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أبوغزاله تدقق حسابات الـ  UNDPفي  15دولة

أبوغزاله الدولية تحافظ على شهادة «اآليزو  »9001للسنة الـ 12
وتقدم االستشارات لتأهيل المؤسسات

عمان –  27آذار  – 2016حصلت
«طالل أبوغزاله وشركاه الدولية» على
شهادة المطابقة لمواصفة اآليزو ،9001
ليستمر استحقاقها لهذه الشهادة للسنة
الثانية عشرة على التوالي.

وتتقدم الشركة لهذه الشهادة انطالقا من شركة ومنظمة ومؤسسة من القطاعين
اهتمامها بتقديم أفضل الخدمات لعمالئها العام والخاص في الوطن العربي
حول العالم ،بتبني أفضل األنظمة استطاعت من خالل المستشارين في
“طالل أبوغزاله لالستشارات” أن تتأهل
والممارسات.
للحصول على الشهادة.
وقال المهندس خالد أبوعصبة المدير
التنفيذي الدولي لالستشارات في مجموعة ولفت أبوعصبة أن “أبوغزاله لالستشارات
طالل أبوغزاله ،أن الشركة تقدمت ألول تعمل حاليا ً مع أكثر من  20مؤسسة عربية
مرة لفحص المطابقة لمواصفة اآليزو لتأهيلها للحصول على الشهادة خالل األشهر
 9001في العام  2004ونجحت في الستة القادمة ،في ظل تزايد الطلب على
حصولها على الشهادة ،ليستمر هذا الحصول على شهادات اآليزو  9001بعد
االستحقاق على مدار السنوات الـ 12صدور نسخة عام  2015من المواصفة.
الماضية.
وبين أنه وفقا للقوانين المتبعة لمنح
وأضاف أن طالل أبوغزاله وشركاه الشهادة ،فعلى الشركات المتقدمة
الدولية تعتبر واحدة من أكثر من  400الخضوع لفحص تفصيلي كل ثالثة أعوام
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للتأكد من استمرار االلتزام ،حيث نجحت
الشركة في اجتياز فحص تأكيد التأهيل
التفصيلي مؤكدة جدارتها وأحقيتها في
المحافظة على شهادة اآليزو 9001
لثالث سنوات قادمة.
يشار إلى أنه تم اختيار ممثل مجموعة

طالل أبوغزاله ضمن كافة فرق الخبراء
الذي قامت بصياغة آخر ثالثة إصدارات
لمواصفة اآليزو  9001في األعوام
 ،2008 ،2000وآخرها عام ،2015
ويعمل ممثل المجموعة حاليا ً مع مجموعة
خبراء مصغرة ممن يمتلكون الدراية
بمواصفات إدارة الجودة ومواصفات

إدارة المشاريع على حد سواء إلعداد
مواصفة تطبيق أنظمة الجودة في إدارة
المشاريع األيزو  ،10006جنبا ً إلى
جنب مع خبراء يمثلون منظمات عالمية
منها على سبيل المثال شركتي إيرباص
وسيسكو ،وهيئتي المواصفات الفرنسية
والبريطانية.

«المجمع العربي للمحاسبين» تصدر النسخة العربية المترجمة من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2015
أصدرت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين التي
يرأسها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله أحدث نسخة عربية
مترجمة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لعام
.2015
وقال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله أن هذه النسخة تعتبر هي
الرسمية الوحيدة المطبوعة للنص الموحد للبيانات الرسمية
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حسبما صدرت
في  1يناير  ،2015حيث تعرض في جزئين ،كما تحتوي على
أحدث التغيرات التي تمت منذ  1يناير .2015
وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر نسخة المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية  « 9األدوات المالية» بشكله
الجديد والمنقح في  9يوليو  2014والذي جاء استجابة لمطالب
بشكل
األطراف المهتمة بضرورة تحسين األدوات المالية
ٍ
سريع ،حيث تضمنت هذه النسخة نموذجا ً لتصنيف األصول
المالية يستند إلى خصائص التدفق النقدي لألصل ونموذج
األعمال القائم على أساسه ،ونموذجا ً لتصنيف االلتزامات
المالية ،بما في ذلك االعتراف في الدخل الشامل اآلخر ،بدالً
من االعتراف ضمن حساب األرباح أو الخسائر ،بالخسائر
واألرباح المنسوبة إلى التدهور(التحسن) في مخاطر االئتمان
الخاصة بالمنشأة في االلتزامات المالية التي اختارتها المنشأة
لقياسها بالقيمة العادلة.
ويمكن شراء هذا الكتاب كنسخة مطبوعة أو كنسخة PDF
من الموقع الرسمي لمؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية.
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المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  - IFRS15اإليرادات من
العقود المبرمة مع العمالء تدخل حيز النفاذ مطلع 2017
تدخل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  – )IFRS15( 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء -التي
أصدرت في شهر أيار  - 2014حيز النفاذ اعتباراً من  1كانون الثاني  ،2017ويجوز تطبيقها قبل هذا التاريخ.
وتوضح هذه المعايير متطلبات االعتراف باإليرادات التي تنطبق على جميع العقود المبرمة مع العمالء (باستثناء العقود
التي تقع ضمن نطاق المعايير المتعلقة باإليجارات وعقود التأمين واألدوات المالية).
وتستخدم المعلومات عن اإليرادات لتقييم األداء والمركز المالي للشركة لمقارنة هذه الشركة مع شركات أخرى ،حيث
كانت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية السابقة ومبادئ المحاسبة األمريكية ( )GAAPالمقبولة عموما ً تجعل
من الصعب على المستثمرين والمحللين («المستثمرين») فهم ومقارنة إيرادات الشركة ،كما كانت االختالفات ونقاط
الضعف في متطلبات اإلفصاح عن معايير اإليرادات السابقة غير مالئمة.
وتأتي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  )IFRS15(15لمعالجة تلك العيوب بتحديد إطار عمل شامل وقوي
لالعتراف باإليرادات وقياسها واإلفصاح عنها .وتعمل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  )IFRS15( 15على
ما يلي:
•تحسين إمكانية مقارنة اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء.
•تقليل الحاجة إلى وضع دليل مبني على أساس كل حالة على حدى لمعالجة المسائل الناشئة بشأن االعتراف
باإليرادات.
•تزويد معلومات أكثر فائدة من خالل متطلبات إفصاح حديثة.
وتضع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  )IFRS15( 15إطار عمل شامل لتحديد وقت االعتراف باإليرادات
ومقدار اإليرادات التي يتم االعتراف بها ،والمبدأ الرئيسي في هذا اإلطار هو أن تقوم الشركة باالعتراف باإليرادات
لوصف تحويل السلع أو الخدمات الموعود بها للعميل بمقدار يعكس المقابل المادي الذي تتوقع الشركة أن تستحقه مقابل
تلك السلع أو الخدمات.
ولالعتراف باإليرادات ،يتعين على الشركة تطبيق الخطوات الخمسة التالية:
الخطوة  :1تحديد العقود مع العمالء
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد
الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة
الخطوة  :4تخصيص سعر المعاملة
الخطوة  :5االعتراف باإليرادات عند الوفاء بالتزام األداء.
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نصائح للمدقق الخارجي
ما معنى «فحص الرقابة»؟
هو أحد إجراءات التدقيق المستخدمة لفحص فعالية
وفاعلية نظام الرقابة الداخلي المستخدم من قبل منشأة
عميلة ،وهو مطلوب لتخطيط وتنظيم أعمال التدقيق،
كما يتم استخدام فحص الرقابة للحيلولة دون وقوع خطأ
جوهري ،أو الكتشافه ،ويستطيع المدقق بنا ًء على نتائج
هذا الفحص االعتماد على نظام رقابة العميل كجزء من
نشاطات تدقيقه.
ما هي أنواع فحص الرقابة؟
إذا اكتُشف نتيجة فحص الرقابة عن نقاط ضعف في الضوابط
فإن المدقق يقوم بتعزيز إجراءات الفحص الموضوعي
والذي يحتاج عادة إلى بذل المزيد من الجهود خالل العمل
الميداني وتتضمن التصنيفات العامة لفحوصات الضوابط:
•المراقبة :قد يقوم المدققون بمراقبة عملية العمل
قيد التنفيذ ،وعلى وجه الخصوص عناصر مراقبة
العملية.
•إعادة األداء :قد يبدأ المدققون معاملة جديدة لمعرفة
الضوابط التي يستخدمها العميل ومدى فاعلية هذه
الضوابط.

•التفتيش :قد يفحص المدققون وثائق العمل من حيث
تواقيع الموافقة واألختام أو مراجعة عالمات التدقيق التي
تشير إلى القيام بالضوابط .وبهذه الطريقة ،يجرى فحص
الضوابط لعينة من الوثائق المتصلة بمعاملة تحصل
طوال السنة ،والقيام بذلك يزود دليالً على أنه تم تشغيل
نظام الضوابط بطريقة موثوقة طوال فترة إعداد التقارير.
إن الهدف األساسي للفحص هو معرفة إذا كان نظام
الرقابة الداخلية يعمل بطريقة صحيحة أم ال وإلى أي مدى
يمكن للمدقق اإلعتماد عليه في التقليل من الجهد المبذول
في العمل الميداني وذلك بغض النظر عن األهمية النسبية
(قيمة الدوالر) للعمليات موضوع الفحص.
إذا اكتشف المدقق خالل اجراءات فحص أنظمة الرقابة
أخطاء أو قصور في األنظمة فانه يقوم بتوسيع عينة الفحص
والقيام بإجراءات فحص أخرى ,فإذا تبين أن األخطاء
الزالت موجودة فانه سوف يأخذ بعين اإلعتبار أن اجراءات
عمل الرقابة غير فاعلة وال يمكن اإلعتماد عليها وعليه فإن
المدقق يقوم بالتخطيط لزيادة الفحص الموضوعي وتوصية
العميل لتطوير نظام الضبط الداخلي لديه.

أبوغزاله تدقق حسابات الـ  UNDPفي  15دولة
 15كانون أول  ،2015 -وقعت شركة طالل أبوغزاله
الدولية /فلسطين نيابة عن مجموعة طالل أبوغزاله الدولية
اتفاقية تدقيق وبرنامج األمم المتحدة للتنمية ()UNDP
في المنطقة العربية التي تشمل تدقيق برامجها في 15
دولة في المنطقة ،حيث تم التوقيع في مكاتب االمم المتحدة
في نيويورك.
ويعمل برنامج األمم المتحدة في أكثر من  170بلد بهدف
القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة واإلقصاء،
ويساعد البرنامج البلدان على وضع السياسات والمهارات
القيادية وقدرات الشراكة والقدرات المؤسسية وبناء القدرة
على الصمود من أجل الحفاظ على نتائج التنمية.
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مكاتـب مجموعة طالل أبوغزاله

 ٨٥مكتبا َ حول العالم

المملكة األردنية الهاشمية
(المكتب االقليمي)

 -مكتب ع ّمان -ع ّمان  -اإلدارة العامة -ع ّمان TAGI-UNI - -ع ّمان TAG-SB -- -معان

أفغانستان

- -كابول

الجمهورية الجزائرية

- -الجزائر

جمهورية مصر العربية

 -القاهرة AGIP -- -القاهرة TAG-Org -

فرنسا

- -باريس

ألمانيا

مالطا

- -سان غوان

المملكة المغربية

سويسرا

- -الدار البيضاء

نيجيريا

- -دوسلدورف

- -الجوس

هنغاريا

سلطنة عُمان

- -بودابست

الهنــــد

 -مسقط -مسقط AOMTI -- -صاللة

 -المنامة TAG-Org -- -المنامة TAG-UCB -

 -بنجلور -مومباي- -نيودلهي

- -كراتشي

جمهورية إيران اإلسالمية

دولة فلسطين

- -بروكسل

العـــراق

مملكة البحرين

بلجيكا

كندا

- -مونتريال

جمهورية الصين الشعبية

- -طهران

  -غــزة- -رام هللا

- -الدوحة

دولة الكويت

روسـيـا

لبنـــــان

المملكة العربية السعودية

 -بكين -هونج كونج -كوانزو- -شنغهاي

 -بيروت AGIP -- -بيروت TAG-Audit -

قبــــرص

ليبيــــا

- -نقوسيا

بـاكستـان

 -بغداد- -أربيل

- -الكويت

- -طرابلس

السـودان

- -الخرطوم

دولة قطــر

 -موسكو -أبهـا -ال ُخبـر -الرياض AGIP - -الرياض TAG-Audit -- -جـدة

 -جنيف- -زيورخ

الجمهورية العربية السورية

- -دمشق

الجمهورية التونسية

 - -تونس

تركيــا

 -أنقرة- -اسطنبول

اإلمارات العربية المتحدة

 -أبو ظبي -عجمان -العين -الحمرية -الشارقة -دبي AGIP - -دبي TAG-Audit - -جبل علي -رأس الخيمة- -أم القيـوين

الجمهورية اليمنية

- -صنعاء

مكاتب تحت التأسيس
األرجنتين

تشيلي

إيطاليا

سنغافورة

- -بوينس آيرس

- -سانتياغو

- -روما

- -سنغافورة

بنغالديش

كولومبيا

كينيا

إسبانيا

- -دكا

البرازيل

- -برازيليا

كندا

 -ألبرتا -أوتاوا- -تورونتو

- -بوغوتا

كوبا

- -نيروبي

- -مدريد

ماليزيا

المملكة المتحدة

- -هافانا

- -كواال لمبور

جيبوتي

- -إدنبرة

المكسيك

الواليات المتحدة االمريكية

- -جيبوتي

- -مكسيكو سيتي

أندونيسيا

نيجيريا

- -جاكرتا

- -بفالو

- -أبوجا
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