهني 

يعنيه  اأن ما  التدقيق. يف حني  “يتوقع اجلمهور جودة عالية يف عملية 
ذلك يتوقف على منظور املعني الذي ميثل ال�سمة املميزة عند ممار�سة 
احلكم املهني جنبًا اإلى جنب مع »جرعة« �سحية من الت�سكك املهني من 

قبل مدقق احل�سابات.

التحديد  على  املدقق  قدرة  يعزز  الت�سكك  مواقف  من  قليل  اأن  حيث 
والإ�ستجابة للظروف التي قد ت�سري اإلى اأخطاء حمتملة ناجمة عن خطاأ 
اأو غ�س والتي ت�سكل اأدلة حا�سمة لتقييم اأدلة التدقيق” كما بني جيم�س 
 .)IAASB( غن، املدير الفني جمل�س معايري التدقيق والتاأكيد الدولية

يركز من�سور �سوؤال وجواب على املتطلبات وو�سائل التطبيق يف املعايري 
الدولية للمراجعة ومعايري التدقيق والتاأكيد التي تعك�س اأهمية خا�سة 
لفهم ال�سك املهني خلل عملية تدقيق البيانات املالية وتطبيقه ب�سكل 

�سحيح.
وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإنه يتم توفري اإجابات للدور الذي ميكن ل�سركات 
ال�سك  باأهمية  الوعي  لتعزيز  تلعبه  اأن  احل�سابات  ومدققي  التدقيق 
اأهمية  املهني  لل�سك  للتدقيق حيث يكون  املهني وحتديد جوانب عملية 

خا�سة ميكن اثباتها. 
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اتفق كلٌّ من جمل�س معايري املحا�سبة الدولية )IASB( وجمل�س معايري 
املتعّلقة  الفوارق  لتقلي�س  معًا  العمل  على   )FASB( املالية  املحا�سبة 

بالنماذج اخلا�سة بالت�سنيف والقيا�س للأدوات املالية. 

معايري  جمل�س  ُيجريها  التي  املداولت  من  جزءًا  النقا�سات  ت�سّكل 
املحا�سبة املالية لتحديث معايري املحا�سبة املقرتحة حول الأدوات املالية 
التي �سدرت يف الأ�سل يف اأيار 2010. وينظر جمل�س معايري املحا�سبة 
الدولية اإلى هذه النقا�سات باعتبارها جزءًا من م�سروعه الذي يهدف 
اإلى اإجراء تغيريات حمدودة النطاق على معيار التقارير املالية الدولية 
مّت  والذي   2009 الثاين  ت�سرين  يف  ال�سادر  املالية،  الأدوات   ،9 رقم 
تعديله يف ت�سرين الأول 2010. وياأتي هذا كنتيجة لعمل املجل�س امل�ستمر 
التاأمني  بعقود  تتعّلق  مالية جديدة  تقارير  لإعداد  دولية  لو�سع معايري 
وردود الفعل التي مّت تلّقيها حول تطبيق معيار التقارير املالية الدولية 

رقم 9 للأدوات اخلا�سة. 

و�سيعمل املجل�سان جنبًا اإلى جنب بهدف حتقيق مزيد من املواءمة مع 
العنا�سر الرئي�سية لنماذج عمليات الت�سنيف والقيا�س اخلا�سة بهما. 

ب�سكٍل  الرئي�سية  العنا�سر  هذه  باكت�ساف  املجل�سان  و�سيقوم  كما 
م�سرتك، ومن ثّم اّتخاذ القرار حول احتمال اإ�سدار تعديلت مقرتحة 
ملعيار التقارير املالية الدولية رقم 9 ومبادئ املحا�سبة املقبولة عمومًا 

»الوليات املتحدة« )US GAAP(، على التوايل. 

املحا�سبة  معايري  جمل�س  رئي�س  هوجريفور�ست،  هان�س  قال  وقد 
الدولية: 

عام  يف   9 رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  ا�ستحداث  مّت  »عندما 
2009، ذكرنا اأّنه قد يكون مطلوبًا اإجراء مزيد من التعديلت مبجّرد 
عند  الآن  ونحن  وا�سحًا.  التاأمني  عقود  اإلى  الإنتقال  اجتاه  ي�سبح  اأن 

هذه النقطة. 

جملس معايري احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة 
املالية / يعمالن على تقليص الفوارق حول تصنيف

وقياس مناذج األدوات املالية

مثالية  فر�سة  النطاق  حمدودة  املراجعة  هذه  تقّدم  ذاته،  الوقت  ويف 
املحا�سبة  ومبادئ  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  ملواءمة 
املقبولة عمومًا )US GAAP( على نحٍو اأوثق، يف هذا املجال الهام من 

التقارير املالية. 

من  العديد  قامت  التي  ال�ستثمارات  اإقرار  يف  بحذر  و�سنم�سي 
التقارير  معيار  ل�ستحداث  اإعدادها  عند  باإجنازها  الخت�سا�سات 

املالية الدولية رقم 9 يف عام 2005”. 

وقالت ليزيل ف. �سيدمان، رئي�س جمل�س معايري املحا�سبة املالية: 
»مّت حث املجل�سني على التلقي يف معايريهما املتعّلقة بالأدوات املالية. 
الفروق  يف  جنب  اإلى  جنبًا  العمل  ب�ساأن  اّتخذ  الذي  القرار  وياأتي 
الرئي�سية- التي مُتّثل اأهم اأوجه الختلف املتبّقية بني القرارات التي 
الوليات  امل�سلحة يف  ا�ستجابة لأ�سحاب  الآن-  اإليها حتى  ل  التو�سّ مّت 

املتحدة وخارجها. 

املعنية  القرارات  حول  تلقياها  التي  الفعل  ردود  املجل�سان  و�سيتقا�سم 
هذه  يتناول  تقاربًا  اأكرث  نهج  و�سع  نحو  ال�سعي  اإلى  بالإ�سافة  بهما، 

الهتمامات. 

قيمة  انخفا�س  ب�ساأن  م�سرتك  نهج  و�سع  يف  املجل�س  و�سي�ستمر  كما 
املوجودات املالية التي مّت التعامل معها كم�سار عمل منف�سل.

معايري  جمل�س  يقرتح  املالية،  بالأدوات  املتعّلق  م�سروعها  من  وكجزٍء 
الفائدة  �سعر  خماطر  حول  معّززة  اإف�ساح  عمليات  املالية  املحا�سبة 
التقارير املالية الدولية رقم 7، الأدوات  ُيغّطيها معيار  التي  وال�سيولة، 

املالية: الإف�ساح، مبوجب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 
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اإلى ت�سليط ال�سوء على الختلفات الرئي�سية بني  تهدف هذه الوثيقة 
لإعداد  الدولية  واملعايري  عمومًا  املقبولة  الأمريكية  املحا�سبة  مبادئ 
كل  بني  للتقريب  امل�سرتك  م�سروعهما  عن  والإعلن  املالية،  التقارير 

الإطارين بهدف الو�سول اإلى معيار حما�سبة نهائي.

اإعداد التقارير يف الأماكن التي ُتطبق  وي�سمن هذا الأمر الإت�ساق يف 
طرق  حول  عاملي  تفاهم  اإحراز  يتيح  كما  واملبادئ  املعايري  هذه  بها 

املحا�سبة املطّبقة. 

اإطار املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 
باإعداد  املتعلق  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  اإطار  ين�س 
بـ«الإطار«(  الوثيقة  هذه  يف  اإليه  )امل�سار  املالية  البيانات  وعر�س 
املالية  البيانات  وعر�س  اإعداد  اأ�سا�س  ُت�سّكل  التي  املفاهيم  على 
جمل�س  مل�ساعدة  الإطار  ت�سميم  مت  وقد  اخلارجية.  لل�ستخدامات 
البيانات  معّدي  واإر�ساد  املعايري  و�سع  يف  الدولية  املحا�سبة  معايري 
املالية حول مبادئ اإعداد البيانات املالية. وما هو اأكرث اأهمية اأنه قد مت 
ت�سميم الإطار اأي�سًا مل�ساعدة م�ستخدمي البيانات املالية- مبا يف ذلك 

املحللني املاليني- يف تف�سري املعلومات الواردة فيها. 

اإطار مبادئ املحا�سبة الأمريكية املقبولة عمومًا 
عمل جمل�س معايري املحا�سبة املالية اأو املنظمات ال�سابقة له على اإ�سدار 
معايري اإعداد التقارير املالية يف الوليات املتحدة منذ الثلثينيات. ويف 
الوقت احلا�سر، ُيعّد جمل�س معايري املحا�سبة املالية الهيئة الرئي�سية التي 
اأنه توجد منظمات عديدة اأخرى قامت باإ�سدار  اإل  ت�سع هذه املعايري. 
اإر�سادات يف املا�سي، ومن �سمنها املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني 
عمل  املحا�سبة)AcSEC(وفريق  ملعايري  التنفيذية  واللجنة   )AICPA(

الق�سايا النا�سئة )EITF( وموظفي جمل�س معايري املحا�سبة املالية.

أُطر املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
ومبادئ احملاسبة األمريكية املقبولة عمومًا

حتد  تغيريات  اإحداث  مّت  �سارباني�س-اأوك�سلي،  قانون  ا�ستحداث  ومنذ 
ب�سورة اأ�سا�سية من �سلحيات الهيئات الأخرى يف تقدمي اأّية اإر�سادات 
جديدة ما مل تكن مبنية ب�سورة مبا�سرة على توجيهات جمل�س معايري 

املحا�سبة املالية. 

اأكرب للإ�سراف  ب�سكل  النا�سئة خا�سع  الق�سايا  اأ�سبح فريق عمل  وقد 
املعهد  من  كلٌّ  ي�سدر  يعد  ومل  املايل،  ال�ستقرار  ملجل�س  الر�سمي 
املحا�سبة  ملعايري  التنفيذية  واللجنة  القانونيني  للمحا�سبني  الأمريكي 

معايري جديدة ُتطّبق على ال�سركات العامة. 

واإطار  عمومًا  املقبولة  الأمريكية  املحا�سبة  مبادئ  بني  املقاربة 
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية 

وجمل�س  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  بني  امل�سرتك  امل�سروع  بداأ 
م�سرتك  اإطار  لو�سع   2004 الأول  ت�سرين  يف  املالية  املحا�سبة  معايري 

للمفاهيم.

�سنوات،  خلم�س  حاليًا  الزمني  جدوله  ميتد  الذي  امل�سروع،  وُيق�ّسم 
اإلى �سبع مراحل. ين�سب الرتكيز الأويل على حتقيق تقارب يف الأُطر 
وحت�سني جوانب حمددة من الإطار فيما يتعلق بالأهداف و اخل�سائ�س 

النوعية والعرتاف بالعنا�سر وقيا�سها.

وقد اأو�سحت ورقة النقا�س ل�سهر كانون الأول 2004 للمجل�س الختلفات 
اإلى ذلك، ومبوجب مبادئ املحا�سبة  الكبرية بني الإطارين. بالإ�سافة 
املحا�سبة  ملعيار  م�سابه  ملعيار  فاإّنه ل وجود  املقبولة عمومًا،  الأمريكية 
الدويل رقم 1 الذي يحّدد عر�س البيانات املالية؛ بل اأن معايري عر�س 
البيانات املالية تتوزع يف عدة بيانات خمتلفة ملجل�س معايري املحا�سبة 

املالية ولوائح هيئة الأوراق املالية وال�سرف. 
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مهنة  اأخلقيات  ملعايري  الدويل  املجل�س  اأعلن 
جديدة  متطلبات  اأ�سدر  اأنه   )IESBA( املحا�سبة 
يتعلق  فيما  املهني  املحا�سب  م�سوؤوليات  تتناول 
به  م�ستبه  قانوين  غري  ت�سرف  اأي  عن  بالإف�ساح 
يقوم به العميل اأو �ساحب العمل وذلك لغر�س اإبداء 
املقرتحات  تلك  وت�سف  عليها.  اجلمهور  تعليقات 
املهني  املحا�سب  على  فيها  يتوجب  التي  احلالت 
املبادئ  اإحدى  ال�سرية، وهي  انتهاك  ُيتوقع منه  اأو 
اخلم�سة الأ�سا�سية يف قواعد اأخلقيات املحا�سبني 
املهنيني )الأخلقيات( والإف�ساح عن الفعل املعني 

اإلى جهة منا�سبة. 

غري  الأفعال  »مواجهة  العر�س  م�سودة  تقرتح 
جديدين  ق�سمني  اإ�سافة  بها«  امل�ستبه  القانونية 
بقواعد  املرتبطة  القانونية  غري  الأفعال  حول 
الخلقيات– بحيث يكون اأحد الق�سمني خم�س�س 
للمحا�سبني املهنيني يف القطاع العام والق�سم الآخر 
خم�س�س للمحا�سبني املهنيني يف قطاع الأعمال– 
بالإ�سافة اإلى تنقيحات عديدة لأق�سام اأخرى ذات 
املنهج  بو�سوح  اجلديدة  الأق�سام  وحتدد  �سلة. 
تبنيه يف حال مل  املهني  املحا�سب  يتوقع من  الذي 

يرّد امل�سوؤولون املفّو�سون على امل�ساألة كما ينبغي. 

الدويل  املجل�س  رئي�س  هوملكوي�ست،  يورغن  وقال 
اأن   )IESBA( املحا�سبة  مهنة  اأخلقيات  ملعايري 
»انتهاك ال�سرية لي�س اأمرًا ُي�ستهان به« . اإل اأنه يف 
احلالت التي ت�سّر فيها العواقب املرتتبة على عدم 
اأو املجتمع، حينها ميكن جتاوز  الف�ساح بالأفراد 
حماية  يف  هامًا  دورًا  املحا�سبون  يوؤدي  ال�سرية. 
اتخاذ  من  ال�سلطات  ومتكني  العامة  امل�سلحة 

الإجراء املنا�سب.

اأ�سدر املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والتاأكيد معيارًا دوليًا جديدًا حول عمليات التاأكيد رقم 
3410 »عمليات التاأكيد حول بيانات الغازات الدفيئة«. ويتناول هذا املعيار اجلديد خدمات 
التاأكيد الدولية املتزايدة دعمًا للتقارير املوثوقة ب�ساأن النبعاثات، �سواء لأغرا�س المتثال 

التنظيمي اأو التي تتم على اأ�سا�س تطوعي لإطلع امل�ستثمرين وامل�ستهلكني واآخرين غريهم. 

اأنه »يف  والتاأكيد،  التدقيق  الدويل ملعايري  املجل�س  رئي�س  �سايلدر،  اأرنولد  الربوف�سور  قال 
عن  للإف�ساح  ال�سركات  على  متنامي  طلب  هنالك  اأن  الوا�سح  من  اأ�سبح  هذه  اأيامنا 
والتي غالبًا  النبعاثات  لة حول  والإبلغ عن معلومات مف�سّ البيئية  ومبادراتها  تاأثرياتها 
ثقة  اأ�سبحت  املتزايد،  الطلب  هذا  �سدد  ويف  الدفيئة.  الغازات  بيانات  عرب  تكون  ما 
اأمرًا  اإن مل تكن  اأمرًا هاّمًا،  الغازات الدفيئة  انبعاثات  املوؤكدة حول  اجلمهور باملعلومات 
اأ�سا�سيًا«.»وي�سعى املجل�س من خلل اإ�سداره لهذا املعيار اجلديد اإلى حت�سني اإت�ساق وجودة 
عمليات التاأكيد حول معلومات الغازات الدفيئة، اآخذا بعني العتبار اأهمية القرارات التي 

تتخذ على اأ�سا�س تلك املعلومات للم�سلحة العامة«. 

يتناول املعيار الدويل اجلديد حول عمليات التاأكيد 3410 م�سوؤوليات املمار�سني يف حتديد 
اإعداد تقارير حول  الهامة عند امل�ساركة يف  البيانات اخلاطئة  وتقييم ومواجهة خماطر 
بجهود  تتعلق  واإر�سادات  متطلبات  على  املعيار  هذا  ين�س  كما  الدفيئة.  الغازات  بيانات 
العمل وم�سوؤوليات املمار�سني يف اإعداد التقارير حول عمليات التاأكيد املعقولة واملحدودة، 
حيث اأ�سبح الطلب املتزايد على كليهما وا�سحًا يف ال�سوق. وهذا املعيار قابل للتطبيق على 
نطاق وا�سع من احلالت كالنبعاثات الناجتة عن الكهرباء امل�ستخدمة يف مكتب منفرد، 
متعددة  من�ساآت  يف  املعقدة  الكيميائية  اأو  الفيزيائية  العمليات  عن  الناجتة  والنبعاثات 

�سمن �سل�سلة توريد معينة. 

واأ�سار جيم�س غون، املدير الفني يف املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والتاأكيد، اأن » املعيار 
الدويل حول عمليات التاأكيد 3410 يعّد معيارا مهمًا يف العديد من اجلوانب« . واأن هذا 
املعيار يلبي احتياجات املجتمع ملعايري تدعم اجلودة يف خدمات التاأكيد يف جمالت اأخرى 
غري اإعداد التقارير املالية. فهو يتطرق اإلى العمليات التي ينبغي اإجراءها من قبل فريق 
متعدد التخ�س�سات، حيث يقوم فيها ممار�س التاأكيد بجمع اخلرباء من خمتلف املجالت 
على �سبيل املثال، الهند�سة اأو علوم البيئة، يف خمتلف مراحل العملية. ويغطي هذا املعيار 
اإعداد التقارير لكل من عمليات التاأكيد املعقولة واملحدودة، ويقدم تقارير تو�سيحية ت�سمل 
التاأكيد املعقولة واملحدودة،  القارئ من متييز الختلف بني عمليات  على �سفات متّكن 
واإ�سافة اإلى ذلك تو�سح كيف يتم تعديل تقارير التاأكيد املحدودة لت�سّهل على امل�ستخدمني 

فهم التاأكيد الذي مت احل�سول عليه. 

اجمللس الدويل ملعايري 
أخالقيات مهنة احملاسبة 
يقرتح إجراء تغيريات على 

قواعد األخالقيات ملعاجلة 
األفعال غري القانونية

إصدار معيار عاملي جديد بشأن بيانات الغازات الدفيئة  
واإلعرتاف بأهمية ثقة اجلمهور مبصداقية إعداد 

التقارير املتعلقة باالنبعاثات
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ت�ستمر الأعباء التنظيمية وال�سطرابات القت�سادية يف ت�سدر قائمة 
التحديات التي تواجه ممار�سات املحا�سبة ال�سغرية ومتو�سطة احلجم 
الأخري  للربع  ال�سريع  للإ�ستطلع  نتائج  يف  جاء  ملا  وفقًا  وعملئها، 
الإحتاد  اأ�سدرها  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  املحا�سبية  للممار�سات 

الدويل للمحا�سبني. 

�سدارة  القت�سادية  وال�سكوك  التنظيمية  الأعباء  احتلت  حيث 
املن�ساآت  من  ال�سناعة  يف  العاملني  عملء  تواجه  التي  التحديات 
الذين  امل�ساركني  من  تقريبًا   %30 بن�سبة  احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية 
جرى اإختيارهم. بينما احتلت �سعوبات الو�سول للتمويل املركز الثاين 
والأنظمة  املعايري  مواكبة  احتلت  مماثل،  نحو  وعلى   .%25 بن�سبة 
اجلديدة املركز الأول يف قائمة التحديات التي تواجه املحا�سبني �سمن 
العملء  اجتذاب  م�سكلة،  وتبعها   )%41( بن�سبة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

واحلفاظ عليهم بن�سبة )%25(. 

رئي�س جلنة  اأتوليني،  قال جيانكارلو  النتائج،  تعليقه على  ويف معر�س 
ال�ستطلع  هذا  “عر�س  واملتو�سطة  ال�سغرية  املحا�سبية  املمار�سات 
فهم  يف  الأع�ساء  املنظمات  وت�ساعد  ت�ساعدنا  ثمينة  روؤى  اأخرى  مرة 
من  والعملء  واملتو�سطة  ال�سغرية  املحا�سبية  املمار�سات  م�ساكل 
عاملي  م�ستو  على  اأف�سل  ب�سكل  احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
املحا�سبية  املمار�سات  قطاع  يف  الهامة  الجتاهات  حتديد  جانب  اإلى 

ال�سغرية واملتو�سطة. 

استطالع للممارسات 
احملاسبية الصغرية 

واملتوسطة يكشف عن 
استمرار عبء التنظيم والشكوك 

االقتصادية أبرز التحديات التي 
تواجه املمارسات احملاسبية 

الصغرية

اأغ�سط�س  ا�ستطلع  اإجراء  منذ  الت�ساوؤم  ن�سبة  تزايدت  عام،  وب�سكل 
ال�ستجابة  معدل  اإلى  ما  نوعا  ُيعزى  اأن  ميكن  والذي   ،2011 �سبتمرب   -
الأوروبية العايل يف الربع الأخري واإلى تزايد اأزمة الديون يف جميع اأنحاء 
ا�ستطلع  امل�ساركني يف  فقط من  ن�سبته %29  ما  اأفاد  وعموما،  املنطقة. 
عام  من  بكثري  اأف�سل  كانت   2011 عام  يف  الأعمال  اأن  الأخري  الربع 
2010، يف حني اأفاد حوايل 50% من امل�ساركني يف دول اأمريكيا ال�سمالية 
واجلنوبية باأن الأعمال كانت اأف�سل. وبنظرة متفائلة، يتوقع اأكرث من ثلث 
بينما  اأكرث من 2011،  الأعمال يف عام 2012  اأداء  امل�ساركني حت�سنًا يف 
املقبلة. وعند  بال�سنة  نوعًا ما  تفاوؤًل  تغيري، مما يظهر  اأي  يتوقع %44  ل 
من  الإيرادات  اإحتلت  للممار�سات،  الرئي�سي  النمو  حمفز  عن  ال�سوؤال 
العملء اجلدد املقدمة بن�سبة )38%( والتي بلغت �سعف عدد الردود التي 

ت�سري اإلى الإيرادات من العملء احلاليني والبالغة ن�سبتها )%20(. 

املمار�سة  حلجم  وفقًا  مق�سمة  الإ�سافية  والنتائج  النتائج  هذه  اإلى  اأنظر 
واملنطقة يف الإ�ستطلع ال�سريع ملمار�سات املحا�سبة ال�سغرية واملتو�سطة 
لعام 2011 ال�سادرة عن الحتاد الدويل للمحا�سبني، والتي ت�ستمل على 
من  الإجتاهات  بيانات  اإلى  بالإ�سافة  الأخري  للربع  الإ�ستطلع  نتائج 
الأ�سئلة الأ�سا�سية التي مت طرحها يف كل من ال�ستطلعات الأربعة على 

مدار عام 2011. 

و�سارك يف ا�ستطلع الربع الأخري 2.441 جماوبا ومت اإجراوؤه ب�سبع لغات 
يف الفرتة من 17 نوفمرب ولغاية 19 دي�سمرب 2011. ويوّد الإحتاد الدويل 
للمحا�سبني اأن يتقدم بال�سكر من الهيئات الأع�ساء واملنظمات الإقليمية 

التي ترجمت و/اأو �ساعدت يف توزيع ا�ستطلع الراأي هذا على اأع�سائها.
 

ملحة عن جلنة ممار�سات املحا�سبة ال�سغرية واملتو�سطة 
للحتاد  التابعة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املحا�سبة  ممار�سات  جلنة  مُتثل 
ممار�سات  يف  والعاملني  املهنيني  املحا�سبني  م�سالح  للمحا�سبني  الدويل 
املحا�سبة ال�سغرية واملتو�سطة. وتقوم اللجنة بتطوير الإر�سادات والأدوات 
التنظيمية  واجلهات  للمعايري  املعدة  اجلهات  اأخذ  �سمان  على  وتعمل 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املحا�سبة  ممار�سات  لحتياجات  ال�سيا�سة  و�سانعي 
املحا�سبة  ممار�سات  عن  بالنيابة  اأي�سا  اللجنة  وتتحدث  العتبار.  بعني 
وقيمتها،  بدورها  يتعلق  فيما  الوعي  م�ستوى  لرفع  واملتو�سطة  ال�سغرية 
لقطاع  والأهمية  احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  دعم  يف  وخا�سة 

الأعمال ال�سغرية ب�سكل عام. 
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املوؤ�س�سات  جلنة  رئي�س  اأتوليني،  جيانكارلو  مع  مقابلة 
ال�سغرية واملتو�سطة التابعة للحتاد الدويل للمحا�سبني.

ما مدى اأهمية موؤ�س�سات املحا�سبة ال�سغرية واملتو�سطة؟
تُ�سكّل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم )SMPs(الغالبية الوا�سعة 
من املوؤ�س�سات املحا�سبية على امتداد العامل، وُيعتقد اأنها توظف غالبية 
املحا�سبني املهنيني العاملني يف هذا القطاع. وتوّفر املوؤ�س�سات ال�سغرية 
املهنية عالية اجلودة- بدءًا من  وا�سع من اخلدمات  واملتو�سطة نطاق 
عمليات التدقيق التقليدية واملحا�سبة واخلدمات ال�سريبية اإلى تقدمي 
ُي�سّكلون  مّمن  عملئها  احتياجات  لتلبية  الأعمال-  ملوؤ�س�سات  امل�سورة 
بالإجمال من�ساآت �سغرية ومتو�سطة )SMEs(. وُتعّد املن�ساآت ال�سغرية 
العاملي:  القت�ساد  وا�ستقرار  ل�سلمة  حتمية  اأهمية  ذات  واملتو�سطة 
الإجمايل  املحلي  الناجت  غالبية  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  اإذ متثل 
اأنها  كما  العامل،  م�ستوى  على  والنمو  العمل  وفر�س  اخلا�س  للقطاع 
اأعمق  اإحدى  العاملي من  القت�ساد  تعايف  الأ�سا�سي يف عملية  العن�سر 

م�سكلت الإنكما�س القت�سادي يف الع�سور احلديثة.

مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
على مواجهة التحديات وانتهاز الفرص 

املستقبلية
املوؤ�س�سات  احتياجات  تلبية  اأهمية  للمحا�سبني  الدويل  الحتاد  ُيدرك 
وقد  الراأي.  هذا  على  اأع�ساوؤه  ويوؤكد  واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملن�ساآت 
العاملية للحتاد  القيادة  الأخرية حول  ال�ستطلعية  الدرا�سة  تو�سلت 
الدويل للمحا�سبني، والتي حترت اأ�سوات الروؤ�ساء واملدراء التنفيذيني 
للهيئات الع�سو يف الحتاد، اإلى اأن تلبية احتياجات املوؤ�س�سات واملن�ساآت 
مهنة  تواجه  التي  اأهمية  الق�سايا  اأكرث  ثاين  هي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

املحا�سبة العاملية يف عام 2012.

غالبًا  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  اختيار  وراء  ال�سبب  هو  ما 
للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة لتقدمي خدمات مهنية متعددة؟

اأ�سار بحثنا العاملي كما مّت تلخي�سه يف ورقة املعلومات التابعة للحتاد 
الدويل للمحا�سبني دور املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة يف تقدمي دعم 
ال�سغرية  املن�ساآت  اأن  اإلى  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للمن�ساآت  الأعمال 
واملتو�سطة تتطلع اإلى املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة لتقدمي جمموعة 
من اخلدمات املهنية لأ�سباب خمتلفة، واأهمها �سمعتها الطيبة و�سمات 
الكفاءة والثقة والتجاوب التي تتميز بها بالإ�سافة اإلى قربها اجلغرايف
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ما هو ال�سبب وراء قيام الحتاد الدويل للمحا�سبني بت�سكيل جلنة 
املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة؟ وما هو دورها؟

دعم  يف  وخ�سو�سًا  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لأهمية  اإدراكًا 
للمحا�سبني جلنة  الدويل  الحتاد  اأن�ساأ  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت 
احلني،  ذلك  ومنذ   .2006 عام  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
نحو  التزامه  بزيادة  فيه  الع�سو  الهيئات  طلب  على  بناءًا  الحتاد  قام 
جلنة  وتدعم  قوية.  ومتو�سطة  �سغرية  موؤ�س�سات  اإن�ساء  يف  امل�ساعدة 
متعددة،  بطرق  املوؤ�س�سات  هذه  اليوم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
وتقوم بتحقيق ذلك ب�سكل رئي�سي من خلل الهيئات الع�سو يف الحتاد 
الدويل للمحا�سبني- والتي ت�ساعدها يف دعم اأ�سحاب امل�سلحة يف هذه 
املوؤ�س�سات. وت�سع اللجنة اإر�سادات واأدوات وتعمل على �سمان النظر يف 
قبل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملن�ساآت  املوؤ�س�سات  قطاعي  احتياجات 
وا�سعي املعايري واملنظمني ووا�سعي ال�سيا�سات. تتحدث اللجنة كذلك 
بدورها  الوعي  لزيادة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  عن  بالنيابة 

وقيمتها، بالإ�سافة اإلى اأهمية قطاع الأعمال ال�سغرية بوجٍه عام.

ما هي التغريات التي تراها يف امل�سهد العاملي فيما يتعلق باملوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة؟

املا�سية ومل  القليلة  الأعوام  العاملي يف  تغرّي كبري يف القت�ساد  ح�سل 
ينجو قطاع املحا�سبة من هذه التغرّيات. وبالتايل فاإنه من غري املفاجئ 
اقت�ساديًا  م�سهدًا  تواجه  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأن  جند  اأن 
وتنظيميًا متغرّيًا- يت�سم بتحديات كبرية لكن ينطوي اأي�سًا على فر�س 
ال�ستطلعية  الدرا�سة  من  الأخري  الربع  نتائج  كانت  حال  يف  عظيمة 
الدويل  التابعة للحتاد  املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة  ال�سريعة حول 
ا�ستمرار  عن  ال�ستطلع  ويك�سف  تقدم.  اإحراز  ُتظهر  للمحا�سبني 
الأعباء التنظيمية وامل�سكلت القت�سادية يف اعتلء قائمة التحديات 
التي تواجهها املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وعملئها من موؤ�س�سات 
التغريات  بع�س  الكلية  النتائج  ُتخفي  وبالطبع،  ال�سغرية.  الأعمال 
املوؤ�س�سات  بالن�سبة  ُوجد،  اإن  الأهم،  الدر�س  لكّن  و  الهامة.  الإقليمية 
ال�سغرية واملتو�سطة هو وجودها يف اأف�سل و�سع للزدهار يف القت�ساد 

العاملي اجلديد مع تغرّي الزمن.

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تواجه  التي  الرئي�سية  التحديات  هي  ما 
واملتو�سطة؟

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  حول  ال�سريعة  ال�ستطلعية  الدرا�سة  جمعت 
واملتو�سطة التابعة للحتاد الدويل للمحا�سبني يف الربع الأخري اأكرث من 
2.400 اإجابة يف خمتلف اأنحاء العامل وذلك بف�سل اجلهود الرتويجية 
التي بذلتها العديد من الهيئات الع�سو يف الحتاد. ويف جميع املناطق 
با�ستثناء اأوروبا، �سّكلت الأعباء التنظيمية التحدي الأكرب الذي يواجهه 
املمار�سون من عملء املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. ويف الوقت نف�سه، 
ُطلب  وعندما  اأوروبا.  يف  الأكرب  التحدي  القت�سادية  ال�سكوك  �سّكلت 

ّنفت  من املحا�سبني ت�سمية التحدي الأكرب الذي تواجهه موؤ�س�ساتهم، �سُ
اجتذاب  تبعها  القائمة،  اأعلى  يف  اجلديدة  والأنظمة  املعايري  مواكبة 
كانت  اآ�سيا،  )يف  تقريبًا  املناطق  جميع  يف  عليهم  واحلفاظ  العملء 

هاتني النقطتني معكو�ستني(.

يف  عام  بوجٍه  امل�ستجيبني  جانب  من  اأكرب  اإيجابية  ال�ستطلع  واأظهر 
عام 2012 مقارنة مع عام 2011، على الرغم من كون الأوروبيني اأقل 
بدء  ومع  الأخرى.  املناطق  يف  باأولئك  مقارنة  امل�ستقبل  حيال  تفاوؤًل 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  على  ينبغي  العاملي،  القت�ساد  حت�ّسن 

التكيف ل�ستغلل الفر�س النا�سئة.

كيف ميكن للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة التغلب ب�سورة اأف�سل 
على ال�سكوك القت�سادية والتحديات الأخرى؟

ُيظهر  هامة،  حتديات  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تواجه  بينما 
 2012 عام  يف  عمومًا  اإيجابية  اأكرث  كانوا  امل�ستجيبني  اأن  ال�ستطلع 
مقارنًة مع عام 2011. ومع بدء حت�ّسن القت�ساد العاملي، �ستظهر فر�س 
ا�ستعداد  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تكون  اأن  ويجب  كثرية 

للتكيف وا�ستغلل هذه الفر�س.

دعم  �سيتم  لل�ستطلع،  وفقًا  والرتويج–  الت�سويق  جهود  تعزيز  اأوًل، 
من  باأعمال  الفوز  خلل  من  رئي�سي  ب�سكٍل  املوؤ�س�سات  ر�سوم  يف  النمو 
عملء جدد. و�سيتطلب هذا املزيد من جهود الت�سويق والرتويج الذكية 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  متّيز  التي  الأمور  على  ترّكز  اأن  ينبغي  والتي 
واملتو�سطة- كما ُذكر اأعله، واأهمها �سمعتها يف الكفاءة والثقة والتجاوب 
والقرب اجلغرايف. ولعّل املحا�سبة وخدمات التجميع ت�ستحقان تركيزًا 
خا�سًا حيث وجد امل�ستجيبون هذا الأمر م�سدر النمو الأ�سرع للإيراد، 
ويتوجب زيادة قابلية ت�سويق عمليات التجميع مع اإ�سدار جمل�س معايري 

التدقيق والتاأكيد الدولية ملعيار جديد حول عمليات التجميع. 

ُتعّد هذه اخلدمات، التي  ثانيًا، الرتكيز على اخلدمات ال�ست�سارية– 
خدمات  اإلى  املالية  والإدارة  ال�سريبية  ال�ست�سارة  تقدمي  من  ترتاوح 
نا�سئة جديدة مثل اإدارة الرثوة وتقدمي امل�سورة حول ممار�سات الأعمال 
واملتو�سطة.  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  يف  للنمو  حا�سمًا  جماًل  امل�ستدامة، 
الأ�سرع  الثاين  النمو  م�سدر  هي  اخلدمات  هذه  اأن  ال�ستطلع  ووجد 
وقت  اأن  هو  الأبرز  القول  لعّل  ولكن  والتجميع.  املحا�سبة  بعد  للإيراد 
قائمة  اأعلى  على  للعملء هما  الت�سويق  الكايف وخدمات  ال�سريك غري 

التحدي يف بناء اأعمال خدمات ا�ست�سارية.
توفري  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  على  يتعني  اأنه  اإلى  ي�سري  وهذا 
الوقت لل�سركاء، ورمّبا ا�ستخدام الت�سعري امل�ستند على القيمة ل�سمان 
الت�سويقية  عملياتهم  زيادة  اآنفًا،  ذكر  كما  و  جيدة،  عائدات  حتقيق 
بني  القائمة  العلقة  اأّن  عن  كذلك  ال�ستطلع  ويك�سف  والرتويجية. 
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الرئي�سي وراء �سعي املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة  ال�سبب  العملء هي 
املوؤ�س�سات، حيثما  قيام  اقرتاح  مع  ا�ست�سارية،  للح�سول على خدمات 

ت�سمح القواعد الأخلقية بذلك، بالرتويج لها بني العملء احلاليني.

ما هي الطرق التي تغريرّ بها العامل وهل ميكن للموؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة التغريرّ وفقًا لها؟   

واخلدمات  الب�سائع  يف  احلدود  عرب  التجارة  تنمو  التدويل–  اأوًل، 
يف  الهائل  التقّدم  ي�سهم  كما  م�ساعفة،  اأ�سعافًا  ال�ستثمار  وعمليات 
للت�سالت  التحتية  والبنية  املعلومات  وتكنولوجيا  النقل  جمالت 
ال�سغرية  املن�ساآت  تقوم  لذلك،  ونتيجة  �سغرًا.  اأكرث  العامل  جعل  يف 
وبالتايل،  العامل.  م�ستوى  على  التجارية  اأعمالها  بزيادة  واملتو�سطة 
حال  يف  نف�سها  تدويل  اإلى  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  �ستحتاج 
اأرادت دعم هذه املن�ساآت على نحٍو فعال. تتلخ�س نقطة البداية اجليدة 
اأو  اإلى �سبكة دولية  اإ�سرتاتيجية والتي قد ت�سمل الن�سمام  يف امتلك 
دولية.  علقات  ذات  وطنية  �سركة  مع  الندماج  اأو  موؤ�س�سات  رابطة 
التي ميكن  الدولية من املعرفة املحلية  الرابطة  اأو  ال�سبكة  وتاأتي قيمة 
املوؤ�س�سات  حتى  اأّنه  يعني  وهذا  للعملء.  الع�سو  ال�سركات  توفرها  اأن 
ت�ساعد  وقد  عامليًا،  الإنطلق  على  العميل  م�ساعدة  ميكنها  ال�سغرية 
املوؤ�س�سات على احلفاظ على العملء الذين قد يختارون بخلف ذلك 

موؤ�س�سة اأكرب حجمًا.

هو  كما  النا�سئة  التقنيات  تتيح  النا�سئة-  التقنيات  ا�ستغلل  ثانيًا، 
احلال يف احلو�سبة ال�سحابية الفر�سة لزيادة عرو�س تقدمي اخلدمات 
اأن  الآن  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وباإمكان  موؤ�س�ساتكم.  يف 
بعيد بنطاق متكامل من  واملتو�سطة من موقٍع  ال�سغرية  املن�ساآت  تزود 
اإلى  الرواتب  وجدول  الأ�سا�سية  ال�سجلت  حفظ  من  بدءا  اخلدمات، 
الإدارة املالية التنفيذية بطريقة �سليمة واآمنة واأقل تكلفة من عمليات 
الت�سليم التقليدية التي تتم وجهًا لوجه. وميكن كذلك للمن�ساآت ال�سغرية 
املتمثلة يف احل�سول على  الفوائد ذاتها  بالكثري من  التمّتع  واملتو�سطة 

حما�سب مهني داخلي والتي تتمتع بها املن�ساآت الأكرب حجمًا.

واملنظمني  ال�سيا�سة  �سانعي  على  املحتملة  التاأثريات  هي  ما 
ووا�سعي املعايري؟

حتى يف زمن ال�سكوك القت�سادية العاملية، ما تزال الأنظمة واملعايري 
هي يف اأعلى اهتمامات املوؤ�س�سات واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة التي 

تعترب المتثال عمًل مرهقًا على نحٍو غري متنا�سب.
وبناءًا على ا�ستطلع �سابق، يكمن اأ�سا�س هذه املخاوف يف �سرعة تغرّي 
الأنظمة واملعايري ب�سورة اأكرب من مدى التعقيد واحلجم. تهدف الأنظمة 
اإلى حتقيق املنافع، على �سبيل املثال عن طريق م�ساعدة الأ�سواق على 
العمل ب�سكل عادل وفعال. ونحتاج بطريقٍة ما اإلى �سمان اأن تتجاوز هذه 

املنافع الأعباء واأن يتم العرتاف بها عامليًا. وقد حتّدث الحتاد الدويل 
للمحا�سبني حول هذه الق�سايا. ويعتقد الحتاد اأّن الإ�سلح التنظيمي 
ل ينبغي اأن يوؤدي اإلى ن�سوء عوائق غري معقولة حتول دون تقّدم املن�ساآت 
على  اأعباًء  �ستفر�س  التي  والتعقيدات  التكاليف  واملتو�سطة:  ال�سغرية 

قطاع موؤ�س�سات الأعمال ال�سغرية وتهّدد ا�ستمراريتها.

للتطبيق  قابلة  الدولية  املعايري  تكون  اأن  ينبغي  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 
و�سهلة الو�سول ومتدنية التكلفة بالن�سبة للموؤ�س�سات واملن�ساآت ال�سغرية 
على  الرتكيز  خلل  من  هنا  حموريًا  دورًا  اللجنة  وتلعب  واملتو�سطة. 
ال�سلة  ذات  واملعايري  الأنظمة  من  م�ستقرة  قاعدة  لوجود  احلاجة 
على  تطبيقها  ميكن  بحيث  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  باملن�ساآت 

نحٍو يتنا�سب مع حجم املوؤ�س�سة اأو املن�ساأة.

ما الدور الذي ميكن للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة القيام به يف 
�سياغة ال�سيا�سة العاملية واأجندة الأنظمة وو�سع املعايري؟

بينما قد ت�سعر املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة الفردية اأّنها �سغرية جدًا 
اإلى القدرة على امل�ساهمة  اأّنها تفتقر  اأو  بحيث ل ميكنها اإحداث فرق 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأّن قوة  بالتذّكر  فاإّنه جدير  اأهمية،  بطريقة ذات 

واملتو�سطة تتاأتى من اأعدادها الهائلة.

ولذا فاإنه من املهم اأن نقوم جميعًا بدورنا بغ�س النظر عن حجم هذا 
تعليق على  ر�سالة  كتابة  �سواء من خلل  ما  وامل�ساركة بطريقة  الدور، 
يف  امل�ساركة  اأو  ال�ستطلع  على  الإجابة  خلل  من  اأو  عر�س  م�سودة 

مبادرات جلنة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

ووا�سحة  ر�سالة مرتابطة  التحدي يف �سمان حتقيق  يكمن  ومع ذلك، 
تكون  اأن  اإلى  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  جلنة  وتهدف  وكلية. 

ال�سوت الناطق للموؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة.

عمليات  باإجراء  وتقوم  الإنرتنت  على  نقا�س  جمل�س  اللجنة  ولدى 
بني  ترويجها  على  الأع�ساء  هيئاتنا  ن�سجع  والتي  منتظمة،  ا�ستطلع 
التمثيل  اأ�سوات  املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة بحيث ن�ستطيع توجيه 

العاملي لهذا القطاع.
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املعيار الدويل حول اخلدمات ذات العالقة 4410: املعيار اخلاص 
بعمليات جمع البيانات يف وقتنا احلاضر

إبراز القيمة للمؤسسات واملنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم
كلما زاد اإعفاء املن�ساآت ال�سغرية من متطلبات التدقيق، زادت احاجة 
على  اأكرب  ب�سكل  الرتكيز  اإلى  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
والزدهار.  ال�ستمرار  لأعمالهم  اأرادوا  ما  اإذا  اأخرى  خدمات  تقدمي 
التدقيق،  غري  اأخرى  خدمات  على  الطلب  يتزايد  ذلك،  اإلى  واإ�سافة 
احلديثة  النتائج  اأثبتته  ما  وهو  البيانات،  وجمع  املحا�سبة  وبالأخ�س 
ل�ستطلعات راأي جلنة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم التابعة 

للحتاد الدويل للمحا�سبني.    

وللم�ساعدة يف تلبية مطالب ال�سوق املتنامي، جاء اإ�سدار املعيار الدويل 
حول اخلدمات ذات العلقة 4410 )املنّقح( »عمليات جمع البيانات«1 
والتاأكيد،  التدقيق  ملعايري  الدويل  املجل�س  قبل  من   2012 مار�س  يف 
بعد 1  اأو  البيانات يف  لتقارير جمع  بالن�سبة  املفعول  نافذ  يكون  بحيث 
يوليو 2013. وقد راقبت جلنة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم 
مراحل �سياغة املعيار وقدمت يف كل مرحلة رئي�سية ر�سائل تعليق بدءا 
من اقرتاح امل�سروع اإلى اإ�سدار املعيار النهائي. وكذلك ميكن ا�ستخدام 
هذا املعيار، الذي مت و�سعه بطريقة ت�سهل القراءة وي�ستمل على اأهداف 
املحا�سبني  قبل  من  اأخرى،  تو�سيحية  وموا�سيع  وتطبيقات  ومتطلبات 
املهنيني يف القطاع العام فيما يخ�س جمموعة وا�سعة من العمليات التي 

ل تتطلب التاأكيد على البيانات التي يتم الإبلغ عنها.  

حما�سبني  اإلى  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  تتحول  ما  غالبا 
مهنيني يف القطاع العام وذلك لتوفري اخلربات يف جمال اإعداد التقارير 
املالية. وتعد امل�ساعدة يف اإعداد البيانات املالية التاريخية ال�سنوية اإحدى 
اأي�سًا  اأن املعيار 4410 )املنّقح( يوّفر  الأمثلة ال�سائعة على ذلك. غري 

احتياجات  العملية مبا يحقق  لتعديل طبيعة  للممار�س  اللزمة  املرونة 
ا�ستخدامها من  ليتم  املالية  البيانات  اإعداد  املثال،  اأخرى. على �سبيل 
يتعلق  املنح، فيما  املُقر�سة وممويل  البنوك  اأطراف خارجية مثل  قبل 

بتغيري امللكية اأو بب�ساطة لل�ستخدام الداخلي من قبل الإدارة.       
  

اأن  الرغم من  تاأكيد. وعلى  لي�ست عملية  البيانات هي  اإن عملية جمع 
مل�ساعدة  املالية  التقارير  واإعداد  املحا�سبة  يّوظف خرباته يف  املمار�س 
اأنه غري ملزم بالتحقق  اإل  الإدارة يف اإعداد وعر�س املعلومات املالية، 
يف  خرباته  يّوظف  املمار�س  اأن  من  الرغم  وعلى  دقة  اأو  اكتمال  من 
وعر�س  اإعداد  يف  الإدارة  مل�ساعدة  املالية  التقارير  واإعداد  املحا�سبة 
املعلومات املالية، اإل اأنه غري ملزم بالتحقق من اكتمال اأو دقة املعلومات 
م�ساركة  امل�ستخدمون  يقّدر  ما  غالبا  اأنه  غري  الإدارة.  تقدمها  التي 

حما�سب مهني يف عملية جتميع املعلومات املالية. 

والآن فلننظر اإلى بع�س من خ�سائ�س املعيار الرئي�سية بتف�سيل اأكرب:

نطاق  املعيار
يتعامل هذا املعيار مع م�سوؤوليات املمار�س املتمثلة يف اإجراء عمليات جمع 
بال�سكل  معني،  تقرير  اإ�سدار  ويعّد  ب�ساأنها.  التقارير  واإعداد  البيانات 
املن�سو�س عليه يف املعيار، اأحد الطرق الرئي�سية التي يتم فيها الإبلغ عن 
علقة املمار�س مع املعلومات املالية املجمّعة. ين�س املعيار على اأن م�ساركة 
املمار�س يف م�ساعدة الإدارة بالتعامل مع املعلومات املالية تتخذ اأ�سكال 
عديدة، كما ين�س على اعتبارات معينة مل�ساعدة املمار�س يف حتديد ما اإذا 

كان تطبيق املعيار ملئما يف الظروف املختلفة2  .        

www.ifac.org/publications-resources/international-standard-related-services-isrs-4410-revised-compilation- )1انظر املعيار الدويل حول اخلدمات ذات العلقة 4410 )املنّقح

engagem. نحث القّراء وب�سدة على الرجوع اإلى املعيار اأثناء قراءة هذه املقالة.

 2املعيار 4410 )املنّقح(، الفقرة 3
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اختيار اأ�سا�س املحا�سبة
متنوعة  مطالب  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تواجه  قد 
يف  مرونة  توافر  اللزم  من  اأ�سبح  وبالتايل،  املالية.  التقارير  لإعداد 
حما�سبي  اإطار  يكون  ل  عندما  للمحا�سبة  منا�سب  اأ�سا�س  ا�ستخدام 
معني واجب ال�ستخدام. ويتيح هذا املعيار 4410  )املنقح( للممار�سني 

م�ساعدة العملء يف اختيار اإطار ملئم ل�ستخدمي املعلومات.  

غري اأن هذا املعيار ل ي�سمح باإتباع منهج »ال�سماح باأي اأ�سلوب«. وعلى 
املن�ساأة  عن  واٍف  بفهم  التمتع  املمار�س  من  ُيطلب  اخل�سو�س،  وجه 
كان  حال  يف  للعميل  امللئمة  امل�سورة  لتقدمي  وذلك  املحا�سبة  واأ�سا�س 
اأن  ينبغي  للعملية 3، ول  الذي مت اختياره غري ملئم  املحا�سبة  اأ�سا�س 

تكون املعلومات املالية املجمّعة م�سللة 4. 

الإبالغ
نلحظ يف هذا املعيار الرتكيز على مو�سوع الإبلغ: بدءا من خطاب 
التكليف بالعملية الذي يبني الأدوار وامل�سوؤوليات اإلى الإبلغ عن جميع 
الق�سايا الهامة اإلى الإدارة وتقرير املمار�س الوا�سح والوجيز 5. وكما 

هو احلال مع اأي عملية، يعد الإبلغ الفّعال مفتاح النجاح. 

يتطلب اإعداد التقارير املالية اإ�سدار حكما معينا. وقد ت�ستفيد الإدارة 
املثال عند  �سبيل  الأحكام، على  تلك  اإ�سدار  املمار�س يف  من م�ساعدة 
املمار�س  من  املعيار  هذا  ويتطلب  املخزون.  تقادم  تقديرات  حتديد 
مناق�سة الإدارة ب�ساأن جميع الأحكام الهامة التي �ساهم باإ�سدارها يف 
�سياق العملية 6. ويعد الإبلغ اأمرا اأ�سا�سيا ويجب اأن يت�سمن تفا�سيل 
جلمع  الكاملة  بامل�سوؤولية  ال�سطلع  من  تتمكن  حتى  للإدارة  وافية 

املعلومات املالية.

املتطلبات الأخالقية
ال�سلة، حيث  الأخلقية ذات  للمتطلبات  المتثال  املمار�س  يتعنّي على 
يت�سمن هذا الأمر التورط دون اإدراك م�سبق بتقدمي معلومات م�سللة اأو 
مغلوطة 7. ويعّد ال�سرط الذي يفر�ص على املمار�ص اأن يتمتع بفهم وايف 
العملية  اإجراء  للتمكن من  املحا�سبة  واأ�سا�س  املن�ساأة  لأعمال وعمليات 

مثال على ذلك.

والوثائق  ال�سجلت  اأن  التجميع  عملية  اأثناء  املمار�س  يدرك  قد 
غري  الهامة،  الأحكام  �سمنها  ومن  الأخرى،  واملعلومات  والتو�سيحات 
اأو دقيقة، ويف تلك احلالة ينبغي على املمار�س طلب معلومات  مكتملة 

اإ�سافية اأو �سحيحة من الإدارة. 

اأو  هامة  مغلوطة  بيانات  وجود  املمار�س  يدرك  قد  م�سابه،  نحو  وعلى 
تلك  ويف  املجّمعة،  املعلومات  يف  املحا�سبة  لأ�سا�س  ملئم  غري  و�سف 
لإ�سلح  التغيريات  باإجراء  الإدارة  ن�سح  املمار�س  على  ينبغي  احلالة 
املوقف. يف احلالت النادرة التي ل تقدم فيها الإدارة معلومات اإ�سافية 
اأو توافق على اإجراء التغيريات املو�سى بها، حينها ينبغي على املمار�س 
ال�ستقالة من العملية من اأجل تفادي ال�ستباه باأي علقة له مبعلومات 
العملية  يف  ال�ستمرار  للممار�س  ميكن  وبالتايل  م�سللة.  اأو  مغلوطة 

طوعيا اأو اأنه يتوجب عليه ال�ستقالة.

لحظ اأنه ل يوجد يف املعيار الدويل حول اخلدمات ذات العلقة 4410 
العميل  عن  م�ستقل  يكون  اأن  املمار�س  على  يفر�س  �سرطًا  )املنّقح( 
بالتاأكيد  املعنّية  غري  بالعمليات  املرتبط  ال�ستقللية  مبداأ  لأن  نظرا، 
للمجل�س  التابعة  املهنيني  املحا�سبني  اأخلقيات  معايري  مذكور يف  غري 

الدويل ملعايري اأخلقيات مهنة املحا�سبة 8.

اإعداد التقارير
ينبغي  )املنّقح(، حينها  للمعيار 4410  امتثاله  املمار�س  اأعلن  يف حال 
اأن يكون تقريره مرفقا باملعلومات املالية املجّمعة مل�ساعدة م�ستخدمي 
يقت�سيه  الذي  التقرير  العملية. يحدد  املعلومات على فهم طبيعة  تلك 
املعيار الدويل 4410 املعلومات املالية املجمعة والأدوار املختلفة للإدارة 

واملمار�س كما ين�س على عدم تقدمي اأي تاأكيد.

امللخ�س
بالتاأكيد،  املتعلقة  غري  اخلدمات  على  املتنامي  الطلب  مع  بالتزامن 
يقدم املعيار الدويل حول اخلدمات ذات العلقة 4410 )املنّقح( فر�سًا 

جديدة للمحا�سبني املهنيني يف املهنة وعملئهم. 
م�سادر الحتاد الدويل للمحا�سبني

ملعرفة املزيد حول جلنة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم التابعة 
املوؤ�س�سات  اإلى خمتلف م�سادر  وللو�سول  للمحا�سبني  الدويل  للحتاد 
املوؤ�س�سات  ق�سم  زيارة  ومتو�سطة احلجم )جمانية(، يرجى  ال�سغرية 
الدويل  للحتاد  الإلكرتوين  املوقع  على  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية 

     www.ifac.org/SMP :للمحا�سبني
     

تعود حقوق التاأليف اإلى الحتاد الدويل للمحا�سبني، يوليو 2012، جميع 
احلقوق حمفوظة. م�ستخدمة بت�سريح من الحتاد الدويل للمحا�سبني. 
الوثيقة،  هذه  نقل  اأو  تخزين  اأو  لن�سخ  موافقة  على  احل�سول  ولغايات 

permission@ifac.org الرجاء التوا�سل على العنوان التايل

3 املعيار 4410 )املنّقح(، الفقرة 28                               4املعيار 4410 )املنّقح(، الفقرة  34 ج                                 5املعيار 4410 )املنّقح(، يحتوي امللحق 2 خم�سة تقارير تو�سيحية

6 املعيار 4410 )املنّقح(، الفقرة 30                              7 املعيار 4410 )املنّقح(، الفقرة 21

www.ifac.org/publications-resources/2012-handbook-code-ethics-professional-accountants 8 ارجع  اإلى املوقع
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ال�سغوط املفرو�سة نحو تقليل الر�سوم

�سمال اأفريقيا 

و�سط اأمريكا/دول املحيط الكاريبي 

اأوروبا 

اأفريقيا وال�سرق الأو�سط

اآ�سيا

مقدمة: 
مزيد  ك�سب  نحو  ن�ساله  العاملي  القت�ساد  فيه  يتابع  الذي  الوقت  يف 
املفرو�سة  ال�سغوط  اأن  اإلى  املمار�سات املحا�سبية  الزخم، تو�سلت  من 
هاما  حتديا  ت�سكل  �ستبقى  الحرتافية  خدماتها  ر�سوم  تخفي�س  بغية 
الذي  ال�سريع  ال�ستطلع  عن  �سدرت  التي  الأهم  الر�سالة  وهي  لها. 
ظهر يف ن�سرة  IFAC SMP  يف عددها ال�سادر يف �سهر اأيار 2012، 
والتي اجتذبت 3،678 متابعا ا�ستجابوا لها حول اأرجاء العامل. وعندما 
اإليهم ت�سمية التحدي الكبري الذي تواجهه موؤ�س�سات املمار�سات  ُطلب 
العدد الأكرب من  اأجاب  املهنية املحا�سبية ال�سغرية واملتو�سطة حاليا، 
ااملوؤ�س�سات التي ا�ستجابت لل�ستطلع )27%( -خا�سة تلك املوجودة 
يف اأوروبا واآ�سيا منها - باأن هذا التحدي يتمثل بتخفي�س الر�سوم. تلى 
اجلديدة  واملعايري  بالت�سريعات  باللتزام  متثل  الذي  التحدي  ذلك، 

)26%(. راجع اجلدول رقم اأ للح�سول على البيانات الكاملة.

اأمرا  تعترب  ل  الر�سوم  تقليل  نحو  املفرو�سة  ال�سغوط  اأن  من  بالرغم 
جديدا،  اإل اأن هذه املهنة واجهت درجات متباينة من هذه ال�سغوط، 
ت�ساهم  اأن  وُيحتمل  اأخرى.  يف  غريها  عن  املناطق  بع�س  يف  زادت 
املفرو�سة  ال�سغوط  حول  القلق  زيادة  يف  القت�سادية  ال�سعوبات 
لتقليل الر�سوم لدى الكثري من موؤ�س�سات املمار�سات املهنية املحا�سبية 
ال�سغرية واملتو�سطة. كما يجد الكثري من العملء اأنف�سهم يف مواجهة 
طلب متناق�س على منتجاتهم وخدماتهم )والذي ُيعد التحدي الثالث 
الأكرب الذي يواجه هذه املوؤ�س�سات وفقا لنتائج امل�سح(. ول زالت هذه 
اأن  دون  التكاليف  من  للتقليل  طرق  عن  بالبحث  م�ستمرة  املوؤ�س�سات 
اأثناء  اأي�سا  الأ�سعار  لتخفي�س  بالتفاو�س  طلبات  تواجه  باأنها  نتفاجاآ 

�سعيها للتقليل من التكاليف بنف�س الوقت. 

ونظرا للعديد من الأ�سباب، فاإن ال�سفط املتنامي لتقليل الر�سوم يهدد 
باأن ي�سبح �سغطا طويل الأمد حتى بعد تعايف القت�ساد العاملي. 

اأول، قد ي�سمم العملء على تخفي�س فواتريهم وقد ي�سعرون باأن كافة 
خدماتهم الحرتافية مبا يف ذلك اخلدمات القانونية واملحا�سبية ميكن 

األ ت�سمن اأن يتم دفع الر�سوم قبل انتهاء النكما�س القت�سادي.

ثانيا، يف ظل حالة العوملة والفوائد املتحققة من تقليل الكلف الناجتة 
التعاقد اخلارجي و�سول للمتعاقدين العامليني، فاإن من �ساأن تلك  عن 

احلالة اأن حتفز العملء للمطالبة يف امل�ساهمة بتقليل الكلف.

ثالثا، ُيفهم من التقدم التكنولوجي اأن الربامج التقنية ميكن اأن توؤدي 
بع�س املهمات طويلة الأمد بهدف املحافظة على الأحكام التي يتخذها 
يف  العملء  بع�س  م�ساركة  لتكرار  يوؤدي  مما  املُدربون،  الأ�سخا�ُس 
تخفي�ص التكاليف املرتبطة بذلك. وبغ�ص النظر عن اعتبار ال�سغوط 
اأو طويلة الأمد، فاإن من  املفرو�سة نحو تقليل التكاليف ظاهرة موؤقتة 
�ساأن الأفكار التالية اأن ت�ساعد موؤ�س�سات املمار�سات املهنية املحا�سبية 

التكيف مع الضغوط املفروضة لتقليل الرسوم
أفكار لإلدارة العملية تتعلق باملمارسات املهنية الصغرية واملتوسطة
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واملحافظة  ال�سغوط،  تلك  اإجراء جتاه  اتخاذ  واملتو�سطة يف  ال�سغرية 
على نوعية اخلدمات الحرتافية املقدمة بنف�س الوقت. ويف احلقيقة، 
ال�سغوط  ظل  يف  املقدمة  اخلدمات  هذه  نوعية  على  املحافظة  فاإن 
امل�ستمرة املفرو�سة، ُيعد اأمرا ل يت�سل ب�سمعة هذه املوؤ�س�سات منفردة، 

لكنه اأمُر يرتبط ب�سمعة مهنة املحا�سبة باأكملها على املدى الطويل.

الناجتة  ال�سغوط  ملواكبة  الالزمة  الأفكار  بع�ض 
عن الر�سوم املفرو�سة:

لبع�س  بالن�سبة  الأ�سعار.  لتحديد  جديدة  منهجيات  1.تبني 
الت�سعرية  منوذج  فاإن  مثل،  العملية  كال�ست�سارات  املقدمة  اخلدمات 
الهنية  املمار�سات  اأمام  حمددا  ي�سكل  قد  ال�ساعة  على  يعتمد  الذي 
على  �سمويل-  ب�سكل  ولي�س  رئي�س-  ب�سكل  يعتمد  كونه  قيمتها  وتقدير 
اأو  اخلدمة  كلفة  تقدير  من  بدل  العميل  على  املقدرة  القيمة  حتديد 
من  كجزء  املعتمد  النموذج  هو  يكون  قد  اخلدمة،  هذه  ل�سعر  التاأريخ 
اأ�سعار  تقدمي  ميكن  كما  الر�سوم.  �سغط  من  للتخفيف  املتخذ  احلل 
خا�سة باعتبارها حافزا للعميل ليقوم بطلب نطاق اأو�سع من اخلدمات 
من  للأ�سعار  النت�سار  والوا�سع  املتوا�سل  التخفي�س  اإل  ال�ست�سارية. 
�ساأنه اأن ي�سعف من القيمة املدركة للخدمات مبرور الزمن اإلى اأن يقوم 
العملء بتجنب احل�سول على مثل هذه اخلدمات. فقد يكون احل�سول 
على اخلدمات املتكاملة اأمرا اأكرث تف�سيل من جهة العملء جنبا اإلى 
لدفع  مفيدة  و�سيلة  لكونه  بالإ�سافة  الأ�سا�سية،  اخلدمات  مع  جنب 
العملء للرتكيز على مفهوم تقدمي اخلدمات ال�ساملة بدل من الأ�سعار 

املعتمدة على �سعر ال�ساعة. 

2.الرتكز على قيمة اخلدمة املقدمة للعميل، على امل�ساريع ال�سغرية 
منتظم  ب�سكل  لعملئها  خدماتها  اأ�سعار  بن�سر  تقوم  اأن  واملتو�سطة 
ليتمكنوا من تقدير الفائدة املتحققة من تلك اخلدمات التي يتلقونها، اإذ 
ان من �ساأن الإعالن عن هذه القيم امل�ساعدة يف التخفيف من ال�سغوط 
املفرو�سة جتاه تقليل الر�سوم. اإ�سافة اإلى اأن القدرة على ن�سر هذه القيم 

بفعالية ت�سكل جزءا هاما من عملية و�سع الأ�سعار بحد ذاتها. 

3.توجيه جهود مركزة على اأهم العمالء، اإذ على امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة اأن تقيم العملء الأهم بالن�سبة لها بو�سع ت�سنيف لهم، ومن ثم 
تقوم برتكيز اجلهود على تقدمي اخلدمات ملثل هوؤلء العملء. اأما بالن�سبة 
للخدمات غري التدقيقية كاخلدمات ال�ست�سارية وال�سرائب واحل�سابات 
مثل، ميكن تطبيق م�ستوًى خمتلف من اخلدمات )الأ�سا�سية والإ�سافية 

الخ( لتتما�سى مع الفئات املختلفة من العملء والأ�سعار.

لقد �ساع ا�ستخدام هذه التقنية التي ت�سمى باإدارة احل�ساد يف جمال 
يعترب  اإذ  الطائرات،  يف  املقاعد  اأ�سعار  بو�سع  يخت�س  فيما  الطريان 
عن�سرا  العملء  من  فئة  كل  �سمن  خمتلفة  لأ�سعار  مقرتحات  تقدمي 
�سروريا لتطبيق ا�سرتاتيجية حتديد الأ�سعار. ويف بع�س احلالت، قد 
تتحمل ال�سركة دفع كلفة ما لقاء جتنبها للعملء اللذين لن يتحقق لها 

ربح من وراءهم. 

اخلدمات  تقدمي  حت�سني  بهدف  التكنولوجيا  �سوية  4.رفع 
تطبيق  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  ميكن  الكلف،  من  والتقليل 
حت�سينات على عملياتها املهنية للحفاظ على ربحيتها مبواجهة الر�سوم 
املتناق�سة والراكدة وذلك عن طريق تعظيم ا�ستخدامها للتكنولوجيا. 
م�سابهة  خدمات  تقدمي  مثل  ال�سحابية  احلو�سبة  لأنظمة  فيمكن 

خلدمات اأنظمة الرواتب وت�سجيل احل�سابات بكلفة اأقل.

اإ�سافة خليارات ب�سيطة كا�ستخدام الربيد الإلكرتوين بدل من خدمات 
الربيد العادية، وتطبيق خدمات الت�سال وعقد الجتماعات عن طريق 
املوقع الإلكرتوين skype بدل من الت�سال عن طريق الهاتف اأو عقد 

الجتماعات ال�سخ�سية ملزيد من التخفي�س على الكلف.

توفري  من  ميكنها  و�سع  يف  املحا�سبية  املهنية  املمار�سات  تكون  وقد 
بع�س الكلف املرتبطة با�ستخدام اأ�ساليب تكنولوجيا املعلومات احلديثة 

والفاعلة بالتعاون مع عملئها ونقلها اإليهم.
 

5.اإعادة مراجعة عرو�س اخلدمات املهنية املقدمة، على موؤ�س�سات 
املمار�سات املهنية املحا�سبية ال�سغرية واملتو�سطة لتحديد فيما اإذا كان 
باإمكانهم حتقيق قيمة م�سافة على اخلدمات التي يقدمونها )وبالتايل 
على الر�سوم املتح�سلة( باإ�سافة خدمات جديدة بكلفة اأقل، اأو بتقدمي 

نف�س اخلدمات بكلفة اأقل.
اإن اقت�سار تخ�س�س املوؤ�س�سة على نطاقات معينة من ال�سوق قد يناأى 
بها يف النهاية عن ال�سوق. لكن وبالن�سبة لآخرين، فقد يوؤدي تقدميهم 
حقيقة  قيما  تعك�س  واأ�سعار  ال�ست�سارية  اخلدمات  من  وا�سعة  ل�سلة 

)اأنظر اأعله( اإلى حتقيق مزيٍد من الربح.
 

6.التو�سل مل�سادر للتوريد ذات كلفة اأقل. ميكن للعديد من املوردين 
اأجهزة  قطع  موردي  وحتى  الإنرتنت  خدمات  موردي  من  ابتداءا 
اإليهم.  التوريد  حتول  ت�سمن  اجلدد  للعملء  منافع  تقدمي  الكمبيوتر 
لقد حت�سنت الأ�سعار املناف�سة وكذلك اإمكانية الختيار من بني املوردين 
مورديهم  بني  من  الختيار  اإلى  املهنة  ممار�سوا  جلاأ  منذ  كبري  ب�سكل 

و�سمنوا اإجراء مراجعة �ساملة لهم. 
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7.معاجلة النفقات العامة. على موؤ�س�سات املمار�سات املهنية املحا�سبية ال�سغرية واملتو�سطة اأن ت�سعى للتقليل من الفاقد، وحتقيق ال�ستخدام 
الفعال للموارد �سواء الب�سرية اأو البيئية منها.

فعلى هذه املوؤ�س�سات تعظيم ال�ستخدام امل�ساحات املتوفرة يف املكاتب الباهظة الكلفة اإ�سافة لتعظيم ا�ستخدام الطاقة مثل، عن طريق ت�سجيع 
املوؤ�س�سات  لهذه  كذلك ميكن  املوؤ�س�سة.  وجودهم يف  اأثناء  املكاتب  ا�ستخدام  وتنظيم  املنزل،  اأو يف  العملء  مكاتب  العمل يف  اأداء  على  موظفيها 
البحث عن ال�ستخدامات الأكرث فاعلية عن طريق حت�سني توزيع عبء العمل، و�سمان وجود خطط ملئمة وعمليات اإ�سراف على املهام، وتفوي�س 
�سلحيات اأدء العمل للم�ستويات الإدارية املنا�سبة. اإن �ساعات العمل املرنة متكن ممار�سي املهنة من جتنب الإزدواجية يف العمل التي توؤثر على 
معنويات املوظفني وجتعل ا�ستقطاب موظفني جدد اأمرا �سعبا يتحدد بتح�سن ظروف املوؤ�س�سة. كما اأن تكليف املوظفني اجلدد بالقيام باملهمات 

الروتينية ي�ساعد على تخفي�س التكاليف.

لكن القيام بذلك دون اأن يرتافق مع تقدمي توجيه منا�سب ميكن اأن يوؤدي اأي�سا لرتاجع يف اجلودة النهائية للمنتج والتاأثري على العلمة التجارية 
له. من هنا، ل بد من اإدارة توزيع املهام بحذر.   

م�سادر
 IFAC: www.ifac.org/SMP 
Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices
Second Edition )especially Module 3; the 3rd Edition [December 2012] will include enhanced content on pricing( 
Links to free practice management resources and tools )especially Module 3(
Business Advisory Video Series, featuring tips from SMP Committee members 
 Giancarlo Attolini, Chair, IFAC SMP Committee )see bio( and Paul Thompson, Deputy Director, SME :مقالة
and SMP Affairs, IFAC 
Copyright © August 2012 by the International Federation of Accountants )IFAC(. All rights reserved. Used 
with permission of IFAC. Contact permissions@ifac.org for permission to reproduce, store, or transmit this 
document

جدول رقم )اأ(
 

ما هو التحدي الأكرب الذي يواجهه العمل؟ 
�سمال اأمريكا 

)%(
و�سط وجنوب 

اأمريكا )%(
اأوروبا )%(

اأفريقيا/ال�سرق 
الأو�سط )%(

اآ�سيا )%(

4425252323اللتزام بالأنظمة واملعايري اجلديدة

919203317جذب العملء والحتفاظ بهم 

14322القدرة على التكيف مع الحتياجات املتغرية للعملء

1012311732ال�سغوط املفرو�سة نحو تقليل الر�سوم 

55455الكلف املرتفعة

64131الإحلل الوظيفي

1412854املوازنة يف فرتة حياة العمل

811367جذب كادر العمل واملحافظة عليهم

25457املناف�سة

13111مواكبة التكنولوجيا املتجددة

الأرقام املكتوبة باخلط الغامق ت�سري اإلى ن�سبة مرتفعة لكل اإقليم. 
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مكاتب اإلتصال

األردن – عّمان
هاتف :900 5100 6 )00962(

فاكس: 901 5100 6 )00962(
www.ascasociety.org :موقع إلكرتوين

info@ascasociety.org : بريد إلكرتوين

السعودية – الرياض
هاتف : 2936 464 1 )00966(

فاكس: 59915 465 1 )00966(
Riyadh@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

السعودية – جدة
هاتف : 5458 668 2 )00966(
فاكس: 5415 668 2 )00966(

Jeddah@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

السعودية – الخبر
هاتف : 0940 882 3 )00966(
فاكس: 1032 882 3)00966(

 Khobar@ascasociety.org:بريد إلكرتوين

اإلمارات العربية املتحدة – دبي
هاتف : 3369 266 4 )00971(
فاكس: 5132 266 4 )00971(

Dubai@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

اإلمارات العربية املتحدة – أبو ظبي
هاتف : 4425 672 2 )00971(

فاكس: 3526 672 2 )00971(
Dubai@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

اإلمارات العربية املتحدة – الشارقة
هاتف : 6622 575 6 )00971(

فاكس: 6655 575 6 )00971(
Sharjah@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

اإلمارات العربية املتحدة – رأس اخليمة
هاتف : 8427 228 7 )00971(

فاكس: 5929 228 7 )00971(
 Rak@ascasociety.org  :بريد إلكرتوين

الجزائر - الجزائر
هاتف : 419 341 21 )00213(

فاكس: 423 341 21 )00213(
Algiers@ascasociety.org:بريد إلكرتوين

الكويت - الكويت
هاتف : 3004 243 2 )00965(

فاكس: 0111 244 2 )00965(
Kuwait@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

سلطنة ُعمان - مسقط
هاتف : 153 560 24 )00968(

فاكس:794 567 24 )00968(
Muscat@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

البحرين – املنامة
هاتف : 0003 755 1 )00973(

فاكس: 0049 755 1 )00973(
Bahrain@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

قطر - الدوحة
هاتف : 4023 442 4 )00974(

فاكس:5687 442 4 )00974(
Doha@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

مصر - القاهرة
هاتف :2200 3300 2 )0020(

فاكس:5256 3304 2 )0020(
Cairo@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

سوريا – دمشق
هاتف : 0160 214 11 )00963( 

فاكس:0164 214 11 )00963( 
Damascus@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

ليبيا – بنغازي
األستاذ حممد علي فكرون

هاتف :4552 322 91 )00218( 
فاكس:7436 223 61 )00218( 

Libya@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

لبنان - بريوت
هاتف :222 754 1 )00961( 

فاكس:858 353 1 )00961( 
Beirut@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

فلسطني - غزة
هاتف:6917 282 8 )00970( 

فاكس:0387 248 8 )00970( 
Gaza@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

فلسطين – رام اهلل
هاتف :8221 298 2 )00970( 

فاكس:8219 298 2 )00970( 
Ramallah@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

العراق - بغداد
هاتف :0524 747 1 )00964( 

فاكس:901 5100 6 )00962( 
Baghdad@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

اليمن - صنعاء
هاتف :411 433 1 )00967( 

فاكس:422 433 1 )00967( 
Yemen@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

السودان - اخلرطوم
هاتف :63483 837 1 )00249( 
فاكس:63484 837 1 )00249( 

Khartoum@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

تونس - تونس
هاتف :024 841 71 )00216( 

فاكس:655 849 71 )00216( 
Tunisia@ascasociety.org :بريد إلكرتوين

اململكة املتحدة – لندن
األستاذ أنطوان مطر

هاتف :54455 742 20 )0044( 
فاكس:95544 725 20 )0044(

matter@talktalk.net :بريد إلكرتوين
amattar@ccc.gr             





مصدر علمي شامل لجميع المعايير 

الدليل المبسط للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية

دليل استخدام معايير التدقيق الدولية
للتدقيق على المنشآت الصغيرة

ومتوسطة الحجم٢٠١١ (جزئين)

دليل رقابة الجودة في المؤسسات
 الصغيرة والمتوسطة ٢٠١١ 

إصدارات معايير المحاسبة الدولية
في القطاع العام ٢٠١٢

(جزئين)

إصدارات المعايير الدولية
لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة
وعمليات التأكيد األخرى والخدمات

ذات العالقة  ٢٠١٢ (٣ أجزاء)




