
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخبارية
 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 
 
 

 ،الدوليالمحاسبة  نظام ادالحكومات العربية المتزايد نحو اعتم لتوجهمنها ستجابة إ

  )IPSAS( العام القطاع في الدولية الدولية المحاسبة معاييرحول ديلويت تنشر أول دليل بالعربية 
 
 القطاع العام فيستحقاق في بة على أساس اإلاعتماد المحاس توجهاً ملحوظاً وديناميكياً نحو 2015شهد العام  – 2016 مارس 2

 رتقاء باإلدارة المالية في مختلف خالل السنوات القليلة القادمة سعياً من القطاع العام لإل توجههذا الستمّر من المتوقع أن يو .المنطقة
إلى الشرق األوسط  ديلويتعمدت . وانطالقاً من عالقتها الوطيدة مع مختلف المنشآت في القطاع العام في الدول العربية، مؤسساته

وذلك من خالل  ،معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتمكينهم من تطبيقهاالدوائر المالية الحكومية في  ترسيخ معرفة العاملين في
مرجعاً محاسبياً وللغة العربية سيكون األول من نوعه با )IPSAS(في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية حول  إصدار دليل ملخص

 مفيداً لجميع العاملين في القطاع العام.
 

األوسط:  في ديلويت الشرق خدمات التدقيقفي شريك ال، قال محمد الجالد، ) IPSAS(ديلويت  دليل وفي معرض تعليقه على إصدار
في  عمال القيادات المالية الحكوميةأجدول على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المواضيع ذات األولوية  اعتماد إنّ ”

 “تخضع حالياً لمزيد من المناقشات المفصلة والواقعية مقارنة بالسنوات الماضية.هي ، والمنطقة
 

ستحقاق، اعتماد معايير المحاسبة الدولية في تحولها إلى المحاسبة على أساس اإل لدىم تختار، جدير بالذكر أن العديد من دول العالوال
التي تنطبق متطلباتها على القطاع العام،  (IFRS) ت وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتي وضع (IPSAS) القطاع العام

ستفادة الخاصة بالقطاع العام. باإلضافة إلى ذلك، تسعى العديد من الدول إلى اإل اليةمسائل المتصبح قادرة على معالجة الل طورتالتي و
القطاع العام في العالم معايير محاسبية مؤسسات األمر الذي يمكن أن يصبح أكثر سهولة عندما تتبع   ،من تجارب بعضها البعض

 مشتركة.
 

العالمي المسؤول عن المحاسبة والتدقيق للقطاع العام في ديلويت توش وفي هذا الصدد، قال البروفيسور فرانس فان شايك، الرئيس 
تعمل بشكل هي ، و)IPSAS(الدولية في القطاع العام معايير المحاسبة بالعديد من الحكومات العربية لقد رّحبت ”المحدودة:  توهماتسو

ألداء المالي لكل منها بصورة متبادلة. ودعماً منها لهذه تدريجي على اعتماد لغة مشتركة في المحاسبة مما يجعلها أكثر قدرة على فهم ا
المساعي، أطلقت ديلويت دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام باللغة العربية بهدف تمكين الحكومات العربية من عرض 

عل التقارير المالية الحكومية أكثر سهولة من عدد أكبر من مستخدمي هذه البيانات، باإلضافة إلى جلبياناتها المالية بطريقة قابلة للفهم 
 “عليها. خالل شرح المبادئ المحاسبية األساسية التي جرى إعداد هذه التقارير بناءً 

 
ستثمر الكثير من ت”في ديلويت الشرق االوسط، قائالً:  اإلستشاراتخدمات اس، مدير تنفيذي في من جهته، أضاف السيد فيصل درّ 

من أبرزها و ،يحقق لها العديد من الفوائدسالحكومات في اعتماد المحاسبة على أساس اإلستحقاق إيماناً منها أن هذا األساس المحاسبي 
القدرة على توفير معلومات مالية أكثر شمولية وعالية الجودة تساعدها في اتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى معلومات موثوقة، باإلضافة 

 .“ علابشكل ف لتزاماتإلى تحسين قدرتها على إدارة األصول واإل
 

 تحقق المحاسبة على أساس اإلستحقاق فوائد أخرى من بينها:
 فافية والمساءلةزيادة الش •
  يفلدارة التكاإفعالية األمر الذي يزيد من كفاءة استخدامها و ،تحسين إدارة الموارد الحكومية •
 زيادة التناسق بين حكومات العالم وقابلية المقارنة فيما بينها •
 صندوق النقد الدوليوفقاً لمتطلبات تعزيز التقارير بشأن اإلحصائيات المالية الحكومية  •
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 نبذة عن ديلويت

يلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء د
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 

تروني على العنوان التالي: ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلك
www.deloitte.com/about 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. مهنياً، كلهم ملتزمين 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

ية ذات جودة ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهن
ر وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطو

 ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
حدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو الم

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
على المستوى  ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦ون من خالل شريك ومدير وموظف يعمل ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
تي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب على عدة جوائز في السنوات األخيرة وال

 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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