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»من موقع املسؤولية في قيادة املهنة في الوطن العربي ندرك أننا لم نحقق إال القليل، 

إال أن القليل يعني الكثير وهو خير من النوايا الكبيرة دون أي عطاء«

طالل أبوغزاله
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تقدمي

بقلم الدكتور علي هاشم آل هاشم

عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة توثيق مسيرة اجملمع

الرياض – اململكة العربية السعودية

ال شك أن املؤسسات املهنية في وطننا العربي- ومن أبرزها اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني-  تهتم بتقدمي وتنفيذ األنشطة والبرامج 

املهنية على أساس تطوعي وتسعى إلى تأسيس األنشطة املتنوعة للحصول على بيئة مناسبة لتقدمي تلك البرامج وحتقيق أهدافها. هذا الكم 

الكثير مما يقدم يحتاج إلى التوثيق كي يلمس اجملتمع العربي نتائجه ومخرجاته.

لقد حدد حكيم اليونان أرسطو قبل خمسة وعشرين قرناً شروطاً للتفوق املهني منها:

املعرفة )كيفية استخدام الوسيلة(.	 

القدرة )حتديد الهدف في مجال التطبيق(.	 

اإلدراك )أهمية املهنة في محيط اجملتمع(.	 

التدوين )شرح طريقة حتقيق الهدف(.	 

دروس  فهي  القادمة  لألجيال  تقدمها  املهنة  تاريخ  حقبات  من  حقبة  كل  عاصرت  التي  لألجيال  املهني  التفوق  شروط  من  والتوثيق  فالتدوين 

مستفادة وحكم تستحق الرصد وثروة هائلة جدير بنا أن نستفيد منها وفي هذا إثراء حلياة املهنيني وزيادة الكم اخلبراتي لهم دون عناء.

من هذا املنطلق حرص مجلس إدارة اجملمع في جلسته املنعقدة بتاريخ 2010/10/12م على توثيق مسيرته منذ إنشائه وطوال ما يزيد عن خمس 

وعشرين عاماً إدراكاً منه بأهمية التوثيق لعموم املهنيني واملثقفني لتشجيع هذه التجربة في الوطن العربي ولهذا الغرض فقد شكل اجمللس 

اجملمع لتسجيل  ببعض خريجي  وكذا  واحلاليني  السابقني  اإلدارة  أعضاء مجالس  ببعض  باالتصال  ذلك  وقامت في سبيل  السيرة،  لتوثيق  جلنة 

انطباعاتهم عن مسيرة وأعمال اجملمع لالستفادة من هذه اآلراء عند صياغة االستراتيجيات املقبلة.

كما شرعت اللجنة في إبراز دور اجملمع وما قدمه رئيسه كأحد مناذج املهنة املعروفني عربياً ودولياً وليكون ما نعرضه قدوة للشباب املقبل. إن جلنة 

توثيق مسيرة اجملمع إذ تأمل من خالل هذا الكتاب أن يكون أحد الركائز التي يعتمد عليها شباب املستقبل في مسيرته املهنية وأن يكون حلقة 

وصل حلاضر املهنيني مبن سبقهم وشاهداً على جهود مؤسسيه ومنتسبيه وتعريفاً مبدى التطور املهني الذي حققه في املنطقة العربية وتأكيداً 

على التفاف املهنيني العرب حول هيئة مهنية عملت على تخريج أجيال مؤهلة إلى سوق العمل العربي يساهمون في ميادين التنمية اخملتلفة.

وفق اهلل اجملمع في كل ما يحقق رسالته ورؤيته وأهدافه.
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حملة تاريخية عن التأسيس

بقلم األستاذ أنطوان مطر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

اململكة املتحدة

أشعر بالفخر واالعتزاز بعضويتي وشراكتي في اجملمع منذ 30 عاماً، وال زلت أذكر ذلك االجتماع الذي التقى فيه قادة وخبراء مهنة احملاسبة في لندن 

في الرابع من تشرين أول 1983 بدعوة من البروفسور جون سمول، الرئيس األسبق لالحتاد املعتمد للمحاسبني القانونيني. وبدعم ورعاية السيد 

طالل أبو غزاله. وقد تركز احلوار على مناقشة طموحات احلاضرين في إنشاء هيئة عربية مهنية ذات معايير دولية وإعداد أجيال املستقبل ملواجهة 

التحديات التي تواجه ممارسة احملاسبني املهنيني في العالم العربي. حيث وافق احلضور باإلجماع على إنشاء هذه الهيئة فكان أن رأى اجملمع الدولي 

العربي للمحاسبني القانونيني النور ومت تسجيله وقتئِذ في اململكة املتحدة في شهر كانون الثاني من العام 1984.

وقد متثلت رسالة اجملمع في إنشاء »مجمع عربي إقليمي مهني يلتزم بأعلى معايير احملاسبة والتدقيق واملعايير األخالقية، وبناء القدرة من خالل 

وضع برامج تأهيل وامتحانات معترف بها دولياً«.

لقد مت إطالق وإشهار اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني في لندن بحضور شخصيات رفيعة املستوى من اململكة املتحدة وبلدان أخرى. 

وقد انضم للمجمع عند إطالقه أكثر من 200 مهني من عدة دول عربية. وعقدنا أول مؤمتر في باريس في صيف عام 1984، ثم في تونس في فصل 

اخلريف من نفس السنة، وقد عقد عدة مؤمترات في معظم الدول العربية، حيث اكتسب اجملمع زخماً قوياً منذ البداية.

أصبح اجملمع العربي عضواً في عدد من الهيئات الدولية، منها مجلس معايير احملاسبة الدولية، 1988-1992 باإلضافة إلى اللجنة الدولية ملمارسة 

التدقيق 1988 – 1992. وأصبح اجملمع أيضاً عضواً في مجلس إدارة االحتاد الدولي للمحاسبني في األعوام 1992- 1997، ومجموعة عمل األمم املتحدة 

للخبراء ملعايير احملاسبة واإلبالغ الدولية.

يحظى اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني حالياً باعتراف أغلبية الهيئات املهنية العربية، واعتراف هيئات دولية مهنية. دخل اجملمع في 

شراكات مع جامعات في الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة باإلضافة إلى هيئات مهنية، ويواصل البحث عن أعلى املعايير في جميع 

جوانب ممارساتنا املهنية.

وأكرر إعتزازي مبا حققناه من إجنازات مهنية وخاصة في مجال التأهيل والتدريب على مدى ثالثني عاماً.
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ذكريات تأسيس اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني
بقلم األستاذ الدكتور أسامة طبارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

لبنان

تعود الذاكرة  بي إلى أكثر من نصف قرن من العمل املهني في العالم العربي أي إلى عام 1962 تاريخ تأسيس شركة يو تي سي انترناشونال التي 

لي شرف رئاستها عاملياً حيث كنت تواقاً، واتطلع في ذلك الوقت، إلى إنشاء كيانات مهنية في العالم العربي لرفع املستوى املهني احملاسبي فيه.

وفي بداية عام 1964 شاركت مع بعض الزمالء في لبنان في تأسيس نقابة أصحاب مكاتب احملاسبة والتدقيق في لبنان وكنت عضواً في مجلس 

إدارتها لعشرات السنني. وقد استقلت بعد ذلك من مجلس إدارتها بسبب تواجدي املستمر خارج لبنان لفترات عديدة سنوياً وذلك من أجل إتاحة 

الفرصة أمام زمالئي في املهنة في لبنان باملساهمة في رفع مستوى املهنة فيه.

وفي شهر نيسان من عام 1970 ساهمت مع عدد من الزمالء في العالم العربي بتأسيس اإلحتاد العام للمحاسبني واملراجعني العرب بالقاهرة 

من أجل حتقيق األهداف التي آمنا بها في رفع املستوى املهني على الصعيد العربي. غير أن الظروف السياسية في نهاية السبعينات حالت دون 

العامة في منطقتنا  إلى بغداد. وبعد ذلك تطورت الظروف  القاهرة  الدائم من  بالقيام بتحقيق أهدافه وجرى نقل مقره  العام  استمرار اإلحتاد 

العربية وأصبح اإلحتاد العام للمحاسبني واملراجعني العرب إحتادين أحدهما في بغداد واآلخر في القاهرة. وأصبح العنصر السياسي مسيطراً على 

سياسة اإلحتاد مما أدى إلى شلل كامل في حتقيق أهدافه املهنية.

لذك فقد مت في عام 1984 اجتماع بني قادة املهنة املمارسني في العالم العربي. وتقرر تأسيس اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني من أجل تأهيل 

احملاسبني العرب في العالم العربي ورفع املستوى املهني في منطقتنا العربية. ذلك أنه لم يكن يوجد في ذلك الوقت أي مؤسسة مهنية تؤهل 

احملاسبني العرب مهنياً في العالم العربي إذ أن اإلحتاد العام للمحاسبني واملراجعني العرب، الذي ساهمت بتأسيسه، مع األسف الشديد لم يتمكن 

من ممارسة دوره الرائد في التأهيل املهني الذي كان متوقعاً له.

وقد جنح اجملمع العربي في استقطاب قادة املهنة في العالم العربي الذين قاموا بدعمه مادياً ومعنوياً طوال السنوات املاضية والذين شاركتهم 

شخصياً بهذا الدعم. كما أني قد ساهمت شخصياً طوال هذه السنوات في متثيل اجملمع العربي في املؤسسات املهنية الدولية وشاركت في 

جميع األبحاث واإلجتماعات كممثل عن اجملمع العربي في IFAC Council والعديد من جلانه الفرعية حيث شاركت فيها.
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إن اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني هو الهيئة العربية املهنية الوحيدة التي تؤهل أعضاءها مهنياً في كافة أنحاء العالم العربي. 

إن النجاح الذي حققه اجملمع الدولي العربي خالل ثالثني عاماً كان جناحاً فريداً ومميزاً من نوعه في العالم العربي مما حدا باجملمع إلى توسيع نطاق 

نشاطه خارج العالم العربي. وعلى أساسه تعدل اإلسم من اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني إلى اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني. 

كما اتخذ مجلس اإلدارة قراراً آخر بإجراء اإلمتحانات اخلاصة باللغة اإلجنليزية لتمكني غير الناطقني باللغة العربية من إجتياز إختباراته. وخالل 

مسيرة اجملمع، ومع األسف الشديد، قام بعض الزمالء املهنيني العرب بحمالت شعواء عليه ألسباب ال متت إلى املهنة بصلة. وبدالً من تأييده قاموا 

مبحاربته ألسباب مجهولة. وبالرغم من ذلك فقد مت اعتراف العديد من الدول العربية بشهادته كأساس للترخيص ملزاولة املهنة في تلك البالد.

وقد بدأنا باجملمع، بادئ األمر، بترجمة كتب احملاسبة املوضوعة باللغة اإلجنليزية، والتي تدرس في اجلامعات الغربية، إلى اللغة العربية بتمويل وتبرع 

من أعضاء مجلس إدارة اجملمع. وقد زود اجملمع طلبته بها حيث كانوا يعتمدون على هذه الكتب للدراسة واجتياز إختبارات اجملمع في كافة الدول 

العربية. وكان هدفنا أساساً هو خلق جيل مهني متطور ميارس املهنة في العالم العربي ورائداً فيها. وقد جنح اجملمع واحلمد هلل جناحاً منقطع 

النظير في هذا اجملال.

 

إن ما نصبو إليه هو أن تقوم الدول العربية التي لم تعتمد بعد شهادة اجملمع أساساً للترخيص املهني بدراسة املناهج العلمية واملهنية التي يقوم 

اجملمع بوضعها وتطويرها والتي على أساسها يتم إختبار طلبته وفقاً ألعلى املستويات املهنية العاملية والتي يتحمل مسؤوليتها اجملمع. وبالتالي، 

وبعد أن يتم ذلك، ينبغي أن تقوم تلك الدول باإلعتراف بشهادة اجملمع أساساً للترخيص مبزاولة املهنة فيها.

إنه ألمر طبيعي جداً أن يحدث هذا، ويجب أن يحدث في كافة الدول العربية بحيث تصبح شهادة اجملمع أساساً للترخيص مبزاولة املهنة فيها أسوة 

بشهادة CPA األميركية املُعترف بها بكافة الواليات املتحدة األميركية، وبذلك يكون العالم العربي قد أجمع على رفع مستوى مهنة احملاسب 

القانوني العربي فيه على األقل بينما يختلف العالم العربي على أمور كثيرة أخرى وخصوصاً السياسية منها.

إن الدور الرائد الذي يقوم به اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني، وهو الهيئة الوحيدة املرخص لها من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية 

في ترجمة معايير احملاسبة الدولية، هو عمل جبار وقد كان لي شرف املساهمة في هذه الترجمة منذ البداية مع عدد من الزمالء في مجلس إدارة 

اجملمع والتي يقوم اجملمع الدولي العربي بطباعتها على نفقته سنوياً.
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الرسالة

العمل على إرساء معايير احملاسبة والتدقيق والسلوك وإلى بناء القدرات من خالل برامج التعليم واالمتحان والتأهيل املعترف بها دولياً.

الرؤية
رفد السوق العربية باحملاسب القانوني املؤهل تأهيالً دولياً مبا يحقق اللبنة األساسية في اقتصاديات أية دولة متطورة اقتصادياً ال سيما وأن السوق 

العربية بأمس احلاجة إلى هذا النوع من اخلبرات والكفاءات.

األهداف

االرتقاء مبهنتي احملاسبة والتدقيق واجملاالت األخرى ذات العالقة التي يتم تطبيقها واستخدامها في اخلدمات املهنية املتنوعة التي يقدمها 	 

احملاسبون في كافة اجملاالت مبا في ذلك الصناعة والتجارة واخلدمات العامة على نطاق العالم العربي.

مبهنتي 	  لالرتقاء  كوسيلة  عليهم  املهني  اإلشراف  معايير  وتطبيق  لهم  احلماية  وضمان  للمحاسبني  املهنية  االستقاللية  على  احملافظة 

احملاسبة والتدقيق.

واملهنيني وذلك بعقد 	  وتبادلها بني احملاسبني  واملهنية  العلمية  املعلومات  واملهني من خالل تطوير وتسهيل نشر  العلمي  البحث  تشجيع 

املؤمترات واإلجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية.

وضع األسس والقواعد لتأهيل احملاسب القانوني العربي من خالل الدراسة والتدريب واجللوس المتحانات مهنية في علم احملاسبة واإلدارة 	 

.)IACPA( املالية للحصول على لقب محاسب دولي عربي قانوني معتمد

تطوير وتسهيل نشر املعلومات وتبادلها في املسائل املهنية بني احملاسبني املمارسني وذلك بعقد املؤمترات واالجتماعات والدورات التدريبية من 	 

خالل تطوير وجتميع ونشر األبحاث الدراسية وإنشاء مكتبة خلدمة األعضاء وغيرهم. 

إصدار نشرة شهرية مهنية باللغتني العربية واإلجنليزية تتولى نشر أخبار اجملمع واألخبار املهنية في املنطقة العربية. 	 

تعزيز حضور احملاسبني القانونيني العرب في املنتديات الدولية ونقل وجهات نظرهم وتطلعاتهم في كل ما يتعلق مبهنة احملاسبة. 	 

حث الدول التي ليس لها معايير محاسبة خاصة بها على تطبيق معايير احملاسبة الدولية وتشجيع الدول األخرى على تعديل معاييرها مبا 	 

ينسجم ويتوافق مع معايير احملاسبة الدولية. 

تقدمي الدعم واحلماية للمحاسب القانوني العربي من خالل احملافظة على استقالله املهني وتطبيق اإلشراف املهني كوسيلة لالرتقاء مبهنة 	 

احملاسبة وحمايتها.

العضويات واالتفاقيات الدولية

تؤهله  التي  املهنية  املتطلبات  كافة  إستيفاء  أجل  من  ومتواصل  مستمر  وبشكل  جاهداً  القانونيني  للمحاسبني  العربي  الدولي  اجملمع  عمل 

للحصول على املكانة الدولية الالئقة.

العضويات الدولية:
 	 .)IFAC( االحتاد الدولي للمحاسبني

 	.)IAAER( اللجنة العاملية لتعليم وبحوث احملاسبة

 	.)ECOSOC( عضو إستشاري في اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة

إتفاقيات التعاون الدولية:
1 ..)IFRS( مؤسسة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

2 ..)Wiley( شركة وايلي



11

رئيس اجملمع
)نشأته، مسيرته العلمية والعملية(

عروبي االنتماء والهوى، عاش سنوات الطفولة في يافا وسط أسرة ميسورة احلال ومعروفة. بعد النكبة عام 1948 هاجر أبوغزاله مع عائلته بقارب 

صغير إلى مدينة صيدا في لبنان واستقبلهم مختار قرية الغازية بأحد منازل أوالده، ووقف موقف العربي الشهم الكرمي فترك هذا املوقف األثر 

على أبوغزاله فنشأت في ذهنه صورة عدو صهيوني لدود، يقابله صديق وشقيق عربي شهم وهي الصورة التي ما تزال تلهب خيال طالل أبوغزاله 

حتى الساعة.

كتب الكفاح على أبوغزاله منذ صغره، وال يجب أن تفوتنا روح التحدي البارزة التي متيز بها طالل أبوغزاله، وهو األمر الذي يجب أال نغفل عنه في 

رحلتنا معه في سيرته احلياتية.

مع بلوغه سن املراهقة ازدادت نار التحدي في عقل وقلب أبوغزاله، فأراد استكمال دراسته الثانوية في إحدى أهم وأرقى مدارس لبنان وهي مدرسة 

املقاصد اإلسالمية. وبقلب ملؤه األمل ذهب ملقابلة مدير كلية املقاصد ليخبره عن ظروفه وكيف أنه ال ميلك ثمن قسط الدراسة وهو بحاجة إلى 

منحة، فأعجب املدير بهذا الشاب اليافع الواثق من نفسه أميا إعجاب بثقته بنفسه وأعطاه منحة ملدة سنة.

أكثر من هذا برزت للفتى مسؤوليات أخرى فلم يكتف بنفسه بل بات مسؤوالً عن العائلة. فامتهن عدة أعمال وحمل صندوق البوظة على كتفيه 

الفتيتني، وقادته الظروف العصيبة إلى العمل فترة في سوق اخلضار. وكان مجال عمله األساسي أن يقوم بأعمال احلسابات. لقد عمل أبوغزاله 

في الكثير من األعمال لم تُصبه بالشقاء بقدر ما أعطته خبرة ال تضاهى في معرفة البشر وكيفية التعامل معهم وهو األمر الذي أفاده في 

سنواته الالحقة أميا إفادة.

استمرت احملطات في مسيرة قطار حياة أبوغزاله تتوالى، وإحدى أهم هذه احملطات هي اجلامعة األمريكية في بيروت. فلقد متكن أبوغزاله بفضل 

تفوقه الدراسي الذي رأينا مالزمته إياه دائماً من احلصول على بعثة دراسية في اجلامعة األمريكية في بيروت.

وفي مواجهة املواقف الصعبة واملعاناة فأبوغزاله يعتبرها نعمة، ويقول »كي نستطيع أن نبقى كشعب وكأمة مطلوب منا أن نتعب وأن يكون هذا 

هو توجهنا وليس األلم واليأس واملعاناة«، وهو دائماً يقول »إذا مضطر أن أتعلم فهذه نعمة وإذا مضطر أن اشتغل وأنا أتعلم فهذه نعمة إضافية 

ألنها أعطتني خبرة وقوة وجتربة وعلم وثروة »العلم ثروة واخلبرة ثروة«.

إذاً نحن أمام إنسان تعلم الكفاح منذ البداية وأدمن التفوق حيث ال مجال لإلخفاق كما رأينا في دراسته وبناًء عليه جند أنفسنا أمام رجل ال يرتضي 

باهراً جعله ال يخرج عن سنة  لإلخفاق طريقاً. فبعد تخرجه ذهب إلى الكويت وأسس عام 1972 شركة تدقيق حسابات فكان أن أصاب جناحاً 
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التطور التي تبدأ بالنشوء وتتجه نحو االرتقاء غير احملدود. ومن ثم بعدها انتقل فوراً إلى االستشارات، كما دخل مجال امللكية الفكرية.

من الضروري هنا أن نقف بعض الشيء أمام مسألة امللكية الفكرية. فإحدى أهم رسائل أبوغزاله املهنية ال بل احلياتية كانت نشر الوعي والعمل 

على احترام امللكية الفكرية. فهو يرى أن األمة العربية أمة عظيمة وهي قادرة على اإلبداع ومبا أنها حترص على حقوق منتجاتها الفكرية فعليها 

أن تؤكد على هذا االحترام ملنتجات األمم األخرى. لذلك كان وال يزال هاجس دعم اإلبداع والفكر املتمثل بالدفاع عن امللكية الفكرية قائماً في ذهن 

أبوغزاله.

وليس جزاء اجلهد واإلجناز سوى النجاح املتواصل. عكس ما قد يظنه البعض مع فورة قطاع األعمال في الفترة األخيرة ففي ذلك الزمن، أي مطلع 

السبعينيات كانت احملاسبة مهنة تقف حكراً على الشركات األجنبية فكان انبثاق شركة أبوغزاله مبثابة لبنة من لبنات االستقالل من االستعمار 

إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن الكويت كانت قد استقلت عام 1961 بينما سائر الدول اخلليجية كانت قد استقلت آنذاك في حوالي العام 1971.

وجتربة الكويت واخلليج كانت قد أعطت أبوغزاله الكثير من التجارب احلياتية النفيسة مثل ما تعّلم أن يتجنب اخلصومات وفصول الصحافة 

الفضائحية في إقامة السجاالت والصراعات ومن األمور املهمة التي حافظ عليها أبوغزاله هي عفة اللسان فهو حريص دائماً على عدم مهاجمة 

أي شخص حتى لو تهجم عليه اآلخر.

أهم جتربة بإمكاننا استخالصها من هذه السيرة احلياتية هي اإلصرار والتحدي فقد برع كما رأينا في حتويل مصاعبه إلى »متع« فبالنسبة له أن 

التحديات التي تواجهه تشجعه على االستمرار بل هي نفحة احلياة التي تدفع به إلى األمام والتي جتعل أعماله تنتقل من جناح إلى آخر. ويقول 

أن العقل ال يرتاح فهو ينبض باألفكار كما ينبض القلب الدماء وعلى اإلنسان أن يعمل على تطوير نفسه وقدراته دائماً وأبداً وعليه أن يعمل على 

اكتساب قدرات جديدة. فهو كما يقول يعتمد شعار شكسبير الذي أطلقه على لسان هاملت: »ما يجب أن نعمله سنعمله عندما نستطيع 

أن نعمله«.

ففي فلسفة أبوغزاله أن املخ كالعضلة ينمو باملران واملمارسة فعندما يهمله اإلنسان ال يضمر فحسب بل إن اإلنسان يجرم بحق أهله وأمته.

خير تطبيق لهذه الفلسفة متثلت في األعمال التي أجنزها وتضم عدة شركات بإهتمامات متنوعة، فالبذرة استحالت إلى شجرة متعددة األغصان 

تضم الشركات واجملامع واجلمعيات. كل هذا نبع أساساً من جهد ذلك الفتى الالجئ الذي ابتدأ حياته بالصعوبات وفرض نفسه بنفسه على 

العالم.

ولئن كانت العبرة على الصعيد الفردي بالنسبة حلياة أبوغزاله هي أن لكل مجتهد نصيب. فالعبرة بالنسبة ألّمته هي أعمق غوراً وأبعد مدى 

فهو يقول أن اليأس عبارة عن بضاعة يجب مقاطعتها.

كما إن الدرس األساسي من هذه السيرة هي مبا أنه خرج من أمة العرب رجل من حتت أنقاض الهزمية والنكبة ورفض اإلحباط فعلى كل شاب عربي 

أن يأخذ بعني االعتبار هذه التجربة الهامة.
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أبوغزاله على قائمة أبرز احملاسبني القانونيني في العالم

في تشرين ثاني عام 2014 أصدرت »مجلة احملاسبة الدولية« البريطانية قائمة بأبرز مئة شخصية محاسبية في العالم تضمنت من املنطقة 

العربية رئيس اجملمع العربي الدولي للمحاسبني القانونيني الدكتور طالل أبوغزاله.

وحسب بيان صحافي عن مجموعة طالل أبوغزاله فإن قائمة قادة املهنة على مستوى العالم تشمل شخصيات في املنظمات الدولية احملاسبية، 

وجمعيات ومعاهد احملاسبة الوطنية، وشركات احملاسبة الكبرى إضافة إلى شخصيات محاسبة عاملية تعمل في حقل املال مثل املدير التنفيذي 

لصندوق النقد الدولي كريستني الغارد، واملفوض األوروبي العام لألسواق الداخلية واخلدمات مايكل بارنييه، ورئيس اللجنة األوروبية لسوق املال 

ستيفن مايجور، ووزير مالية أملانيا ولف جانغ شوابل، واملدير التنفيذي ملركز الرقابة على اجلودة في الواليات املتحدة سندي فورنيلي، وحاكم املصرف 

البريطاني مارك كارني .

وقد قام بهذا التصنيف جلنة حكام دولية تضم أعضاء من جمعية احملاسبني األميركية، واإلحتاد الدولي للمحاسبني، وجمعية احملاسبني القانونيني 

البريطانية، وجمعية احملاسبني القانونيني األسترالية، ومعهد احملاسبني املاليزي.

ويذكر أن مجلة احملاسبة الدولية هي اجمللة العاملية األهم في مجال اخلدمات احملاسبية، وهي مصدر موثوق ألخبار احملاسبة الرائدة باإلضافة إلى 

رواد مهنة  التي توفرها استطالعات اجمللة، وهذه اجمللة متوفرة إلكترونياً وبشكل مطبوع ويواظب على قراءتها  البيانات والتحليالت األساسية 

احملاسبة في جميع أنحاء العالم.
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أول عربي على مجالس إدارة اإلحتاد الدولي للمحاسبني وجلنة معايير احملاسبة الدولية 
وجلنة إدارة جلنة ممارسات التدقيق الدولية

يعتز أبوغزاله ويفخر بنفسه أن أُتيحت له الفرصة لُينتخب كأول عربي على أهم مجالس املهنة في العالم »االحتاد الدولي للمحاسبني القانونيني« 

و »االحتاد الدولي ملبادئ احملاسبية« التي تصيغ مبادئ احملاسبة للعالم كله، بل وساهم وقاد صياغة معايير التدقيق للجنة الدولية للخبراء باألمم 

املتحدة »جلنة التأهيل الدولي« لوضع نظام للشهادات املهنية على مستوى العالم، هنالك العديد من املناصب التي لم تكن متاحة ألي عربي أو 

إنسان من العالم الثالث، والزمه شعور دائم بأنه ال بد من الوصول إلى هذه املناصب ذلك أن اإلنسان العربي قادر واألمثلة كثيرة. وقد تولى أبوغزاله 

املهام التالية:

رئيس مجموعة اخلبراء العاملة احلكومية ملعايير احملاسبة واإلبالغ الدولية لدى األمم املتحدة، نيويورك 1996-1995.	 

رئيس مجلس خبراء معايير املؤهالت املهنية التابعة لألمم املتحدة، جنيف 1998-1995.	 

مجلس إدارة اإلحتاد الدولي للمحاسبني )IFAC(، نيويورك – الواليات املتحدة األمريكية 1992.	 

مجلس إدارة جلنة معايير احملاسبة الدولية )IASC(، لندن – اململكة املتحدة 1990-1988.	 

مجلس إدارة جلنة ممارسات التدقيق الدولية التابعة لالحتاد الدولي للمحاسبني )IAPC(، نيويورك – الواليات املتحدة األمريكية 1990-1987.	 

جلنة القطاع العام التابعة لالحتاد الدولي للمحاسبني، نيويورك – الواليات املتحدة األمريكية 2006-2003.	 

يعتقد أبوغزاله بوجود عربي على قمة هذه املؤسسات يدحض اإلدعاء اإلسرائيلي الذي يحاول بإستمرار التشكيك بقدراتنا كعرب وفلسطينيني، 

ويؤمله أن أوصلنا العدو إلى الشعور بشيء من اخلجل، وال يجد أبوغزاله أي شيء بالدنيا فيه فخر كأن يقول أنا عربي واإلنسان العربي يجب أن يكون 

فخوراً بعروبته فخوراً مبجده بتاريخه، بكونه هو أساس احلضارات هو أساس العلوم البشرية كلها هو مهبط األديان مقر احلضارات، فال يجوز ولن 

ينجح العدو بأن يغير من التاريخ واحلقيقة وأن يحاول أن ينسينا، مع أنه يحاول ذلك وهناك محاولة إلعادة كتابة لغة التاريخ ولكن كل ذلك لن 

يفيد، ألن احلقيقة املستمرة هي أن العربي إنسان حضاري ومتفوق، ويجب أن يفخر ويعتز بعروبته هذا اإلعتزاز وضع أبوغزاله أسيراً لهذا االنتماء، 

فتجده عندما يتحدث أو يريد فعالً ما أو تصرفاً فهو يفعل ذلك كنموذج لإلنسان العربي، ويسعده ذلك كون العرب أمة خير وأمة علم وحضارة 

وتفوق، فتاريخنا يشهد لنا بذلك ويستشهد بقول القائد الفرنسي شارل ديغول: »أنه دائماً يضع اخلرائط على احلائط، والكتب على الطاولة«، 

وكان دائماً يقول: »بأنه ال ميكن أن تقيم شيئاً بعيداً عن التاريخ واجلغرافيا«، ومبقاييس التاريخ واجلغرافيا نحن أمة باقية، ونحن أمة يجب أن تأخذ 

مكانتها الالئقة في التاريخ.

األوسمة واجلوائز والشهادات التقديرية

بحكم أن الدكتور طالل أبوغــزاله قد أسس ويرأس أكبر مجموعة خدمات مهنية فقد اتسمت مسيرة حياته العملية منذ البداية بسلسلة 

متصلة من الرؤى وفيها خيارات متعددة، ولذلك فهو صاحب رؤية ورسالة حتمت عليه واجبات ومسؤوليات، وبهذا الصدد أطلق الكثير من املبادرات 

خلدمة أمته ووطنه، وبذل جهوداً جبارة لتطوير اخلدمات املهنية على مستوى الوطن العربي لتضاهي مثيالتها في دول العالم املتقدمة.

وإزاء هذه املبادرات واألعمال النافعة فقد حصد الدكتور طالل أبوغزاله مجموعة من الشهادات الفخرية واألوسمة واجلوائز، وتتويجاً لهذه املسيرة فقد 

صدرت اإلرادة امللكية السامية بتعيينه عضواً في مجلس األعيان األردني في شهر أكتوبر 2010، وقدم استقالته من اجمللس بتاريخ 1 أكتوبر 2011.
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ً احلاجة إلى مجمع محاسبي عربي معترف به دوليا

قبل ثالثني عاماً أي في عام إنطالق اجملمع عام 1984 قدم الدكتور 

في  عقد  مؤمتر  إلى  الورقة  هذه  اجملمع  رئيس  أبوغزاله  طالل 

العاصمة البحرينية تناول فيها واقع مهنة احملاسبة وتدقيق 

احلسابات، وأهمية إنشاء مجمع مهني محاسبي عربي للحد 

من مواطن الضعف في املهنة والسعي لتطوير علم احملاسبة 

أبوغزاله  ما طرحه  وألهمية  للفائدة  وتعميماً  املالية.  واإلدارة 

ما  ثم  واستنتاجات  وأفكار  ومعلومات  رؤى  من  الورقة  في 

توقعه ملستقبل املهنة منذ ثالثني عاماً. نضع ما كتبه إلطالع 

أعضاء اجملمع واحملاسبني العرب وكانت الورقة بعنوان »احلاجة 

إلى مجمع محاسبي عربي معترف به دولياً«.

يقول أبوغــزاله....

لعله ليس بخاف على غالبيتكم أنني أكرّس جّل وقتي وجهدي حالياً للمجمع العربي للمحاسبني القانونيني الذي أسس حديثاً، وعليه فإنني 

انتهز هذه الفرصة ألبنّي لكم ضرورة وجود مجمع محاسبي عربي معترف به دولياً، وألبنّي أن أي بحث يدور حول موضوع هذا املؤمتر )احملاسبة املالية 

في الشرق األوسط: املنطلقات األساسية واالنعكاسات خالل الثمانينيات من القرن املاضي( إذا أهمل ضرورة إنشاء هذا اجملمع يعتبر مهمالً 

بالتالي لشرط أساسي ميكننا من جتاوز العديد من املشاكل التي نواجهها، وإنني أقف بينكم اليوم بوصفي رئيساً للمجمع العربي للمحاسبني 

أبدأ بتوجيه السؤال  وامللتزمني مثلي بهذا املفهوم، ودعوني  البارزين  العرب  العديد من احملاسبني  بالنيابة عن  إليكم  وبالتالي أحتدث  القانونيني، 

التالي:

ملاذا ال تكون لدينا مهنة محاسبية جيدة التنظيم، وجمعية عربية مهنية فّعالة، أسوة مبا هو سائد في العديد من دول العالم؟

أظن بأنه ال حاجة لي أمام هذا احلضور الكرمي لتبيان األهمية االقتصادية احلالية والدائمة للعالم العربي، فاالحصائيات تتولى تلك املهمة.

فمساحة الدول العربية مجتمعة تبلغ 13 مليون كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل مرة ونصف املساحة الكلية للواليات املتحدة األمريكية، بحيث 

متتد رقعة هذه الدول إلى جزء هام غرب آسيا وشمال إفريقيا. ويبلغ مجموع عدد سكانها 180 مليوناً ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى 300 مليون 

نسمة في مطلع القرن القادم. واملنطقة العربية أكبر مستودع ألهم مادة في عاملنا املعاصر أي النفط. حيث يعادل االحتياطي النفطي فيها 

2/3 احتياطي العالم. ويبلغ االحتياطي املؤكد فيها 369 بليون برميل أي مبا يكفي ألكثر من مطلع القرن القادم، وكذلك فإن املوارد املالية من 

هذه املصادر النفطية هائلة. فقد بلغت إيرادات منظمة الدول العربية املصدرة للنفط خالل العقد املاضي ووفقاً لالحصائيات تريليون دوالر، حيث 

حققت بعض الدول أعلى متوسط لدخل الفرد في العالم.

مواطن الضعف في مهنة احملاسبة

إن معطيات النمو االقتصادي السريع أوضحت أن منطقتنا لم تكن أقل عرضة ملشاكل اإلدارة والنظم املالية من االقتصاديات األخرى التي مرت 

بظروف مشابهة من النمو السريع. فاإلدارة املالية الضعيفة وما رافقها من نفقات بسبب عدم الفاعلية والكفاءة، والتنظيم القاصر وما رافقه 

من جتاوزات وعدم ثقة، كل ذلك أوضح متاماً بأن املوارد لم تكن تستخدم كما يجب فعالً.

ورغم أن سبب كل ذلك ال يعود فقط إلى مواطن الضعف في مهنة احملاسبة، إال أن هذا الضعف كان دون ريب عنصراً مساهماً في ذلك. فمهنة 
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احملاسبة يجب أن حتظى بثقة الرأي العام، وعليها واجباً ومسؤولية بأن تسعى للتغلب على هذه املعضالت وتبدي الرغبة واملقدرة على استئصال 

نقاط ضعفها املترابطة والتي ميكن إيجازها كما يلي:

نقص في عدد احملاسبني العرب املؤهلني. وإذا كنا محظوظني باحلصول على املهارات احملاسبية من اخلارج لقاء أجور محددة، فالنقص ال زال . 1

موجوداً عموماً في عدد احملاسبني العرب، وال يخفى بأن من املستلزمات الرئيسية ألية مهنة هي وجود بذرة تطورها للمستقبل، وال ميكن توفير 

تلك البذرة إال من قبل املرتبطني مهنياً على املدى الطويل.

إنني بالتأكيد ال اقترح االستغناء عن احملاسبني غير العرب – إذ إن أنظمة اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني تتيح فرصة العضوية 

لهم إال أنهم دوماً يواجهون صعوبة العمل دون مساعدة املؤهلني احملليني. وإننا نسعى لتنمية التفاعل بني الطرفني.

التحديات . 2 وما  املعلومات  تكنولوجيا  في  الثورة  أكثر بسبب  تتسارع  اآلن  لكنها  اخلطى،  دائماً سريعة  احملاسبة  عالم  في  التغييرات  كانت 

الناجمة عن ذلك بأقل أهمية من الفرص التي تتيحها، وال سبيل للمحاسب لكي يجاري ذلك ويبقى في الطليعة إال أن يستمر على الدوام 

في تثقيف نفسه.

ولهذا فإن احلاجة ملحة اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى زيادة االلتزام بعملية التثقيف املهني املستمر، وأفضل إطار لتحقيق ذلك هو وجود 

جمعية مهنية تكون جلميع احملاسبني بغض النظر عن حجم ومركز أرباب عملهم و/أو العاملني لديهم. فمن خصائص هذا اجلزء من عاملنا 

وخالفاً ملا هو سائد في الغرب، أن عدداً كبيراً من الشركات غير الكبرى )مبا فيها الفروع احمللية للشركات الدولية الكبرى( ستبقى على الدوام 

هي املهيمنة على هذه املهنة. وشركات بذلك احلجم ال تستطيع توفير املصادر الكافية والالزمة لبرامج تدريبية داخلية وافية.

إن نقطة الضعف األخرى حالياً هي فقدان السبيل املناسب الذي ميكّن الطالب العرب الشباب من تدريب وتأهيل أنفسهم والتقدم لالختيار . 3

في املواضيع املهنية والتي حتدد مستوياتها احلد األدنى من الكفاءة املهنية.

ومعظم الطلبة العرب الشباب الذي يحصلون على املؤهل بعد اجتياز اختبارات اجلمعيات املهنية األجنبية، سواء داخل العالم العربي أو 

بالنسبة  املواضيع محدودة طبعاً  وفائدة هذه  املتحدة مثالً  اململكة  وقانون  الضرائب  اجتياز مواضيع معينة مثل نظام  اخلارج عليهم  في 

ملستقبلهم املهني في بالدهم. ومع ذلك فإن هذه الفرص ليست متاحة أو مشجعة بالضرورة للجميع.

لذلك فعلينا إذا أردنا أن نوظف الشباب الذين حتتاجهم املهنة أن نتيح لهم فرصة التعليم والتدريب هنا وفقاً ملستوى ال يقل عما هو متوفر 

في أي مكان آخر.

ونقطة الضعف الرابعة – التي حتتاج بحد ذاتها إلى مؤمتر مستقل- هي غياب قواعد احملاسبة واملراقبة املتعارف عليها، إذ بدونها تكون قيمة . 4

البيانات احلسابية اخلتامية محدودة. ومن مصلحة جميع املعنيني سواء احملاسبني أو املراقبني أو املستخدمني لتلك البيانات احلسابية اخلتامية 

أن تكون تلك القواعد متوفرة وكلما ازداد متاثلها من بلد آلخر كلما كان ذلك أفضل.

ومع األسف ال يتوفر لدينا في العالم العربي إال القليل من ذلك، ورغم وجود القواعد الدولية فإن عالمة االستفهام الكبرى هي: من الذي يقرر 

ما إذا كانت هذه القواعد مناسبة للعالم العربي أم ال، وما هي التعديالت والتحسينات الالزم إجراؤها كي تفي تلك القواعد مبا هو مطلوب 

منها.

ونقطة الضعف األخيرة طبعاً هي غياب اجلهاز املناسب كجمعية مهنية معترف بها، بإمكانها دراسة نقاط الضعف املذكورة آنفاً وفقاً . 5

للمستوى املطلوب وعلى نحو متجانس ومتماثل بالنسبة للعالم العربي بأجمعه. 

وسأوضح لكم ذلك من واقع استقصاء إجراء أحد زمالئي وهو الدكتور عصام مرعي األمني العام للمجمع العربي للمحاسبني القانونيني وقام 

بنشر تقرير ممتع جداً توصل فيه إلى ما يلي:

ازداد عدد احملاسبني املرخصني كثيراً خالل الفترة 1980 – 1983، ولكن دراسة ميدانية أظهرت بأن مستوى كفاءة احملاسبني »غير كاف« من . 1

حيث اخللفية الثقافية واخلبرة.

ال جتانس في املستوى النوعي ألعمال مراقبة احلسابات، وقد تراوح ذلك املستوى بني الضعيف واملمتاز.. 2
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إن السبب اجلوهري وراء عدم التماثل في املمارسة املهنية هو غياب مجموعة محددة من القواعد املتعارف عليها.. 3

لوحظ بأن املعلومات احلسابية إجماالً ال ميكن االعتماد عليها وغير مفهومة وليست في حينها. ولذلك فهي ال تشكل العنصر الهام . 4

الذي يستند عليه صنع القرار. ومرة أخرى فإن غياب القواعد املتماثلة يعد العقبة الكأداء في طريق االستخدام السليم للمعلومات 

احملاسبية.

وال جدال بأن هذا املثال يتشابه إلى حد ما مع ما يجري في كافة أرجاء العالم العربي. فإنهيارات أسواق األسهم املوازية واإلفالسات 

إلى  تدعو  احلاجة  فإن  لذلك  ما،  تنظيمي  بإجراء  أو  بعمل  ستقوم  احلكومات  أن  مؤداه  الضريبية  اإليرادات  جتاه  الرضا  وعدم  املنتشرة 

مساهمة مهنة احملاسبة عند احلديث عن تطوير النظم والتعريف بالقواعد وذلك ألنها املهنة التي ترغب في تنظيم نفسها وتطبيق 

قواعد ومبادئ أعلى من احلد األدنى الذي نص عليه القانون. وال ميكن ألفراد أو شركات تعمل منفردة أن حتقق ذلك، من هنا دعت احلاجة إلى 

جمعية مهنية جيدة التنظيم تتحدث نيابة عن املهنة وتستمع إليها السلطات املعنية. 

وإذا سلمنا بأن احلاجة امللحة لوجود جمعية مهنية كهذه، كانت قائمة سابقاً والحقاً، فلماذا لم تقم لها قائمة قبل اآلن؟ 

لقد جرت محاوالت سابقة في هذا الشأن بال شك، إال أنها لم تنجح في حتقيق األهداف املرجوة. وال بد أن أخوض في أسباب ذلك، فأنا 

لست من احملاسبني الذين ميشون للمستقبل بظهورهم وأعينهم مسمرة على املاضي. إال أننا ندرك من واقع خبرتنا بعض العوامل التي 

أحبطت منو هيئة مهنية مناسبة في املاضي. وهي بإيجاز:

كان الهدف من احملاوالت إما إيجاد جتمع من احملاسبني املرخصني أو نقابة لهم. وال شك بأن احملاسبني املرخصني يشكلون جزءاً هاماً . 1

من مهنة احملاسبة، إال أنهم جزء فقط. فهم ال ميثلون املهنة بأكملها بل ينظر إليهم بأن اهتمامهم ينحصر في حق ممارسة املهنة 

والرقابة غير املباشرة على تابعيهم.

إن الركن األساسي ألية هيئة مهنية هو نوعية املتطلبات الثقافية والتدريبية. وال تستمد الهيئة قوتها وقبولها على املستوى . 2

والثقافة  تطبقها  التي  الرفيعة  القواعد  واقع  من  أوالً  بل  فقط،  ومرخصة  محدودة  نشاطات  ممارسة  في  حقها  واقع  من  العام 

والتدريب الذي تتطلبه تلك القواعد وفي املاضي لم يول اهتمام كاف لهذا مع أنه شرط ضروري لتحقيق الكثير.

لم يتوفر في معظم الدول العربية ما يكفي من احملاسبني العرب القادرين على توفير املهارة وتكريس الوقت واجلهد الالزم لتنظيم . 3

وتطوير جمعية مهنية. وأخيراً فقد كانت احلدود اإلقليمية عنصراً معوقاً أيضاً.

إن لهذه العوامل وغيرها تأثيراً واضحاً على أولويات ومجاالت وشكل اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني. وقبل أن أوجز لكم 

طبيعة اجملمع أبني لكم ما ال نتصف به. نحن لسنا مجموعة من احملاسبني اجملازين وال ممثلني للمحاسبني اجملازين وال نقابة محاسبني 

وال ممثلني جلمعيات أو نقابات مماثلة في العالم العربي. لقد تأسس مجمعنا بهدف تطوير هيئة مهنية عربية مستقلة لديها قواعد 

فنية وأخالقية معترفاً بها دولياً وتستطيع أن تؤهل احملاسبني داخل العالم العربي عن طريق االختبار.

إن أهدافنا مبينة بوضوح في عقد التأسيس وهي:

السعي لتطوير علم احملاسبة واإلدارة املالية واملواضيع األخرى املتعلقة بها، والتي تستخدم في جميع أو أي من اخلدمات املهنية التي يوفرها . 1

احملاسبون سواء التابعون منهم ملكاتب مهنية أو في الصناعة أو التجارة أو اخلدمات العامة في جميع أنحاء العالم، دون اإلخالل بعموميات 

تلك النشاطات في الدول األعضاء في اجلامعة العربية.

تطوير مستوى الكفاءة واملمارسة والسلوك املهني بني أعضاء اجملمع.. 2

حماية وحفظ استقاللية األعضاء املهنية وممارسة الرقابة املهنية عليهم.. 3

القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تقدم وحماية سمعة مهنة احملاسبة، سواء فيما يتعلق باملمارسة العامة أو اخلدمة في مجال الصناعة . 4

أو التجارة أو اخلدمة العامة.

لذا فإن ماهية اجملمع تتلخص في أنه هيئة لوضع اخلطوط العامة والقواعد املهنية، بحيث ترقى متطلباته التعليمية والتدريبية واملسلكية إلى 

مستوى عاملي.
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إن أحد املتطلبات األساسية لتطوير جمعية مهنية مقبولة على املستويني احمللي والدولي هو توفر هيكل اختباري تأهيلي يرقى إلى مصاف ما 

مياثله في أي مكان في العالم. لقد كان بوسعنا أن نضع مجموعة مستقلة ومتكاملة من االختبارات منذ البداية، إال أننا أدركنا بأن الوسيلة 

األجدى للتقدم هي أن نكون على عالقة بجمعية احملاسبني القانونيني البريطانية )ACCA( وهذه العالقة منطقية وعملية ألن العديد من احملاسبني 

العرب أعضاء في جمعية احملاسبني القانونيني البريطانية ويوزاي ذلك من حيث األهمية أن العديد من الطلبة العرب الشباب مسجلون كطالب 

البريطانية هي  القانونيني  أن جمعية احملاسبني  دولي متميز. كما  وتواجد  رفيع  باحترام  أنها جمعية محاسبية مهنية حتظى  إلى جانب  فيها، 

أكبر جمعية مهنية ذات وجود دولي فهي تنظم اختبارات خارج حدودها اإلقليمية وهي اجلمعية احملاسبية البريطانية الوحيدة التي تقوم بذلك 

باإلضافة إلى أنها تتعهد بتطوير اجلمعيات املهنية احمللية املستقلة. وبذلك توفر هذه العالقة لدينا املعيار اجلاهز الذي يوفر االحترام ملستوى أعضاء 

اجملمع الدارسني محلياً واالعتراف العاملي بشهاداتهم. وبالتأكيد أيضاً ستوفر هذه العالقة مع جمعية احملاسبني القانونيني البريطانية فوائد جمة 

للطلبة العرب احلاليني الذي عليهم دراسة نظام الضريبة والقانون البريطانيني، إذ أن املشروع املشترك لوضع اختبارات متطورة ومناسبة سيؤدي 

النظامية  التعاون باستخدام االختبارات  إلى بدء  العربيني. ويهدف اجملمع في املرحلة األولى  إلى استبدال ذلك بدراسة نظام الضريبة والقانون 

جلمعية احملاسبني القانونيني البريطانية، ومن ثم التحول إلى مشروع مشترك موحد ومتكامل لالختبارات. وفي نهاية املطاف سيقوم اجملمع بوضع 

اختباراته بالعربية، ولكن ذلك لن يتحقق إال بعد ضمان استمرار القواعد التعليمية واإلدارية التي توفرها برامج االختبارات املشتركة.

وكذلك األمر بالنسبة لتطوير قواعد احملاسبة واملراقبة، إذ أن اجملمع يهدف إلى اإلطالع على ما مت حول ذلك سواء داخل أو خارج العالم العربي، حيث 

سنعتمد بعد ذلك القواعد التي نراها مناسبة. فمن غير املمكن نقل تلك القواعد إلى العالم العربي دون تعديل أو إرشاد، فمعظمها وضع في 

دول الغرب الصناعية وفقاً ملعاييرها الثقافية والدينية واالجتماعية. ورغم أن منظمات دولية كاالحتاد الدولي للمحاسبني )IFAC( واللجنة الدولية 

للقواعد احملاسبية )IASC( كانت تدرك عند تطوير القواعد واخلطوط العامة ضرورة صياغتها بشكل مرن بحيث تكون صاحلة للتطبيق دولياً، إال 

أن املهنة العربية ال حتظى بوجود فّعال في أي من الهيئتني املذكورتني، لذلك يصعب علينا تطبيق قواعد لم يسمح لنا باملشاركة في إعدادها 

وتعديلها. وبالتالي فإن احلاجة إلى معاجلة ذلك الوضع بأسرع وقت ممكن إذا أرادت تلك الهيئات حتقيق أهدافها.

ولم يكن من املستغرب أن يثير تأسيس اجملمع بعض التعليقات غير املوآتية فذلك كان متوقعاً ولم نندهش له. لكن االنتقادات املوجهة لم تكن 

ذات أهمية إذا قورنت بالدعم الذي حظينا به سواء من األوساط العليا أو األوساط األخرى جميعها.

لقد أجمع كافة الذين انتقدونا على دعم فكرة مجمع عربي للمحاسبة رغم حتفظاتهم على بعضنا. لذلك فإنني ادعوهم، وادعو كل من تتوفر 

لديه الشروط، أن ينضم إلينا ويعمل بشكل بناء لتحقيق التغييرات التي يعتقد أنها ضرورية.
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أضـواء علـى مؤهـل وشهـادة اجملمــع:
شهادة عربية مهنية معتمدة تهدف الى تأهيل احملاسب العربي بأعلى املؤهالت

 »)IACPA( يسعى خبراء اجملمع باستمرار في العمل على تطوير منهاج التأهيل »محاسب دولي عربي قانوني معتمد

حيث مت تطويره وإعداده مبا يتالئم مع منهاج التأهيل احملاسبي املهني الدولي املعتمد عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 

املعتمدين  احملاسبني  واحتاد  القانونيني  للمحاسبني  العربي  الدولي  اجملمع  )األونكتاد( مبشاركة خبراء من  والتنمية 

القانونيني واحتـاد احملاسبني القانونيني العموميني في كنـدا واللجنـة األوروبيـة ومعهد احملاسبني القانونيني في 

اسكتلندا ومجلس معايير احملاسبة البولندي واإلحتاد الدولي للمحاسبني وممثلون عن منظمات أكادميية وشركات 

محاسبة دولية بصفتهم الشخصية.

منهـاج التأهيـل احملاسبـي املهنــي
يتكون منهاج التأهيل احملاسبي املهني للمجمع من أربعة أجزاء على النحو التالي:

اجلزء األول: االقتصاد والتمويل	 

اجلزء الثاني: احملاسبة	 

اجلزء الثالث: التدقيق	 

اجلزء الرابع: التشريعات	 

مواضيع منهاج التأهيل احملاسبي املهني

يتألف منهاج التأهيل احملاسبي املهني من مجموعة مختلفة ومتنوعة من املواد الدراسية ذات العالقة مبهنتي احملاسبة والتدقيق باإلضافة إلى 

مواضيع مختلفة ذات العالقة بالتخصصات األخرى من إقتصاد وإدارة أعمال وإدارة مالية وإحصاء وقوانني وتشريعات باإلضافة إلى العديد من 

املواضيع املهمة، وفيما يلي تفاصيل كل مادة من مواد منهاج التأهيل احملاسبي املهني:

اجلزء األول: االقتصاد والتمويل
الوحدة األولى: مقدمة إلى االقتصاد واملشكلة االقتصادية. 1

الوحدة الثانية: منوذج العرض والطلب وتطبيقاته. 2

الوحدة الثالثة: سلوك املنتج وهياكل السوق. 3

الوحدة الرابعة: االقتصاد الكلي وتطبيقاته. 4

الوحدة اخلامسة: سوق املال والسياسات احلكومية. 5

الوحدة السادسة: إعداد املوازنات الرأسمالية وتقييم املشاريع. 6

الوحدة السابعة: طبيعة وغرض اإلدارة املالية. 7

الوحدة الثامنة: هيكل رأس املال وتكلفة رأس املال. 8

الوحدة التاسعة: إدارة رأس املال العامل.. 9

الوحدة العاشرة: حتليل االستثمار ودور األسواق املالية.. 10

الوحدة احلادية عشر: إدارة اخملاطر املالية.. 11

الوحدة الثانية عشر: حوكمة الشركات.. 12

الوحدة الثالثة عشر: التمويل قصير األجل وإعداد املوازنات الرأسمالية.. 13
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اجلزء الثاني: احملاسبة
الوحدة األولى: إطار إعداد وعرض البيانات املالية . 1

الوحدة الثانية: عرض البيانات املالية . 2

الوحدة الثالثة: بنود بيان الدخل . 3

الوحدة الرابعة: بيان التدفقات النقدية . 4

الوحدة اخلامسة: اإلفصاح عن البيانات املالية . 5

الوحدة السادسة: النقد والذمم املدينة . 6

الوحدة السابعة: اخملزون . 7

الوحدة الثامنة: املمتلكات واملصانع واملعدات . 8

الوحدة التاسعة: األصول غير امللموسة . 9

الوحدة العاشرة: حقوق امللكية . 10

الوحدة احلادية عشر: عقود اإليجار . 11

الوحدة الثانية عشر: األدوات املالية . 12

الوحدة الثالثة عشر: االلتزامات املتداولة والبنود احملتملة . 13

الوحدة الرابعة عشر: البيانات املالية املوحدة واملنفصلة واندماج األعمال  . 14

الوحدة اخلامسة عشر: عقود اإلنشاء  . 15

الوحدة السادسة عشر: محاسبة الشراكات   . 16

الوحدة السابعة عشر: مفهوم املنظمات غير الربحية ومحاسبتها واإلبالغ عنها. 17

الوحدة الثامنة عشر: احملاسبة احلكومية. 18

الوحدة التاسعة عشر: أساسيات حتديد التكلفة.. 19

الوحدة العشرون: مناهج حتديد التكلفة )االستيعاب والتكاليف املتغيرة(.. 20

21 .)ABC ،الوحدة الواحدة والعشرون: أنظمة حتديد التكلفة )ترتيب العمل، العمليات

الوحدة الثانية والعشرون: تخصيص التكاليف )التكاليف املشتركة وتكلفة دوائر اخلدمة(. 22

الوحدة الثالثة والعشرون: مراقبة التكاليف. 23

اجلزء الثالث: التدقيق
الوحدة األولى: األهداف العامة للتدقيق وقبول عملية التدقيق . 1

الوحدة الثانية: التخطيط لعملية التدقيق واحلصول على فهم لطبيعة العميل والبيئة التي يعمل بها . 2

الوحدة الثالثة: الرقابة الداخلية . 3

الوحدة الرابعة: تقييم اخملاطر واالستجابة لها . 4

الوحدة اخلامسة: تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق )1(: اختبارات االلتزام. 5

الوحدة السادسة: تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق )2(: االختبارات اجلوهرية. 6

الوحدة السابعة: تقييم أدلة اإلثبات. 7

الوحدة الثامنة: إصدار التقرير. 8

الوحدة التاسعة: تقدمي خدمات املراجعة. 9

الوحدة العاشرة: تقدمي خدمات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة  ورقابة اجلودة. 10
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اجلزء الرابع: التشريعات
)1( الضرائب

نظرة عامة لنظام الضريبة الوطني.	 

ضريبة الدخل على املوظفني والشركات غير املساهمة.	 

الضريبة على الشركات املساهمة.	 

إستخدام احلاسبات اآللية للتخطيط الضريبي وإعداد البيانات الضريبية.	 

خطط التأمني الوطنية، واإلئتمانات.	 

خطط ضريبة القيمة املضافة، الضرائب على األرباح الرأسمالية، ضريبة املبيعات، الضرائب على امليراث.	 

الضرائب احمللية املباشرة مبا في ذلك الضرائب على العقارات واملمتلكات األخرى.	 

الضرائب األخرى مثل ضرائب اإلنتاج وضرائب الطرق.	 

التخطيط الضريبي وتطبيق إجراءات التخطيط الضريبي املناسبة.	 

األنشطة غير احمللية )اخلارجية( التي تسبب إلتزامات ضريبية.	 

اإلعتبارات األخالقية في الوصول إلى حقيقة مبلغ الضريبة عن طريق جتنب حتمل ضرائب غير حقيقية.	 

)2( قانون األعمال والتجارة

املفاهيم القانونية العامة للحقوق والواجبات املعمول بها، أنواع القوانني، النظام القانوني الوطني، املبادئ العامة لقانون العقود، عقود بيع 	 

البضائع، عقود العمل.

طبيعة وغرض ونطاق التشريع الوطني واإلرشادات وقوانني الدعاوي واملبادئ الرئيسية لها.	 

قوانني اجلمعيات مثل النوادي وشركات األشخاص للقيام بأنشطة معينة، حقوق وواجبات األعضاء والشركات لهذه اإلحتادات، حقوق 	 

األطراف األخرى، القواعد التي حتكم البيانات املالية ونشرات اإلكتتاب.

قوانني اإلعسار: إجراءات تقدمي طلب اإلعسار مبوجب القوانني املعنية )السائدة(، حقوق الدائنني واألطراف األخرى التي لها مصلحة.	 

قانون الشركات، طبيعة الشركات ذات املسؤولية احملدودة.	 

رأس املال ومتويل الشركات، إدارة الشركة.	 

)3( حوكمة الشركات

مالحظة: 

يتم جتميع مواد اجلزء الرابع مبعرفة الطالب حسب الدولة املقيم فيها.
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»)IACPA( قالوا في مؤهل »محاسب دولي عربي قانوني معتمد

ان إجتيازي المتحانات اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني وحصولي على شهادة »محاسب دولي عربي قانوني معتمد )IACPA(« قد عزز 

لدي خبرات مهنية علمية وعملية ساعدتني على تطوير إمكانياتي ومنحتني التميُّز بني زمالئي في املهنة كما انها فتحت لي االبواب للعمل في 

اي مكان في الوطن العربي. إنني فخور بانتسابي الى الزمالء في اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني.

أمجد الفقهاء - مراقب مالي/ األردن

إن حصولي على شهادة »محاسب دولي عربي قانوني معتمد )IACPA(« قد ساعدني على إكتساب املزيد من املعرفة التي متكنني من أداء مهامي 

الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور كما أتاحت لي الفرصة لتولي وظائف قيادية نظراً للمهارات رفيعة املستوي واخلبرات التي أكتسبتها 

كما أتاحت لي الفرصة للتواصل مع اآلالف من احملاسبني العرب املعتمدين على مستوي الوطن العربي من خالل عضوية اجملمع الدولي العربي 

للمحاسبني القانونيني واالطالع على كل ما يطرأ على هذا التخصص من جديد.

حازم السرخي - مدير تنفيذي/ قطر

أدعو جميع الزمالء احملاسبني واملدققني وخريجي التخصصات املالية الى عدم التردد في احلصول على »مؤهل محاسب دولي عربي قانوني معتمد 

)IACPA(« فقد أكتسبت من خالل حصولي عليه العديد من املهارات وامليزات وعززت قدراتي املهنية وقد حصلت على ترقية وظيفية وأيضاً زيادة 

بالراتب. لقد وجدت في مواد املنهاج معلومات علمية ومهنية غنية وقيمة تضاهي بها أي منهاج دولي.

محمد العوضي - نائب مدير التدقيق/ اإلمارات العربية املتحدة

أكسبتني مهارات محاسبية على  فقد  نقطة حتول في مسيرة عملي  قانوني معتمد«  عربي  دولي  أن حصولي على شهادة »محاسب  أعتبر 

مستوى عالي من املهنية مما ساعدني على حتسني مهاراتي ورفع إنتاجيتي مما برهن لرئيسي أني أمتتع مبهنية وكفاءة عالية.

رزان امليدنة - مستشار/ األردن

ساعدني منهاج الـ IACPA  واملراجع املهنية املرافقة له على تطوير نفسي وتطوير قدراتي املهنية واحملاسبية بشكل مهني باإلضافة حلصولي 

الواضح على قدرتي لتطبيقي واملعايير  IACPA األثر  الدراسة اجلامعية. كما كان لدراسة منهاج  التي لم نحصل عليها خالل  على املعلومات 

احملاسبية واملالية الدولية في مجال عملي في اإلدارة املالية.

بعد توفيق اهلل لي في إجتيار إختبارات IACPA وحصولي على عضوية اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني فقد فتحت لي األبواب في 

ملا يحملونه من معلومات فنية ومهنية في مجال  IACPA على أنهم من احملاسبني األكثر تأهيالً  الـ  الوطن العربي حيث ينظر حلاملي شهادة 

احملاسبة ومجاالت اإلدارة واملراجعة مما يجعل منه منوذجاً للمحاسب املطلع على طبيعة عمل الشركات في جميع إداراتها وليس فقط باإلدارة 

املالية، كما أن شهادة IACPA تعتبر جواز مرور إلى مهنة احملاسبة من أوسع أبوابها في الوطن العربي.

سمية العريقي - محاسبة/ اليمن

عندما الحظت أن الكثيرين يقبلون على التسجيل للحصول على مؤهل اجملمع، مع العلم بأن غالبيتهم لديهم اخلبرة الواسعة ولكنهم يريدون 

املزيد من التحصيل العلمي واإلطالع على املستجدات في علم احملاسبة واملراجعة واإلدارة والتي توجد في منهاج اجملمع، فلذلك قررت أن أدرس هذا 

املنهاج وبالفعل حصلت على شهادته سنة 1999. وإنني أعتز بهذه الشهادة وأعتبرها كنز لدي أفتخر به. إن العلم ال يقف عند حد معني وكلما 

زاد علم اإلنسان زادت معرفته وفتحت له آفاق واسعة.

إبراهيم النخالة - مدير إقليمي/ األردن
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إتفاقيات التعاون
واملراكز  الرسمية  واجلهات  اجلامعات  التعاون مع  إتفاقيات  العديد من  تأسيسه عام 1984  اجملمع منذ  واإلقليمي عقد  العربي  التعاون  إطار  في 

واملؤسسات التدريبية بهدف تقدمي الدورات التأهيلية والتدريبية وفتح فروع للمجمع ومراكز إمتحانات على نطاق الوطن العربي. 

إن عقد إتفاقيات تعاون مع اجلهات الرسمية واجلامعات العربية والدولية يسهم في تعزيز الوعي مبعايير احملاسبة في مختلف القطاعات العام 

واخلاص باإلضافة إلى التأكيد على اإللتزام مبعايير احملاسبة الدولية من قبل اجلهات املسؤولة وتطبيقها، كما أنها تساعد اجملمع واجلهات األخرى 

على تلبية إحتياجات سوق العمل من أجل تطوير الكفاءات احملاسبية واملالية التي تسهم في تدعيم اإلقتصاد الوطني.

املبادرات ... واملنح الدراسية

أطلق رئيس اجملمع الدكتور طالل أبوغزاله مبادرة جتاه أبنائه من احملاسبني وخريجي كليات التجارة واالقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة وقرر 

)IACPA(« وذلك بتسديد رسوم  تقدمي منحة دراسية شخصية للراغبني منهم في احلصول على شهادة »محاسب دولي عربي قانوني معتمد 

التسجيل واالمتحان وأثمان الكتب.

ففي الرابع من حزيران 2001، وجه أبوغزاله رسالة بهذا اخلصوص إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات أعرب فيها عن اعتزازه للقيام بهذا الواجب 

للمساهمة في تعزيز ودعم الصمود اعتباراً من العام 2001.

وجاء في الرسالة بأن هذا الواجب ينسجم مع القناعة بأن التعليم والتأهيل ألبنائنا هو جزء أساسي من صراعنا احلضاري، وعلينا مسؤولية تهيئة 

أجيال مؤهلة قادرة على حتمل مسؤولية البناء والنهوض.

وفي السابع عشر من شباط 2002، وجه أبوغزاله رسالة ثانية إلى الراحل أبوعمار يعلمه فيها بأن عدد احملاسبني من مدن الضفة الغربية وغزة 

الذين استفادوا من املنحة الدراسية قد جتاوز سبعمائة محاسب مت تسجيلهم في اجملمع حسب األصول وتزويدهم باملنهاج الدولي.

وفي السادس من يناير 2007، أعلنت إدارة اجملمع عن جتديد املنحة الشخصية املقدمة من رئيس اجملمع إلى أبنائه في الضفة الغربية وقطاع غزة 

وهي إمتداد للمنحة السابقة التي أطلقت عام 2001 وشملت ألف محاسب دعماً لهذا القطاع احليوي في االقتصاد الفلسطيني وتأهيل أكبر 

عدد تأهيالً عالياً لسد حاجة سوق العمل واملؤسسات.

كما أعلنت اإلدارة إعفاء أعضاء اجملمع من أبناء فلسطني من رسوم العضوية املستحقة عليهم حتى تاريخ 31 كانون أول 2006 وإعفائهم من 

رسوم إصدار شهادة )IACPA( وتغطية الرسوم من قبل أبوغزاله وذلك نظراً للظروف االقتصادية الصعبة التي يجتازها اجملتمع الفلسطيني.

وفي 2 شباط 2009، أعلنت إدارة اجملمع بأن األستاذ طالل أبوغزاله قرر تقدمي منحة شخصية للطلبة اجلدد من أبناء قطاع غزة الصامد، وإعفاء 

أعضاء اجملمع من أبناء القطاع من رسوم العضوية عام 2009، وإعادة ما سدده األعضاء عن هذه السنة وإعفائهم من الرسوم املستحقة عن 

السنوات السابقة، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع األعضاء والطلبة واحلرص على أهمية متابعة طلبة القطاع حتصيلهم املهني املرموق، 

وأن يأخذوا حقهم في التأهيل املناسب.

هذا وقد تلقى الدكتور طالل أبوغزاله وإدارة اجملمع مئات الرسائل من املسؤولني واجلامعات والكليات واجلمعيات املهنية واألفراد في مدن الضفة 

وغزة، وأعرب مرسلوها عن الشكر والتقدير واالعتزاز بهذه املبادرة ومبا متثله من أهمية في تأهيل اخلريجني وبناء قدراتهم املهنية.
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منحة ألوائل خريجي احملاسبة في اجلامعات العربية

وفي مبادرة أخرى قرر مجلس إدارة اجملمع تقدمي منحة دراسية للطالب األول من خريجي كليات احملاسبة والتجارة في اجلامعات العربية وتأهيلهم 

للحصول على مؤهل »محاسب دولي عربي قانوني معتمد )IACPA(« وذلك بتغطية نفقات الدراسة والرسوم. 

وقد استفاد من املنحة العشرات من خريجي كليات التجارة واحملاسبة العرب.

وفاًء وتكرمياً وتخليداً لذكراه
رئيس اجملمع يطلق جائزة »عادل السعدي للتفوق«

للطالب األول في االمتحانات

تكرمياً ووفاًء وتخليداً لذكرى الراحل األستاذ محمد عادل السعدي عضو مجلس إدارة اجملمع وأحد املؤسسني األوائل، فقد قرر الدكتور طالل أبوغزاله 

إطالق جائزة »عادل السعدي للتفوق« تقدم للطالب األول في دورة من امتحانات اجملمع والتي تعقد في شهر تشرين الثاني من كل عام، حيث مينح 

الطالب األول جائزة مالية مببلغ خمسة آالف دوالر وشهادة تفوق. ومنذ إطالق اجلائزة في العام 2007 منحت اجلائزة إلى:

الطالب عبد الوهاب الشيباني من اجلمهورية اليمنية )دورة امتحانات 2007( وذلك في حفل خاص أقيم على مدرج عادل السعدي في جمعية 	 

خريجي املعاهد التجارية في دمشق.

الطالب معتصم ناجي جنيب عّساف من اخلبر في اململكة العربية السعودية )دورة امتحانات 2008( في حفل أقيم مبناسبة إطالق مشروع 	 

إعادة تأهيل األجهزة احلاسوبية في ملتقى طالل أبوغزاله لألعمال في كلية طالل أبوغزاله لألعمال – األردن.

الطالب ميسرة حامت مصطفى سالمة من رام اهلل في فلسطني )دورة امتحانات 2009( خالل االجتماع السنوي للمجمع الذي عقد في عّمان 	 

– األردن.

 	 – دبي  الذي عقد في  السنوي للمجمع  امتحانات 2010( خالل االجتماع  )دورة  اليمنية  الطالب علي هبة أحمد من صنعاء في اجلمهورية 

اإلمارات العربية املتحدة.

الطالب بشار أحمد اخلطيب من دمشق في سوريا )دورة امتحانات 2011(.	 
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الراحل الكبير محمد عادل السعدي في سطور
أُب احملاسبني وعميد املهنة في سوريا

صروح الوطن، مؤسساته، إجنازاته، بناء حضارته، ثمة رجال أوفياء مخلصون، 

هم من يصنعون األوطان، بناة حقيقيون يعملون بصمت بال كلل وال ملل، 

نذروا أنفسهم متسلحني باإلميان، كبروا وكبر معهم الوطن ولم يشيخوا. 

اإلدارة  الشركات،  إدارة  املالية،  اإلدارة  احملاسبي،  التعليم  نذكر  وعندما 

احلكومية، املعاهد التجارية، النقابات واالحتادات املهنية احملاسبية، في القطر 

العربي السوري العزيز على مدى أكثر من خمسني عاماً مضت، هناك اسم 

مضيء لرجل جليل، كبير في علمه وإجنازاته وعطائه يعرفه رجاالت سوريا 

كبيرهم وصغيرهم، كيف ال وقد تخرّج على يديه اآلالف من بينهم الوزراء 

وكبار موظفي مؤسسات الدولة وقطاع التعليم والقطاعات االقتصادية.

في  حاضر  وحديثة  قدمية  والعروبة  سوريا  تاريخ  لكن  الثمانني،  عمره  جتاوز 

ذاكرته، محظوظ من حظي مبجالسته واالستفادة من جتربته وعلمه واالستزادة من حكمته، جذاب في كالمه وخفة روحه، أكثر من ذلك فهو أنيق 

في مظهره وكان ما يزال على رأس عمله كرجل في الثالثينيات.

إنه احملاسب القانوني العربي، أُب احملاسبني في سوريا وعميدهم، عضو مجلس إدارة اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني.

األستاذ الكبير الراحل محمد عادل السعدي، وهذه السيرة املهنية العطرة. لقد أمضى أستاذنا معظم سنني عمره في خدمة التعليم التجاري 

في املدارس التجارية العليا والكليات اجلامعية ومهنة تفتيش وتدقيق احلسابات، وساهم عام 1948 بإحداث البكالوريا التجارية الثانوية، وكذلك 

كلية التجارة بجامعة دمشق. 

وعمل في عام 1958 على إصدار قرار جمهوري يقضي بتنظيم مهنة تدقيق وتفتيش احلسابات وإحداث شهادة احملاسب القانوني. 

بعد صدور القرار عمل مع زمالئه في ذلك الوقت بتأسيس جمعية احملاسبني القانونيني وحتمل مسؤولية القيادة فيها رئيساً جمللس اإلدارة ملدة تزيد 

عن عشرين عاماً. 

وحتمل الراحل األستاذ عادل السعدي مسؤولية حكومية إذّ مت اختياره عام 1964 وزيراً للصناعة ووزيراً بالوكالة للتموين والتجارة الداخلية.

في مطلع الثمانينات عزّز وجود سوريا في احملافل املهنية الدولية بأن جنح في االنضمام إلى االحتاد الدولي للمحاسبني وشارك في معظم مؤمترات 

االحتاد التي تعقد مرة كل أربع سنوات. كما شارك في العديد من املؤمترات والندوات واالجتماعات السنوية للهيئات العربية.

وترأس رحمه اهلل مجلس إدارة جمعية خريجي املعاهد التجارية التي أسسها منذ عام 1969، وكان عضواً في مجلس إدارة نقابة خبراء احملاسبة 

الناطقني باللغة الفرنسية، حيث يتقن هذه اللغة إضافة إلى اللغتني العربية واإلجنليزية.

وبهمة عالية وإحساس ال يطاول املسؤولية، لم ينقطع الراحل محمد عادل السعدي عن أنشطة ومؤمترات اجملمع الدولي العربي للمحاسبني 

القانونيني إال ما ندر وقد خاطبه الدكتور طالل أبوغزاله رئيس اجملمع ذات مرة بالقول:

أنت رجل والرجال قليل، وإنك وفيَّ والوفاء أهم شيم الرجال.

وبعد، فإن الراحل الكبير محمد عادل السعدي مثال العطاء والعمل واإلخالص، يعّد بحق أُب احملاسبني وعميدهم.
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»)IACMA( شهادة »محاسب إداري دولي عربي معتمد
إنطالقاًً من مسؤولياته املهنية في االرتقاء مبهنة احملاسبة وتطوير القدرات املهنية، يسعى اجملمع إلى إطالق مؤهل 

عربي جديد ملنح شهادة »محاسب إداري دولي عربي معتمد )IACMA(« ويهدف هذا البرنامج لتلبية إحتياجات وقدرات 

املعهد  قبل  من  املوضوع  األعمال  محاسبة  ببرنامج  مسترشدين  احلكومي  والقطاع  األعمال  قطاع  في  احملاسبني 

العربية اخملتلفة،  الدول  إعداد منهاج متكامل من قبل خبراء من  اإلداريني، سيتم  البريطاني للمحاسبني  القانوني 

وسيتم العمل على هذا البرنامج من منطلق علمي مهني.

األهداف:
تأسيس الوعي وقواعد احملاسبة الصحيحة لدى املرشح للتأهيل ألماكن العمل الهامة. مبعنى أن احلصول على . 1

هذه الشهادة من قبل العاملني يحقق لهم العديد من املزايا سواء إعتالء مناصب إدارية عليا فى جهات أعمالهم األصلية أو زيادة املعرفة 

العلمية فى مجاالت متعددة مثل )اإلدارة واحملاسبة املالية ومحاسبة التكاليف واإلقتصاد والتمويل(.

اإلعتماد املهني للخبرات السابقة.. 2

الفئات املستهدفة:
تستهدف هذه الشهادة املرشحني املتخصصيني في اجملاالت اإلدارية واملالية ومنهم:

املدراء املاليون الذين يحتاجون إلى شهادة اعتماد خلبراتهم لتدعمهم فى أداء مهامهم اإلدارية بطريقة صحيحة وعلى منهج علمي ومتطور.	 

املدققون املتخصصون فى قطاع أعمال التدقيق واألعمال املالية.	 

فى 	  املناصب  أرقى  على  واحلصول  احملاسبي  اجملال  فى  قيادية  وظائف  تولي  من  ميكنهم  مهني  تأهيل  على  احلصول  فى  الراغبون  احملاسبون 

الشركات العاملية .

العاملون في قطاعات االستثمار والبنوك.	 

متطلبات احلصول على الشهادة:
أن يكون الطالب يحمل اجلنسية العربية.	 

احلصول على مؤهل جامعي )درجة البكالوريوس(، من احدى اجلامعات املعتمدة واملعترف بها من قبل ادارة اجملمع الدولي العربي للمحاسبني 	 

القانونيني.

يتكون اإلطار الدراسي املعرفي لشهادة »محاسب إداري دولي عربي معتمد )IACMA(« من جزئني رئيسيني يتألف كل منهما من مجموعة من 

املواضيع املتعلقة باحملاسبة املالية واإلدارية ومحاسبة التكاليف واإلدارة واملالية ولكل موضوع أهمية نسبية يغطي من خاللها منهاج الشهادة.

اجلزء األول: احملاسبة املالية والتكاليف
احملاسبة املالية )%30(	 

معايير اإلبالغ املالي )%15(	 

محاسبة التكاليف )%30(	 

الرقابة الداخلية )%15(	 

آداب وسلوكيات املهنة )%10(	 

اجلزء الثاني: احملاسبة اإلدارية واإلدارة املالية
حتليل القوائم املالية )%15(	 
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اإلدارة املالية وقرارات االستثمار )%30(	 

حتليل القرارات وإدارة اخملاطر )%15(	 

املوازنات )%10(	 

اتخاذ القرارات )%10(	 

الرقابة املالية )%10(	 

احلوكمة وأخالقيات املهنة )%10(	 

هيكل الشهادة
اجلزء األول: »احملاسبة املالية والتكاليف« ويتكون من عشرة فصول رئيسية مصنفة كاآلتي:

احملاسبة املالية:. 1

الفصل األول: أساسيات احملاسبة املالية وإعداد التقارير املالية	 

الفصل الثاني: العمليات احملاسبية املتعلقة بالتسويات اجلردية	 

الفصل الثالث: العمليات احملاسبية املتعلقة باخملزون واألصول غير املتداولة	 

معايير اإلبالغ املالي:. 2

الفصل الرابع: معايير اإلبالغ املالي اخلاصة بتحقيق اإليرادات	 

الفصل اخلامس: معايير اإلبالغ املالي اخلاصة بتوحيد القوائم املالية	 

محاسبة التكاليف:. 3

الفصل السادس: مفهوم التكاليف ومصطلحات التكلفة	 

الفصل السابع: مداخل التكاليف الكلية واملتغيرة	 

4الفصل الثامن: نظام تكاليف األوامر واملراحل والتكلفة على أساس النشاط	 

الرقابة الداخلية:. 4

الفصل التاسع: الرقابة الداخلية	 

آداب وسلوكيات املهنة:. 5

الفصل العاشر: آداب وسلوكيات املهنة	 

اجلزء الثاني: » احملاسبة اإلدارية واإلدارة املالية » ويتكون من عشرة فصول رئيسية مصنفة كاآلتي:
حتليل القوائم املالية:. 1

الفصل األول: حتليل القوائم املالية وآلية إعداد التقارير املالية.	 

اإلدارة املالية وقرارات االستثمار:. 2

الفصل الثاني: طبيعة وأهداف اإلدارة املالية	 

الفصل الثالث: مصادر التمويل للمؤسسات املالية وهيكلية رأس املال	 

الفصل الرابع: قرارات االستثمار وإدارة  رأس املال العامل	 

حتليل القرارت وإدارة اخملاطر:. 3

الفصل اخلامس: حتليل القرارات املالية وإدارة اخملاطر	 

املوازنات:. 4

الفصل السادس: إعداد املوازنات التقديرية.	 

اتخاذ القرارات:. 5

الفصل السابع: القرارات اإلدارية قصير األجل.	 
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الرقابة املالية:. 6

الفصل الثامن: الرقابة املالية.	 

احلوكمة وأخالقيات املهنة:. 7

الفصل التاسع: احلوكمة املؤسسية	 

الفصل العاشر: أخالقيات املهنة	 

»)IFRS Experts( شهادة »خبير املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

أهداف الشهادة: 
1 ..)IFRS( بناء وتطوير القدرات املعرفية الالزمة واملتعلقة بفهم اجلانب النظري واملفاهيمي للمعايير الدولية

القدرة على تطبيق املعايير الدولية في احملاسبة العملية بشكل مهني وبإحتراف.. 2

املساعدة على التطوير املهني املستمر في مجال املعايير ومتابعة التعديالت والتحديثات عليها. . 3

الفئات املستهدفة: 
تستهدف هذه الشهادة املرشحني املتخصصيني في مجال املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ومنهم:

احملاسبني املسؤولني عن إعداد تقارير اإلدارة.	 

احملاسبني. 	 

املدراء املاليني املسؤولني عن إعداد التقارير املالية. 	 

املدققني املتخصصني في قطاع أعمال التدقيق واألعمال املالية.	 

العاملني في قطاعات االستثمار والبنوك.	 

احملاضرين املتخصصني في مجال املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.	 

 	 »)CPA( وشهادة »احملاسب القانوني املعتمد »)IACPA( األفراد احلاصلني على مؤهالت مهنية مثل »محاسب دولي عربي قانوني معتمد

.»)CA( وشهادة »احملاسب القانوني

محاور الشهادة«:
محور إعداد التقارير املالية واألحداث الالحقة لها: . 1

)IAS )1(, IAS )7(, IAS )8(, IAS )10(, IAS )34(, IAS )37

محور اإلعتراف والقياس لألصول غير املتداولة:. 2

)IAS )16(, IAS )36(, IAS )38(, IAS )40(, IFRS )5(, IFRS )12

محور القوائم املالية املوحدة واملنفصلة والشركات الزميلة:. 3

)IAS )21(, IAS )27(, IAS )28(, IFRS )3(, IFRS )10

محور األدوات املالية: . 4

)IAS )32(, IAS )39(, IFRS )7(, IFRS )9

محور القطاعات املتخصصة: . 5

)IAS )11(, IAS )41(, IFRS )4(, IFRS )6

محور اإلعتراف والقياس لبنود القوائم املالية: . 6

)IAS )2(, IAS )17(, IAS )18(, IAS )19(, IAS )20(, IAS )23(, IAS )26(, IAS )29(, IFRS )1(, IFRS )2

محور اإلفصاح في البيانات املالية:. 7

)IAS )24(, IAS )33(, IFRS )8(, IFRS )11(, IFRS )12(, IFRS )13
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)CIMA( شهادة التمويل اإلسالمي
تهدف الشهادة إلى زيادة معرفة املهنيني في مجال التمويل اإلسالمي وتزويدهم باملعرفة واملهارات الضرورية ملواكبة سوق العمل النشط واملفعم 

بالتحديات سيما أن هناك نقصاً عاملياً في املهنيني اخملتصني في مجال التمويل اإلسالمي حيث تأتي هذه الشهادة لسد هذا النقص كونها مثال 

منوذجي حتتذي به الشركات الراغبة في زيادة كادرها من املوظفني املؤهلني في مجال التمويل اإلسالمي.

الفئات املستهدفة
جميع املهنيني العاملني في قطاع اخلدمات املالية الراغبني في أن يصبحوا جزءاً فاعالً من هذا القطاع احليوي والنشط من الصناعة. 	 

العاملون في مجال التمويل اإلسالمي الراغبون في صقل مهاراتهم وتوسيع معارفهم. 	 

الراغبون في دخول قطاع اخلدمات املالية والتخصص في هذا القطاع النشط. 	 

العاملون في وظائف قانونية ومحاسبية لدى جهات تقدم خدمات استشارات التمويل اإلسالمي.	 

اإلطار املعرفي
حتتوي الشهادة على أربعة مواضيع دراسية وهي:

القانون التجاري اإلسالمي. 1
مدخل إلى القانون التجاري اإلسالمي في عالقته بالتمويل اإلسالمي. 	 
مصادر القانون التجاري اإلسالمي وفي مقدمته القرآن والسنة النبوية الشريفة. 	 
املنهجيات املستخدمة حلل املشاكل احلديثة في التمويل اإلسالمي. 	 
العقود التاريخية املشمولة في القانون التجاري اإلسالمي. 	 
االلتزام بأحكام الشريعة وأهمية مبادئ الشريعة.	 

العمل املصرفي  اإلسالمي والتكافل – منتجات وخدمات. 2
التطورات التي حدثت فيما يتعلق باملؤسسات واألنظمة املالية اإلسالمية.	 
املصادر الرئيسية لألموال املتاحة أمام البنوك وكيفية تعويض هذه املصادر. 	 
املنتجات اخملتلفة التي طورتها املصارف اإلسالمية لعمالئها. 	 
اخلدمات واملنتجات املقدمة مبوجب التكافل والقضايا املتعلقة باالكتتاب والعجز والفائض املالي وإعادة التكافل. 	 
اخملاطر املالية والتشغيلية الشائعة في قطاعي التأمني واملصارف.	 

األسواق واألدوات الرأسمالية اإلسالمية. 3
الفرق بني األسواق الرأسمالية التقليدية واإلسالمية.	 
األسواق الرأسمالية الرئيسية والثانوية.	 
التنظيم ضمن السوق الرأسمالي اإلسالمي. 	 
عمليات الفحص املستخدمة في قبول / رفض املنتجات امللتزمة بالشريعة.	 

محاسبة املؤسسات املالية اإلسالمية. 4
إطار ومعايير إعداد التقارير فيما يخص املؤسسات املالية اإلسالمية. 	 
حتليل وتصنيف التمويل اإلسالمي وعمليات التمويل.	 
كيفية اإلبالغ عن العمليات التي تتبنى عقود متويل مختلفة في البيانات املالية اإلسالمية.	 
املساءلة املالية وإلتزام املؤسسات املالية اإلسالمية بأحكام الشريعة. 	 
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)IPSAS( دور اجملمع في تبني معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام

لقد كان للمجمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني الدور الكبير على مدار العامني املاضيني وبالتعاون مع مشروع اإلصالح املالي املمول من 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID وبالتشارك مع وزارة املالية في اململكة األردنية الهاشمية في تبني وتطبيق معايير احملاسبة الدولية 

.)IPSAS( في القطاع العام

ومن أجل حتقيق أحد أهداف اجملمع في نشر معايير احملاسبة وتعزيز الشفافية والرقابة على البيانات املالية في القطاع العام، كثّف اجملمع من 

جهوده خالل العامني املاضيني في عقد العديد من النشاطات والدورات والندوات للتعريف مبعايير احملاسبة الدولية في القطاع العام ومنها:

في الفترة ما بني 3-5 يوليو 2011، شارك اجملمع في املؤمتر اإلقليمي »دور التدريب في دعم إصالحات احملاسبة احلكومية«، نظمه كل من املركز . 1

التدريبي التابع لوزارة املالية األردنية بالتعاون مع اجملمع وبدعم من مشروع اإلصالح املالي املمول من الوكالة األمريكية للتعاون الدولي.

في 10 سبتمبر 2011، عقد اجملمع  ندوة متخصصة حول »معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام«، حضرها ما يزيد عن 140 مشارك من . 2

كافة الدوائر احلكومية وعدد من النواب واألعيان ومت توزيع كتاب معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام مجاناً على املشاركني. 

في الفترة ما بني 12-15 سبتمبر 2011 عقد اجملمع في مقر ديوان احملاسبة دورة متخصصة بعنوان »التدقيق والرقابة املبني على اخملاطر« . 3

وشارك فيها 162 متدرباً من مختلف الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة، حيث جاءت هذه الدورة تنفيذاً لتوصيات الندوة السابقة حول 

معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام.

12 ايلول 2012- عقد اجملمع دورة تدريبية متخصصة بعنوان »أساسيات احملاسبة املالية« في مقر مبنى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات . 4

بحضور )27( سبعة وعشرون مشاركاً.

في ديسمبر 2011 عقد اجملمع يوم علمي مفتوح بالتعاون مع جامعة اإلسراء حول »معـايير احملاسـبة الدولية في القطاع العام واخلاص« . 5

اإلجراءات اإلستباقية ملكافحة الفساد اإلقتصادي والتي نظمتها دائرة العالقات الثقافية والعامة في اجلامعة بالتعاون مع اجملمع.

دبي، 17 أكتوبر 2012 – عقدت جمعية احملاسبني ومدققي احلسابات اإلماراتية وبالتعاون مع اجملمع دورة تدريبية مشتركة في إمارة دبي . 6

بعنوان »معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام والتعديالت احلديثة عليها«. 

عمان – 27 نوفمبر 2013 – نظم مشروع االصالح املالي املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( وبالتعاون مع اجملمع ورشة . 7

عمل بعنوان »معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام«.

مادبا - 12 حزيران 2014- نظم مشروع اإلصالح املالي املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(- األردن بالتعاون مع اجملمع . 8

الدولي العربي للمحاسبني القانونيني كخبير دولي في مجال معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام ورشة عمل وملدة ثالث أيام مبشاركة 

23 متخصصاً ومهنياً من مختلف مديريات وزارة املالية ملناقشة متطلبات وآلية االنتقال من اإلجراءات احملاسبية املتبعة واملعتمدة على 

األساس النقدي إلى إجراءات حسب املعايير الدولية في القطاع العام واملعتمدة على أساس االستحقاق، حيث مت التأكيد في هذه الورشة 

على ضرورة اإلنتقال إلى مرحلة وضع خطط العمل املقرونة بجدول زمني ملراحل التطبيق وعقد دورات متخصصة للكوادر العاملة في 

القطاع احلكومي وصوالً للتطبيق الكامل لها.

حرص اجملمع وبشكل دائم ومستمر على عقد العديد من الندوات في فروع اجملمع سواء كان في شمال أو وسط أو جنوب اململكة، وتعريف . 9

الطالب بأهمية هذه املعايير، وحث احملاضرين والدكاترة للتعريف بأهميتها على املستوى العملي والعلمي.

باإلضافة إلى قيام اجملمع بترجمة معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام بشكل سنوي وإتاحته على املوقع اإللكتروني اخلاص به، كما . 10

ويتم إعداد العديد من املواد الدعائية والترويجية اخلاصة مبعايير احملاسبة في القطاع العام، وتعميمها على مستوى الوطن العربي.

ولنشر املعرفة والعلوم اخلاصة مبعايير احملاسبة في القطاع العام، يقوم اجملمع سنوياً بإهداء نسخ من هذا اإلصدار للهيئات التشريعية احملاسبية 

في الدول العربية، حلثها على تبني وتطبيق هذه املعايير.

كما ويسعى اجملمع لتعميم هذه التجربة والعمل بشكل جدي مع معظم الدول العربية لتبني معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام.
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اإلصدارات العلمية واملهنية
مؤسسة املعايير الدولية العداد التقاري املالية: 

إشادة بدور وجهود اجملمع في إصدار املعايير

منذ عام 1999، عمل اجملمع على تنسيق ترجمة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية إلى اللغة العربية. بتكليف من مجلس معايير احملاسبة 

الدولية واالحتاد الدولي للمحاسبني القانونيني، حيث مت اعتماد اجملمع من قبل هاتني املنظمتني الدوليتني كجهة عربية وحيدة لترجمة كل ما يصدر 

عنهما من معايير وإصدارات وتعميمها في البالد العربية.

وفي ضوء هذه اخلبرة الطويلة في ترجمة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، فقد عملنا نحن »فريق الترجمة في مؤسسة املعايير الدولية إلعداد 

التقارير املالية« مع اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني إلعداد مقالة توضح أهمية هذا التعاون وإننا نأمل بأن تكون جتربة الترجمة هذه 

ذات فائدة وأهمية للجميع.

التحديات التي نواجهها في عملية الترجمة
مصطلحات جديدة ال يوجد لها مرادف في اللغة العربية.	 

مثال: املصطلح »Corridor« هو مصطلح جديد ال يوجد له مرادف باللغة العربية، وحتى يتم الوقوف على املعنى األدق والذي يعكس املعنى 

الصحيح، فقد مت دراسته من قبل اللجنة املتخصصة مبراجعة املعايير الدولية باللغة العربية ثم  مت صياغة كلمة »النطاق« باللغة العربية 

ليعكس على نحو وثيق جداً املعنى باإلجنليزية.

مصطلحات مهنية متخصصة تتطلب منا الرجوع إلى هيئات مهنية متخصصة في مجالي احملاسبة والتدقيق لفهم معاني املصطلحات 	 

من أجل توضيحه في الكتاب أو النص املترجم.

مثال: املصطلح »audit trail« تطلب منا االستعانة مبدقق خبير لنعرف معناه بالضبط. وفي بعض األحيان، نقوم بالتشاور مع محاسبني 

مختلفني فيما يخص أي مصطلح غير شائع للتعرف على مختلف اآلراء واختيار املعنى األكثر مالئمة.

احتمالية إيجاد مصطلح ال يعطي نفس املعنى للقراء العرب في مختلف الدول واملناطق. فقد تشير بعض املصطلحات إلى أكثر من معنى 	 

واحد في مناطق متعددة.

مثال: املصطلح »approach« له معاني مختلفة باللغة العربية ففي األردن نستخدم املصطلح »منهج« أما في تونس واجلزائر نستخدم 

نستخدم  نحن  املثال،  سبيل  على  اخملتلفة.  لالستخدامات  وفقا  مختلفة  معاني  له  »منشأة«  املصطلح  آخر:  مثال  »مقاربة«.  املصطلح 

األكثر  الكلمات  استخدام  دائماً  نحاول  فإننا  وعليه،  أو »شركة«.  »كيان«  أو  اآلخر يستخدم »مؤسسة«  البعض  لكن  املصطلح »منشأة« 

شيوعاً للقراء العرب.

احلجم الكبير للمادة املطلوب ترجمتها. بعبارة أخرى، يجب أن يعمل أكثر من مترجم واحد متخصص على عملية الترجمة، مبا في ذلك مراعاة 	 

إتساق املصطلحات واملفاهيم وما شابهها.

نحن نسعى لتدريب مترجمني جدد على مفهوم املعايير احملاسبية ومصطلحاتها ذات الصلة. ونحن نزود دائماً املترجمني الذين يشاركون في 

عملية الترجمة مبسارد وقوائم املصطلحات وعناوين املعايير من أجل احلفاظ على اإلتساق في مختلف أجزاء املادة وتعجيل خطى عملية 

الترجمة.

أما عن طريقة التغلب على هذه املشاكل فتتم كما يلي:

إعداد قائمة مصطلحات باملفردات اجلديدة بعد أن جتتمع جلنة املراجعة وحتدد تعريف هذا املصطلح.	 

تعميم هذه القائمة على جميع املترجمني واملراجعني للتقيد بها.	 

التقيد بكل ما يصدر عن جلنة املراجعة فيما يتعلق بتعريف وتوحيد املصطلحات.	 

إعداد مراجع متخصصة لقسم الترجمة فيما يتعلق بترجمة هذه املواد.	 

ال يستخدم اجملمع حتى اآلن أي برنامج للترجمة. إنه يخطط إلستخدام مثل هذه البرامج، ولكنها  حتتاج إلى وقت كبير لبناء قاعدة بيانات. حتى 
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يتم بناء قاعدة البيانات هذه،  فإن اجملمع يستخدم بدالً من ذلك معجم مختصر يساعد على إدارة عملية التحديث قبل الشروع في الترجمة.

يوصي اجملمع، بناء على خبرته، أن تقوم الفرق األخرى من شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر التي ستبدأ بترجمة املعايير باستخدام 

قائمة املصطلحات XBRL والرجوع إلى الترجمات السابقة والرجوع إلى مواقع إلكترونية محاسبية واقتصادية وجتارية متخصصة.

تلخصت خطة اجملمع في إعداد ترجمة دقيقة تساعد القراء من غير الناطقني باللغة اإلجنليزية على فهم احملتوى بسهولة. أما اخلطوة التالية فهي 

جتهيز برنامج ترادوس بقاعدة بيانات مناسبة للمساعدة في عملية الترجمة.

يعمل اجملمع على ترجمة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية منذ عام 1999. ويتم اإلشراف على هذه الترجمات واعتمادها من قبل جلنة مراجعة، 

تضم:-

)رئيساً(القاهرةالدكتور طالل أبوغزاله: رئيس اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني

)نائب أول للرئيس(السعوديةالدكتور أسامة طبارة: شريك ومدير عام مكاتب أسامة طبارة - محاسبون قانونيون

)نائب ثاني للرئيس(لندناألستـاذ أنطـوان مطـر: محاسـب قانونـي- شريـك سابق آرثر أندرسون

)عضواً(اإلماراتاألستـاذ عبـد الكريـم أحمـد الزرعوني: جمعيـة احملاسبيـن واملراجعني اإلماراتية

)عضواً(السعوديةد. طـالل سجينـي: بروفيسور احملاسبة والتدقيق - جامعة امللك عبد العزيز

)عضواً(سورياد. رشـا أنـور حمـادة: بروفيسـور فـي كليـة اإلقتصـاد - جامعة دمشق

)عضواً(مصـراألستـاذ عمــاد حافـظ رجــب: عضـو شريـك ارنسـت آنـد يونـغ

األستاذ عدنـان جريـس خليـف: شريك تنفيذي في شركة خليف والّسمان، وعضو 

في مورستيفينس العاملية
)عضواً(األردن

مت إختيار جلنة املراجعة بعد دراسة واسعة وعميقة حيث مت إختيار األعضاء أعاله بناء على مسيرتهم الطويلة في خدمة مهنة احملاسبة والتدقيق 

وخدمة مجتمعاتهم احمللية. ويتم تعديل القائمة كلما دعت احلاجة إلى ذلك
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 )IFAC( للمحاسبني  الدولي  واإلحتاد   )IFRS Foundation( املالية  التقارير  الدولية العداد  املعايير  من قبل مؤسسة  كما مت تكليف اجملمع رسمياً 

التدقيق  أعمال  الدولية ملمارسة  واملعايير  املالية  التقارير  الدولية إلعداد  واملعايير  الدولية  ( إلعداد معايير احملاسبة   Wiley( األمريكية  والشركة 

والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة ومعايير احملاسبة في القطاع العام، حيث مت اعتماد اجملمع من قبل هذه املنظمات الدولية كجهة عربية وحيدة 

لترجمة كل ما يصدر عنها وتوزيعها  على نطاق العالم العربي دورياً ليسهل على ممارسي مهنتي احملاسبة والتدقيق فهم وتطبيق تلك املعايير. 

كما شارك اجملمع بوضع معايير الرقابة على مستوى أداء احملاسبني واألعضاء في اجلمعيات والهيئات واملنظمات املهنية ذات العضوية في اإلحتاد 

الدولي للمحاسبني مبا يضمن حسن أدائهم وإلتزامهم باملعايير واملمارسات الدولية ذات العالقة، وهذه اإلصدارات هي:

1 .)IFRS( املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
حصل اجملمع على رخصة من مؤسسة املعايير الدولية العداد التقارير املالية على ترجمة وطباعة ونشر  
هذا اإلصدار  منذ عام 1998 حتى اآلن، فقد أصدر اجملمع في عام 2014 الترجمة العربية املعتمدة من كتاب 

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 2014، والصادرة عن مؤسسة املعايير الدولية العداد التقارير املالية 
وهو الهيئة املسؤولة عن وضع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية،  على نحو وثيق مع الهيئات التي 
البلدان، مبا في ذلك اجمللس األمريكي ملعايير احملاسبة املالية  تضع معايير احملاسبة الوطنية في مختلف 
واجمللس الياباني ملعايير احملاسبة من أجل تقليص الفروقات ما بني معايير احملاسبة احمللية في كل بلد واملعايير 
الدولية إلعداد التقارير املالية. حيث يعتبر هذا الكتاب املرجع العلمي األول في العالم للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير املالية املوحدة ويعد دليل للمحاسبني في آداء أعمالهم، حيث حصل اجملمع الدولي العربي 
للمحاسبني القانونيني على الترخيص احلصري لترجمة هذا اإلصدار دورياً باللغة العربية وطباعته ونشره 

حول العالم.
ويتضمن هذا الكتاب جميع معايير احملاسبة الدولية الصادرة عن اجمللس من املعيار 1-41، واملعايير الدولية 
 ،)SIC( الدولية  احملاسبة  معايير  جمللس  الدائمة  التفسيرات  الى  باإلضافة   ،9-1 املالية  التقارير  إلعداد 

.)IFRIC( وتفسيرات جلنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم . 2
)for SMEs IFRS(

املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  من  املترجمة   العربية  النسخة   2010 إبريل  في  اجملمع  أصدر 
التقارير  العداد  الدولية  املعايير  مؤسسة  عن  األولى  للمرة  والصادرة  واملتوسطة،   الصغيرة  للمنشآت 
املالية والذي يهدف لتلبية إحتياجات وقدرات املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تزيد عن نسبة )95%( من 

كافة الشركات في جميع أنحاء العالم.
ووجد أن هذا املعيار أقل تعقيداً وأكثر وضوحاً من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )IFRS( من عدة 

نواحي:
مت كتابة املعيار بلغة واضحة وميكن ترجمتها بسهولة. 	 
مت حذف املواضيع التي ال متت بصلة إلى املنشآت الصغيرة واملتوسطة.	 
في حني أن كافة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية تسمح بخيارات السياسة احملاسبية، تسمح  	 

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة باخليار األسهل فقط.
والقابلة للفهم 	  العاملية عالية اجلودة  املعايير احملاسبية  الكتاب مجموعة واحدة من  ويشمل هذا 

والنفاذ والتي تتطلب وجود معلومات شفافة وعالية اجلودة وقابلة للمقارنة.

3 . eXtensible Business Reporting )XBRL(مشروع
ترجم اجملمع جميع املصطلحات املتعلقة بكتاب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية منذ عام 2006- 

يسمى  مشروع  ضمن  الدولية  احملاسبة  معايير  جمللس  اإللكتروني  املوقع  على  وضعه  بغرض  اآلن  حتى 

لغات  بعدة  ترجمتها  مت  املصطلحات  هذه  أن  ويذكر  كما   eXtensible Business Reporting )XBRL( 

عاملية منها الصينية واإلسبانية واإلجنليزية واإليطالية باإلضافة إلى اللغة العربية.
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4 .›Who we are and what we do‹ كما عمل اجملمع على ترجمة مشروع
املتعلق مبؤسسة املعايير الدولية العداد التقارير املالية التعريفي، حيث يندرج هذا املشروع حتت مظله 

األعمال التي تهدف لنشر وتطوير املعرفة، حيث أعرب اجمللس من خالل ممثليه برغبته بأن نكون نحن من 

يتولى ترجمة هذا املشروع ويُعرض هذا امللف ضمن قائمة املنشورات باللغة العربية الصادرة عن اجملمع 

على املوقع اإللكتروني للمجلس.

إصدرات املعايير الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات . 5
املهنة

وطباعة  لترجمة  رخصة  على  اجملمع  وحصل   )IFAC( للمحاسبني  الدولي  اإلحتاد  عن  الكتاب  هذا  يصدر 
ونشر معايير التدقيق  وتطوراتها منذ عام 2001 حتى اآلن، ومت إصدار أحدث نسخة عربية مترجمة في 
أيار 2014 من كتاب إصدارات املعايير الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى 

واخلدمات ذات العالقة 2013.
ويحتوي هذا الكتاب على مراجع للجنة ممارسة التدقيق الدولية التابعة لإلحتاد الدولي للمحاسبني كما 
يحتوي على مراجع للجنة  معايير احملاسبة الدولية باإلضافة الى معايير جديدة يتضمنها هذا اإلصدار. 
وتأتي أهميته من كون هذا الكتاب هو إصدار دوري يتضمن جميع املستجدات في معايير التدقيق، كما 

يتضمن مصطلحات جتارية محاسبية كثيرة ومتنوعة. ذات بعٍد أوسع للمهنيني والدارسني.
الفهم  وسريعة  سهلة  عرض  وطريقة  متطورة  وتقسيمات  جديدة  معايير  على  الكتاب  يحتوي  كما 

باللغة العربية أو حتى اللغة اإلجنليزية.

6 .)IPSAS( معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام
يصدر هذا الكتاب عن اإلحتاد الدولي للمحاسبني )IFAC(  ويقوم اجملمع بترجمة وطباعة ونشر هذا اإلصدار 

منذ عام 2001 حتى اآلن، حيث صدرت أحدث نسخة منه في أيار 2014.

احملاسبة  تتفق مع معايير  التي  املالية  البيانات  واستخدام  وتدقيق  إعداد  ومهني في  وهو مرجع علمي 

الدولية وتشجيع االلتزام باملعايير املهنية عالية اجلودة وتعزيز التقارب الدولي بني هذه املعايير والتعبير 

عن قضايا املصلحة العامة.

كتيب دليل رقابة اجلودة في املؤسسات الصغيرة ومتوسطة احلجم. 7
م هذا الدليل لتعزيز التطبيق املتناسق مع املعيار الدولي لرقابة اجلودة 1 » رقابة اجلودة للشركات  ُصمِّ
التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة »،  املالية، وعمليات  التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات 
حيث يقدم املنهج العملي للطريقة التي تستخدمها املنشآت املُمارسة عند تطوير أنظمة مؤسساتهم 

للرقابة على اجلودة.
ذات  خدمات  تقدمي  في  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  أساسي  بشكل  الدليل  هذا  يُساعد 
بشكل  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  املنشآت  خدمة  من  لتمكنهم  لعمالئها،  اجلودة  من  عال  مستوى 

أفضل من خالل:-
مساعدة املؤسسة في تطوير نظام الرقابة على اجلودة؛ 	 
واملراجعة وعمليات 	  التدقيق  اجلودة في عمليات  الرقابة على  املتسق مع متطلبات  التطبيق  تعزيز 

التأكيد األخرى وعمليات اخلدمات األخرى ذات الصلة.
تقدمي وثيقة مرجعية للتدريب في املؤسسة.	 
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دليل إستخدام معايير التدقيق الدولية  للتدقيق على املنشآت الصغيرة . 8
ومتوسطة احلجم )ج1 املفاهيم األساسية، ج2 اإلرشادات العملية(

يهدف هذا الدليل إلى متكني املمارسني من تطوير فهم أعمق لعملية التدقيق التي تتم باالمتثال ملعايير 
العملي  للتطبيق  منهجية  الدليل  ويوفر  التوضيحية.  واألمثلة  الشرح  عبر   )ISAS( الدولية  التدقيق 
للتدقيق قد يستخدمها املمارسني عند إطالعهم بتدقيق مبني على اخملاطر لواحدة من املنشآت الصغيرة 

أو املتوسطة احلجم.
اجلودة  عالية  تدقيق  عمليات  إجراء  على  املمارسني  يساعد  أن  املطاف  نهاية  في  الدليل  هذا  ومن شأن 
أفضل،  بشكل  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  خدمة  من  كنهم  متمٌ التكلفة  حيث  من  وفعالة 

وبالتالي خدمة املصلحة العامة على نطاق أوسع.

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية – كتاب ودليل التنفيذ العملي- )وايلي(. 9
مت إصدار هذا الكتاب ملساعدة مستخدمي وُمّعِدي البيانات املالية للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 
على حد سواء ملعرفة املبادئ األساسية اخلاصة باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، وقد أصبح فهم 
قبل  ذي  من  أهمية  أكثر  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  األساسية  واملتطلبات  املبادئ  وتقدير 

للمحاسبني واملدققني واملستثمرين واملصرفيني واحملللني املاليني. 

لقد مت تأليف هذا الكتاب مع مراعاة إحتياجات املستخدم من خالل بساطة منهجه وتدرجه في عملية 
اإلرشاد لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وجعله سهل اإلستخدام سواًء في تطبيق تلك 

املعايير أو قراءة وفهم البيانات املالية التي أعدت وفقاً لها. 

الدولية بطريقة واضحة بحيث  أنه يشرح معايير مجلس معايير احملاسبة  الكتاب  أهمية هذا  وتكمن 
التطبيق  الكتاب  ويوضح  املوضوع.  فهم  من  األولى  للمرة  الدولية  املعايير  تتبنى  التي  اجلهة  تتمكن 
العملي ملعايير مجلس معايير احملاسبة الدولية بإستخدام توضيحات سهلة التطبيق وأمثلة بسيطة. 
وهو يتوسع ويقدم وسائل تعليمية زاخرة في شكل حاالت دراسية )مع حلول مدروسة( وأسئلة متعددة 

اخليارات )مع اإلجابات(. 

ينسجم تنظيم ومحتويات الكتاب بشكل عام مع ترتيب ونطاق كل معيار، ويناقش كل فصل معياراً 
محدداً من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وقد مت ترتيب الفصول مبا يتفق مع ترقيم املعايير الدولية 
إلعداد التقارير املالية املعمول بها حالياً. كما يتيح هذا التنظيم إستخدام الكتاب كدليل إرشادي إلى 

جانب اجملموعة الكاملة من املعايير التي يصدرها مجلس معايير احملاسبة الدولية. 

الدليل املبسط للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )دليل اجليب(. 10
واجلواب،  السؤال  صيغة  بإستخدام  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  لكافة  كاملة  تغطية  يوفر 
إضافة إلى أنه يوفر توضيحات موجزة ومئات من األمثلة املساندة لكافة مواضيع املعايير الدولية إلعداد 

التقارير املالية.
ينقسم الدليل املبسط للمعايير إلى أربع فئات رئيسية من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وهي:-

للبيانات . 1 األساسي  الشكل  إلى  تتطرق  مستقلة  فصول  إلى  األول  اجلزء  ينقسم  املالية:  البيانات 
املالية وكيفية توحيدها وكيفية إعداد التقارير حول احلاالت اخلاصة.

مبحاسبة . 2 املتعلقة  احملاسبة  مبسائل  املتعلقة  الدولية  املعايير  إلى  يتطرق  واإللتزامات:  األصول 
العقارات اإلستثمارية واحلصص في املشاريع املشتركة واإلستثمارات في الشركات الزميلة  واخملزون 
واملمتلكات واألصول غير امللموسة. ويتطرق فصل منفصل إلى املسألة الرئيسية إلنخفاض قيمة 

األصول ويختتم اجلزء 2 بنقاش حول اخملصصات والبنود احملتملة. 
اإليراد واملصاريف: يبحث في مجموعة من مواضيع اإليراد واملصاريف. وهي تشمل اإلعتراف باإليراد . 3

ومنافع املوظفني والدفع على أساس األسهم وضرائب الدخل. 
املعامالت اخلاصة: ويتطرق إلى مجموعة كبيرة من املعامالت احملاسبية مثل عمليات إندماج األعمال . 4

العمالت  أسعار صرف  التغييرات في  وآثار  املتوقفة  والعمليات  احملاسبية  التقديرات  في  والتغيرات 
األجنبية واألدوات املالية )مثل املشتقات( واملعاملة املالئمة للمنح احلكومية وعقود التأمني وعقود 

اإليجار ونشاطات إستكشاف املعادن وخطط منافع التقاعد.
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11 .Anti Money Laundering كتيب مكافحة غسيل األموال

واإللتزامات  املهنيني  احملاسبني  بأدوار   )IFAC( للمحاسبني  الدولي  اإلحتاد  عن  والصادر  الكتيب  هذا  يهتم 

املهنية واألخالقية واخملاطر التي قد يتعرضون لها في أداء أعمالهم، كما يهتم أيضاً  بإصدار تشريعات 

ولوائح تنظيمية وبرامج وإجراءات تعاونية وبيانات وخطوات تنفيذية جديدة تركز على مكافحة غسيل 

األموال ومتويل اإلرهاب واجلرائم املالية ذات العالقة ووضع وتقوية الضوابط واإلجراءات الوقائية ضد غسيل 

األموال ومنفذيه.

املعايير الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى . 12
واخلدمات ذات العالقة )تدقيق 2013(

حيث تتضمن نسخة عام 2013 من هذا الكتاب ما يلي:-

معيار التدقيق الدولي 610 )املنقح 2013( والتعديالت املتوافقة مع معايير التدقيق الدولية األخرى، 	 

يتضمن هذا املعيار متطلبات وإرشادات تتناول مسؤوليات املدقق اخلارجي في حال استخدام املدققني 

ألغراض  اخلارجي  املدقق  ومراجعة  وإشراف  توجيه  ظل  في  املباشرة  املساعدة  لتقدمي  الداخليني 

التدقيق، حيث ال تكون تلك املساعدة محظورة مبوجب القوانني أو األنظمة.

املعيار الدولي لعمليات املراجعة 2400 )املنقح(، يتطرق هذا املعيار املنقح ملسؤوليات املمارس عند 	 

تكليفه بإجراء مراجعة للبيانات املالية التاريخية، عندما ال يكون املمارس هو مدقق البيانات املالية 

للمنشأة، ولشكل ومحتوى تقرير املمارس حول البيانات املالية. 

كما مت سحب املعايير التالية:-

إستبدال معيار التدقيق الدولي 610 » إستخدام عمل املدققني الداخليني » مبعيار التدقيق الدولي 	 

610 )املنقح( » إستخدام عمل املدققني الداخليني ».

إستبدال معيار التدقيق الدولي 315 » حتديد وتقييم مخاطر اخلطأ اجلوهري من خالل فهم املنشأة 	 

وبيئتها » مبعيار التدقيق الدولي 315 )املنقح( » حتديد وتقييم مخاطر اخلطأ اجلوهري من خالل فهم 

املنشأة وبيئتها ».

إستبدال املعيار الدولي للخدمات ذات العالقة 4410 » التكليف بجمع املعلومات املالية » باملعيار 	 

الدولي للخدمات ذات العالقة 4410 )املنقح( »عمليات اجلمع ».

قواعد  متطلبات  أحد  إنتهاك  جوانب  في  السلوك  قواعد  على  أجريت  التي  التغييرات  إلى  باإلضافة 

السلوك، تضارب املصالح، وتعريف »فريق العملية« في قواعد السلوك األخالقي.
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اإلصدارات األخرى الصادرة عن اجملمع هي:

دليل حوكمة الشركات. 1
دليل حوكمة الشركات يتناول عدة مواضيع  تتنوع ما بني: حملة تاريخية عن حوكمة الشركات،  أدوار 
املدققني اخلارجيني،استقاللية املدققني اخلارجيني،  مسؤولية املدققني اخلارجيني جتاه الشركة و نظام 

الرقابة الداخلية، و نظرة عامة على نظم الرقابة الداخلية وأهدافها .

تعرّف حوكمة الشركات على انها النظام الذي يتم من خالله إدارة ورقابة منشآت األعمال. كما يُنظر 
للحوكمة على انها وسيلة لتعزيز الشفافية واملساءلة، وبالتالي ميكن توصيف البناء الفّعال لنظام 
حوكمة الشركات على األسس  التالية: املسؤولية االئتمانية، الشفافية، املساءلة، الرقابة، وقواعد 

السلوك املهني.

دليل الفترة القانونية إلحتفاظ التاجر بدفاتره ومدقق احلسابات بأوراق . 2
عمله 2004

مت وضع هذا الدليل في األساس من قبل مجموعة طالل أبو غزاله ليكون مرجعاً لشركات اإلستشارات 

املالية والتدقيق حيث يظهر الدليل الفترة القانونية إلحتفاظ التجار بدفاترهم ومراسالتهم والفترة 

هذا  ويعود  عملهم.  وأوراق  ومراسالتهم  ووثائقهم  بدفاترهم  لإلحتفاظ  للمدققني  احملددة  القانونية 

الدليل بالفائدة ليس فقط على املدققني بل ورجال األعمال بشكل عام واملدراء املاليني بشكل خاص.

دليل اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني. 3
حيث  من  القانونيني  للمحاسبني  العربي  الدولي  اجملمع  عن  تفصيلية  معلومات  الدليل  هذا  يتناول 

تاريخ التأسيس واخلدمات والنشاطات التي يقدمها اجملمع من أهمها معلومات عن الشهادات املهنية 

والبرامج التدريبية املتخصصة التي يقدمها باإلضافة إلى اإلصدارات املهنية واخلدمات األخرى.

دليل الدورات التدريبية الصادر عن اجملمع الدولي العربي للمحاسبني . 4
القانونيني

اجملمع  يعقدها  التي  املتخصصة  التدريبية  والدورات  املهنية  البرامج  جميع  شامل  تفصيلي  دليل 

باإلضافة إلى اخلطط التدريبية للمجمع خالل العام.

دليل محاسبة البيئة. 5
يهدف هذا الكتيب املعني باحملاسبة واإلبالغ املالي عن التكاليف واإللتزامات البيئية هو تقدمي املساعدة 

للمؤسسات واملنظمني واألجهزة املعنية بتحديد املعايير بشأن أفضل املمارسات حملاسبة املعامالت 

البيئة باتت تشكل  املالية واإليضاحات حولها. وألن قضايا مثل تلوث  البيانات  البيئية في  واألحداث 

مشكلة إقتصادية وإجتماعية وسياسية جلية في أنحاء العالم.
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املؤمترات العربية والدولية
عقد اجملمع عدداً من املؤمترات العربية الدولية وشارك في الكثير من املؤمترات الدولية ونظم الندوات وورش العمل ومنها:

املؤمتر احملاسبي العربي الدولي األول. 1

عقد هذا املؤمتر في تونس في الفترة من 23-25 تشرين الثاني عام 1985 حول تطوير مهنة احملاسبة في العالم العربي باإلشتراك مع 

اإلحتاد الدولي للمحاسبني وبرعاية رئيس اجلمهورية التونسية آنذاك احلبيب بورقيبه.

املؤمتر احملاسبي العربي الدولي الثاني. 2

جرى عقد هذا املؤمتر في عّمان باالشتراك مع االحتاد الدولي للمحاسبني في الفترة 22-20 آذار 1990 وبرعاية صاحب السمو امللكي األمير 

احلسن بن طالل حول احملاسبة والتنمية.
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املؤمتر احملاسبي العربي الدولي الثالث. 3

باإلشتراك مع جمعية  املنامة سنة 1993  املؤمتر في  اجملمع هذا  نظم 

خلبراء  الدولية  واللجنة  البحرينية  واملراجعني  القانونيني  احملاسبني 

احملاسبة واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة حتت شعار »التحديات التي تواجه 

احملاسبني العرب«. خالل الفترة 10-12 نيسان برعاية رئيس وزراء البحرين 

والذي  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  امللكي  السمو  صاحب 

الصعوبات  أوراق عمل حول  أعماله مناقشة مجموعة  تضمن جدول 

التي تواجه احملاسبني العرب وسبل التغلب عليها، وقد القى جناحاً باهراً 

في األوساط املهنية وشارك في املؤمتر حشد كبير من رواد املهنة في 

العالم.

املؤمتر احملاسبي العربي الدولي الرابع. 4

عقد اجملمع هذا املؤمتر في أبو ظبي بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة 

في اإلمارات العربية املتحدة خالل الفترة من 22-23 كانون الثاني 2000 

حتت شعار »إتفاقية التجارة في اخلدمات وأثرها على اإلقتصاد العربي« 

اإلقتصاد  وزير  القاسمي  سلطان  بن  فاهم  الشيخ  معالي  برعاية 

والتجارة بدولة اإلمارات، وبرئاسة الدكتور طالل أبوغزاله، وشارك فيه 

عدد من أصحاب املعالي الوزراء والسفراء واخلبراء من الهيئات الدولية.

املؤمتر احملاسبي العربي الدولي اخلامس . 5

سيعقد اجملمع املؤمتر احملاسبي العربي الدولي اخلامس حتت شعار »نحو مهنة أكثر فاعلية« في شهر ديسمبر 2014 في إمارة أبو ظبي – 

اإلمارات العربية املتحدة وبرعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك اّل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع في دولة اإلمارات وبرئاسة 

الدكتور طالل أبوغزاله. 

وسيتناول املؤمتر البحث في محورين رئيسيني وهما:

توحيد وتقريب شروط الترخيص ملهنة تدقيق احلسابات في العالم العربي.	 

التعليم والتطوير املستمر وأهميتهما للمحاسبني العرب.	 
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وقد عقد املؤمتر إدراكاً من املنظمني بأهمية املتغيرات اإلقتصادية الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بإتفاقية حترير التجارة في اخلدمات وآثار 

هذه االتفاقية وإنعكاساتها على إقتصاديات البالد العربية ولدراسة مدى إستجابة املنطقة العربية وتفاعلها مع معطيات اإلتفاقية 

بهدف تنوير مراكز القرار بالتطورات اجلديدة من خالل احلوار الهادف والبناء بني اإلقتصاديني واخلبراء العرب ونظرائهم من اخلبراء األجانب.

عضوية اجملمع

اكتسب اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني مكانة كبرى في األوساط املهنية على الصعيدين العربي والدولي، ومن منطلق رسالته 

بتطوير مهنتي احملاسبة والتدقيق في العالم العربي وفقا ألعلى املستويات املهنية الدولية فقد بدأ اجملمع منذ تأسيسه مبراقبة القوانني لتأكيد 

دور احملاسبني العرب في الهيئات الدولية، ويعمل اجملمع على رفد الوطن العربي باحملاسبني العرب ذوي املؤهالت العلمية والعملية التي تضاهي 

مبستواها املؤهالت الدولية املعروفة باإلضافة إلى املواكبة املستمرة لألحداث اإلقتصادية وتطوير ونشر األفكار واملفاهيم اجلديدة واحلديثة في عالم 

املال واألعمال من أجل إكساب أعضائه ومنتسبيه القدرة والوسيلة على مجاراة التطور واإلبداع في مهنتي احملاسبة والتدقيق.

متطلبات العضوية
حدد النظام الداخلي للمجمع فئات العضوية كما يلي:

عضو مشارك

احلالة األولى:

أن يكون املرشح مواطناً في دولة عربية.. 1

اجتياز امتحانات التأهيل احملاسبي املهني التي يفرضها مجلس إدارة اجملمع. . 2

توفر خبرة محاسبية مقبولة من مجلس اإلدارة ال تقل عن ثالث سنوات.. 3

احلالة الثانية:

أن يكون املرشح مواطناً في دولة عربية. . 1

أن يكون عضواً في إحدى املنظمات املهنية التالية:. 2

جمعية احملاسبني القانونيني )بريطانيا(. 	 

جمعية احملاسبني القانونيني في اجنلترا وويلز. 	 

جمعية احملاسبني القانونيني في اسكتلندا. 	 

جمعية احملاسبني القانونيني في ايرلندا. 	 

املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني. 	 

املعهد الكندي للمحاسبني املرخصني. 	 

جمعية احملاسبني القانونيني في أستراليا. 	 

منظمة مهنية محاسبية دولية أخرى مثيلة يقبلها اجمللس.	 

توفر خبرة محاسبية مقبولة باملمارسة العامة أو توظف فيها، أو العمل بالصناعة والتجارة أو اخلدمة العامة في دولة عربية لفترة ال تقل . 3

عن سنتني.

احلالة الثالثة:

أن يكون من حملة الدرجة اجلامعية الثالثة )الدكتوراه( قد خدموا على األقل لعامني متواصلني إما بحقل التدريس أو بحقل احملاسبة أو ما . 1

شابه ذلك وفق ما يقرره اجملمع.

أن يكون من حملة الدرجة اجلامعية الثانية )املاجستير( قد خدموا على األقل ألربعة أعوام متواصلة إما بحقل التدريس أو بحقل احملاسبة أو . 2

ما شابه ذلك وفق ما يقرره اجملمع.
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عضو زميل

متنح هذه العضوية إلى:

العضو املشارك بشكل مستمر ملدة خمس سنوات. 	 

العضو في املنظمات املهنية احملاسبية الدولية املذكورة في احلالة الثانية سابقا بشكل مستمر ملدة خمس سنوات.	 

املوقعون على العقد األساسي واألشخاص املؤسسون احملددون في النظام األساسي للمجمع.	 

يحظى أعضاء اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني بالعديد من اإلمتيازات أهمها:

لألعضاء . 1 املهني  الوضع  من  يحسن  املهنية  متطلباتها  بجميع  واإللتزام  دولياً  بها  معترف  مهنية  بجمعية  اإلرتباط  إن  واحلماية:  الدعم 

املمارسني. 

الفرصة . 2 األعضاء  يعطي  والدولي  العربي  املستويني  على  العربي  للمجمع  الفنية  األبحاث  برنامج  إن  والدراسات:  األبحاث  على  احلصول 

أفكارهم  بنشر  واألفكار  اآلراء  ألصحاب  اجملال  ويفتح  الشهرية  اجملمع  بنشرة  األعضاء  يزود  كما  البرنامج،  هذا  من  واالستفادة  للمشاركة 

وآراءهم فيها. 

املؤسسات احلكومية تفضل . 3 أن  ومما ال شك فيه  الهيئات احلكومية،  إرتباط مع  اإلرتباط مع اجلهات احلكومية: اإلستفادة من اجملمع كأداة 

التعامل مع اجلمعيات احملاسبية على التعامل مع األفراد وخاصة فيما يتعلق مبواضيع الضرائب والقوانني التجارية وتبادل اخلبرات في مجال 

األنظمة اإلدارية واحلقول األخرى ذات العالقة باحلركة اإلقتصادية وممارسة املهنة.  

اخلصومات على املطبوعات والدورات التدريبية: حيث يحصل العضو على خصم ال يقل عن 10% عن شراء كل إصدار مهني صادر عن اجملمع . 4

أو املشاركة بالدورات التدريبية التي يعقدها اجملمع. 

يحصل كل عضو على أحدث نسخة مترجمة من إصدارات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أو معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام . 5

أو إصدارات املعايير الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة أو) كتاب ودليل( املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 

عند تسديده رسوم العضوية كل عام. 

خصم في كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال: حيث يحصل األعضاء وأبنائهم على خصم تصل الى 20% عند الدراسة . 6

في كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال.
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رؤى وحتديات

يشهد العالم ومنه بالدنا العربية تطورات وحركة تغييرات متالحقة غير مسبوقة تؤثر على كافة القطاعات واألعمال، وأهم هذه املتغيرات عصر 

املعرفة وما ميثله من ثورة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وتفرض علينا أن نتعامل معها ونستفيد منها، وبحيث نكون جزءاً منها ونشارك في صنعها، وبالتالي فاملطلوب هو أن نكون دائماً مستعدين 

للحركة ملواجهة هذه التطورات ذات السرعة اخلاطفة.

ويعمل اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني على وضع اخلطط والبرامج التي تساهم في تطوير التأهيل والتعليم احملاسبي على امتداد 

الوطن العربي مبا يتماشى مع التحديات ومتطلبات السوق، ويعمل باستمرار على تطوير وإعادة صياغة هذه البرامج ومنهاجه الدراسي للتأهيل 

احملاسبي لتتناسب مع املعايير الدولية املطلوبة للتأهيل، بحيث يكون احملاسب العربي في الطليعة.

وعندما إنطلق اجملمع عام 1984 كان التطلع والهدف وما يزال هو االرتقاء مبهنة احملاسبة وتدقيق احلسابات في الوطن العربي، وهو ما حتقق فعالً 

ليصبح اجملمع مرجعاً ومقصداً للمحاسبني واخلريجني من كليات احملاسبة والتجارة واإلقتصاد، وهو أيضاً املرجع كممثل للمهنة العربية في احملافل 

الدولية إذ سجل حضوراً الفتاً مبشاركته في كافة أنشطة الهيئات الدولية املعنية مبهنة احملاسبة وتدقيق احلسابات.
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آراء .... ومقاالت

»مسؤولية اجملمع في تطوير النظام احملاسبي العربي«
بقلم الدكتور محمد عبد اهلل صوان - عضو مجلس اإلدارة

دبي – اإلمارات العربية املتحدة

في مقالة بعنوان »مهنة احملاسبة في عصر العوملة« صدرت في إحدى الصحف العربية قبل أعوام حيث يقول الكاتب »ال توجد في العالم العربي 

هيئة أو جلنة تعمل بشكل جدي على تنظيم مهنة احملاسبة ما عدا جهود متفرقة في بعض الدول ونعتمد بشكل عام على حملة شهادات صادرة 

من دول متقدمة، توقفت قليالً وكتبت رداً حيث بدأت القول »كنتم خير أمة أخرجت للناس« وبعد أن مت كشف عدم دراية الكاتب وعلمه باملهنة 

بالنفس هي األساس فلنثق بقدراتنا  الثقة  أنهيت مقالتي وقلت »لألسف الشديد تبقى  القانونيني  العربي للمحاسبني  الدولي  وبوجود اجملمع 

وبأبنائنا وسنكون نحن الرياديني وليس غيرنا.

نعم لقد أدرك اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني مبكراً محاوالت تهميش العالم العربي بصورة خاصة ودول العالم الثالث بصورة عامة 

عن تطوير املهنة حيث هيمنت الدول الكبرى وتفردها بإصدار املعايير احملاسبية العاملية وصياغة تكتالت فيما بينها لتشكيل جلان معايير احملاسبة 

الدولية فكانت اجلهود املبذولة من اجملمع إلثبات وجوده وإبراز دوره ومكانته الكبرى بني األوساط املهنية حيث بدأ برسم خارطة طريق للمهنة في 

العالم العربي وعمل على تطويرها وتنظيمها كي يكون الصوت العربي مسموعاً وحاضراً دائماً بل وفي املقدمة حيث صنف اجملمع ضمن سبع 

.)IAS Plus هيئات محاسبية مهنية دولية في العالم )نشرة صادرة عن

إن احلديث عن عالقة ثالثني عاماً مع اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني منها خمس سنوات عالقات مهنية وثالث عشر سنة عضواً وزميالً 

وسبع سنوات عضواً في مجلس اإلدارة حديث شيق يعود بنا إلى أيام مليئة بالتحديات ومليئة باجلد واملثابرة والعزمية لتتحقق األمنيات والرسالة 

والرؤية التي صاغها عدد من قادة مهنة احملاسبة اخمللصني في الوطن العربي وفي مقدمتهم سعادة الدكتور طالل أبوغزاله كي تكون األمة صاحبة 

رسالة، ال أن تكون على هامش مجتمعات األمم املتقدمة.

إن رسالة اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني أكدت ومنذ البداية احلرص على تأهيل أبناء املهنة العرب بشهادات مهنية ال تقل عن أي 

مؤهل عاملي آخر بل تتفوق عليه من حيث مراعاتها خلصوصيات الوطن العربي سواء في مجال احملاسبة أو في مجال القانون والضرائب والزكاة 

حيث جنح اجملمع في رفد الوطن العربي باحملاسبني العرب ذوي املؤهالت العلمية واملهنية وتخريج جيل محاسبي مؤهل بشهادة )IACPA(، وقد برز 
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دور اجملمع في نشر الثقافة املالية في الوطن العربي وفي تنظيم املؤمترات واالجتماعات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية املستمر 

وتشجيع البحث العلمي واملهني وإصدار مجلة مهنية محاسبية في الوطن العربي مجلة »احملاسب القانوني العربي« وترجمة املعايير احملاسبية 

إلى اللغة العربية واملشاركة في كافة اجلمعيات املهنية العاملية لكي يكون صوت املهنيني العرب حاضراً في كافة احملافل الدولية. كما حرص 

اجملمع على توقيع العديد من االتفاقيات العلمية واملهنية مع جهات وجامعات مرموقة في العالم ومنها على سبيل املثال جامعة كامبردج - 

 )IACPA( بريطانيا )CIE( لتأهيل احملاسبني واملدققني وفق متطلبات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية »األونكتاد« حيث يعتبر منهاج ومؤهل 

موازيا للمؤهالت املهنية الدولية بل أكثر شمولية ، وقد حظي التدريب عناية خاصة لألعضاء وللمجتمع فكانت الدورات متنوعة وشاملة وتلبي 

كافة احتياجات القطاع اخلاص والعام في الوطن العربي.

إن املسؤولية باتت أكبر على اجملمع حيث خصوصيات األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية وحمايتها من التقلبات واألزمات العاملية فهو 

الصوت القادر على وضع السياسات واملعايير احملاسبية التي تخدم مصاحلها وتتوافق مع املعايير الدولية السيما ونحن منتلك من التشريعات 

في  يكون حاضراً  أن  ، عليه  واحملاسبني  املدققني  تأهيل  اجملمع على  دور  يقتصر  ال  أن  ، مطلوب  الغير  مييزنا عن  ما  الزكاة  القانونية وخصوصيات 

اجلامعات وكليات التجارة مبناهجه وخطط التدريب مطلوب منه أن يبني جسوراً مع القطاع العام لتوحيد املفاهيم واملعايير احلكومية اخلاصة 

املهنية واالستشارية، هل يوجد صعوبة  العربية لالستفادة من خبراته  الدول  في جامعة  مراقباً  أن يكون عضواً  العربي، مطلوب منه  بالوطن 

التجارية اخلاصة بالشركات في الوطن العربي، هل يوجد صعوبة لتوحيد مناهج احملاسبة  أو  لتوحيد املعايير والسياسات احملاسبية احلكومية 

وتدريسها في اجلامعات العربية، اجلواب ال، بعد كل هذه النجاحات خالل مسيرة ثالثني عاماً ليكن شعار املستقبل تطوير النظام احملاسبي والرقابي 

في القطاع اخلاص والقطاع العام أوالً.
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بقلم الدكتور طالل إبراهيم السجيني - عضو مجلس اإلدارة
جدة ـ اململكة العربية السعودية

أعبر  أن  أود  القانونيني,  للمحاسبيني  العربي  الدولي  اجملمع  نشأة  على  عاماً   30 مرور  مبناسبة 

عن شعوري باالعتزاز والتقدير لهذا الصرح العظيم الذي أنشأه وعمل على اإلرتقاء به األستاذ 

الدكتور الفاضل طالل أبو غزاله و صحبه الكرام البررة الذين متيزوا بالعطاء السخي واملعني الثري 

الذي ال ينضب ملساندة اجملمع حتى أصبح من السمعة التي يشهد بها اجملتمع الدولي من خالل 

هيئاته وجمعياته وجلانه املهنية املتخصصة.

و مبرور 30 عاماً على قيام اجملمع أجد نفسي أحد األعضاء ممثالً لبلدي من خالل املوافقة السامية 

هذا  بناء  في  أسهموا  الذين  األعضاء  من  أكون  بذلك  و  1420/12/6هـ  وتاريخ  5/ب/19188  رقم 

وأود باملناسبة أن أشير إلى أنني أحد احملاسبيني األكادمييني الذي  الصرح الشامخ ملدة 12 عاماً 

امتهن احملاسبة واملراجعة منذ عام 1376هـ عندما تخرجت من قسم احملاسبة بكلية االقتصاد 

بالقسم, و إنني أعتز بأنني أحد أعضاء  واإلدارة في جامعة امللك عبد العزيز حيث مت إختياري للعمل بها معيداً ومحاضراً, ثم أستاذاً مشاركاً 

مجلس إدارة هذا اجملمع الذي يتمتع بالعضويات الدولية حيث أنه عضو في االحتاد الدولي للمحاسبني )IFAC(, وعضو جلنة معايير احملاسبة الدولية 

املعنية باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )IASB(, وعضواً جلنة اخلبراء احلكوميني التابعة لألمم املتحدة )ISAR(, وعضو اللجنة العاملية لتعليم 

.)IPAQC( و عضو جلنة التأهيل احملاسبي املهني الدولي التابعة لألمم املتحدة ,)IAAER( وبحوث احملاسبة لتعليم وبحوث احملاسبة

 شهد عام 1984م تطوراً وحدثاً عظيماً بقيام اجملمع عندما أشار األستاذ الدكتور طالل أبو غزاله عندها للحاجة إلى قيام مجمع محاسبي عربي 

معترف به دولياً, لقد أجنز اجملمع الكثير من اإلتفاقيات الدولية, و قدم كثيراً من املبادرات واملنح الدراسية, وأصبحت له جائزة املرحوم بإذن اهلل تعالى 

عادل السعدي للتفوق وهو أحد األعضاء املؤسسني للمجمع ورفيق درب لرئيس مجلس إدارته.

أصبح اجملمع يعتمد شهادة »محاسب دولي عربي قانوني معتمد )IACPA(« وشهادة »محاسب إداري دولي عربي معتمد )IACMA(«, كما أنه تبنى 

اإلصدارات العلمية واملهنية, وقام بتمويل كثير من املؤمترات والندوات العربية والدولية, وأقام ورش العمل والتدريب للكثير من الفعاليات واألنشطة, 

وبات للمجمع أعضاء يعتز بهم ومييزهم في التعامل وال زالت للمجمع رؤى وحتديات يجب العمل عليها في ضوء الرؤى والتحديات العصرية.

بهذه املناسبة يطيب لي ويشرفني أن أقدم هذه الصورة اجلميلة التي طبعت في عقلي ووجداني للمجمع وأمتنى من العلي القدير أن استمر في 

خدمة هذا الصرح العظيم مبا يرضي رب العزة واجلالل ويكون لنا عمل صالح ننتفع به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
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»مؤهل »محاسب دولي عربي قانوني معتمد )IACPA( مستقبل وآفاق«
بقلم الدكتور شادي حمد ـ عضو مجلس اإلدارة

رام اهلل - فلسطني

العربي أخذ  الوطن  واملهنية في  التعلم واحلصول على الشهادات األكادميية  االندفاع نحو  إن 

ميثل  األردن مثالً,  اخلدمي, ففي  اجملال  في  تعمل  العربية  البلدان  وبخاصة ألن معظم  بالتزايد 

في  العاملون  ويشكل   العاملة،  االيدي  من   %70 على  يزيد  ما  اخلدمي  القطاع  في  العاملون 

القطاع املالي نسبة هامة من هذه الفئة .

يجبر  اخلبرات,   لذوي  إال  العمل  فرص  توافر  وعدم  مهنياً  املؤهلني  غير  اخلريجني  تكدس  إن 

الكثيرين على أن يفكروا أكثر من مرة في السبيل البديل واالجتاه االخر الذي قد يفتح املزيد 

من اجملاالت للحصول على الوظيفة املناسبة, من خالل تدعيم القدرات املهنية في اجملال املالي 

وزيادة املعرفة املتخصصة والقريبة إلى الواقع العملي وسوق العمل.

ويستدعي جناح الشهادة في تلبية هذه احلاجة يستدعي أن تتم إعادة النظر في املواد التدريبية 

من جهة وطريقة تدريب الدورة من جهة أخرى, بحيث ال ينصب اجلهد فقط على فهم املادة 

املهني  املعرفي  املستوى  مبا يحقق  والتطبيقية  العملية  احلاالت  بالكثير من  املواد  تلك  وتدعيم  إحلاق  بل يجب  االمتحانات،  النظرية ومتطلبات 

املتوقع واملطلوب.

الشهادة إلى أين؟

ال أحد ينكر أن الشهادات األمريكية املتخصصة في العلوم املالية مثل   CPA , CMA, CIA  وغيرها قد القت رواجاً وقبوالً كبيرين في سوق العمل 

العربي، لكن وبصراحة هناك مفارقة كبيرة بني محتويات ومواد بعض هذه الشهادات وبخاصة CPA  وخصوصية السوق العربية, حيث أخذت 

إن   . الوطنية والتشريعية اخلاصة  انفراد كل بلد عربي بقوانينه  إلى  الدولية وليس األمريكية, هذا باإلضافة  املعايير  البلدان تتبنى مؤخراً  هذه 

شهادة IACPA  تتقاطع مع هذه احلاجة حيث تعتمد وتتبنى املعايير الدولية، وكذلك متتحن املنتسبني وفق تشريعاتهم الضريبية والوطنية؛ وهذا 

التقارب والتوافق الكبير مع حاجة السوق العربي يطرحان السؤال الكبير على الطاولة: ملاذا لم تنتشر الشهادة  وتلق الصدى والقبول من مجتمع 

احملاسبني العرب؟ إن التفكير الناقد للمسيرة التي بدأت منذ مطلع التسعينيات والتحليل لألسباب يتمحوران ضمن اإلطار التالي:

إقليمية  احملاسب العربي وعدم ثقة اجلمعيات احملاسبية واجلهات النقابية احملاسبية في الوطن العربي بعضها ببعض ورفض اآلخر؛ حيث ال 	 

يوجد مؤسسة جتمع الكل وتوحد العاملني في هذا اجملال.

الثقة الكبيرة  بالشهادات االمريكية  في مجال احملاسبة والعلوم املالية، حيث تعتمد معايير جودة مرتفعة وحتافظ على إجراءات متشددة 	 

في عقد االمتحانات، وإصدار الشهادات رغم االختالف الكبير في بعض املواد واملقررات مثل الضرائب.

تَعّقد إجراءات اعتماد مزاولة املهنة في كل بلد عربي، ووجود أسس ومعايير خاصة لكل بلد تتطلب املزيد من اجلهد لتنسيق وإقناع كل بلد 	 

بأهمية شهادة IACPA   ومدى مالءمتها ملعايير وأسس اعتماد احملاسب القانوني ملزاولة املهنة.

كيف ميكن حتقيق الثقة واالنتشار؟

السعي لتوحيد القوى احملاسبية في الوطن العربي والسعي احلثيث لضمها في إطار اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني بحيث 	 

ينال املزيد من الشرعية  والقبول العربي.

إيجاد وتوفير املزيد من اخلدمات احملاسبية لألعضاء أو املهتمني في مجال احملاسبة في الوطن العربي، وذلك من خالل التفعيل اجليد للموقع 	 

اإللكتروني والتواصل املستمر والقيام باألنشطة املكثفة في األوساط احملاسبية واجلمعيات واجلهات ذات العالقة، بحيث يصبح املؤسسة 

الرائدة في هذا اجملال.
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ضرورة تكثيف العالقة مع املؤسسات األكادميية من خالل تشكيل جتمع من األكادمييني واملهنيني املعنيني مبهنة احملاسبة في الوطن العربي، 	 

وتبادل املعرفة واخلدمات في هذا اجملال، ومن ذلك على سبيل املثال عقد دورات متخصصة ومتميزة من خالل التعاقد مع مدربني متمرسني، 

وتدريب الطلبة واملتخصصني واملعنيني واملهنيني، وتسهيل إصدار الشهادات من اجملمع للمشاركني.

تشكيل جتمع للمدربني في مجال احملاسبة في الوطن العربي وإدارتهم، بحيث يتم حتقيق املنفعة للمتدربني واملدربني؛ مما يجعل اجملمع اجلهة 	 

واإلطار اللذين يوفقان بني كال الطرفني.

تطوير املواد ومقررات شهادة IACPA  القائم حالياً، حيث سيتم إصدار نسخة جديدة في نهاية هذا العام.	 

احملافظة على مستوى جودة االمتحانات وتعزيز الثقة باإلجراءات املتبعة خالل عقد االمتحانات.	 

عقد دورات IACPA  في مختلف مواقع الوطن العربي، مبا يؤدي إلى تفعيل وزيادة اإلقبال على الشهادة، وفهم موادها وأهميتها املهنية من 	 

خالل التدريب من قبل مدربني مهنيني متخصصني.

اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني - أساس راسخ
بقلم األستاذ عائد جبر

اخلرطوم - السودان

أعتز وأفخر كثيراً بأن أكون أول سوداني ينضم إلى اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني، 
الذي ميثل بيت اخلبرة األول في عاملنا العربي في مجال احملاسبة والتدقيق، مبا يتميز به أعضاؤه 
املهنة  تطور  في  التي تسهم  املهنية،  املعايير  أعلى  تطبيق  واسعة، وحرص على  من خبرات 

واملنتمني إليها.

بني  جتمع  التي  األخوية  الروح  الكبير  الكيان  لهذا  النضمامي  األولى  الوهلة  منذ  ملست  وقد 
لتقدمي كل عون  واستعدادهم  إليه،  االنتماء  راغب في  احتضان كل  أعضائه، وحرصهم على 
عاماً   30 منذ  أي  تأسيسه،  منذ  فيه  أصيل  عضو  أنه  اجلديد  القادم  يشعر  حتى  ومساعدة، 

مضت.

وال شك أن القيم النبيلة التي أرساها صاحب املبادرة إلنشاء هذا اجملمع سعادة الدكتور طالل 
أبوغزاله هي التي تعطي لهذا اجملمع تلك الروح اإلنسانية، التي يحتاج إليها أي كيان يسعى 

إلى ترجمة األهداف التي تأسس من أجل حتقيقها وفق أعلى معايير اإلتقان واجلودة.

وأشكر إخواني أعضاء مجلس اإلدارة الذين لم يتوانوا في تقدمي خبراتهم وجتاربهم لي، فقد 
مثل انضمامي إلى هذا اجملمع مرحلة فارقة في مشواري املهني، ودافعاً إلى تطوير الذات، والشعور مبزيد من االعتزاز باملهنة، والرغبة في املشاركة 

الفّعالة في كل نشاط يسهم في تطورها.

إن االحتفال مبرور ثالثني عاماً على االنطالق يدعو إلى وقفة تقوميية من أجل مزيد من العمل لتمضي املسيرة إلى غاياتها بأقصى درجات النجاح 
والتميز.

وما حتقق من إجنازات واضحة يؤكد أن اجملمع يسير في االجتاه الصحيح، وما اكتسبه من سمعة دولية ومكانة في األوساط املهنية على مستوى 
العالم يزيد العبء على أعضائه من أجل بذل جهد أكبر في سبيل احملافظة على هذه املكانة، وتقدمي األفضل لالرتقاء باملهنة في ظل عوملة تزيد 
من تعقيد كل ما يتصل بدنيا املال واألعمال، مما يزيد من حجم التحديات، التي يتطلب مواجهتها تخطيطاً أدق، ونشاطاً أوسع، من أجل املواكبة، 

واستشراف املستقبل.

واجملمع بقيادته الواعية وخبراته املتراكمة وعالقاته العربية والدولية املتينة ورؤيته العلمية ومهنيته العالية قادر –بإذن اهلل- على أن يواكب ويتطور 
ويتجدد ويرتاد آفاق املستقبل بخطا ثابتة وراسخة حتقق التطلعات وتلبي الطموحات.

أصدق تهانّي ملن عملوا وثابروا وأوصلوا اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني إلى هذه املكانة الدولية املرموقة على مدى 30 عاماً من البذل 
والعطاء، وأخلص الدعاء لهم بالتوفيق والسداد في املرحلة املقبلة لتأتي أينع ثماراً بإذن اهلل وتوفيقه.
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بقلم األستاذ سالم العوري – املدير التنفيذي للمجمع
عّمان – اململكة األردنية الهاشمية

منذ إلتحاقي للعمل في اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني وأنا أشعر كل يوم بالفخر للعمل في هذا الصرح الكبير. 

كان  وما  إلى حقيقة  هو حلم حتول  العالم  من حول  املهنيني  من  نخبة  مع  العمل  جتربة  إن 

األثر  كل  عريقة  مهنية  شخصيات  مع  للتعامل  كان  فقد  اجملمع،  في  عملي  لوال  ليتحقق 

في تطويري مهنياً وفنياً وحتى إجتماعياً، ملا يتوفر عليه هؤالء األشخاص من خبرات مهنية 

وإجتماعية تراكمت لديهم عبر السنني من خالل إحتكاكهم باملهنيني حول العالم وجناحهم 

في جتاوز التحديات والصعاب والتغلب عليها. 

ال زلت أذكر اللقاء األول مع األب الروحي للمهنة »سعادة الدكتور طالل أبوغزاله« غير مصدقاً 

أنني أقف في حضرة هذا الصرح املهني الشامخ والذي له الفضل الكبير من بعد اهلل في 

وصولي إلى ما أنا عليه اآلن من طموٍح وعزمية وحٍب للعمل والتطور، وهو الذي كان دوماً داعماً 

وراعياً للشباب، معلماً وأباً ومحفزاً لتحقيق النجاح. 

ومن خالل عملي على رأس اإلدارة التنفيذية للمجمع ملسُت مجموعة من األهداف التي حققها 

اجملمع والتي كان وضعها عند تأسيسه في عام 1984 من تطويٍر للمهنة ودعٍم للمهنيني، وبالرغم من كل األهداف احملققة فقد دأب مجلس إدارة 

اجملمع على البحث املستمر عن التطوير والتحديث والوصول باجملمع إلى مصاف اجلمعيات الدولية من خالل مشاركته في جميع احملافل املهنية 

الدولية وطرحه ملؤهالت وإصداراٍت مهنية جديدة تواكب التغيرات واملتطلبات الدولية في مهنٍة دائمِة التطور. 

وفي النهاية أتوجه بجزيل الشكر لكل أعضاء اجملمع ولكل زمالئي في العمل ولكل مهني عربي يحرص على تقدم وتطور املهنة في وطننا العربي، 

متمنياً املزيد من التقدم والنجاح للجميع. 

اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني - صورة زاهية
بقلم األستاذ أشرف خليل علي خليل

اخلرطوم - السودان

احملاسبة  مجالي  في  العربية  الكفاءات  فيها  تنصهر  بوتقة  ميثل  الذي  القانونيني،  للمحاسبني  العربي  الدولي  اجملمع  بعضوية  كثيراً  تشرفت 

واملراجعة، حتى غدا املرجع املهني األول، بجهوده املستمرة على مدى 30 عاماً، وسمعته الدولية.

وقد فتحت لي عضويتي في هذا الكيان املهني األبواب على مصراعيها للتعرف إلى خيرة اخلبرات العربية في ميدان تخصصي املهني، ومنحتني 

مزيداً من الثقة، ودفعتني إلى تطوير الذات، فكان أن اجتهدت لنيل زمالتها، التي لها مكانتها املهنية، حتى تشرفت بها، لتفتح أمامي الباب 

واسعاً في عملي املهني، فالتحية للذين بادروا بإنشائه، وعلى رأسهم الرئيس األستاذ الدكتور طالل أبو غزاله، وصحبه امليامني، ولكل الذين حتملوا 

عبء تطويره وحتديثه؛ ليصبح بهذه الصورة الزاهية املشرفة للعرب.
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بقلم األستاذ إبراهيم بن محمد السبيل - عضو مجلس اإلدارة
الرياض – اململكة العربية السعودية

بأبيات شعر ملؤها احلب والتقدير للدكتور طالل أبوغزاله أهدى عضو مجلس اإلدارة األستاذ إبراهيم بن محمد السبيل هذه األبيات له مبناسبة 

مرور ثالثني عاماً على إنشاء اجملمع.

ومن تََسّميت باسم اجملمع العربي حييت يا شمعًة في املوطن العربي   

إطاللةمٌ املهنــيِّ البالــغ األدِب لقــد أطل طـاللمٌ حيــن أسسُه   

عقبى له ولنـا يوبيله الذهبـــي     ً حي اجملمع في يوبيله وغـــدا

عزمــاً قويّــاً بال عجٍز وال نصبِ    ً خطوت في دربك املرســوم مّتئدا

بلغت شأواً سمـا في عالي الشهـبِ أصبحت صرحاً تشد اليوم مـهنتنا   

كيما تســنّم َشأواً عالــي الـرتبِ تُساير الركبِ في عــزٍم وفي ثقٍة   

أنا هنا شمعةمٌ في املوطِن العربــي وترفُع الصوت في الدنيـا وتعلنـها   
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مكاتب اإلتصال

األردن – عّمان
هاتف :900 5100 6 )00962(

فاكس: 901 5100 6 )00962(
www.iascasociety.org :موقع إلكتروني
info@iascasociety.org : بريد إلكتروني

السعودية – الرياض
هاتف : 2936 464 1 )00966(

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

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

Jeddah@ascasociety.org :بريد إلكتروني

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

 Khobar@ascasociety.org:بريد إلكتروني

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

Dubai@ascasociety.org :بريد إلكتروني

اإلمارات العربية املتحدة – أبو ظبي
هاتف : 4425 672 2 )00971(
فاكس: 3526 672 2 )00971(

Dubai@ascasociety.org :بريد إلكتروني

اإلمارات العربية املتحدة – الشارقة
هاتف : 6622 575 6 )00971(
فاكس: 6655 575 6 )00971(

Sharjah@ascasociety.org :بريد إلكتروني

اإلمارات العربية املتحدة – رأس اخليمة
هاتف : 8427 228 7 )00971(
فاكس: 5929 228 7 )00971(

 Rak@ascasociety.org  :بريد إلكتروني

اجلزائر - اجلزائر
هاتف : 419 341 21 )00213(
فاكس: 423 341 21 )00213(

Algiers@ascasociety.org:بريد إلكتروني

الكويت - الكويت
هاتف : 3004 243 2 )00965(
فاكس: 0111 244 2 )00965(

Kuwait@ascasociety.org :بريد إلكتروني

سلطنة ُعمان - مسقط
هاتف : 153 560 24 )00968(
فاكس:794 567 24 )00968(

Muscat@ascasociety.org :بريد إلكتروني

البحرين – املنامة
هاتف : 0003 755 1 )00973(
فاكس: 0049 755 1 )00973(

Bahrain@ascasociety.org :بريد إلكتروني

قطر - الدوحة
هاتف : 4023 442 4 )00974(
فاكس:5687 442 4 )00974(

Doha@ascasociety.org :بريد إلكتروني

مصر - القاهرة
هاتف :2200 3300 2 )0020(
فاكس:5256 3304 2 )0020(

Cairo@ascasociety.org :بريد إلكتروني

سوريا – دمشق
هاتف : 0160 214 11 )00963( 
فاكس:0164 214 11 )00963( 

Damascus@ascasociety.org :بريد إلكتروني

ليبيا – بنغازي
األستاذ قيس الدرة

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

Libya@ascasociety.org :بريد إلكتروني

لبنان - بيروت
هاتف :222 754 1 )00961( 
فاكس:858 353 1 )00961( 

Beirut@ascasociety.org :بريد إلكتروني

فلسطني - غزة
هاتف:6917 282 8 )00970( 

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

فلسطني – رام اهلل
هاتف :8221 298 2 )00970( 
فاكس:8219 298 2 )00970( 

Ramallah@ascasociety.org :بريد إلكتروني
العراق - بغداد

هاتف :0524 747 1 )00964( 
فاكس:901 5100 6 )00962( 

Baghdad@ascasociety.org :بريد إلكتروني

اليمن - صنعاء
هاتف :411 433 1 )00967( 
فاكس:422 433 1 )00967( 

Yemen@ascasociety.org :بريد إلكتروني

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

Khartoum@ascasociety.org :بريد إلكتروني

تونس - تونس
هاتف :024 841 71 )00216( 
فاكس:655 849 71 )00216( 

Tunisia@ascasociety.org :بريد إلكتروني

اململكة املتحدة – لندن
األستاذ أنطوان مطر

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

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