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المساام" أتأساايس وتطااوير هيئااة محاساابية مهنيااةأ هااو الجاا   ا و  ماان دلياا   مسااتندهاا ا ال

ناااة تطاااوير الهيئااااي المحاسااابية المهنياااة تأسااايس وتطاااوير هيئاااة محاسااابية مهنياااة    دتااا  لج

 وترجمتاا باللغااة اجنجلي يااة   1122االتحاااد الاادولم للمحاساابين  اام يااهر  براياار  و صاادر 
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 يما يتعلق بدقة واكتما  الترجمة و   ىجرا اي قد تترتب  ن  لك  حيث  ن الان  المعتماد 

 لكا ة ىصداراي االتحاد الدولم للمحاسبين هو الن  الصادر باللغة االنجلي ية.
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  استخدا  ه   الدلي : المقدمة:

تكمن رسالة اجتحاد الدولم للمحاسبين  م خدمة المصالحة العاماة و ام تع يا  وتقوياة مهناة 

المحاسبة  ل" نطاق العال  و المساهمة  م تطوير اقتصادياي دولياة قوياة  و لاك مان خاال  

جيع  لا" االلتا ا  بهاا و ياادة التقاارب الادولم حاو  وضع معايير مهنية  الية الجودة والتي

هاا   المعااايير  والتعبياار بوضااوو  اان المواضاايع المرتبطااة بالمصاالحة العامااة حيااث تكااون 

 .الخبرة المهنية  كثر ا مور صلة ب لك

       يمكن الحصو  مجانا  ل" نسخ من ه   الورقة بالتحمي  من الموقع االلكترونم 

(www.ifac.org) 

International Federation of Accountants 

529 5
th

 Avenue, 6
th

 Floor 

New York, NY 10017 USA 

 حقوق التأليـ  

لالتحااااد الااادولم للمحاسااابين. جمياااع الحقاااوق  ) 1121ديسااامبر (حقاااوق التاااألي  محفوظاااة 

هاا   النسااخ لالسااتعما   اام محفوظااة. يساامم بعماا  نسااخ ماان هاا ا العماا   يااريطة  ن تكااون 

الدراسااة ا كاديميااة  و االسااتعما  اليخصاام  و لاا"  ن ال ياات  بيعهااا  و تو يعهااا  ويااريطة 

ك لك  ن تحتاو  كا  نساخة  لا" الساطر التاالم الا ين يباين مللا  العما : أ حقاوق التاألي  

خدا  لالتحاد الدولم للمحاسبين. كا ة الحقوق محفوظة. تا  االسات ) 1121ديسمبر (محفوظة 

 بموجااااب ى ن ماااان االتحاااااد الاااادولم للمحاساااابين أ.يلاااا   االتصااااا  بقساااا  الموا قاااااي

(permissions@ifac.org)   للحصو   ل"   ن الستنساخ  و تخ ين  و نقا  ها   الوثيقاة

. وخال اً ل لك يجب طلب ى ن خط" من االتحاد الادولم للمحاسابين الستنسااخ  و تخا ين  و 

  الوثيقااة  باسااتثنا  مااا يساامم باا  القااانون. يرجاا" االتصااا  نقاا   و    اسااتخدا  مياااب  لهاا 

 (permissions@ifac.org) بالعنوان التالم:

ISBN # 978-1-60815-036-6 

http://www.ifac.org/
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 نظرة عامة

 معلومات عن هذا الدليل

 ئة محاسبية مهنية ت  ىنيال  وتطوير  بواسطة. ه ا الدلي  الخا  بإنيا  وتطوير هي2

التابعاة لالتحااد الادولم للمحاسابين )التام كاناي تعار   لجنة تنمية الهيئاي المحاسبية المهنية

سابقاً بفريق العم  الدائ  للدو  النامية(. يو ر الدلي  ىرياداي  ملية جيدة تتعلق بادور مهناة 

ية المهنية.  قد ت  تصاميم  ليكاون وسايلة  ملياة المحاسبة ودور ومسئولياي الهيئاي المحاسب

لمسا دة الجهاي التم تيارك  م ىنيا  هيئة محاسبية مهنية  والستخدام   م تطويرالهيئاي 

 المحاسبية القائمة.  

. يتناااو  هاا ا الاادلي  سلساالة ماان الحاااالي  تياام  حاااالي الاادو  التاام ال تتواجااد بهااا مهنااة 1

واجد  يها مهنة المحاسابة وتوجاد بهاا  يضااً رإلباة جنياا  المحاسبة  حاالي الدو  التم تت

هيئة محاسبية مهنياة والحااالي التام توجاد بهاا هيئاة مهنياة ولكنهاا تحتااد ىلا" م ياد مان 

التطوير والد  . وقد ت  تسليط الضو   ل" بعاض المجااالي المقترحاة كأسابقية  وييام  

 ن ا مر يرجع لك  مجمو اة  لك  هدا  ومياريع قصيرة  متوسطة وطويلة ا ج . ىال 

 و هيئة  يما يتعلق بتحديد ا ولوياي واججرا اي المتعلقة بها  ى تمااداً  لا" االحتياجااي 

 والظرو  الخاصة بها.

. ىن اجرياااداي والنصااائم والمااوارد التاام يتضاامنها هاا ا الاادلي  والمسااتند المصاااحب لاا   3

ر  اان القطاااع االقتصاااد  الاا   تتعلااق بالهيئاااي المحاساابية المهنيااة  مومااا بغااض النظاا

تخدم . ويفترض الدلي  بالتحديد   ن الهيئة المهنية ستكون لها الرإلبة  ام خدماة مصاالم 

واحتياجاي القطا ين الخا  والعا  كليهما. و موما نجد  ن ه   المصاالم واالحتياجااي 

بالقطااع  ميتركة بدرجة كبيرة بالنسبة للقطا ين. ولكن  ندما تنيأ مواضيع معينة تتعلاق

 العا    إن ه   المصالم واالحتياجاي يت  تحديدها وتوصيفها باختصار.
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. ال يوجد نمو د واحد يعد مالئمااً لكا  الادو   و لكا  هيئاة محاسابية مهنياة  ىال  نا  توجاد 4

مبااد  و دوار متسااقة للهيئااي المهنيااة   هاا ا الادلي  يناااقد تلاك المباااد  وا دوار ويااو ر 

لنسبة لألمور التم يل    خ ها  م اال تباار. يتكاون الادلي  مان  ربعاة بعض اجرياداي با

  ج ا  رئيسة:

 ىنيا  هيئة محاسبية مهنية. الجزء األول:   

  دوار ومسئولياي الهيئة المحاسبية المهنية. الجزء الثاني:   

 التعلي  واالختباراي. الجزء الثالث:   

 بنا  القدراي.  الجزء الرابع:   

وير  و تحسين برامج  و نياطاي  يكاون مان المها  للهيئاة المحاسابة المهنياة  ن  ند تط  

تكاون لهااا خطااة  ما  لتحقيااق  هاادا ها.  اجريااداي الخاصااة بتطااوير خطاط  ماا  يمكاان  ن 

تسااا د الهيئاااي المحاساابية المهنيااة  اام  هاا  الكيفيااة التاام ياات  بهااا وضااع المهااا  الرئيسااية  

ال منيااة جنجااا  المهااا . وقااد تاا  بالمسااتند المصاااحب لهاا ا المساائولياي  المااوارد  والفتااراي 

 األدوات والموارد التي تدعم- (Tools and Resources ) الدلي 

 .تطوير هيئة مهنية محاسبية

 تضمين  مثلة لخطط العم  و لك لبيان الكيفية التم يت  بها توثيق ه   اال تباراي.   

  مان  جا ا  المساتند المصااحب ملحاق با  باجضا ة ىل"  لك  اإن ها ا الادلي  وكا  جا   

دراساي حالة   دواي و مثلة يقصد منهاا تاو ير وساائ  مساا دة  ملياة تهاد  للمساا دة  ام 

 تفسير اجرياداي العملية الجيدة  وللمسا دة  م مواضيع التنفي  العملم.

يااة . ال يقصااد ماان اجرياااداي  ن تكااون ىل اميااة. وباادالً ماان  لااك يقصااد منهااا تااو ير مناق5

و مثلااة للممارساااي الجياادة  باا   اام بعااض ا حيااان يكااون ماان ا  ضاا   بالنساابة لهاا   

المجمو ااي  ن تأخا ها  ام اال تباار وتتبناهاا بالنسابة للحااالي والظارو  الخاصاة بهااا. 

وبالمثاا  ال يقصااد  ن تكااون اجرياااداي دلاايال كااامال السااتيفا  كا ااة متطلباااي  ضااوية 

 ن ها   اجريااداي تا  ربطهاا بمعاايير  ضاوية االتحااد االتحاد الدولم للمحاسابين. إليار 
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الدولم للمحاسابين لمساا دة الهيئااي  ام  ها  منظاور االتحااد الادولم بياأن دور الهيئااي 

 المحاسبية المهنية. 

. لقااد تاا  تطااوير هاا   اجرياااداي ى تماااداً  لاا" خبااراي الجهاااي المياااركة  اام النياااطاي 6

ممثلين لهيئاي المحاسبة المهنية بكا ة  نحا  العاال   المرتبطة بتطوير المهنة  وهم تيم  

هيئاي المحاسبة اجقليمية  الجهاي التام تتاول" ى اداد المعاايير  الهيئااي الدولياة  ياركا  

التطوير  والجهاي الحكومية. يتضمن الموقع االلكترونم لالتحاد الدولم للمحاسبين ماواد 

حاااد الاادولم للمحاساابين باجضااا ة ىلاا" ىضااا ية تاا  تطويرهااا بواسااطة مجااالس ولجااان االت

االتحاد الادولم . راجع موقع االتحاد الدولم للمحاسبينموارد ت  تو يرها من قب    ضا  

 و بفرق االتصا  التابعة لالتحااد لالياتراك  ام النياراي     www.ifac.orgللمحاسبين

.  مااا المعلوماااي المطلوبااة لالتصااا  بمااوظفم اساابيناالتحاااد الاادولم للمحالصااادرة ماان 

  يمكن اجطالع  ليها بقس  االتصاالي بالمستند المصاحب. االتحاد الدولم للمحاسبين

التابعااة لالتحاااد الاادولم للمحاساابين تطااوير  لجنااة تنميااة الهيئاااي المحاساابية المهنيااة. تااد   7

يلهااا وتركياا  اهتمامهااا بمصااالم مهنااة المحاساابة بكا ااة مناااطق العااال  و لااك ماان خااال  تمث

 الدو  النامية. وتقو  اللجنة بد   المهنة من خال :

   العم  مع المجالس واللجان التم تتول" وضع المعايير للتأكد من  نها  ل" و م تاا

 وتأخ   م ا تبارها ا مور المتعلقة بالمهنة بالدو  النامية.

 الادولم للمحاسابين وتقادي  الاد    مراقبة العم  ال   تقو  ب  مجاالس ولجاان االتحااد

 والمالحظاي حيثما يكون مالئماً.

  تيسير المسا داي للدو  التم تكون  يها المهنة  م طور النمو  و لك بالمياركة مع

الهيئااااي المنضاااوية تحاااي  ضاااوية االتحااااد الااادولم للمحاسااابين  هيئااااي المحاسااابة 

 اجقليمية والهيئاي ا خرى  اي العالقة.

 ناامج ىلتاا ا  العضاوية الخاا  باالتحاااد الادولم لالساتجابة الحتياجاااي العما  ماع بر

االتحاااد الاادو  الناميااة  ويياام   لااك الوصااو  ىلاا" المااوارد المتااو رة لاادى  ضااوية 

 والجهاي المانحة. الدولم للمحاسبين

http://www.ifac.org/
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ىن ه ا الدلي  هو الخطاوة ا ولا" لتاو ير مساا دة  ملياة لتطاوير المهناة ود ا  الجهاود    

ها الهيئاي الحالية والمرتقبة لكم تصبم هيئاي محاسابية كاملاة الفعالياة ولهاا القادرة التم تب ل

 لاا" المساااهمة  اام النمااو واالسااتقرار االقتصاااد  بكا ااة  نحااا  العااال . يمكاان اجطااالع  لاا" 

وا  ماا  التام تقاو  بهاا بموقاع  لجنة تنمية الهيئاي المحاسبية المهنياةمعلوماي ىضا ية  ن 

)راجااع قساا  االتصاااالي بالمسااتند  االتحاااد الاادولم للمحاساابينتصااا  بمااوظفم اللجنااة  و باال

 المصاحب(.

. هاا   الطبعااة المعدلااة ماان الاادلي  تاا  ى اادادها باللغااة اجنجلي يااة وهاام اللغااة الرساامية التاام 8

   من الدلي   قد تمي ترجمتهاا ىلا" 1117يعم  بها االتحاد الدولم للمحاسبين.  ما طبعة 

والفرنسااااية واالساااابانية والروسااااية. لالطااااالع  لاااا" هاااا   الترجماااااي  اللغاااااي العربيااااة

 لجناة تنمياة الهيئااي المحاسابية المهنياةوالترجماي التم تت  مستقبالً نرجو مراجعة موقع 

 التابعة لالتحاد الدولم للمحاسبين باليبكة العالمية:

http://www.ifac.org/about-ifac/professional-accountancy-

organization-development-committee 9  ت  نيار ها   الادلي   قاط  ام الياك .

االلكترونم وبموقع االتحااد الادولم للمحاسابين باليابكة. النساخة ا حادث مان الادلي  هام 

 النسخة التم ت  نيرها بموقع االتحاد الدولم للمحاسبين.

 مثلاااة  . تخطاااط اللجناااة لتحاااديث الااادلي   لااا"  سااااس مناااتظ   بإضاااا ة حااااالي دراساااة 21

االتحااد الادولم  وىريااداي ىضاا ية تكاون  كثار  ائادة للجمهاور. والمطلاوب مان   ضاا 

والمنظمااااي ا خااارى تقااادي   دواي  دراسااااي حالاااة وىريااااداي جضاااا تها  للمحاسااابين

لإلرياداي الحالية. وترحب اللجنة بأ  مقترحاي  و طلباي من كا ة  صاحاب المصالحة 

اجضااا ية  ويمكاان ىرسااالها ىلاا" البريااد االلكتروناام   يمااا يتعلااق باجرياااداي وا دواي

( MartaRussell@ifac.org;   GabriellaKusz@ifac.org.) 

  هدا  مهنة المحاسبة

.  اام كا ااة الاادو   بغااض النظاار  اان مسااتوى تطااور المهنااة بهااا  نجااد  ن العديااد ماان 22

ساابين المهنيااين يياااركون  اام مهنااة المحاساابة  مااثالً الكتبااة  ا يااخا  باجضااا ة للمحا

ماسااكوا الااد اتر   نيااوا المحاساابة وخباارا  تقنيااة المعلوماااي. ىن هاالال  ا يااخا  لااديه  

mailto:MartaRussell@ifac.org
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وظااائ  ومهاااراي  دياادة ومختلفااة  اام مجاااالي  دياادة ومختلفااة  يضاااً.  هاا  يعملااون  اام 

.  جمايعه  مهنياين وكا  مجمو اة الممارسة العامة  الصنا ة والتجارة  التعلي  والحكومة

منه  لديها قدراي وكفا اي ممي ة. ىال  ن التنمية المستدامة لمهنة المحاسبة يمكن تحقيقها 

 ل" نحو   ض  من خال  ىيجااد هيئاة )هيئااي( محاسابية مهنياة تكاون  هادا ها ا ساساية 

ير المهنياة  هم حماياة المصالحة العاماة  ام كا اة ا ماور المتعلقاة بالمهناة  وضاع المعااي

خاصاااة المعاااايير المتعلقاااة بالسااالوك المهنااام  وتمثيااا  المحاسااابين المهنياااين وماااوظفم 

 المحاسبة.

 و يما يلم ن كر ا هدا  العريضة لمهنة المحاسبة: 21

  "حمايااة المصاالحة العامااة ماان خااال  التأكااد ماان  ن   ضااائها يلت مااون بااأ ل

 درجة من معايير سلوك وآداب المهنة.

    ل" ا ترا  الجمهاور بسلسالة الخادماي الواساعة المنطوياة السعم للحصو

  ل" المهارة التم يقدمها المحاسبون المهنيون و نيو المحاسبة.

  التأكد من  ن طالب الهيئاة المهنياة يكتسابون المعر اة والمهااراي والقاي  التام

يحتاجونهااا ليصاابحوا   ضااا  بالمهنااة  و ن ا  ضااا  يحااا ظون  لاا" تلااك 

 اي والقي  ويطورونها طيلة مساره  المهنم.المعر ة والمهار

   التمتاااع بسااامعة حسااانة لااادى الطاااالب    ضاااا  المهناااة  الجهااااي التنظيمياااة

 الحكوماي  المنظماي اليريكة والجمهور  موما.

 .االستجابة الحتياجاي   ضائها 

 .تع ي  سمعتها 

 .ترقية وحماية  هدا  واستمرارية الهيئة والمهنة 

 قانونية   ضائها.المحا ظة  ل" الحقوق ال 
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  التأكد من االستقال  المهنم للمحاسبين بغض النظر  ان الصافة التام يعملاون

 بها.

 .تطوير المحاسبة النظرية والعملية والجوانب المتعلقة بها من كا ة  وجهها 

 .تحديد معايير التأه  لعضوية الهيئة 

 .الترتيب لتقوي  الجهاي المريحة التم تسع" للحصو   ل" العضوية 

  التطوير والمحا ظة  ل"  القاي  م   عالاة ماع الحكوماة وهيئااي المحاسابة

 ا خرى الوطنية واجقليمية والدولية والجهاي المرتبطة بها.

  التأكاااد مااان  ن ا  ضاااا  يتحصااالون  لااا" اجريااااداي الضااارورية الفنياااة

واجرياداي المتعلقة بآداب المهنة التم تمكنه  من استيفا  احتياجاي المجتمع 

 م المجاالي التم لديه   يها خبراي ومعار  تخصصي . 

 .القيا  بالبحوث ونيرها 

  تمثيااا  المصااالحة العاماااة لااادى الجهااااي التياااريعية والتنظيمياااة  يماااا يتعلاااق

بالتيااريعاي والاانظ  والمعااايير والقوا ااد وا مااور ا خاارى الخاصااة بمهنااة 

 المحاسبة والمجاالي ا خرى المرتبطة بها.

  ااام وضاااع قوا اااد السااالوك المهنااام ومعاااايير المحاسااابة وضااع  و الميااااركة 

 والمراجعة.

  قيادة  ملية التطوير الخاصاة بهاا والعما  ماع الجهااي الوطنياة والدولياة  اي

 العالقة والتأكد من مياركة   ضائها ووصو  صوته  ىل" تلك الجهاي.

ا تحقياق ها   .  يو ر ه ا الدلي  مسا داي ومقترحاي بيأن الكيفية التام يمكان  ن يات  بها23

 ا هدا  العريضة.

  ن  ضوية االتحاد الدولم للمحاسبين
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. كمنظمة تمث  مهناة المحاسابة  لا" نطااق العاال   اإن االتحااد الادولم للمحاسابين يادرك 24

مدى الحاجاة لهيئااي محاسابية مهنياة قوياة وتتاو ر لهاا الماوارد  لا" نحاو جياد. تتكاون 

مهنياااة وطنياااة تمثااا  مجتمعاااة ا دوار  ضاااوية االتحااااد الااادولم مااان هيئااااي محاسااابية 

المختلفااة للمحاساابين  المااراجعين والمااوظفين  و  العالقااة العاااملين بالحكومااة  القطاااع 

 الخا   القطاع الثالث  والمجتمع  ل" نحو  وسع.

.ىن متطلباي  ضوية االتحاد الادولم للمحاسابين قاد تا  نيارها بالنظاا  الاداخلم لالتحااد. 25

للمحاساابين بااأن تأساايس هيئااة محاساابية مهنيااة قابلااة لالسااتمرار  ياادرك االتحاااد الاادولم

وتتو ر لها موارد جيدة يتطلب تطوير ونمو المهنة  ل" المدى الطوي . بالرإل  مان  نا  

ليس ضروريا تنفي  كا ة النياطاي الم كورة لكم يت  استيفا  متطلباي  ضوية االتحااد 

نياة يلا    ن تتاو ر لهاا اجمكانااي الملياة الدولم للمحاسبين  ىال  ن هيئاي المحاسبة المه

والتيغيلية  يكون لديها نظاا  للحوكماة مناساب و عاا   و ن تأساس قادراي كا ياة للقياا  

بالنياااطاي الهامااة التاام تقااع  اام نطاااق مساائولياتها القانونيااة  و  ناادما تكااون مثاا  هاا   

ب يات  تياجيع النياطاي ضرورية لضمان تطوير مهنة محاسبية  الية الجودة.له ا السب

الهيئاي المهنية النامية  ل" تركي  مواردها المحادودة  وال  لا" تطاوير وتنفيا  الهياكا  

 والنياطاي ال كورة به ا المستند.

. االتحاااد الاادولم للمحاساابين لدياا  مسااتوى واحااد ماان العضااوية وهااو يقباا   اام  ضااويت  26

االتحاااد الاادولم  ن  الهيئاااي المحاساابية المهنيااة لاللتحاااق باا  كأ ضااا   ساسااين. كمااا

يقب  كأ ضا  منتسبين المنظماي التم ال تستو م متطلبااي القباو  كأ ضاا   للمحاسبين

 ساساايين ولكاان ماان  هاادا ها تطااوير مهنااة المحاساابة. ) يمكاان اجطااالع  لاا" المسااتند 

المصاحب للتعر   ل" م يد من المعلوماي بيأن   ضا  االتحااد الادولم للمحاسابين  

 سبين (.ا ساسين والمنت

 متطلبات عضوية االتحاد الدولي للمحاسبين
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. كما هو مبين بالنظا  الاداخلم  اإن  ضاوية االتحااد الادولم للمحاسابين مفتوحاة لهيئااي 27

المحاساابة المهنيااة التاام تسااتو م المعااايير المطلوبااة. ويمكاان تلخااي  هاا   المعااايير كمااا 

 يلم: 

  بإجمااع  اا   كهيئاة مهنياة وطنياة تكون الهيئة معتر  بها  ىما بقرار قاانونم  و

و م وضع حسن داخ  منطقة االختصا  التم تتبع لها. و م حالة الجماع العا  

البد من وجاود دليا  يياير ىلا"  نهاا تحظا" باد   الجمهاور و صاحاب المصالحة 

 الرئيسيين.

  ن تستو م الهيئة االلت اماي المحددة ببياناي االتحاد الادولم الخاصاة بالت امااي 

ية. وى ا كاني الهيئة ل  تستو م بعد كا ة الت اماي العضوية  يلا    ن تعاد العضو

 خطة  م  واقعية ومفصلة الستيفا  تلك االلت اماي.

  تلت   الهيئة بالمياركة  م االتحاد الادولم للمحاسابين وتياجيع بارامج ونيااطاي

 وىصداراي االتحاد الدولم للمحاسبين مجلس معايير المحاسبة الدولية.

  تتو ر لها القدرة المالية والتيغيلية وهيك  مناسب للحوكمة. ن 

 .ن يكون لديها هيك  تيغي  داخلم يسمم لها بد   وتنظي    ضائها  

 بيانات التزامات عضوية االتحاد الدولي للمحاسبين

. يحدد االتحاد الدولم سبعة مجاالي مهمة يكون  يها   ضائ   كهيئاي محاسبية مهنية  28

اسااتيفا  احتياجاااي مهنااة المحاساابة والمساااهمة  اام تأساايس ىطااار  ماا   عااا  دوراً  اام 

االتحااد لوضع المعايير وتنظي  المهنة. ه   المجاالي ت  بيانها ببياناي الت اماي  ضاوية 

 وهم تغطم المتطلباي المتعلقة بما يلم:( SMOs )  الدولم للمحاسبين

  2 بيان الت اماي العضوية رق (SMO1الخا  بضمان ) .الجودة 

  1 بيااان الت اماااي العضااوية رقاا (SMO2 الخااا  بمعااايير التعلااي  الدوليااة )

 الخاصة بالمحاسبين المهنيين واجرياداي ا خرى الصادرة من لجنة التعلي .
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  3 بيااان الت اماااي العضااوية رقاا (SMO3)  الخااا  ببياناااي الممارساااة

مجلاس المعاايير المرتبطة بالمعاايير الدولياة وا وراق ا خارى الصاادرة مان 

 الدولية للمراجعة والتأكيد.

  4 بيااان الت اماااي العضااوية رقاا (SMO4)  الخااا  بقوا ااد ساالوك وآداب

 المهنة الخاصة بالمحاسبين المهنيين.

  5بيان الت اماي العضوية رق (SMO5)  الخاا  بالمعاايير الدولياة لمحاسابة

 لعا .القطاع العا  واجرياداي ا خرى الصادرة من لجنة القطاع ا

  6 بياان الت اماااي العضاوية رقاا (SMO6)  الخاا  بااالتحر  واججاارا اي

 التأديبية.

  7 بيان الت امااي العضاوية رقا (SMO7)  الخاا  بمعاايير التقاارير المالياة

 الدولية.

. يقر بيان الت اماي العضوية بأن لن تكون لكا ة   ضا  االتحاد الدولم للمحاسبين نفاس 29

 يما يتعلق بالتعلي   اليهادة  وضع المعاايير وتنظاي  المهناة. كماا  ن المسئولياي القانونية 

الهيئاي المحاسبية المهنية تعم   م قطا اي مختلفة من المهنة و ن بعض بيان الت امااي 

العضااوية ربمااا ال تنطبااق  ليهااا  اام مجمو هااا. و اام كا ااة ا حااوا  يكااون مطلوبااا ماان 

ى جهااده  لترقيااة وتيااجيع التقااارب مااع   ضااا  االتحاااد الاادولم للمحاساابين باا   قصااار

المعايير الدولية  ى ا ل  تكن هم الجهة التم تضع المعايير  و تنظ  المهنة و ن تسا د  ام 

تطبيق المعايير الدولية. ويعد العضو قد ب     ض  جهود  ى ا ل  يكن  م استطا ت  القيا  

 ضاا   يضاا تأسايس آليااي بأكثر مما قا  ب  الستيفا  التا ا  العضاوية المعاين. و لا" ا 

 لمراقبة مدى الت ا    ضائه  با حكا  وقوا د سلوك وآداب المهنة.

 يمكن الوصو  لبيان الت اماي العضوية بالموقع:

program-ifac/membership/compliance-http://www.ifac.org/about  

تتو ر بيان الت اماي العضوية باللغة العربية  الفرنساية  االسابانية والروساية بموقاع االتحااد 

http://www.ifac.org/about-ifac/membership/compliance-program
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/compliance-program
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الاادولم  و ماان خااال  االتصااا  بمااوظفم االتحاااد الاادولم للمحاساابين )  نظاار قساا  االتصااا  

 بمستند ا دواي والموارد (.

 تقديم طلب لاللتحاق بعضوية االتحاد الدولي للمحاسبين

ىن  ملية طلب  ضاوية االتحااد الادولم للمحاسابين هام  ملياة يااملة تتطلاب مان مقاد  . 11

 الطلب:

 .ىكما  سلسلة من النما د بعضها يتو ر  قط ىلكترونيا 

 .تقدي  قوائ  مالية مراجعة 

   الحصو   ل" تأييد من  حد   ضا  االتحااد الادولم للمحاسابين لتريايم مقاد

 الطلب للعضوية.

 د للتريايم بضارورة ى اداد وتقادي  تقريار ا تمادياة  ان ىخطار العضو المسان

 الجهة المريحة للعضوية.

 .تقدي  يهادة الت ا  برسالة االتحاد الدولم للمحاسبين 

 .تقدي  رسو  تقدي  الطلب 

جميع اججرا اي والنما د المطلوبة يجب  ن يت  تقديمها لموظفم االتحاد الدولم للمحاسابين 

لتقو  الجمعية العامة لالتحااد الادولم للمحاسابين باالنظر  يهاا  من  ية سنة  31/12  م حدود

 خال  تلك السنة.

بالنسبة للهيئاي المحاسبية النامية يفض   ن تتص  بموظفم االتحااد الادولم للمحاسابين حتا" 

خااال  المراحاا  المبكاارة ماان تطورهااا لكاام يتااو ر لهااا  هاا  اججاارا اي  تأساايس  القااة مااع 

محاسبين ال ين يمكن  ن يسا دوا  ام تاو ير ماوارد و دواي مفيادة  موظفم االتحاد الدولم لل

مااواد تقاادي  طلااب العضااوية باجضااا ة ىلاا" تحديااد جهاااي التاادرب ويااركا  التو مااة. يمكاان 

الرجااوع لمسااتند ا دواي والمااوارد لإلطااالع  لاا" م يااد ماان المعلوماااي بخصااو  هاا   

 موقع االتحاد الدولم للمحاسبين.ا مور.آخر تحديث له   المعلوماي يمكن اجطالع  لي  ب
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 المســرد

 

 :المجموعة المحاسبية

هاام منظمااة تمثاا  هيئاااي محاساابية مهنيااة تيااترك  اام خصااائ  معينااة ) اللغااة  الثقا ااة  

التقارب  ...الخ (  ترك  نياطاتها بدرجة كبيارة باال تمااد  لا" ها   الخصاائ  المياتركة 

 وتقو  بتو ير احتياجاي   ضائها.

 :ــةفني محاسب

هو يخ  مرتبط بعم  محاسبم  نم يقو  بمها  مساا دة بكا اة مجااالي مهناة المحاسابة  

بما  م  لك القطاع العاا  والمراجعاة الداخلياة.  ام بعاض ا حياان يياار ىلا"  نام المحاسابة 

 بمصطلم أ موظفو المحاسبة الفنيَّين أ.

 (:Councilالجمعية العامة )

يئة المحاسبية المهنياة. وتكاون مسائولة  ان قياادة الهيئاة هم الجهة الرئيسية التم تحك  اله 

 للتأكد من تحقيق  هدا ها ومن  نها تعم  بفعالية وكفاية.

 (:IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية )

هو مجلس مستق   يتول" وضع المعايير معتمداً  لا" التمويا  مان القطااع الخاا   وهاو  

لعامااة  بتطااوير مجمو ااة واحاادة  اليااة الجااودة ملتاا    ن يقااو   ماان  جاا  تحقيااق المصاالحة ا

وقابلة للفه  واجنفا  من معايير المحاسبة الدولية التم تتطلب معلوماي تنطو   ل" اليفا ية 

 وقابلة للمقارنة بالقوائ  المالية الخاصة با إلراض العامة.  

 (  IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين )
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مهنة المحاسبة ومكرسة لخدمة المصالحة العاماة منظمة تغطم كا ة دو  العال  خاصة ب  هم

مان خاال  تقويااة المهناة والمسااهمة  اام تطاوير اقتصااادياي دولياة قوياة. تقااو  ها   المنظمااة 

بوضع معايير دولية لسلوك وآداب المهنة  للمراجعة والتأكيد  للتعلي  ومحاسبة القطاع العاا  

"  دا  المهاا  الموكلاة ىلايه  بدرجاة وتقو  بإصدار ىرياداي لتيجيع المحاسبين المهنياين  لا

  الية من الجودة.

 عضو االتحاد الدولي للمحاسبين:

هااو هيئااة محاساابية مهنياااة تاا  قبولهااا بعضااوية االتحااااد الاادولم للمحاساابين وتحااتفظ  ااام   

  ضويتها بموق  جيد.

 الرئيس:

(. Council)هو اليخ  ال   يقود الهيئة المحاسبية المهنية وال   تنتخبا  الجمعياة العاماة 

 وهو ال   يو ر القيادة المحكمة واجستراتيجية الياملة للهيئة المحاسبية المهنية.

 المدير التنفيذي:

يقااود االنجااا اي التاام تحققهااا الهيئااة  يمااا يتعلااق بأهاادا ها اجسااتراتيجية ويكااون مساائوال  اان 

 ىدارة اليئون اليومية للهيئة.

 الهيئة المحاسبية المهنية:

ون  ضويتها من   راد و/ و مكاتب تقاو  بمهاا   ام مجااالي المحاسابة و/ و هم هيئة تتك 

 المراجعة وتلت   بمعايير الممارسة. تمنم  ضوية الهيئة بعد استيفا  متطلباي القبو .

 المحاسب المهني:

هو يخ  يكون  ضواً بهيئة تنضو  تحي  ضوية االتحاد الادولم للمحاسبين.وييا   لاك 

ثاا   نيااو المحاساابة  المحاساابين  الااراجعين الااداخليين والخااارجيين  العديااد ماان المهنيااين م

 موظفو الموا نة وكبار المحاسبين.

 هيئة محاسبية إقليمية:
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هاام هيئااة تمثاا  مهنااة المحاساابة باااجقلي  المعناام. ويياام    ضااالها هيئاااي محاساابية مهنيااة 

  ردية تعم  باجقلي   و لها اهتما  ب لك اجقلي .

 العضوية:بيانات التزامات 

 صاادرها مجلااس االتحاااد الاادولم للمحاساابين وهااام تحاادد مااا هااو مطلااوب ماان ا  ضاااا  

والمنتسبين من تيجيع وتضمين والمسا دة  م تطبيق المعايير الدولية الصاادرة مان االتحااد 

الاادولم للمحاساابين ومجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة. وهاام تحاادد كاا لك متطلباااي ضاامان 

 جرا اي التأديبية.الجودة والتحرياي واج
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 الجزء األول أ: تأسيس هيئة محاسبية مهنية

 دليل بدء عملية التأسيس

 مقدمة:

.   د االتحاد الدولم للمحاسبين ها   اجريااداي لتساتفيد منهاا الهيئااي الجديادة والنامياة. 12

كثيرا وربما يكون صعبا  ل" الهيئاي الجديادة والنامياة  همهاا إلير  نها  صبحي مفصلة 

جياادا. وبالخصااو  نجااد  ن اسااتيفا  بياناااي الت اماااي العضااوية يمثاا  تحااديا  يااة هيئااة 

 جديدة  و ت  تيكيلها قريبا.  

. تعانم الهيئاي الجديدة من  د  تاو ر الماوارد: الملياة   البيارية  التعليمياة والفنياة.  ام 11

 ولااا" تعتماااد مثااا  هااا   الهيئااااي   ااام تأسيساااها وتنظيمهاااا وحركتهاااا  لااا" المرحاااة ا

المتطو ين.  أسبقياتها لن تكون مرك ة  ل" استيفا  المعايير الدولية ب  تتج  ىل" جا ب 

الد   السياسام  بناا  قا ادة للعضاوية وتأسايس قناواي يمكان اال تمااد  ليهاا  ام تاو ير 

 الدخ  المالم المطلوب.

ملخصا تا  تصاميم  لوضاع ها   الهيئااي  ام االتجاا  الصاحيم الا    ام   يما يلم ىطارا  

 النهاية يقودها ىل" طلب  ضوية االتحاد الدولم للمحاسبين  م مرحلة الحقة.

  هدا  الهيئة المحاسبية المهنية

. تعد الهيئة المهنية المنظمة جيدا ج   مهما من مهنة المحاسبة. وا هدا  الرئيساة لهيئاة 13

 المهنية تيم :المحاسبة 

  حماية المصلحة العامة من خال  التأكد من الت ا    ضاائها باأ ل" المعاايير المهنياة

 والسلوك المهنم.

 تحديد معايير العضوية 

 تنظي  ا  ضا  العاملين بالممارسة العامة 

  ترقية مصالم   ضائها 
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 تحديد متطلباي الدخو  بالنسبة للطالب 

 وحصاوله   لا" الياهاداي )ييام   لاك التطاوير  الترويج لتعلي  وتدريب المحاسبين

 المهنم المستمر والخبرة العملية (

  تطوير  القاي جيدة ماع الحكوماة هيئاي المحاسابة الوطنياة ا خارى والمجمو ااي

 اجقليمية

 المسئوليات العامة لجهات االختصاص والهيئات المهنية

اي المحاسبة المهنياة  هنااك اتجاا  .  يما يتعلق بالمسئولياي العامة للجهاي المختصة وهيئ14

 نحو هيك  يت  و قا ل : 

  يكااون لاادائرة حكوميااة المساائولية الياااملة بالنساابة للمهنااة وتقااو  بساان التيااريعاي

 المناسبة.

  يقو  مجلس مراقباة  اماة مساتق  بمراقباة المهناة  لا"  سااس ياومم  للتأكاد مان  ن

 ل"  اتقها.الهيئة المهنية مسئولياي المصلحة العامة الملقاة  

  تقااو  مجااالس مسااتقلة بوضااع معااايير المحاساابة والمراجعااة  بااالرإل  ماان  ن الهيئااة

يمكاان  ن تصاادر بياناااي ممارسااة  و قوا ااد ممارسااة مقبولااة ىمااا  مومااا  و بالنساابة 

لقطاااع  و مجااا  معااين   و ربمااا تقااو  باا لك الجهااة المساائولة  اان وضااع معااايير 

 المحاسبة والمراجعة.

 ية بالمها  المحددة بدستورها ونظامها الداخلم.تقو  الهيئة المهن 

 .يمكن  ن يكون للهيئة المهنية  يضا جمعياي محلية 

 الهياكل النظامية والمعايير المهنية

. يجب  ن يكون للهيئة المهنية الهيك  النظامم الخا  بها وال   ينسج  مع ىطار العما  15

 موما من:القانونم الوطنم.ىن  ناصر الهيك  النظامم تتكون  
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  قااانون للمحاساابين  و تيااريع آخاار يقاار الهيئااة المهنيااة ككيااان قااانونم يمثاا  المهنااة

 ويجو   ن يعطيها صالحياي تنظي    ضائها. 

 .دستور ونظا  داخلم 

 . متطلباي االنضما  وسج  با  ضا 

  .) قوا د سلوك وآداب المهنة التم تتعدى اجطاار القاانونم )ماثالً  حكاا  االساتقال

تكون ه   القوا اد مبنياة  لا" قوا اد سالوك وآداب المهناة الصاادرة مان يجب  ن 

 االتحاد الدولم للمحاسبين

الهيئاي التم لها   ضا  مساتقطبون مان القطااع العاا  يجاب  ن تأخا   ام اال تباار باأن   

معااايير   لاا" للساالوك تكااون مطلوبااة بالنساابة لهاالال  ا  ضااا   الاا ين هاا   اام وضااع 

 يتطلب ثقة الجمهور.

. يجب  ن تتبن" الهيئة المهنية معاايير معيناة  دا  نيااطاي   ضاائها  ى ا لا  تكان هنااك 16

ملسسة  خرى مسئولة قانونيا  ان ها ا النيااط. ها   المعاايير تيام  معاايير المحاسابة 

والمراجعااة  التاام قااد تكااون مبنيااة  لاا" معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة   و  بالقطاااع 

ية لمحاسبة القطاع العا   والمعايير الدولية للمراجعة. باجضا ة ىل" العا   المعايير الول

 لاااك  يمكااان للمنياااآي الصاااغيرة والمتوساااطة ىتبااااع معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة 

للمنياااآي الصاااغيرة والمتوساااطة والميااارو اي الصاااغيرة يمكااان  ن تتباااع ىريااااداي 

 ا ونكتاد للمحاسبة والتقرير المالية.

 د   الهيئة المهنية لتطوير:. يجب  ن ته17

 .نظ  تأديبية لأل ضا  ال ين ال يلت مون بأحكا  الهيئة 

 .نظ  ترخي  للمراجعين 

 .نظ  لمراقبة ا  ضا  العاملين بالممارسة العامة 

 هيكل الحوكمة
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التم تتحك   م الهيئة هام جمعيتهاا العاماة. وهام تتكاون مان  ادد قليا   . الجهة الرئيسية18

  ال ين يل    ن يكونوا ملهلين للمعايير الدولية.  م العادة يات  اختياار من كبار ا  ضا 

  ضااا  الجمعيااة العامااة بواسااطة  ضااوية الهيئااة. وياات  اختياااره   مومااا لفتاارة ثالثااة 

 سنواي يمكن تجديدها لمرة واحدة  و  كثر.

راي يقاود الجمعياة العاماة  ام العاادة رئايس ويمكان  ن يكاون لا  نائاب. وهماا يعماالن لفتاا 

 محدودة ويختارهما  مالئهما

 بالجمعية العامة.  

يمكن للجمعية العامة تعين لجان و رق  م  لمساا دتها  ام القياا  بنيااطاتها. ها   الجاان 

 و رق  م    م العادة  تيم :

 .لجان تنظيمية وتأديبية 

 )  لجان وظيفية ) مثال التموي 

 .رق  م  لمها  محددة  

 القدرات التأسيسية المهمة

. تحتااد الهيئاة المهنيااة لقادراي تأسيساية للااتمكن مان اساتيفا   هاادا ها وىحاداث م ياد ماان 19

التطااور.  الهيئااة المهنيااة الجدياادة تحتاااد كحااد  دناا" ماان المااوظفين ىلاا" ماادير تنفياا ى 

 وسكرتير  و ن تتو ر لهما القدرة  ل":

 ىدارة المكتب 

 ماااايح تحدياااد حفاااظ وتحاااديث ساااج  با  ضاااا  والطاااالب باساااتخدا  تقنياااة المعلو

 ا  ضا  الملهلين للقيا  بالمراجعة العامة وتمي ه   ن اآلخرين.

 .تنظي  اجتما اي الجمعية العامة  اللجان و رق العم  وى داد ا جندة والمحاضر 

 .تنظي  خدماي ا  ضا   االتصاالي  والعالقاي الوطنية والدولية 
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 .تنظي  الطالب  االختباراي سجالي التدريب 

 وير المهنم المستمر.تنظي  التط 

 . تنظي  الخدماي الفنية لأل ضا 

 .ى داد مكتبة 

 .معالجة المواضيع والمياريع القانونية والفنية 

   تااادبير  ماااور العالقااااي العاماااة والصاااحفية نيااااطاي التااارويج ) ماااثال  النااادواي

 الملتمراي (.

  تأساايس وىدارة  القاااي ملسساااتية مااع هيئاااي مهنيااة  خاارى  الحكومااة  وكاااالي

 لتنمية و صحاب المصلحة اآلخرين.ا

  الوصااو  لترجماااي المعااايير واجرياااداي الدوليااة للمحاساابة والمراجعااة وسااالوك

 وآداب المهنة.

 . التقصم والتأديب بيأن نياطاي ا  ضا 

 

 االختبارات والخبرة العملية

. كجاا   ماان متطلباااي دخولهااا  تحتاااد الهيئااة المهنيااة ىلاا" اختباااراي دخااو  ومتطلباااي 31

ريب. و اام  لااك يلاا   ىتباااع معااايير التعلااي  الدوليااة الصااادرة ماان مجلااس المعااايير تااد

 الدولية للتعلي  المحاسبم تحي ر اية االتحاد الدولم للمحاسبين. ه   المعايير تغطم:

  متطلباي دخو  برنامج التعلي  المحاسبم المهنم 

 محتوياي برامج التعلي  المهنم 

 المهاراي الفنية 
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 ياي والمواق  المهنيةالقي   ا خالق 

 متطلباي الخبرة العملية 

 تقي  القدراي والكفا اي المهنية 

 التطوير المهنم المستمر 

 متطلباي الكفا ة لمهنيم المراجعة 

 دعم األعضاء

 .يجب  ن تهد  الهيئة المهنية لد     ضائها من خال :32

 ويام  تحديد وتو ير ىمكانية الوصو  ىل" خدماي الد   المهنم  اي العالقة  

  لك التأمين  و د   تقنية المعلوماي

  د اا  ياابكاي ا  ضااا  النيااطين  كأساااس لمياااركة المعلوماااي  المواضاايع

 وا  كار

 تو ير اجرياداي والميورة الفنية 

   وتااو ير ىمكانيااة الوصااو  ىلاا" مااوارد المعلوماااي المحاساابية الحديثااة ) مااثال

 مكتبة مهنية وقوا د البياناي المرتبطة بها (

 و ير ىمكانيااة الوصااو  ىلاا" مااوارد تخطاايط وتطااوير المسااار المهناام  اي تاا

 العالقة

 االعتراف الدولي

. للحصااو   لاا" اال تاارا  الاادولم تحتاااد الهيئااة المهنيااة للحصااو   وال  لاا" ا تاارا  31

الدولة التام تنتمام ثا  بعاد  لاك ا تارا  الادو  ا خارى. وساو  ترإلاب الهيئاة المهنياة 

وية االتحااااد الااادولم للمحاسااابين ومنظماتااا  اجقليمياااة  يضاااا  ااام الحصاااو   لااا"  ضااا

والمجمو اي المحاسبية المعتر  بها. وللتقد   م اتجا  الوصو  ىل" اال ترا  الدولم  
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تقااو  الهيئااة المهنيااة بتطااوير قاادراتها  وتقااو  باسااتيفا  المتطلباااي الدوليااة مثاا  بياناااي 

 .االتحاد الدولم للمحاسبين الخاصة بالت اماي العضوية

 برنامج العمل واألسبقيات

. تحتاااد الهيئااة المهنيااة الجدياادة لتحديااد  يمااا يتعلااق بمياااريعها و لااك جحااداث م يااد ماان 33

 التقد   م سير العم  وتع ي  برامجها ونياطاتها. ون كر  دنا  بعض ه   ا سبقياي.

 األسبقيات على المدى القصير 

  والماراجعين وتحادد صاالحياي وضع التيريعاي التم تقار بوجاود هيئاة للمحاسابين

 ومها  الهيئة.

  تبناا" معااايير المحاساابة  والمراجعااة الدوليااة  ىجااا ة دسااتور ونظااا  داخلاام للهيئااة

 المحاسبية المهنية.

 .تبنم قوا د سلوك وآداب المهنة الصادرة من االتحاد الدولم للمحاسبين 

 للعضوية. تنظي  الدوراي التدريبية والتعليمية لأل ضا  ولأليخا  المريحين 

 األسبقيات على المدى المتوسط 

 .تعيين مدير تنفي   جدارة وتيغي  الهيئة المحاسبية المهنية 

 .تبنم الدستور والنظا  الداخلم للهيئة المهنية 

 .تيكي  الجمعية العامة للهيئة المحاسبية المهنية 

 .تأسيس سج  لأل ضا  والطالب 

 .تحصي  الرسو  السنوية من ا  ضا  والطالب 

 األسبقيات على المدى الطويل 

 .تنظي  ومراقبة ا  ضا  ال ين يعملون بالممارسة العامة 
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 .وضع اججرا اي التأديبية 

 .تقدي  الطلب للحصو   ل"  ضوية االتحاد الدولم للمحاسبين 

 األمور التي يلزم مراعاتها عند إنشاء هيئة محاسبية مهنية

ة مهنيااة هااو مبااادرة حكوميااة لتطااوير ماادخ  . ربمااا يكااون البا ااث جنيااا  هيئااة محاساابي34

وطنم لتنظي  المهنة  و ربما يكون مبادرة من مجمو ة محاسابين مهنياين يرإلباون  ام 

ىنيااا  منظمااة جباارا  نياااطاته . وقااد تتااراوو هاا   النياااطاي مااا بااين ىيجاااد ياابك  

نياا  معلوماااي بااين الاا مال   تقاادي  المعلوماااي والتعلااي   ىصاادار وتنفياا  معااايير مهنيااة  

 ومتعلقة بآداب المهنة  و وضع معيار قياسم للمحاسبين داخ  الدولة.

. النياطاي التم تقو  بها هيئة محاسبية مهنية جديدة ربما تعتمد  لا" الماوارد المتاو رة. 35

ىال  ن الهد  ا ساسم للهيئة يجب  ن يكون متسقاً مع واحد من  هدا  اجتحاد الدولم 

د مهناة المحاسابة لتكاون قاادرة  لا" تقادي  خادماي  اي للمحاسبين     تطوير وتعضي

جودة  الية تتوا ق مع المصلحة العامة. ىن ه ا الدور المه  وا ساسم  م العم   لا" 

تحقيق المصلحة العامة يجب  ن يات  ىبالإلا  لأل ضاا  المارتقبين  للحكوماة وللجمهاور 

جاة لاد   الهيئاة  موماً  ل" نحاو الا   يجعا  ها   ا طارا  تادرك بوضام مادى الحا

 المحاسبية المهنية ويلد  ىل" الحصو  منها  ل" الد   المطلوب.

.  ن هيئاااي المحاساابة ونياااطاتها تتغياار مااع ماارور الاا من.  الهيئااة المحاساابية التاام تاا  36

ىنيااالها  اام البدايااة لااربط   ضااائها بعضااه  باابعض  يمكاان  ن تتطااور ـ باا  ال بااد  ن 

ة هاد ها تحساين جاودة الخادماي المهنياة والمحا ظاة تتطور ـ لتكون هيئة محاسبية مهني

 ليها وتحقق  م النهاية المصلحة العامة.  يجب  لا" ا ياخا  الا ين يتولاوا ىنياائها 

 ام المرحلاة البداياة  ن يساعوا للحصاو   لا" المساا دة مان الادو  التام تكاون المهنااة 

اي  و المجمو ااي لديها  كثر تطوراً حيث تتو ر خدماي المراقبة   وك لك من المنظما

اجقليمياااة المالئماااة و/ و مااان االتحااااد الااادولم للمحاسااابين. يمكااان الرجاااوع للمساااتند 

المصاحب لإلطالع  ل" المعلماي المتعلقاة بنيااطاي الرقاباة  اي العالقاة وىريااداي 

 المراقبة الخاصة بهيئاي المحاسبة المهنية الصادرة من االتحاد الدولم للمحاسبين.
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ولم يياااجع  لااا" ىنياااا  الهيئااااي التااام تمثااا  المحاسااابين المهنياااين ومهناااة . االتحااااد الاااد37

المحاسبة كك   بغض النظر  ن القطاع ال   يعما   يا    ضاالها ـ الممارساة العاماة 

)المحاسبة والمراجعاة كليهماا(  الصانا ة والتجاارة  التعلاي  الحكاومم  و قطااع آخار ـ 

 خرى. إلير  ن االتحاد الدولم يدرك  ن ويقو  بترقية  ئاي معينة للمحاسبين ال"  ئاي 

بعض الهيئاي قد ت   و ساو  يات  ىنياالها لتخاد   قاط ا  ضاا  المارتبطين بقطااع  و 

وظيفاااة معيناااة. وبالفعااا  نجاااد بالعدياااد مااان الااادو  وجاااود هيئااااي منفصااالة للمحاسااابين 

والمراجعين. و م مث  ه   الحالاة  يجاب  ن تكاون العضاوية مفتوحاة  قاط لألياخا  

 لين   م حدود  لك القطاع   كمراجعين  و محاسبين مهنيين.المله

.   اد االتحاااد الادولم للمحاساابين ورقتااين تا  تصااميمها لتلخااي  ا ساباب التاام تثبااي  ن 38

خدمة المصلحة العامة ال تات  ىال مان خاال  تأسايس هيئاة محاسابية مهنياة قوياة. ىحادى 

ومهماااة لاااو را  المالياااة هااااتين الاااورقتين تااا  تصاااميمها لتقااادي  معلومااااي مختصااارة 

والمسئولين الحكوميين اآلخرين. ويمكن  يضااً اساتخدامها لتاو ير مثا  ها   المعلومااي 

 صحاب العالقة الرئيسين بالدولة مث  الجهاي التم تتول" ى داد النظ  والجهااي التام 

تقو  بالمراقباة  الاخ وقاد تا  ى ادادها لتاو ير ملخا  واضام وماوج  للنقااط الرئيساية. 

  ن يلخ   م اال تبار ضرورة  ن يكون المستند مالئماً للظرو  السائدة بالدولة. يل  

. الورقااة الثانيااة  كثاار تفصاايالً بحيااث يمكاان  ن تسااتخدمها المهنااة نفسااها لفهاا  المباارر 39

المنطقام الا   يقاا  خلا  الحاجاة لهيئااة مهنياة قوياة. ويمكاان اساتخدامها  يضااً لتااو ير 

العالقاة الرئيساين المارتبطين مبايارة بتطاوير الهيئاة  توضيحاً  كثار تفصايالً  صاحاب

 المهنية.

 يمكن اجطالع  ل" الورقتين بالمستند المصاحب.

 

 التشريع

 التشريع والهيكل القانوني والتنظيمي
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. لكم تنجم    منظمة يجاب  ن يكاون لاديها ىدراكااً واضاحاً لتوجهاتهاا و ن تكاون واثقاة 41

 ن تحقق بها ه   ا هدا . وقب  تناو  الهيك  القاانونم من  هدا ها والكيفية التم يمكن 

والتنظيمم لهيئة محاسبية جديادة  مان المها  االتفااق مبادئياً  لا" ا هادا  والنيااطاي 

الرئيسة للمنظمة و ل" الجدو  ال منام العاريض للتنفيا . مثا  ها   القاراراي يلا    ن 

والماوارد المالياة والبيارية التام تأخد  م الحسبان مرحلة تطور المهنة بالدولة المعنية 

يمكن  ن تتو ر للمنظمة. وساو  يحتااد صاانعوا القارار بالمنظماة ىلا"  ن يأخا وا  ام 

اال تبااااار  يضاااااً    اختال اااااي باالحتياجاااااي الفنيااااة  وبااااالمخطط التنظيماااام بالنساااابة 

لأليخا  الا ين يعملاون بالممارساة العاماة وكا لك ا  ضاا  الا ين يعملاون  ام كا اة 

نااب ا خاارى  مااثالً المااراجعين  المحاساابين المااوظفين  و المياااركين  مستيااار  الجوا

الضااااارائب  المستياااااارين اجدارياااااين  ا كااااااديميين والمسااااائولين الحكاااااوميين. هااااا   

االختال اي تنعكس  م  حيان كثيرة  ل" الهيك  القانونم والتنظيمم للهيئاي المحاسبية 

تم تتعلق  ل" نحاو خاا  بعما  الماراجعين المهنيةح وهم تنيأ من المصلحة العامة ال

وماان معااايير المحاساابة والمراجعااة الدوليااة والوطنيااة المصااممة للمحا ظااة  لاا" جااودة 

 التقارير المالية وتحسينها.

. بعااض العواماا  التاام يلاا    خاا ها  اام اال تبااار  نااد تحديااد الهيكاا  القااانونم والتنظيماام 42

 ا  ض  بالنسبة لهيئة مهنية جديدة:

  من ىنيا  الهيئة المهنية.الغرض 

 .اجطار القانونم الحالم  ىن وجد  لتنظي  المهنة 

  اادد الحاساابين الماالهلين بالدولااة وطبيعااة ماالهالته   موماااً  ويياام   لااك نااوع 

 ) نواع( اللقب المهنم ال   يحو ون  لي .

   الحماياااة القانونياااة  ىن وجااادي  لمسااامياي مهنياااة معيناااة )ماااثالً مراجاااع قاااانونم

 ..الخ(.محاسب  .

 .طبيعة المها  المفردة بالنظا   و القانون للمحاسبين المهنيين  ىن وجدي 
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  الكيفية التم يرجم  ن تتفا   بهاا المهناة والحكوماة  وييام   لاك حجا  الميااركة

 الحكومية  م النياطاي اليومية للهيئة المهنية.

  اام ى ااداد معااايير المحاساابة والمراجعااة التاام يتبعهااا  ااادة المحاساابون المهنيااون 

ومراجعااة القااوائ  الماليااة  مقارنااة بمتطلباااي الجهاااي التاام تتااول" وضااع المعااايير 

 الدولية.

 .طبيعة احتياجاي المهنة بالنسبة لبرامج التعلي  المستمر 

 .حج  الطلب المستقبلم المقدر للمحاسبين المهنيين بكا ة القطا اي داخ  الدولة 

 ر المحاساابين المهنيين ويياام   لااك حجاا  ونو يااة النظااا  التعليماام الخااا  بتطااوي

 طبيعة وحج  ا يخا  الملهلون المستعدون لتقدي  التعلي  والتدريب المطلوب.

  النياطاي والبرامج المحددة التم ساتقو  الهيئاة المحاسابية المهنياة بإنجا هاا وتلاك

التم تقو  بإنجا ها الهيئاي المهنية والهيئااي الحكومياة والهيئااي ا خارى التابعاة 

 ها.ل

  المااوارد التاام ماان الماارجم  ن تتااو ر لتموياا  نياااطاي الهيئااة المحاساابية المهنيااة

المقترحااة  وييااام   لاااك التمويااا  المتااو ر لالساااتثمار االبتااادائم وكااا لك التمويااا  

 المطلوب لتغطية تكالي  التيغي  المستقبلم. 

 ك نسبة المحاسبين بالدولاة الا ين لاديه   ضاوية بهيئااي محاسابية مهنياة خاارد تلا

 الدولة. 

. الخطوة التالياة هام تاأمين اتفااق  اريض  لا" الهيكا  القاانونم والتنظيمام الا   ساو  41

يضمن  لا"   ضا  وجا  تنفيا  نيااطاي الهيئاة بفا لياة وكفاياة. مان المها   ن تادرك  ن 

العديد من المها  تحتاد ىل"  ن يت  تنفي ها  ل"  ساس تطو م من قب  ا  ضا  ىلا"  ن 

توظيااا   ااادداً كا يااااً مااان الماااوظفين المااالهلين. القاااراراي االبتدائياااة تسااامم الماااوارد ب

 بخصو  الهيك  يجب  ن تتضمن  م الحد ا دن" ا مور التالية:

 .)ئاي ومتطلباي العضوية ) ضو  ساسم   ضو منتسب  طالب  
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  حكا  أالحقوق السابقةأ بالنسابة للعضاوية )    حكاا  قباو  ا ياخا  الا ين 

 قب   ن تحدد الهيئة المهنية متطلباي دخولها.ه  محاسبين سابقين 

    تكااوين وصااالحياي ومساائولياي جهااة الصااالحية العليااا )ييااار ىليهااا  اام هاا

الورقاة     أبالجمعيااة العاماةأ( و   لجنااة تنفي ياة  و مجمو ااة مفوضاة للقيااا  

 بمها  الجمعية العامة.

 . صالحياي ومسئولياي المدير التنفي   ا و 

 ي اللجنة الدائمة.صالحياي ومسئوليا 

 .لقب ) لقاب( العضوية 

 

 الدستور والنظام الداخلي

. بعد الوصو  ىل" اتفاق بخصو  نياطاي الهيئة المقترحة وبخصو  ا مور الهيكلياة 43

ا ساسية المحددة   ال   يمكن  ن يبد  العم   م تطوير وثائق تنظيمية رسمية ماثالً  قاد 

 تأسيس  و دستور ونظا  داخلم. 

دساااتور الهيئاااة المحاسااابية المهنياااة هاااو الوثيقاااة الرسااامية التااام تحااادد االسااا  والغااارض . 44

ومتطلباااي حوكمااة الهيئااة. وهااو يتضاامن  يضاااً متطلباااي العضااوية  حقااوق وصااالحياي 

 العضوية  النظا  التأديبم والمتطلباي المتعلقة بتعليق  استبعاد وى ادة العضوية

م  حياان كثيارة  وضاع مجمو اة مان اللاوائم الداخلياة . تختار الهيئة المحاسبية المهنية   45

تتضاامن متطلباااي متعااددة  اليااة المسااتوى ال تاات  بالضاارورة تغطيتهااا  لاا" نحااو مفصاا  

بالدسااتور. وا تماااداً  لاا" هيكاا  حوكمااة الهيئااة   ااإن اللااوائم الداخليااة يمكاان  اام العااادة 

 دستور.تعديلها وتحديثها بدرجة  كثر تكرر مما يمكن  ن يت  بالنسبة لل

ىن تطوير الدساتور  و النظاا  الاداخلم ساو  يتضامن  اددا مان القاراراي التام تكاون  كثار 

تفصيال بيأن  ناصر هنالك ضرورة لتضمينها بالدسااتير والانظ  الداخلياة للهيئااي المهنياة. 
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ه   العناصر تيم    ل" سبي  المثا   تكوين جهة الصالحية الرئيسة التم ييار ىليهاا  اادة 

العامااة  متطلباااي محا ظااة ا  ضااا   لاا"  ضااويته   و الحاجااة لترقيااة ياائون  بالجمعيااة

  البنود التم يت  النظر  ام تضامينها بالدساتور 2المهنة. وقد ت  بيان ه   ا مثلة بالملحق رق 

 و/ و النظا  الداخلم.
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 :1الملحق رقم

 م الداخليالبنود التي يتم النظر في تضمينها بالدستور و/أو النظا
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 مقدمــة

ا قسا  التالية تحدد البنود التام تحتااد الهيئاة ىلا" النظار  ام تضامينها ىماا بنظامهاا الاداخلم 

و/ و بالوثيقاااة الرسااامية لتياااكيلها  مثااا  القاااانون  الدساااتور  النظاااا  ا ساسااام  و مرساااو  

لتيااغيلية  لاا"   ضاا  التأسايس. ماان ا  ضاا   ن ياات  ىقاارار التفاصااي  والبنااود  اي الطبيعااة ا

نحاو بحياث  ن اال تبااراي القانونيااة والنظامياة المحلياة ال تكاون محصااورة  قاط  ام التااأثير 

 لا" البنااود المختاارة ولكاان يمكان  يضاااً  ن تتطلاب تضاامين بناوداً  خاارى. وى ا كاناي هناااك 

هيئااة معينااة وجاادي  نهااا ال تاا ا   بعااد مراجعااة هاا   القائمااة  تحتاااد للمسااا دة  اام تطااوير 

الدسااتور والنظااا  الااداخلم الخااا  بهااا   اايمكن لمثاا  هاا   الهيئااة  ن تتصاا  باالتحاااد الاادولم 

للمحاسبين للحصو   ل" م يد من المسا دة  و  ن تطلب من االتحاد الادولم ىيصاالها بهيئاة 

  م دولة لها ىطار قانونم مياب .

ىل"  س  الهيئاة  ولكان  أ لتييرInstituteيالحظ  ن  بكام  ه   القائمة تت  استخدا  كلمة أ 

هناك  سما   خرى يائعة وهم أجمعيةأ  و أاتحادأ. باجضا ة ىلا"  لاك  ربماا يكاون هنااك 

 اختال   م االس  اآلخر للجهة المتحكمة وموظفيها.

  عل" سبي  المثا  يمكن استخدا  المجمو اي التالية: 

 على بالنسبة للموظفينالوظيفة األ الوظيفة األعلى لغير الموظفين اسم الجهة المتحكمة

 الرئيس التنفي    رئيس المجلس مجلس هيئة المحا ظين

 المدير

أ أالاارئيس  Councilوقااد تاا   اام هاا   القائمااة اسااتخدا  مصااطلحاي أالجمعيااة العامااة ـ  

President أ والمادير التنفيا   ـExecutive Director ساو  تياير ها   الوثيقاة لكلماة .

أ. the member groupمصاطلم أ مجمو اة ا  ضاا  ـ أ بmembershipأالعضاوية ـ 

 فم النظا  الداخلم الفعلم والوثائق القانونية ا خارى ساو  يكاون ضارورياً و/ و مرإلوبااً  

اجيااااارة ىلاااا" اللقااااب الاااا   تسااااتخدم  مجمو اااااي ا  ضااااا . وا مثلااااة لهاااا   ا لقاااااب 
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نيون  محاساابون تيم  محاساابون ىداريااون مجااا ون  محاساابون قااانونيون  مراجعااون قااانو

 مرخصون ... الخ.

وباانفس القاادر الاا   يتاايم وجااود خياااراي بالنساابة لأللقاااب تتااو ر  يضاااً احتماااالي  دياادة  

للبنود ا خرى  و ن    هيئة جديدة يمكنها  ن تختار الخياراي التم تناسب البيئة التم تعما  

القصد منهاا مساا دة الهيئاة  يها. وا مثلة المقدمة ال يقصد منها  ن تكون  مثلة ياملة  ولكن 

  م تحديد ما تحتاد ىل" تضمين  بالوثائق الخاصة بها.

حينما يت  تيكي  الهيئة لج ب   ضا  من القطاع العا  والخا  كليهماا   يل مهاا التأكاد مان 

 ن  هدا ها ودستورها ونظامها الداخلم تتسع بدرجة كا ية الستيعاب  لك.  ماا الهيئاة القائماة 

توساايع حااق  ضااويتها ليياام  قطا ااا جدياادا  يلاا    ن تتأكااد ماان  ن تفويضااها التاام تسااع"  ل

 الحالم يسمم ب لك وىال يل   تعديل .
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  مثلة لبنود يل    خ ها  م اال تبار

 االســـم والغرض

 بنود يتم أخذها في االعتبار                       أمثلة  

معاااايير مهنياااة توحياااد مجمو اااة ا  ضاااا  بالدولاااة لتع يااا    ا هــدا 

 للممارسة  الية الجودة والمحا ظة  ليها.

 .االحتفاظ بمعايير لدخو  المهنة 

 . تع ي  مصالم ا  ضا 

   تيجيع العالقاي الودية بين الهيئة والمحاسبين المهنيين بالادو

 ا خرى.

 .مواكبة التطوراي الدولية التم تلثر  م مهنة المحاسبة 

 ع العاا   لا" اساتخدا  تيجيع ا ياخا  الا ين يخادمون القطاا

 معايير الكفا ة والممارسة المهنية  ند تصري  مهامه .

  تطااااوير  لاااا  وممارسااااة المحاساااابة  المراجعااااة والمواضاااايع

 المرتبطة بها وترقية معر ة الجمهور بها.

 .تيجيع  تجميع ونير الدراساي واجحصائياي البحثية 

 . العضويــــة1

 تاريخ سريان ه   ا نظمة الداخلية:  ضا  الهيئة  ند   ا  ضا  المحددين
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 ـ ا يخا  ال ين ت  قبو   ضويته  و قاً لألنظمة الداخلية. 

 ـ المكاتب التم ت  قبو   ضويتها و قاً لألنظمة الداخلية. 

 :  ساسم  طالب  ير م.األفراد  ئاي العضوية

 : مياركة  ملسساي   خرى.المكاتب

 

 متطلباي قبو  العضوية

جميع حاالي القبو   ما دا الحاالي الخاصة التام تتطلاب موا قاة   د القبو من/ ما ا يحد

العضوية )ماثالً االنادماجاي ماع هيئااي  ضاو   خارى( يجاب  ن 

توا ااق  ليهااا الجمعيااة العامااة و قاااً لألنظمااة الداخليااة. ومااع  ااد  

اجخال  با نظمة الداخلية  سيكون للجمعية العامة الخيار المطلاق 

 ا  الموا قة وسيكون قرارها نهائياً. يما يتعلق بإ ط

حاااالي القبااو  العاديااة لكاا   ئااة ماان 

  ئاي العضوية

 :مثا  للعضوية ا ساسية 

ـ  ن يكون مقد  الطلب قاد نجام  ام االختبااراي المقاررة  و اساتو " 

 متطلباي اللوائم المتعلقة بالقبو  حسب

 ما تحدد  الجمعية العامة من وقي آلخر. 

طلااب قااد  كماا  الماادة المحااددة للخدمااة بالمحاساابة ـاا  ن يكااون مقااد  ال

 حسب ما هو محدد من قب  الجمعية العامة.

 ـ ت  التأكد من  ن مقد  الطلب يتمتع بسمعة حسنة.

ـاا يوا ااق مقااد  الطلااب  لاا"  ن يكااون   بعااد  ن ياات  قبولاا   ملت ماااً 
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 بمتطلباي النظا  ا ساسم وا نظمة الداخلية

 واللوائم. 

 ر ية:مثا  للعضوية الي 

ـاا ا  ضااا  الياار يين ال يتلقااون يااهادة قبااو  وال يسااتخدمون اللقااب 

 ال   تمنح  الهيئة وال يجو  له   ن

 يقدموا  نفسه  كأ  يئ آخر إلير  نه    ضا  ير يين بالهيئة. 

مواصاااافاي قبااااو  العضااااوية بصاااافة 

 خاصة

 :مثلة   ضوية أ الحقوق السابقة أ  

 ياخا  التااليين  ام حادود ـ تفوض الجمعية العامة بقبو   ضوية ا

 ستة  يهر من تاريخ تأسيس الهيئة:

ـاا ا يااخا  المياااركين  اام الممارسااة العامااة  و اليااخ  الموظاا  

 بالممارسة العامة داخ  الدولة وال ين: 

)   ( كانوا يركا   م الممارسة العاماة لمادة ال تقا   ان ــاـ سانة     

 مكتب يوظ  ما ال يق   ن ــ موظفاً 

 تقدي  طلب العضوية.  و  ند تاريخ

) ب ( كااانوا مااوظفين  اام الممارسااة العامااة لماادة ال تقاا   اان ـااـ ساانة 

 ( يوظ  ما ال يق officeبمكتب )

( يوظا  firm ن ــ موظفاً وىن ها ا المكتاب هاو جا   مان مكتاب ) 

 ما ال يق   ن ـــ موظفاً  ند

 تاريخ تقدي  طلب العضوية. 
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 متطلباي االحتفاظ بالعضوية

 

 المتطلباي الرئيسية بيان

 

 

 

 يروط ى ادة العضوية

 . د ع الرسو 

 .االلت ا  با نظمة الداخلية وقوا د سلوك وآداب المهنة 

  ىكماااا  متطلبااااي التعلاااي  المهنااام المساااتمر المحاااددة مااان الجمعياااة

 العامة.

 

  يجو  للجمعية العامة ى ادة العضوية لابعض ا ياخا  بيارط  ن

اي ا خارى المساتحقة للهيئاة وقاي يت  د ع كا ة الرسو  وااللت اما

ىيقا  العضوية   و  ندما يظهر اليخ  المعنم بدرجة مرضاية 

ىن اجخفااااق  ااام االلتااا ا  باااالتعلي  المهنااام المساااتمر  و متطلبااااي 

 مراقبة ا دا  قد ت  تصحيح .

 التعليق واجيقا  التأديبم للعضوية

 

مت" يعتبر  ن سو  السالوك قاد حادث 

 ؟

  

 م ياات  تحدياادها باااللوائم التاام تجي هااا الجمعيااة حسااب الظاارو  التاا

 العامة.

 ىن  لك يمكن  ن يكون:

 ـ القيا  بفع  ال يتوا ق مع معايير السلوك المهنم الخاصة بالهيئة.

ـ سلوك يلد  ىل" وصو  جهة تنظيمياة ىلا" نتيجاة ساالبة  يماا يتعلاق 

 بسلوك  و كفا ة العضو المهنية  و التجارية.
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 قب  ليها بالسجن  كثر من سنة واحدة.ـ ارتكاب جريمة يعا

ـ تقصير مفتع   م تقدي  بيان ضريبة الادخ  الا   يكاون مطلوبااً منا  

 تقديم  بموجب القانون كفرد مكل  بد ع

 الضريبة. 

ـ المسا دة طو ياً  م ى داد و رض ىقارار ضاريبم  ائا  وينطاو  

  ل" الغد وإلير متسق.

 حقوق وصالحياي العضوية )لك   ئة(

 

 ضور االجتما ايح

 

 

 

 

 

 

مواقاااااااع ال يياااااااغلها ىال ا  ضاااااااا  

 ا ساسيين 

 

 )حضور اجتما اي الهيئة )أ االجتماع السنو أ 

  مثلـة:

ـاا التصااويي يخصااياً   نااد الحضااور   لاا" كا ااة المسااائ  المقدمااة 

 ة لهاالجتما اي الهيئة التم تت  الد و

 بطريقة نظامية. 

 ـ التصويي من خال  االقتراع بالبريد الختيار   ضا  الجمعية العامة

 

 .العم  كمسئو  بالهيئة 

 ن يكون  ضواً بالجمعية العامة  

 . العم  بلجان معينة  مثالً لجنة النظا 
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 يهادة العضوية

 مت" يت  ىصدارها؟     

 مت" يت  ىرجا ها؟     

 

 . بعد صدور التوجي 

   نااادما يطلاااب  لاااك ساااكرتير الهيئاااة  ااام حالاااة تعلياااق  و ىنهاااا 

 العضوية.

 . التنظيم وجهة الحوكمة3

  ا 

 تنظي  الهيئة ييم :

 جهة الحوكمة

 تحديدهــا

 تكوينهــا

 

 

 

 الصالحيـــاي

 

 

 

 

 .ا  ضا   الجمعية العامة  المسئولين  واللجان 

  

 .ستكون الجمعية العامة هم الجهة التم تحك  الهيئة 

   ضاا  الهيئاة وآخار تتكون من الرئيس  نائب الارئيس  وــــاـ مان 

 رئيس سابق  جميعه  يجب  ن يكونوا   ضا   ساسيين بالهيئة.

  ياات  اختيااار ا  ضااا  بطريقااة معينااة لكاام ياات  تمثياا  كا ااة الجهاااي

  اي العالقة.

  جميع الصالحياي المطلوبة  إلراض الهيئة والتم ال تتعارض ماع

ا نظمااة الداخليااة  و مااع قااراراي الساالطاي المساائولة التاام ياات  

تياااريعها حساااب الضااارورة لتحدياااد سياسااااي وىجااارا اي الهيئاااة 

 ولوضع قراراي مل مة للمسئولين  اللجان  والموظفين.

  تقااااد  الجمعيااااة العامااااة   لاااا" ا قاااا  ساااانوياً  تقريااااراً للعضااااوية

 باججرا اي التم ىتخ تها.
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 التقارير للعضويـة

 اللجنة التنفيذية

 الغـــرض

 

 تكوينــها

 

 

 

 الصالحيــاي

 

 النصاب القانونـم

 ير للجمعية العامةالتقر

  ىدارة نياااطاي الهيئااة خااال  الفتااراي الواقعااة بااين اجتما اااي

 الجمعية العامة.

 .حسب ما تحدد  الجمعية العامة 

 مثــا :  

الرئيس  نائب الرئيسح المدير التنفي   للهيئةح ــاـ مان   ضاا  

 الجمعية العامة تعينه  لجنة الترييحاي.

 الهيئة بما يتساق ماع  ضبط وىدارة ممتلكاي    ما  ونياطاي

 حكا  النظا  الداخلم  قراراي العضوية  و ىجرا اي الجمعياة 

 العامة.

 . حضور ــــ  يخا 

 .ل" ا ق  ـــــ مرة  م السنة  

 

 المسئوليــــــن
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 تحديدهــــــ 

 

 

 

 كيفية انتخابهـــ 

 

 .الرئيــس 

 .نائب الرئيس 

 .  المدير التنفي 

 .السكرتير/  مين الصندوق 

 ه  الجمعية العامة با إللبية من بين الترييحاي التام تقادمها تنتخب

 اللجنة التنفي ية.

 مدة المنصـــب

 الرئيس ونائب الرئيس

 

 

 

الماااادير التنفياااا  : السااااكرتير/  مااااين 

 الصندوق

 

 اليواإلــــر

    تبد  مدة الرئيس ونائب الرئيس بعد انتهاا  االجتمااع السانو  الا

 يجاااو     منهماااا ياااغ  نفاااس ينعقاااد مبايااارة بعاااد انتخاااابه . ال

المنصب لدورتين متتاليتين ى ا كان قد يغ  دورة كاملة مدتها ـــاـ 

 سنة. 

 .مدة وتوقيي اليروع  م المنصب تحدد  الجمعية العامة 

   ى ا  صاابم منصااب الاارئيس  و نائااب الاارئيس ياااإلراً  سااو  تقااو

الجمعياااة العاماااة بانتخااااب ياااخ  ليياااغ  المنصاااب  مساااتخدمة 

لتااام تقااادمها اللجناااة التنفي ياااة. والياااخ  الااا   يااات  اجريااااداي ا

انتخاب   ل" ها ا النحاو ساو  يياغ  المنصاب للمادة المتبقياة مان 

  ترة اليخ  ال   جا  خلفاً ل .

 مهام المسئوليـــن

 ضا  الهيئة  الجمعية العامة واللجنة التنفي ية.يتر س اجتما اي     مها  الرئيـــس
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 مها  نائب الرئيس

 

 

 

 مها  المدير التنفي  

 

 مها  السكرتير/  مين الصندوق

  يعمااا  كمتحااادث بساااا  الهيئاااة ويظهااار نياباااة  نهاااا  ماااا  الهيئااااي

 ا خرى.

  ير س   م حالة إلياب الرئيس  اجتما اي   ضا  الهيئة  الجمعية

 العامة واللجنة التنفي ية.

 .القيا  بمها   خرى  اي  القة حسب ما يحدد  الرئيس 

   ن تنفي  سياساي وبرامج الهيئةمسئولية كاملة. 

 .العم  كمتحدث باس  الهيئة 

 .القيا  بخدماي  خرى حسب ما تحددها الجمعية العامة 

 .المها  العادية لسكرتير/  مين صندوق يعم  بيركة 

 .  مها   خرى  اي  القة حسب ما يحدد  المدير التنفي 

 اللجـــــــــــان

 التيكيـــــــ 

 

 

 

 

 ية والمسئوليايالواجباي  الصالح

   حسب ماهو حادد بالنظاا  الاداخلم )تسام"  اادة أ لجناة دائماة أ

مثاا  لجنااة ساالوك وآداب المهنااة  لجنااة العضااوية واججاارا اي 

 التأديبية(.

  كما تحدد  الجمعية العامة  التم يمكن  ن تحدد النصااب القاانونم

ونطاق  م  اللجنة وييم   لك تحدياد اللجاان. قراراتهاا تتطلاب 

 ماد من الجمعية العامة. حسب ماهو محدد بالنظا  الداخلم. اال ت

  يحااق للاارئيس والماادير التنفياا   مخاطبااة كا ااة اجتما اااي كا ااة

 اللجان.
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 . الجمعيـــة العامـــة4

ا ياااخا  المااالهلين يمكااان تريااايحه  كتابيااااً بواساااطة ــاااـ مااان   الترييحـــاي

ياهر  كحاد  ا  ضا  ا ساسيين بالهيئة  لا"  ن يات   لاك قبا  ــاـ

  دن"  من تاريخ االجتماع السنو  للهيئة.

بواسطة ا  ضا : قب  ـــ يوماً  كحد  دنا"  مان االجتمااع السانو    االنتخــــاب

للهيئااة يرساا  السااكرتير لأل ضااا   ماان خااال  البريااد  بطاقاااي 

اقتراع بريدية تحتو   ل" ا سما  ومعلوماي مناسابة  ان خلفياة 

قاااة تنويهاااا باااأن ا صاااواي ال يااات  المرياااحين. وتتضااامن كااا  بطا

احتسابها ىال ى ا ت  استالمها من قبا  الساكرتير قبا  ــاـ  ياا   كحاد 

 دناا"  ماان تاااريخ االجتماااع الساانو  للهيئااة. ياات  تحديااد االنتخاااب 

بأإللبيااة ا صااواي المسااتلمة. بطاقاااي االقتااراع ساايقو  بحسااابها 

 السكرتير ال   يصادق  ل" النتائج لنيرها للعضوية.

 اسطة تصويي ا  ضا  الحاضرين باالجتماع السنو .بو 

  ترة الجمعية العامــــة

 

 

 

 

 

 

  تبااد   تاارة الجمعيااة العامااة مباياارة بعااد االجتماااع الساانو  للهيئااة

وتساااتمر حتااا" اج اااالن  ااان انتخااااب الجمعياااة العاماااة الجديااادة 

 نعقد بعد ــــــ سنة من ه   االنتخاب.باالجتماع السنو  ال   ي

) مالحظة: خال  الفترة االبتدائية للهيئة من ا  ض  تحديد  تاراي    

مختلفة المدة ــــ مثالً ثلث ا  ضا  تكون مدة  ترته  سنة واحدة  

وثلثه  مدة  ترته  سنتين والثلث ا خير مدة  ترته  ثالثة سنواي  

 لثلث  م ك  سنة(مما ينتج  ن   يما بعد تقا د ا

  ال يحاق للعضاو الا   خاد  ـ  تاراي كاملاة متتالياة كعضاو منتخاب

مبايرة للجمعية العامة  ن يخاد   تارة تالياة  خارى ىال بعاد مارور 
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 المناصب الياإلـــرة

 

 

 التجريـد من المنصــب

 ـــ سنة  كحد  دن" من اكتما   ترت  ـــــ الكاملة التالية.

 

  يمكاان ماا   المناصااب التاام تيااغر  رضااياً ماان خااال  تصااويي

جمعية العامة  ليغ  المدة المتبقية من  تارة ا  ضا  المتبقين بال

 اليخ  ال   يخلوا منصب .

  ضو يغيب  ن حضور ـــ اجتما اي متتالياة بادون ى ن مان    

 الجمعية العامة سيت  تجريد  من مقعدة.

 . اللجـــان5

 بنود يتم أخذها في االعتبار

 مواصفاي اللجنة الدائمة المهمة

 يةمثال: لجنة اإلجراءات التأديب

 الصالحية والتيكي 

 ىجرا اي التعام  مع ا مور التأديبية

 

 

 

 إجراءات االستئناف

 أمثلة

   .سلوك وآداب المهنة  العضوية  اججرا اي التأديبية  االختباراي 

 .حسب ماهو محدد بالقراراي التم اتخ تها الجمعية العامة 

 لتام اتخا تها الجمعياة العاماة والتام حسب ما هو محدد باالقراراي ا

 تغط"   ل" سبي  المثا :

 ـ ىجرا اي التحرياي. 

 ـ المعايير اجستدااللية. 

ـ  نواع الج ا اي )  قدان  و تعليق العضوية/ حق الممارساة  اللاو    

 الغراماي  اججرا اي التصحيحية(.

 .الحاالي التم يت  بموجبها اج صاو 
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 اج صاو  ن اججرا  التأديبم 

 

 خاصة بالهيئة.النير بدورية العضوية ال 

 .حفظ سج  به   المعلوماي وكيف   ن الطلب 

 اإلدارة المالية والضوابط الرقابية. 6

 حدد الجهة التم لديها الصالحية

 

 

 تحديد السنة المالية

 تعيين المراجع ولجنة المراجعة

 نير/  رض القوائ  المالية

 تنفي  ا دواي المالية

   اججارا اي حساب ماا  تكون للجمعية العاماة صاالحية تحدياد ها

تعتبر  مناسباً للتأكد من وجاود موا ناة مناسابة وضاوابط رقابياة 

كا ية. سيت  ى داد الموا ناي وتقديمها للجمعية العاماة حساب ماا 

 تحدد  ه   الجمعية.

  تنتهم السنة المالياة  ام التااريخ الا   تحادد  الجمعياة العاماة مان

 وقي آلخر.

 تماع سنو .يت   لك من خال  التصويي  م ك  اج 

 . ل" الجمعية العامة و ل" االجتماع السنو  

 .حسب قرار الجمعية العامة 

 الرســـوم

 من يحددها ويعتمدها

 . حسب ما تحدد  الجمعية العامة  لك   ئة  وحسب ما ترا  مالئ 

 .تد ع  م اليو  ا و  من السنة المالية 

 .بطلب من الجمعية العامة 

  

 العامة اجتماعات الهيئة والجمعية. 7

  عــــــام
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قوا اااد وىجااارا اي الماااداوالي التااام 

 تحك  االجتما اي.

 اجتما اي الهيئة

 االجتما اي الدورية  مت" تعقد

 

 

 حج  النصاب القانونم

 

 كي  ومت" يت  اجيعار باالجتما اي

 

 التصويي

 

 

 

 االقتراع بالبريد

 

 

 

Roberto Rules of Order 

 

 

 ساانة الماليااة   اام تاااريخ تحاادد   اام حاادود ـــااـ يااهراً بعااد ىقفااا  ال

 الجمعية العامة ) يسم"  ادة       أ االجتماع السنو  أ(.

 .ـــ  ضواً حاضرون ومخولون للتصويي 

 

 .من خال  البريد  ـــ يوماً قب  تاريخ االجتماع 

  ماان خااال  النياار  ــااـ يااهراً قباا  تاااريخ االجتماااع و لااك ) بدوريااة

 محددة لأل ضا  ( تصدرها الهيئة.

 

 تدائياً بر ع ا يد  لأل ضا  الحضور. يمكن لعضاوين حاضارين اب

 ومخولين للتصويي  ن يطلبا  ر  ا يخا  وتبينه   رداً  رداً.

 .االقتراحاي تجا  با إللبية البسيطة 

 

 . ند السماو ب  

 :اججرا اي 

 ـ تعيين ـــ  احصاً للبطاقاي.  

 ـ يمكن للرئيس  ن يتلق" الوكاالي.  
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 سا  بالبريد والعد ــ يوماً من تاريخ االجتماع.ـ تواريخ اجر  

 اجتماعات الهيئة الخاصة

 مـــت"

 

 

كياااا  ومتاااا" ياااات  ىرسااااا  اجيااااعار 

 باالجتماع

 

 حس 

 .ب ما تد و ىليها الجمعية العامة 

 .بطلب كتابم من ــ%  كحد  دن"  من  ضوية الهيئة 

 .بالبريد  ـــ يوماً قب  تاريخ االجتماع 

 امةاجتماع الجمعية الع

 مت" يعقد

 

 حج  النصاب القانونم

 

 التصويي

 

  ماا ال يقا   ان ـ ماراي  ام السانة و ام تاواريخ حساب ماا تحادد

 الجمعية العامة.

 .الرق  ا قرب لكسر محدد من ىجمالم   ضا  الجمعية العامة 

   بر ع ا يد   تجا  االقتراحااي با إللبياة البسايطة مان ا  ضاا

 الحضور.

  ادة يكون الرئيس  و نائب الارئيس( ال ييارك رئيس االجتماع (

  م التصويي ىل"  م حالة تساو  ا صواي.

 تعديالت النظام الداخلي. 8

 كي  تت 

 

 .بواسطة الجمعية العامة 

  بالتماس يقدم  ــ% من العضوية كما هم  م نهاياة السانة المالياة
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 اال تمــاد

 السابقة.

 

 تماع السنو .بتصويي العضوية كتابة  و بر ع ا يد   م االج 

 

 تنظيم المهنة 

 الهيكل النظامي

. ويجااب  ن يكااون للهيئااة المحاساابية المهنيااة الهيكاا  التنظيماام الخااا  بهااا الاا   يالئاا  46

 اجطار القانونم الوطنم. يتكون الهيك  التنظيمم من:

  قااانون للمحاساابين  و تيااريع آخاار يقاار الهيئااة المهنيااة ككيااان قااانونم يمثاا  المهنااة

 عطيها صالحياي تنظي    ضائها. ويجو   ن ي

 .دستور ونظا  داخلم 

 . متطلباي االنضما  وسج  با  ضا 

  .) قوا اد ساالوك وآداب المهنااة التام تتعاادى اجطااار القاانونم )مااثالً  حكااا  االسااتقال

يجااب  ن تكااون هاا   القوا ااد مبنيااة  لاا" قوا ااد ساالوك وآداب المهنااة الصااادرة ماان 

 االتحاد الدولم للمحاسبين.

 ير المحاسبة والمراجعة.معاي 

  نظا  تأديبياة خاصاة با  ضاا  الا   يخاالفون  حكاا  الهيئاة  و قوا اد آداب وسالوك

 المهنة.

 .متطلباي الترخي  للمراجعين والجهاي ا خرى 

 . نظا  المراقبة الخاصة با  ضا 
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 العمل مع الحكومة لحماية المصلحة العامة

ة العامااة هاام ا هاادا  التاام تيااترك  يهااا . ىن د اا  النمااو االقتصاااد  وحمايااة المصاالح47

الحكوماي وهيئاي المحاسابة المهنياة.وحيثما تساع" الهيئاة المهنياة الساتيفا  احتياجااي 

المحاسااابين  الماااراجعين  ماااوظفم الموا ناااة وا طااارا  ا خااارى المرتبطاااة بااااجدارة 

  المالية بالقطاع العا  ىل" جاناب ساعيها الجتا اب   ضاا  مان القطااع الخاا    ساو

يصبم لدى الحكومة رإلبة ىضا ية  م تأسايس وتطاوير الهيئاة المهنياة. وبغاض النظار 

 ن القطاع المعنم  سو  يكون للحكومة رإلبة  يضاً  م التأكاد مان  ن المهناة منظماة 

 ل" نحو سلي  و ن هيكلتها وحوكمتها تعكس المصلحة العامة. ويجب  لا" المجمو اة 

 هنهاا ها   ا هادا  المياتركة  ناد العما  ماع  التم تيك  الهيئة المهنياة  ن تضاع  ام

الحكومة. وا مور ا خرى التام يلا   مرا اتهاا تيام  نطااق التفاويض لادى الحكوماة 

 يما يتعلق بتيكي  الهيئة المهنياة والجهاة التام ياأتم منهاا  لاك التفاويض. ويجاب  لا" 

المصالحة  المجمو ة  ن تأخا   ام اال تباار  يضااً الكيفياة التام تعما  بهاا ماع  صاحاب

الرئيسااين اآلخاارين مثاا  ممثلاام المجتمعاااي التجاريااة واالسااتثمارية  القطاااع الثالااث  

وحيثما ييك  تطوير المهنة جا ً  مان قطااع   ارض  و بارامج ملسساية للتطاوير. ىن 

العما  بفعالياة ماع الحكوماة و صاحاب المصاالحة اآلخارين يارجم  ن يقاود ىلا" تطااوير 

باااي الحكومااة  المهنااة والمصاالحة العامااة  لاا" نحااو هيئااة مهنيااة تسااتطيع اسااتيفا  متطل

  ريض.

. الهيئاي المهنية لديها مسئولية  يما يتعلق بالمياركة المستمرة  ام مجااالي  خارى لهاا 48 

تااأثير  لاا" المهنااة  مااثالً التيااريع  حوكمااة اليااركاي ونظااا  الضاارائب. ويجااب  لاا" 

و  بتطااوير    معااايير الهيئااة المهنيااة  ن تسااع" للمساااهمة مااع     طاارا   خاارى تقاا

وتياريعاي يمكاان  ن يكااون لهااا تااأثير  لاا" المهناة. ويمكاان تحقيااق  لااك ىمااا ماان خااال  

الميااااركة بمجمو ااااي العمااا  التااام تقاااو  بتطاااوير المعاااايير  و التياااريعاي  و بتقااادي  

 مالحظاي  ن المسوداي الخاصة بها.
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 ن يكاون هنالاك  . لكم ت دهر المهنة وتتحص   ل" ا ترا  الجمهور   مان الضارور 49

ىطاراً قانونياً وتنظيمياً يحك  المهناة. وباالطبع   اإن  لاك اجطاار يجاب  ن يكاون متساقاً 

مع الفلسفاي النظامية الحكومية ا ساسية. و م نفس الوقاي يلا   با   كا  جهاد ممكان 

لتفاااد       بااا  نظاميااة تقااع  لاا" المحاساابين  و    قيااود إلياار ضاارورية  و إلياار 

حية الهيئاة المحاسابية المهنياة. و لا" المجمو اة التام تقاو  بتيااكي  مالئماة  لا" صاال

هيئااة محاساابية مهنيااة جدياادة  ن تعماا  مناا  تاااريخ مبكاار جااداً و لاا" نحااو وثيااق مااع 

الحكومة لتطوير ىطار  م  مالئ . وللنجاو  ام ها ا المساع"  يجاب  ن يكاون   ضاا  

ن المهاا   يضاااً  ن مجمو ااة التأساايس هاا  جهااة االتصااا  ا ساسااية مااع الحكومااة. وماا

يساااتخد  هااالال  خااادماي محاااا  ملهااا  جاااداً ج اااداد مساااودة التياااريع المطلاااوب  و 

مراجعتهااا. وبعااد االنتهااا  ماان  مليااة وضااع القااوانين  إنهااا تحتاااد ىلاا"  ن ياات  تحااديثها 

 باستمرار.

. ولتحقيق ا هدا  المختلفة   ضا  المهنة   ردياً  و كمجمو ة  يجب  ن تتاو ر للهيئاة 51

حاسبية المهنية القدرة والفعالية التام تجعلهاا الجهاة الناطقاة باسا  المهناة  يماا يتعلاق الم

بااااأمور المحاساااابة  الضااااريبة وا مااااور الماليااااة ا خاااارى مااااع الحكومااااة  الجمهااااور 

والمجمو اي وا يخا  اآلخرين  و  االهتما . ويكون  لك مهماً بصفة خاصة  ناد 

يجاب  ن تتاو ر لادى الهيئاة  الخباراي الفنياة النظر  م ىجارا  تعاديالي  ساساية. لا لك 

الضرورية جبدا  الر ى لكا ة القطا اي االقتصادية بيأن نطااق واساع مان المواضايع 

 اي العالقة بالمهنة وك لك التحدث مع الجهاي  اي الصالحية بيأن ا مور المرتبطاة 

 به   المواضيع.

مهماة  ام الحصاو   لا" ا تارا  . بالرإل  من  ن وجود ىطار قانونم مالئ  يعد خطاوة 52

الجمهااور بالمهنااة  ىال  ن الهيئااة المحاساابية المهنيااة يتوجااب  ليهااا  ن تعماا  باسااتمرار 

الكتساب  لك اال ترا .  الهيئة المحاسبية المهنية تجد قدراً  الياً من االحتارا   نادما 

ظااة تظهاار للجمهااور الت امهااا بتحسااين جااودة الخاادماي التاام يقاادمها   ضااالها والمحا 

 لاا" تلااك الجااودة وكاا لك  ناادما ياارى الجمهااور  ن بياناتهااا ومواقفهااا تخااد  المصاالحة 

العامااة. يجااب  ال يكااون دور الهيئااة المحاساابية المهنيااة مقصااوراً  قااط  لاا" المسااائ  

 الصحيحة  ب  يجب  ن تكون لها خطة تواص  رسمية تلد  ىل":
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 ىيجااد  القااي ماع الترويج لمعار   قدراي ومهاراي ا  ضا  ) مثالً من خال  

قاااادة الااار   بالمنياااآي التجارياااة  الحكومياااة  ووساااائ  اج اااال  والعمااا   لااا" 

مسااا دته   وماان خااال  مخاطبااة الطااالب والميااتغلين با  مااا  التجاريااة  اان 

ا مور المرتبطة بمهناة المحاسابة  و التام تتعلاق  و تحتااد ىلا" كفاا ة المحاسابين 

 المهنيين.(

 يااأن  مااور السياسااة العامااة التاام لهااا مضااامين تتعلاااق تقاادي  بياناااي للجمهااور ب

بالمحاسااابة  المراجعاااة  و الضاااريبة. ساااو  تكاااون هااا   المهماااة  كثااار نجاحااااً ى ا 

استطا ي الهيئة المهنياة ىختياار  يخاصااً يتمتعاون بسامعة حسان  لادى الجمهاور  

وى ا كانااي حصاايفة  اام اختيارهااا للمواضاايع التاام تعلااق  ليهااا ومتأكاادة ماان تااو ر 

 يورة الوا ية للمتحدثين باسمها.الم

 . ىتباع ىجرا اي تنطو   ل" اليفا ية  يما يتعلق بالعضوية  الملهالي والنظ 
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 الحوكمـــة

   نظرة عامة

. من المعرو   لا" نحاو واساع  ن الهيئاة المحاسابية المهنياة القوياة ساو  تناتج وتاد   51

ة و لا" المسااهمة بدرجاة مهنة محاسبية قوية تكون قادرة  لا" خدماة المصالحة العاما

كبيرة  م االستقرار والنمو االقتصاد . تكتسب الهيئة المحاسبية المهنية الناجحاة قادراً 

كبياار ماان قوتهااا ماان اجحساااس باالنتمااا  الاا   يسااتمد  ا  ضااا  ماان العضااوية وماان 

المساااهمة التاام يكااون لكاا   ضااو  و مكتااب االسااتعداد لتقااديمها للهيئااة العضااو مقاباا  

ي التم يمنحها له  االنتما  للعضاوية. كماا  ن ها ا اجحسااس باالنتماا  يياجع االمتيا ا

 لااا" االلتااا ا  بالمعاااايير المهنياااة ومتطلبااااي السااالوك المهنااام والمتطلبااااي ا خااارى 

للعضوية. ىن  ضوية الهيئة المحاسبية المهنية تيك   قداً مبار  باين الهيئاة    ضاائها 

 و  العالقاة حقوقااً وواجبااي متبادلاة. ولاد    والمستفيدين منها  يكتسب بموجب  كا اة

ه ا العقد يكون من المه  للهيئاة المهنياة  ن تقار مان خاال  هياكلهاا الخاصاة بالحوكماة 

بأنهااا مساائولة  مااا  العضااوية و مااا  الجمهااور الاا   تخدماا   ضااويتها. هاا   المساائولية 

لم ا  ضاا  الثنائية يمكن  ن تقود ىل" التوتر  خاصاة  ناد حادوث تضاارب باين مصاا

 والمصلحة العامة.

.  اام المراحاا  المبكاارة ماان تأساايس هيئااة مهنيااة جدياادة  ربمااا ال يتيساار كا ااة الهياكاا  53

المتوقعااة للحوكمااة الجياادة. مااثال وجااود نقاا   اام  اادد المااوظفين ربمااا يتطلااب قيااا  

  ضااا  المجلااس  و  يخاصاااً متطااو ين آخاارين باابعض المهااا  اجضااا ية. ىال  ناا  ماان 

لتاا ا  بمباااد  الحوكمااة الجياادة خاصااة مااا يتعلااق بتفاااد  تضااارب المصااالم المهاا  اال

 وك لك الفص  الكام  بين الوظائ  التنفي ية ووظائ  المراقبة.  

التاام تااتحك   اام الهيئااة هاام جمعيتهااا العامااة.  اام العااادة ياات  اختيااار  .  الجهااة الرئيسااية54

لفتاارة محااددة  يمكاان   ضااا  الجمعيااة العامااة بواسااطة  ضااوية الهيئااة  ويكااون  لااك 

تجديدها لمرة واحدة  و  كثر. و ند تحديد  دد   ضا  الجمعياة العاماة يجاب  ن يلخا  

 اام اال تبااار مال مااة تمثياا   ضااوية الهيئااة مااع مرا اااة  ن يكااون العاادد صااغيراً  لاا" 

 النحو ال   يتيم له  العم  بفعالية.
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يئاة ككا  مسائولة  ماا  الار ى تكون الجمعية العامة مسئولة  ما  العضوية ) حياث  ن اله  

العا  والجهاي الخارجية ا خرى  اي العالقة (.يحاق لأل ضاا  الحضاور والتصاويي 

 م االجتماع السنو  العا  ويحق له   يضاً الد وة  الجتماع  ا  خا   حسب ما هاو 

ضاارور   اام حالااة ظهااور مااا يسااتد م  لااك.  فاام االجتماااع العااا  الساانو  يتلقاا" 

   ضاامن  ياايا   خاارى  ا تماااد التقرياار الساانو  للنياااطاي  ا  ضااا  ويطلااب ماانه

والقوائ  المالية المراجعة للهيئة. كما يطلب مانه  تعياين المراجاع وا تمااد االياتراكاي 

 للسنة القادمة واختيار   ضا  الجمعية العامة.

يقااود الجمعيااة العامااة  اام العااادة رئاايس يختااار  ىمااا   ضااا  الهيئااة مباياارة  و   ضااا   

عية العامة ال مال  لفترة ) تراي( ثابتة. ىن العديد مان الهيئااي لاديها نائاب واحاد  و الجم

  كثر للرئيس يختار   يضاً ا  ضا   و الجمعية العامة.

. بالنسبة للهيئاي التم لهاا   ضاا  بالقطاا ين العاا  والخاا   يارجم  ن تكاون ترتيبااي 55

ا إلالبياة ا  ضاا  العظما" تعما  بالقطااع الحوكمة  كثر تعقيداً من الحالة التم تكون  يه

الخااا . وينيااأ  لااك نتيجااة للحاجااة لتكاماا  العماا  الاا   يقااو  باا  يااخ  متخصاا  

واللجان الفنية المنفصالة لتقادي  ر   مياترك نياباة  ان الهيئاة ككا . وربماا يكاون  يضااً 

اماة بسبب الحاجة للتأكد من التمثيا  المناساب لأل ضاا  مان كاال القطاا ين بالجمعياة الع

و طرا  الحوكمة ا خارى. ا مار الا   يمكان اجياارة ىليا   ام ها ا الجاناب يتمثا   ام 

االخااتال   اام مقاادار المرتباااي   اام الاادو  الناميااة  بالنساابة لأل ضااا  ماان القطااا ين  

 وتأثير  لك  ل" المعدالي المحددة اليتراكاي ا  ضا .

و يسامم بتقادي  المالحظااي  ام  ندما تكون الهيئة هم التام تتاول" تنظاي  نفساها  لا" نحا 

المجالي الحساساة مثا  مساوداي التياريع  التام يمكان  ن يساتفيد مان خاللهاا   ضاائها 

لعاملين  م القطاع الخا   يكون من الضرور  اتخا  الترتيباي الال مة للتأكاد مان  ن 

 اآلرا  والمالحظاي مقدمة بن اهة وخالية من التحي .

التاام لهااا   ضااا  ماان القطااا ين بأنهااا معرضااة  كثاار ماان يجااب  ن تاادرك الهيئااة المهنيااة  

إليرها لسلسلة  وسع من المخاطر. هناك  يضاً احتما   كبر بأن تحقق    مخاطر معيناة 

نايئة مما يتعرض لا   قطااع واحاد ربماا تالد  ىلا" ياكوك  ام سامعة الهيئاة ووضاعها 
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هااا  نااد وضااع وموقفهااا بدرجااة  وسااع. و لاا" الهيئااة المهنيااة  ن تأخاا   لااك  اام ا تبار

 المكوناي المالئمة لهيك  الحوكمة الخا  بها.

هناااك متطلااب محاادد للهيئااة التاام تسااع" السااتيفا  احتياجاااي القطااا ين الخااا  والعااا   

كليهمااا  خاصااة  اام الساانواي المبكاارة ماان اجنيااا  والتطااوير  يتمثاا   اام تااو ير قاادراي 

ا ظااة  ليهااا. ويياام   لااك  البحااث والقاادراي الفنيااة السااتيفا  احتياجاااي القطااا ين والمح

 ل" سبي  المثا   تطوير الخبراي  ام مجاالم معاايير التقاارير المالياة الدولياة ومعاايير 

المحاسابة الدوليااة للقطاااع العااا  باجضاا ة ىلاا" معااايير المراجعااة والتعلاي  حسااب مااا هاام 

 مطبقة بالقطا ين.

ا تطاوير  القااي  ما  الهيئاي التام تساع" الساتيفا  احتياجااي القطااع العاا  يجاب  ليها 

وثيقة مع الحكومة بالدولة المعنية. و ن  لك يتطلب التأكد من وجاود تاوا ن مناساب باين 

 تأسيس ه   العالقاي والمحا ظة  ل" درجة مناسبة من االستقال   ن الحكومة.

. رسااالة الهيئااة المحاساابية المهنيااة ياات  تنفياا ها ماان خااال    ضااا  متطااو ين وجهااا  56

تمثا   ام تاأمين التواصا  باين ا  ضاا  وتقادي  الخادماي لها . وبغاض موظفين  وهم ت

النظر  ان حجا  الهيئاة وحجا  الماوارد المتاو رة لهاا   اإن جهاود ومسااهماي ا  ضاا  

المتطااو ين تعااد  ااامالً مهماااً. تتعاار  الهيئااة  لاا" التغيااراي التاام تحاادث ببيئااة  ماا  

تقدمها الهيئة  و لاك مان خاال    ضائها وتتعر   ل" احتياجاتها للد   وللخدماي التم 

التواصاا  المنااتظ  مااع ا  ضااا  ومااع ا يااخا  المتطااو ين الاا ين يكرسااون جاا ً  ماان 

وقته  لتطوير الهيئة.  من خال  ا يخا  المتطاو ين تتحصا  الهيئاة  لا" الكثيار مان 

الموارد الفكرية المطلوبة ج داد المعايير  اجصاداراي   الماواد التعليمياة وتحاا ظ  لا" 

 التصاالي والتواص  داخ  المجتمعاي الحكومية والتجارية.ا

 . و م نفس الوقي يكون وجود موظفين  نيين مهماً. ويمكن للموظفين الفنيين:57

  . تع ي  و يادة مساهماي ا يخا  المتطو ين.

 ب. المسا دة  م التأكد من االلت ا  بتوجيهاي الجهة المسئولة  ن الحوكمة.

 دارية   القاي  امة واتصاالي.د. القيا  بوظائ  ى
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 د. ى داد النصو  المالئمة والرلية التاريخية.

هااـ.القيا  بالعماا  التيااغيلم للتأكااد ماان  ن ا هاادا  التاام حااددتها الجمعيااة العامااة قااد تاا  

 تحقيقها.

و. القيااا  باادور استيااار   يياام  تقاادي  اجرياااداي لأليااخا  المتطااو ين بخصااو  

 المواضيع ا ساسية.

 م  كنقطة اتصا  بالنسبة لأل ضا . . الع
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 الجمعية العامة 

. تكون الجمعية العامة مسئولة  ن قيادة الهيئة للتأكد من تحقيق  هدا ها ومان  نهاا تعما  58

تراتيجية الهيئااة والسياساااي بكفااا ة و عاليااة. وتكااون الجمعيااة العامااة مساائولة  اان ىساا

العامااة و اان مراقبااة نياااطاتها. ماان الماارجم  ن تتااول" الجمعيااة العامااة  اام الساانواي 

ا ول" قدراً  كبر مان العما  المبايار  يماا يتعلاق بمعالجاة المواضايع التياغيلية والفنياة 

 التم يعهد بها  م الهيئاي الكبرى لموظفين  و لجنة دائمة.

لجمعيااي العاماة للهيئااي المحاسابية المهنياة  ادة ماراي  ام السانة. .  م العاادة تجتماع ا59

و اام المراحاا  ا ولاا" ماان ىنيااا  هيئااة محاساابية مهنيااة ربمااا تحتاااد الجمعيااة العامااة 

لالجتمااااع بمعاااد   كثااار تكااارراً. و ااام  حياااان كثيااارة تااان  اللاااوائم الداخلياااة للهيئااااي 

ا تتياك  مان الارئيس   نائاب ربما -مجمو اة  و لجناة تنفي ياة  -المحاسبية  ل" تيكي  

تجتماع  لا" نحاو  كثار  -الرئيس و دد قلي  من  كبر   ضا  المهنة والمادير التنفيا   

 تكرراً وتعم  نيابة  ن الجمعية العامة خال  الفتراي التم تتخل  اجتما ات .

.   ضا  الجمعية العامة يت  انتخابه  بواسطة  ضاوية الهيئاة ويكوناون مسائولين لاديها  61

 جب  ن يمثلوا  ل" نحو مناسب نطاق قطا اي العضوية.وي

  ضا  الجمعية العامة يجب  ن يكونوا من   ضا  الهيئاة المحاسابية المهنياة. ويساتثن"   

من  لك تعيين  ادداً محادوداً مان  ياخا  آخارين  ييام   لاك أ   ضاا  مان القطااع 

و جهة تنظيمياة. يمكان العا  أ وآخرين يت  ترييحه  للجمعية العامة بواسطة الحكومة  

لهااالال  ا ياااخا   ن ياااو روا اليااافا ية لحوكماااة وتياااغي  الهيئاااة المحاسااابية المهنياااة 

ويضمنوا استمرار الهيئة  م العم  لتحقيق المصلحة العامة ىل" جاناب تحقياق مصاالم 

  ضائها. ويجو   ن تختاار بعاض الهيئااي المحاسابية تعياين مماثالً للطاالب بالجمعياة 

 مصالم ا  ضا  من الطالب. العامة لتمثي 

من ا  ض   ن يعم    ضا  المجلس لفتراي محدودة مما يضمن تجدد ا  كار اآلرا     

إلياار  ن تغياار ا  ضااا  بتااواتر يااديد جااداً ربمااا ال يتاايم وقتاااً كا ياااً للهيئااة المهنيااة  ن 

 تتطور و ن تنف  الميرو اي  ل" المدى المتوسط  و الطوي .

 لجمعية العامة تيم :.  مها  ووظائ  ا62
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 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والضباط.

 ا تماد الخطة اجستراتيجية والمبادراي الرئيسية للهيئة المحاسبية المهنية.

 ا تماد السياسة  م المجاالي الرئيسية.

 ا تماد مي انية الهيئة وتقريرها السنو .

  ليها  ضوية الهيئة (. ا تماد التغيراي المحتملة لدستور الهيئة ) قب   ن تصوي

 الرئيس

. الرئيس هو قائاد الهيئاة المحاسابية المهنياة  تختاار  الجمعياة العاماة  و  ضاوية الهيئاة  61

 ااادة لماادة محااددة. بعااض الهيئاااي المحاساابية تعطاا" الفرصااة للاارئيس للتقااد  لالنتخاااب 

ون الرئيس  ام لدورة  خرى  ىال  ن هناك العديد من الهيئاي التم تقيد  بدورة واحدة. يك

 العادة متطو اً.

(. Council. ىن رئيس الهيئة المحاسابية المهنياة يات  اختياار  بواساطة الجمعياة العاماة )63

(  إناا  يكااون مساائوالً  مااا  هاا   Councilوحيااث  ناا  معااين بواسااطة الجمعيااة العامااة )

 الجمعية   ما  لجانها   ما    ضا  الهيئة المهنية ويخضع لمحاسبة.

يفاااة الااارئيس تيااام  القياااادة  التمثيااا   االتصااااالي  وتطاااوير الهيئاااة المحاسااابية . ىن وظ64

المهنيااة. ويتمثاا  دور   اام التأكااد ماان تطااور الهيئااة واحتفاظهااا بوضااع قااو  ومتطااور 

كمنظمااة مساائولة  مااا  الاار   العااا  و مااا    ضااائها والمجتمعاااي التاام تخاادمها. يقااو  

ا و يمااا يتعلااق بإسااتراتيجيتها وسياساااتها الاارئيس بقيااادة وتوجياا  الهيئااة لتحقيااق  إلراضااه

 ل" نحو يام . ىال  ن   م حالة تعين الرئيس لفتارة قصايرة نسابياً ) ماثالً سانة واحادة ( 

تكون قدرت  لتو ير ه   القيادة محدودة. وكقائد للهيئة يتر س الرئيس اجتما اي الجمعياة 

يتأكد من  ن الهيئاة تعما  لتحقياق العامة واجتما اي اللجنة التنفي ية ) ى ا ت  تكوينها (  و

 المصلحة العامة.
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. وبا تبار  الممث  الرئيسم للهيئة   إن الرئيس يقو  باالتصااالي ماع كا اة الجهااي  اي 65

العالقة  ل" المستوى المحلم واجقليمم والدولم. يمكن القيا  به ا الدور بمياركة مادير 

 االجتما اي المهمة التم تعقد مع: تنفي   معين. وسو  يمث  الرئيس الهيئة  م كا ة

 .العضوية 

 الحكومة 

 .الجهاي التنظيمية 

 .الجمهور 

 .المهن والمجمو اي المهنية ا خرى 

 .هيئاي المحاسبة  ل" المستوى الدولم 

 .ال وار من  صحاب المقاماي الر يعة 

 .يركا  التطوير 

 لية الهيئة. ند تمثي  المهنة  يجب  ل" الرئيس التأكد من المحا ظة  ل" استقال 

يتطلااب دور الاارئيس التواصاا  مااع الطااالب  ا  ضااا  الماارتقبين  والجهاااي ا كاديميااة. 

 وييم  دورة  يضاً تطوير الهيئة و ن يوص  للهيئة رلية الجهاي التم يتص  بها.

يجااب  ن يكااون الاارئيس  لاا" ىدراك تااا  بالمواضاايع والتطااوراي الجاريااة التاام تاالثر  اام 

سااتوى الااوطنم  اجقليماام والاادولم و ن يسااتخل  اجرياااداي مهنااة المحاساابة  لاا" الم

 الال مة لتناو  مث  ه   المواضيع.

ويجب  ن يعم  الرئيس  ل" نحاو وثياق ماع المادير التنفيا   للهيئاة. يقاود الارئيس  رياق  66

الحوكماة بينمااا يقااود الماادير التنفياا    ريااق اجدارة ويقااو  بتنفياا  المياااريع اجسااتراتيجية 

 ها الرئيس.التم يحدد
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. يكون دور الرئيس مطلوباً بدرجة كبيرة ويرجم  ن يستهلك قادراً كبياراً مان الوقاي.  ام 67

مثاا  هاا   الحالااة يكااون الاارئيس متفرإلاااً ويلاا    ن يأخاا   اام ا تبااار  تكااريس الوقااي 

الضرور  للقيا  بالدور المطلوب من . يجب  ن يتأكد الرئيس من  ن  يجد التأيياد الكاما  

 لتم يعم  لديها لقبو  ه ا التعين.من الجهة ا

.  ندما تسع" الهيئاة لجا ب   ضاا  مان القطااع العاا  والقطااع الخاا  والقطااع الثالاث 68

يجااب  ن تتااو ر للاارئيس الصااالحية والموقاا  الاا   يساامم لاا  بتمثياا  الهيئااة  باار هاا   

القطا اي جميعها. من الضارور  التأكاد مان  ن الارئيس لايس لا  مصاالم تربطا   لا" 

 و وثيق بأ  مجمو ة  قطاع  و قطاع  ر م معين.نح

.  يجااو   ن تنتخااب الجمعيااة العامااة نائباااًلم للاارئيس لمسااا دت   اام القيااا  بمهاماا . ويقااو  69

بمها  الرئيس  ند إلياب . يجو   و ال يجو  لنائب الرئيس  ن يصبم تلقائياً خلفااً للارئيس 

  ند انتها   ترة واليت .

 االستراتيجي التخطيط

(  ااام تطاااوير الخطاااة االساااتراتيجية. Councilيتمثاا  الااادور المهااا  للجمعياااة العاماااة )  .71

 الخطة االستراتيجية توجا  وتحارك نيااطاي و سابقياي الهيئاة المحاسابية المهنياة لفتارة 

محددة.  هم  بمعن"  خر  تحدد االتجا  ال   تساير  يا  الهيئاة  كيا  تصا  ىلا" الهادا  

ي  تعر   نها وصلي. ىن الخطة االساتراتيجية تساا د ال   ترإلب  م الوصو  ىلي   ك

 يضااً  اام توضاايم خطااط الهيئااة وتضاامن  ن يكااون لكبااار المساائولين نفااس الفهاا  ـ  هاام 

أ  اللجاان Councilتستخد  كملير توجي  لكام  الهيئة  وييم   لك. الجمعياة العاماة أ

سااتراتيجم اليااام  والمااوظفين  الاا ين يلاا    ن تااد   نياااطاته  و ساابقياته  االتجااا  اال

 للهيئة.

تبد   ملية التخطايط االساتراتيجم باالتركي   لا" رساالة الهيئاة )والرلياة و/ و القاي  ى ا   

مااا ا تمثاا  الهيئااة ومااا هااو إلرضااها اججمااالم؟ بعااد  لااك ياات  تحديااد  -كانااي مرإلوبااة(

تام ا هدا  للعم   م اتجا  تحقياق رساالة الهيئاة  ويات  بياان وتفصاي  االساتراتيجياي ال

يت  ىتبا ها لتحقياق تلاك ا هادا   باجضاا ة ىلا" تحدياد ىطاار  منام يحادد الوقاي الا   
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تكتم   يا  تلاك االساتراتيجياي والمهاا . ىن وجاود قائماة بملياراي ا دا  الرئيساة تباين 

مها  معينة يل    ن تكتم   م ىطار  منم معين يعد  مراً مهماً  ام كا اة ا حاوا  لجعا  

  ل" ا سبقياي الرئيسة.  كا ة ا طرا  ترك 

بالنساابة للهيئاااي التاام ليسااي لهااا خباارة بعمليااة التخطاايط االسااتراتيجم يمكنهااا االسااتعانة   

بخبياار  اام هاا ا المجااا  يسااا دها  اام تطااوير خطتهااا االسااتراتيجية. يجااب  ن ياات  ىنيااا  

مجمو ااة تخطاايط لتقااو  بتطااوير الخطااة االسااتراتيجية.  اام  حيااان كثياار نجااد  ن هاا   

(  و م حاالي  خرى يمكان  ن Councilو ة تض  كا ة   ضا  الجمعية العامة )المجم

تتيك  من المدير التنفي   والرئيس و ياخا  آخارين يات  تعييانه . مان المها   ن تكاون 

 مجمو ة التخطيط ممثلة لعضوية الهيئة المهنية والمجمو اي  اي االهتما .

ا  للتأكااد ماان  نهاا ال تاا ا  مالئمااة  يجاب  ن تجاار  مراجعاة الخطااة االسااتراتيجية بانتظا 

آخ ين  م اال تبار التطوراي التم تحدث بالبيئة الوطنية والدولية التم تعم   يهاا الهيئاة 

المهنيااة. ماان المهاا   يضاااً ى ااداد تقااارير منتظمااة تتضاامن مقارنااة للتقااد  الاا   تاا  تحقيقاا  

( Councilامااااة )بالنسااابة لألهاااادا  وا ساااابقياي المحااااددة ويااات  تقااااديمها للجمعيااااة الع

 و  ضا  الهيئة المهنية.

   ينة للخطوط العريضة للخطة اجستراتيجية  توضام  مثلاة لألماور التام يات  1الملحق  

 خ ها  م اال تبار كج   من التخطيط اجستراتيجم و ملية التطوير والطريقة التام يات  

 بها  رض الخطة اجستراتيجية.

جية خطااة وىسااتراتيجية ماليااة. وهاام وثيقااة  اي .  يجااب  ن تصاااحب الخطااة اجسااتراتي72

 هميااة خاصااة بالنساابة للهيئاااي المهنيااة الجدياادة التاام ياات  تأسيسااها وتطويرهااا   ن  لااك 

يلكااد لأل ضااا  و صااحاب المصاالحة الرئيساايين اآلخاارين القاادرة الماليااة للهيئااة  لاا" 

 الماااديين القصاااير والمتوساااط حتااا" المااادى الطويااا . ويجاااب  ن يااات  تصااامي  الخطاااو

 واجستراتيجية المالية لتجيب  ل" بعض ا سئلة الرئيسة التم تيم :

  مااا هااو االسااتثمار المطلااوب جنيااا  الهيئااة  مااع تحديااد النطاااق ال مناام  مصاادر

 الموارد ومقدار التكلفة؟
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  التالية؟ 5-3ما هم تكلفة تيغي  الهيئة للسنواي 

 جم  ن تتغيار ماع ما هم ماوارد اجياراداي التام ساتكون متاحاة للهيئاة؟ وكيا  يار

مااارور الااا من؟ وهااا  هااام كا ياااة لتمويااا  تكاااالي  تياااغي  الهيئاااة وتاااو ير مبلغااااً 

 لالستثمار المطلوب ى ا كان من الال   توليد  لك االستثمار داخلياً؟

  ى ا كاني موارد اجيراداي إليار كا ياة الساتيفا  احتياجااي الهيئاة ماا هام مصاادر

 او طرق  خرى لسد  جوة اجيراداي؟اجيراداي ا خرى المتاحة؟ ه  يمكن اقتر

  هاا  تتااو ر للخطااة واجسااتراتيجية الماليااة القاادرة  لاا" د اا  انجااا  اجسااتراتيجية

 الياملة للهيئة؟ ى ا كاني اججابة بال  ما ا يجب  ن يت  تعديل ؟ 
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 الخطوط العريضة لعينة للخطة اإلستراتيجية 

 :                                                       الرسالة المقترحة

 ماهو إلرض الهيئة المحاسبية المهنية ؟                       

تطااوير  ملياااي المراجعااة وتقااارير ماليااة  اليااة الجااودة بدولااة ـــااـ )ا كاار اساا  الدولااة(   -

 طوير كفا ة المحاسبين المهنيين والمحا ظة  ليها.وت

                                                                  

 : )ليسي ضرورية  م ك  ا حوا (القيـــم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 الن اهة.- ما هم القي  التم تكون بمثابة مباد  موجهة للهيئة؟                  

 الخبراي.-                                                                   

 ليفا ية.ا-                                                                   

 المسا لة.-                                                                   

 

 :األهداف واألسبقيات االستراتيجية

ما هم ا هدا  والمرامم االستراتيجية التم حاددتها الهيئاة وترإلاب  ام تحقيقهاا  ام الفتارة 

 ؟ المحددة )مابين سنتين و ير سنواي( من  ج  تنفي  رسالتها

يجب  ن تكون ا هدا  االستراتيجية مد ومة بأسبقياي  ىجارا اي وميااريع ىساتراتيجية  

محددة. ويمكن  يضاً تطوير مليراي ا دا  الرئيسة المصاحبة الستخدامها  م التقريار  ان 
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ما ت  تحقيق  من الخطة االستراتيجية.ىن مليراي ا دا  الرئيسة تسا د الهيئة  ام  ن تكاون 

 ا لة من قب    ضائها و صحاب المصلحة  م خدماتها.قابلة للمس

 :1الهدف االستراتيجي رقم

تطااوير برنامجاااً تعليمياااً  ااا  الجااودة ياالد  ىلاا" تطااوير المعر ااة  المهاااراي ودرجااة  2-2

 االلت ا  بآداب وسلوك المهنة المطلوبة من   ضا  الهيئة المهنية.

 : 1اتيجي رقماألسبقيات االستراتيجية التي تدعم الهدف االستر

 

  . تطوير ىطار  م  لمنهج دراسم للمحاسبة.

 إجراءات ومشاريع للمساعدة في تقديم األسبقيات اإلستراتيجية

  . ىنيا  لجنة تعلي .

 ب. تطوير ىطار  م  مناسب للملهالي

 د. تطوير  القاي  م  مع الجهاي المحلية التم تقد  التعلي  والتدريب.

بية ا خرى التام يات  منحهاا بالدولاة  و اجقلاي  وتحدياد ىلا"    د. مراجعة الملهالي المحاس

 مدى تستو م متطلباي ىطار العم  الخا  بالملهالي.

 

 :2الهدف االستراتيجي رقم 2-2

تع ي  المياركة  م المنظماي التم تتول" وضع المعايير الدولية وتوضيم احتياجاي المهناة 

 التم  م مرحلة التطور لدى ه   المنظماي.

 :2األسبقيات االستراتيجية لدعم الهدف االستراتيجي رقم
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مراقبة برامج  م  لجان االتحاد الدولم للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة الدولياة 

والسعم للتأثير  ل" ه   المجمو ااي التام تتاول" وضاع المعاايير للتأكاد مان تناولهاا 

ومالئمااااً يااات  اساااتخدا  الحتياجااااي العضاااوية تنااااوالً كا ياااا. وحيثماااا يكاااون متاحااااً 

 المجمو اي اجقليمية القائمة لتسهي   ملية التأثير الم كورة.

 :اإلجراءات والمشاريع

تأسيس مجمو ة صغيرة مان الخبارا  للتاأثير  ام بارامج  ما  لجاان االتحااد الادولم 

 للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة الدولية.

 ليميةب. تحديد المجالي القائمة  و المجمو اي اجق 

)د( العماا  مااع لجااان االتحاااد الاادولم للمحاساابين ومجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة لدراسااة 

موضااوع التطبيااق والتحاادياي العمليااة التاام تواجاا  تنفياا  معااايير االتحاااد الاادولم للمحاساابين 

 ومجلس معايير المحاسبة بالدولية المعنية.

 )د( االتصا  والعم  مع الحكومة.

 يسة:مؤشرات األداء الرئ

حدد الجهة التم تتول" مسئولية العم  بالنسبة لإلجرا اي والميااريع المحاددة  ومتا" تكتما  

 تلك اججرا اي والمياريع.

 تحسين هياكل الحوكمة

يمكاان للهيئاااي المحاساابية اسااتخدا  نمااا د  دياادة ومعااايير مقارنااة ومسااتنداي ىريااادية . 71

 لتقوي  وتحسين هياك  الحوكمة لديها  و لك مث :

  ( دلي  اجتحاد الدولم للمحاسبين الخا  بالهيئاي المحاسابية المهنياة

ه ا النمو د ا تمااداً  االتحاد الدولم للمحاسبينالدلي  النمو جم (.  وقد طور 

الخاا  قطااع المجتماع  (Code of Good Governance) لا" نماو د 

 ن المكوناة ما (Steering Group)   والتطوع. ه ا ا خير   دتا  مجمو اة
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(Acevo, ICSA, CTN, NCVO )  وتااد مها الهيئااة الخيريااة بااانجلترا

وويلاا . ىن الغاارض ماان الاادلي  النمااو جم هااو مسااا دة الهيئاااي المحاساابية 

المهنية  م وضع مبااد  الحوكماة الجيادة الخاصاة بتأسايس وتياغي  جمعيتهاا 

 العامة.

 لصاادر مان االتحااد الدلي  الدولم للممارسة الجيدة لتقوي  وتحسين حوكماة الهيئااي ا

(. هاا ا الاادلي  يياام  ىطااار  ماا   سلساالة ماان المباااد   1119الاادولم للمحاساابين ) 

ا ساسية  ىرياداي مساندة ومراجع  ن الكيفية التم يمكن بها للمحاسابين المهنياين 

العاااملين  اام إلياار مكاتااب المحاساابة والمحاساابين اآلخاارين  ن يساااهموا  اام تقااوي  

هيئاي. لقد تا  تصامي  ها ا الادلي  لتكملاة قوا اد الحوكماة وتحسين نظا  الحوكمة بال

( الصاادرة  1114الخاصاة بحوكماة الياركاي )  ( OECD )الحالياة مثا  مبااد  

من هيئة التعااون والتطاوير االقتصااد   مان خاال  تياجيع المنظمااي  لا" تحقياق 

ياة ىيجااد توا ن بين االلت ا  با حكا  والنظ  تسريع ا دا . كماا  نا  يركا   لا" كيف

قيمة مساتدامة للمساتفيدين  لا" ياك  منتجااي  و خادماي جيادة  ربحياة اقتصاادية  

  من وظيفم  سالمة   و مسئولياي  خرى اجتما ية  و اقتصادية.

  ت   يضاً تطاوير وسايلة تقاوي  لمساا دة هيئااي المحاسابة المهنياة  ام  حا  الكيفياة

والاادلي  الاادولم للممارسااة التاام تسااتو م بهااا مباااد  وممارساااي الاادلي  النمااو جم 

الجيدة لتقوي  وتحسين حوكمة الهيئاي. ج   وسيلة التقاوي  الا   يركا   لا" الادلي  

الما كور  Good Governance a Code النماو جم   تماد  يضااً  لا"  نماو د 

   ال .

  ىن ىجااارا  التقاااوي  مقابااا  الااادلي  النماااو جم والااادلي  الصاااادر مااان االتحااااد الااادولم

يااو ر رليااة   ضاا  داخاا  نظااا  حوكمااة الهيئااة المهنيااة   ملياااي للمحاساابين سااو  

جمعيتهااا العامااة  وتو يااع المساائولياي بااين الجمعيااة العموميااة  الضااباط  اللجااان 

المختلفااة  والعناصاار ا خاارى للهيئااة المهنيااة كأساااس لم يااد ماان التنظااي  جطااار 

داد دليا  للحوكماة حوكمة الهيئة المهنية. ويمكن  يضاً استخدا  نتائج التقاوي   ام ى ا

ونطاااق  ماا  العناصاار المختلفااة للهيئااة المهنيااة  ىلاا" جانااب بيااان حوكمااة بااالتقرير 

 السنو  للهيئة.
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يمكاان الرجااوع للصاافحة ......بمسااتند ا دواي والمااوارد لإلطااالع  لاا" الاادلي  النمااو جم 

 اي العالقة.والدلي  الدولم للممارسة الجيدة لتقوي  وتحسين حوكمة الهيئاي  و داة التقوي   

 

 اللجـــان

. ىن اللجنااة التاام ياات  تيااكيلها بطريقااة  عالااة يمكاان  ن تصاادر منهااا  حكاماااً وتقااديراي 73 

جما يااة سااليمة و ن تعطاا"   كاااراً مترابطااة و ن تسااا د  اام توحيااد معااار  وخبااراي 

ا  ضااا  بطريقااة  ادلااة. ىن اللجااان تتاايم لأل ضااا  ىمكانيااة المياااركة المباياارة  اام 

ه  المحاساابية ويمكان  ن تعماا  كأرضااية لتادريب لأليااخا  الاا ين يتولااون يائون هيئاات

 قيادة المهنة مستقبالً.

.  تكون اللجان مهمة بصفة خاصة للهيئة المحاسابية المهنياة ويات  تياكيلها للتأكاد مان  ن 74

آرا  كا ة ا  ضا   و م  حيان كثيرة إلير ا  ضا   قد ت   خا ها  ام اال تباار  لا" 

ب.  فاام الهيئاااي الصااغير يمكاان  ن تقااو  اللجااان  بمساااندة ماان  يااخا  النحااو المناساا

متطو ين  بمها  يعهد بها  اادة للماوظفين  ام الهيئااي الكبيارة.  التياكي  الجياد للجناة 

يمكاان  يضاااً  ن يسااا د الهيئااة  اام البقااا  متسااقة مااع البيئااة التاام يعماا   يهااا المحاساابون 

 المهنيون.

ن تتمث   ام  نهاا تأخا  وقتااً  طاو  وتكلفاة  كثار مماا يتطلبا  . العيوب ا ساسية  م اللجا75 

العم  ال   يقاو  با  ياخ  واحاد بالنسابة لمياروع معاين.  االجتما ااي يلا    ن تات  

جدولتها و قدها  ربما تكون هناك حاجة للسفر  المواد تحتاد ىل"  ن يات  ى ادادها قبا  

رض اآلرا   لا" نحاو ياام  وبعد االجتماع  كما  ن هناك حاجة لم ياد مان الوقاي لعا

والوصااو  ىلاا" ىجماااع بيااأنها. هاا   هاام الحقااائق البساايطة بالنساابة للجااان التاام تعماا  

ضاامن هيئااة المحاساابة المهنيااة. ىال  ن هاا   الحقااائق يمكاان  ن تصاابم ساالبياي واضااحة 

 ندما تكون اللجاان  كبار مماا يلا    ن تكاون  ليا   و  نادما تتضامن بعاض ا  ضاا  

ياااراً  ال يقوماااون بتجهيااا  ماااا يلااا   لالجتما ااااي  ال ييااااركون  ااام الااا ين يتغيباااون كث

المناقياي   و  نه  يتبنون مواق  متصلبة  ام المرحلاة التام تتطلاب اججمااع. ويجاب 

 ل" المدير التنفي   والقادة المتطو ون  ن يبينوا بوضاوو   ضاا  اللجاان المارتقبين 
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تما اااي بااأن خدمااة اللجااان هاام خااال  االجتما اااي وخااال  الفتااراي الواقعااة بااين االج

امتيا   وليسي حاق  و ن الميااركة البناا ة والفعالاة مطلوباة. ويمكان تساهي   لاك مان 

 خال  ىصدار قا دة سلوك خاصة بأ ضا  الجمعية العامة و  ضا  اللجان.

. اللجان الدائمة هم لجان تعينها الجمعية العامة وتقو  بصياإلة السياساي.  ام السانواي 76 

للهيئااة المحاساابية المهنيااة تحتاااد هاا   اللجااان  اام  حيااان كثياارة للحصااو   لاا" ا ولاا" 

موا قة الجمعية العامة للسياساي التم تليادها  حتا" يات  الوصاو  ىلا" ىجمااع  اريض 

بيأن اتجا  الهيئة. وحيثما يكون للجاان الدائماة اساتقالالً  اتيااً كاامالً يكاون مان المالئا  

التطوراي الجدياادة المهمااة. و اام آخاار ا ماار يمكاان  ااادة  ن تخطاار الجمعيااة العامااة باا

تطوير خطة بسيطة للتفويض يمكان  ن تميا  بوضاوو صاالحياي الجمعياة العاماة مان 

 صالحياي اللجان. 

 .  يرجم  م البداية  ن يكفم  دداً محدوداً من اللجان الدائمة لتناو  الجوانب التالية:77

  طارد مان العضاوية  والخادماي التام وضع متطلباي القبو  وال -اجدارة والعضوية

 تقد  لأل ضا . تتول" ه   اللجنة  يضاً ىدارة رسو  العضوية وا مور المالية.

  وضاع معاايير التعلاي  والتادريب الخاا  با  ضاا    -التعلي  والتدريب واليهاداي

تطااوير برنااامج لال تماااد  واجياارا   لاا"  مليااة االختبااار/ التقااوي  حيثمااا يكااون 

و اام الحاااالي التاام تقااو   يهااا الهيئااة المحاساابية بتعلااي   تاادريب واختبااار مالئماااً. 

 طالبها  يل    ن يت  تأسيس مجلس  و لجنة منفصلة لالختباراي.

  صاياإلة السياساااي المتعلقاة بتطااوير معاايير  نيااة   خالقياة ومهنيااة   -ا ماور الفنيااة

 و اللجاان( يجاب  ن وييم   لك معايير المحاسبة ومعايير المراجعاة. ها   اللجناة )

تتبن"  ملية التقارب مع المعايير الدولياة للمحاسابة  المراجعاة وآداب المهناة و لاك 

 كهد  و ن تعم   م اتجا  تبنم وتطبيق ه   المعايير.

  التحار   يماا يتعلاق بنيااطاي ا  ضاا  والعما   لا"  –التحر  وا مور التأديبياة

المعااايير  الاانظ  والقااوانين وىصااداراي  ىنفاا  االلتاا ا  بقوا ااد ساالوك وآداب المهناة 

الهيئة ا خرى. لتحقيق اليفا ية وثقاة الجمهاور بااججرا اي النظامياة يتوجاب  لا" 
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الهيئة المهنية التم تهد  لتحقيق ه   المها   ن تعاين بلجناة تطبياق النظاا  الخاصاة 

 بها  محامياً ويخصاً واحداً  و  كثر من الجمهور. 

لتام لاديها   ضاا  يعملاون بالقطااع العاا   الخاا  والثالاث  اإن ىنياا  .  بالنسبة للهيئة ا78

لجان معينة يمكن  ن تنتج  ن  تحدياي معينة.  اللجناة الفنياة   لا" سابي  المثاا  يمكان 

 ن تحتاد ىل" خبراي  م مجاالي تغطم كام  النطاق االقتصاد .  وجود لجنة واحدة 

لدرجة تلثر  م  عالية  دائهاا.  ضا  ىلا" به ا التنوع من الخبراي يجع  حجمها كبيراً 

 لك   ن ه   اللجنة  م حالة نقايها  مور تتعلاق بقطااع  و قطااع  ر ام معاين  وهاو 

 مر قد يها   ئاة  ر ياة مان   ضاا  اللجناة   اإن  لاك يالد  ىلا"  ا   بقياة ا  ضاا  

النقااد.  وىحساسه  بأن  م  لك تبديداً لوقته  و/  و  نه  ليس لديه  ما يياركون ب   م

يمكن التعام  مع ه ا الوضاع بإيجااد لجاان  ر ياة لمعالجاة يائون كا  قطااع  و قطااع 

 ر م. ويرجم  ن يكون  م  ه   اللجان الفر ية تنسيقيا وتخطيطياً  كثر من   نيااً. ىن 

 استخدا  اللجان الفر ية ي يد من  دد اللجان المستخدمة بالتالم تكلفة د مها وخدمتها.

  يكااون ماان الضاارور  تحديااد  دوار ومساائولياي مااوظفم اللجنااة الرئيسااة  اام كاا  ا حااوا 

لم ياااد مااان المعلومااااي بياااأن  دوار  3لضااامان نجااااو اللجناااة. يمكااان الرجاااوع للملاااق

 ومسئولياي اللجنة.  

.  ويمكاان االسااتفادة ماان المعااار  والمهاااراي الفنيااة للمتطااو ين ماان خااال  اسااتخدا  79

ي تكاااون مرتبطاااة بمهاااا  معيناااة وليساااي مجمو ااااي  و  ااارق  مااا . هااا   المجمو اااا

مجمو اي دائمة  تقو  بتيكيلها اللجان الدائمة لتقادي  المياورة الفنياة لها   اللجاان  ان 

مواضيع معينة  ويت  بانتظا  مراجعة مدى الحاجاة ىليهاا. ويمكان لها   المجمو ااي  ن 

 تغطم جوانب تخصصية ومياريع خاصة مث :

 معايير  و ىرياداي محاسبية جديدة. 

 .معايير مراجعة  و بياناي ممارسة جديدة 

 .اجدارة المالية 

 .تعديالي بمتطلباي سلوك وآداب المهنة 
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 )االختباراي ) المعايير  منهجية ومقاييس التقدير 

 .تطوير ومراجعة المنهج الدراسم/ الملهالي 

 . ويمكن  يضاً تيكي  مجمو اي  م  لتساه   م تطوير الهيئة. وا مثلة ل لك هم:81 

 .العالقاي الحكومية 

 . خدماي ا  ضا 

 .التطوير المهنم المستمر 

 .التسويق واالتصاالي 

.  اللجان المياكلة مان متطاو ين يمكان  ن تضاي  قيماة للهيئاة المهنياة. ىن تاو ير الاد   82

المناسب للجان ومجمو اي العم  يمكن  ن يستهلك قدراً كبيراً من الموارد اجدارياة. 

ا   ل" اججرا اي اليكلية  م حدها ا دن"  اقتصار  دد اللجاان ل لك من المه  اجبق

ومجمو اي العم   والتأكد من  نها ترك   لا" اججارا اي والمخرجااي التام تحقاق 

  هدا  الهيئة.

. ومع تطور الهيئة واكتساب مجمو اي العم  الخبارة يمكان  ن يكاون مان المناساب  ن 81 

يجب  ن يات  بحا ر و ناياة   ن كثارة اللجاان  يأخ  بعضها الوضع الدائ . ىال  ن  لك

يمكن  ن تيتي الماوارد وتالد  ىلا" ىبطاا   ملياة اتخاا  القارار. وماع مارور الوقاي 

 يمكن الجمعية العامة  يضاً  ن تيك  لجاناً  خرى للقيا  بمها  معينة  تيم :

  المسا دة  ام التأكاد مان  ن الهيئاة تحاتفظ بساجالي محاسابية  -لجنة المراجعة

  ية وتطور وتحتفظ بنظ   عالة للرقابة الداخلية.كا

  تدرس وتقد  التوصياي بيأن ا يخا  المرياحين للعما   -لجنة الترييحاي

 بلجان الهيئة المختلفة.

  تعاااد التوصاااياي  ااان التكاااالي  والتعويضااااي الخاصاااة  -لجناااة التعويضااااي

 بالجها  التنفي   للهيئة.
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  ن الجاودة الا     دتا  الهيئاة تراقاب نظاا   حا  ضاما –لجنة ضمان الجودة

 المهنية.

.  يجب الحد من ميااركة ياخ  واحاد  ام العما  باأكثر مان لجناة باالرإل  مان  ن  لاك 83

يكااون صااعب التحقيااق بالهيئاااي  اي العضااوية الصااغيرة. ويكااون  لااك ضاارورياً ى ا 

 خ نا  م اال تبار طو  الوقي المطلوب حت" لو  م  الياخ  بلجناة واحادة  كماا  ن 

ة  كباار  اادد ممكاان ماان ا  ضااا  باللجااان يقااو  ماان االرتباااط والااوال  للهيئااة. ميااارك

ولنفس ا سباب يكون من المه  وضع حاد معقاو  لعادد السانواي التام يمكان للياخ  

 المتطوع  ن يعم  خاللها باللجنة.

 

  تخطيط عمل اللجنة

  التنفيا   والتقاوي . . تحتاد اللجنة الناجحة ىل" ىدارة جيدة  وييم   لك التخطيط  التنظي 84

يجاااب  ن تااات  ى اااادة النظااار  ااام  هااادا  اللجناااة و ن تااات  بانتظاااا  مراقباااة البااارامج 

والنياااطاي للتأكااد ماان  ن اللجنااة تسااتو م احتياجاااي   ضااا  الهيئااة. وضاامن هاا   

 المراجعة يجب  ن يجر  التقوي  للتأكد من استمرارية اللجنة ككيان مفيد.

د  اللجنة لكم يكاون مفهومااً للجمياع وبالتاالم  اإن  لاك يجب  ن يت  بوضوو تحديد ه .85

سااو  يقلاا  ماان احتمااا  حاادوث ا دواجيااة  و تيااابك المساائولياي  يمااا بااين اللجااان. 

 بمجرد  ن يت  تحدياد الهاد   يلا    ن تات  ترجمتا  بعاد  لاك ىلا" خطاة  ما  محاددة 

طاي. ربمااا للساانة والتاام يجااب  ن تتضاامن جاادوالً  منياااً يحاادد بدايااة واكتمااا  النيااا

تقتضاام هاا   الخطااة القيااا  بعاادة نياااطاي  تياام  تطااوير معااايير مهنيااة  نياار كتااب  

مقاالي وتقارير  ور اية ملتمراي وندواي. ويجب  ن يت   م ه ا الوقي تقوي  كا اة 

البرامج القائمة للتأكد من مالمتها لهد  و عالية النيااط. والبارامج إليار الناجحاة يات  

  دها.ىما تعديلها  و استبعا
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يجاااب  ن تقاااو  اللجناااة والموظفاااون سااانوياً بمراجعاااة  هااادا  اللجناااة  تاااأمين اال تمااااد  .86

الضرور     تعديالي مطلوباة  وتطاوير خطاة جنجاا  البارامج والنيااطاي المالئماة 

 للسنة التالية.

. بعااد  ن تقاارر اللجنااة بيااأن باارامج ونياااطاي الساانة التاليااة  يجااب  ن ياات  تقااوي  حجاا  87

للجنااة )   اللجااان الفر يااة  مجمو اااي العماا   و  اارق العماا (  لكاام يكااون وهيكاا  ا

باجمكان تنفي  النياطاي بفعالية. ربما تتطلب المياريع ميااركة اللجناة بكاملهاا  اللجاان 

الفر ية   رق العم   و   ضا  اللجنة كأ راد مع وجاود الاد   المناساب مان الماوظفين. 

مجمو ااي  ر ياة  و  ياخا  متطاو ين  يجاب  ن بالنسبة للمياريع التم تتطلب  م  

يباا   جهااد خااا  لضاامان اختيااار  يااخا  لااديه  قاادراي معرو ااة واهتمااا  بالجانااب 

المعن". ىن  لك  م بعض الحااالي  ربماا يعنام اختياار  ياخا  مان خاارد اللجناة. ىن 

تو يااع مساائولياي اللجنااة والمااوظفين بالنساابة لكاا  ميااروع يلاا    ن ياات  ىبالإلهااا بدرجااة 

 ا ية من الوضوو.ك

 تقديم التقارير للجمعية العامة

. يجب  ل" جمياع اللجاان  ن تقاد  للجمعياة العاماة   بانتظاا   تقرياراً رسامياً بالنيااطاي 88

 التم قامي بها  و ن تقد  تقريراً سنوياً للعضوية.
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 :3الملحق 

 مهام ومسئوليات العاملين باللجان

 

 

 

 

 

 

 

 

يسااة جنجاااو    لجنااة تتمثاا   اام المهااا  والمساائولياي الملقاااة  لاا"  اااتق ىن المقوماااي الرئ

رئيس اللجنة    ضا  اللجنة  وموظفم اللجنة والجهد ال   يب لون   م ىنجا  المها  الموكلاة 

 ىليه .
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 نطاق عمل اللجنة

ماان المهاا   ن ياات  تطااوير نطاااق  ماا  رساامم    مجلااس  و لجنااة دائمااة تأسسااها الهيئااة  

المهنية  لكم يتحدد بوضوو مها  ومسئولياي ك  مجمو ة و   من مجمو ة مان المحاسبية 

المجمو اااي لااديها صااالحية القيااا  بمهااا  معينااة  ومااا هاام المهااا   و القااراراي التاام تتطلااب 

المصادقة من جهاي  خرى. ويجب  ن يحدد نطاق العم  إلرض و هدا  اللجنة  مسئولياي 

ىجاارا اي االجتما اااي الرساامية )يياام   لااك ىدارة  اللجنااة  العضااوية المحتملااة للمجمو ااة 

االجتما اااي  المحاضاار  النصاااب القااانونم  ومعااد  تكاارر االجتما اااي(  متطلباااي ى ااداد 

 التقارير  القوا د اججرائية و    مور  خرى.

لإلطاالع  لا" مثاا   5تتضمن ه   الوثيقة مثالين لنطاق  م  اللجنة. يمكن الرجوع للملحق 

لإلطااالع  لاا" مثااا  لنطاااق  ماا  لجنااة ساالوك وآداب  4نااة التعلااي  وللملحااق لنطاااق  ماا  لج

 المهنة.

 رؤساء اللجــان 

تحتاد اللجاة الفعالاة ىلا"  ن يكاون لهاا رئيسااً مانظ  جياداً ويقبا  تحما  المسائولية  يياجع  

 ملياي اجبداع  ويمبق" المجمو ة  م حالة تحرك مساتمر. ىن قادراً كبياراً مان مهماة رئايس 

ة ييم  العالقاي اجنسانية والعم  كمستيار ىل" جانب تيجيع التفا   الجماا م خاال  اللجن

اجتما اااي اللجنااة  إلياار  ن هنالااك  يضاااً قاادراً معيناااً ماان العماا  يجااب  ن ياات  ىنجااا   بااين 

االجتما اي بمسا دة  و بدون مسا دة الموظفين. ىن اجدارة السلسلة واجنجاا اي اجبدا ياة 

 م  حيان كثيرة قدراي رئيس اللجنة والجهود التم يب لها.   لجنة تعكس  

 :تقع مسئوليات رئيس اللجنة في خمس جوانب عامة 

التخطيط ـ التياور ماع الماوظفين و  ضاا  اللجناة  حساب ماا يلا     ناد تخطايط برناامج  -

  م  سنو  للجنة.

ر  التفكير مليااً  ام ىدارة االجتما اي ـ الحث  ل" التفكير الجما م  تيجيع وتوجي  الحوا -

 هميااة ا  كااار والمقترحاااي المقدمااة  تلخااي  المقترحاااي البنااا ة  السااعم للوصااو  ىلاا" 
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قراراي  تفااد  الحااالي التام يهايمن  يهاا ياخ  واحاد  و يخصاين  لا" الحاوار  وىبقاا  

 االجتماع مرك اً  ل" الهد  و م الحدود ال منية المعقولة.

أكد من حفاظ محاضار االجتما ااي والنقااط  اي ا همياة  حفظ السجالي والمعلوماي ـ الت -

حسب ما هو مالئ   ى اداد التقاارير الضارورية  حفاظ ساج  بعما  اللجناة  البقاا   لا"  لا  

 بدرجة التقد   م ىنجا  ا  ما  الموكلة للجنة.

تفعي  اللجنة ـ التوصية بأ ضا  مناسابين لتعييانه  باللجناة وحاثه   لا" الميااركة النياطة  -

 المفيدة  م نياطاي اللجنة.و

تقوي  النتائج ـ المراجعة والتقوي  المستمر لبرناامج اللجناة  معاد  التقاد  الا   يات  تحقيقا    -

 بنياطاي اللجنة  ومساهماي ك   ضو من ا  ضا   م   ما  اللجنة.

قب   ن يت  اختيار اليخ  لرئاساة اللجناة يجاب  ن تجار  دراساة دقيقاة بالنسابة لا   يماا  

علق باجمكانياي القيادياة  الخلفياة  القادراي  واجنجاا اي. قائماة الفحا  التالياة يمكان  ن يت

 تسا د  م اختيار اليخ :

القدرة  ل" التواص  مع اآلخرين  ربما تكون هم الخاصاية الوحيادة ا كثار  همياة  .2

)التواصاا  الفعااا  هااو مقااو   ساساام  لاايس  قااط  اام حاادود اللجنااة ولكاان  يضاااً مااع 

 والمجمو اي خارد اللجنة(.ا  راد 

 معر ة مجا   م  اللجنة.  .1

. وجود سج  بالمبادراي والمياركة النيطة داخ  اللجنة  الهيئاة  و مجمو ااي مهنياة 3

  خرى.

. الهيبة واالحترا  ضمن المهنة )ىن آرا  اليخ  هم التام تفارض احتارا  ا  ضاا  4

نتاائج التام تتوصا  ىليهاا اآلخرين ل  وك لك احترا  ا يخا  ال ين يستريادون بال

 اللجنة(.

 . تو ر الوقي والموارد للو ا  بالمسئولياي.5
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 . القدرة  ل" خلق المناخ المالئ  لكم يكون  م  اللجنة مثمراً.6

 . القدرة  ل" ج ب االهتما  وبث الروو  م ال مال  المهنيين.7

يااجيع   ضااا  . الرإلبااة واالسااتعداد لالسااتماع ل خاارين   ن يكااون منفااتم العقاا   وت8

 اللجنة  ل" التعبير بحرية  ن   كاره  وآرائه  وتوصياته .

 . القدرة  ل" القيادة بدون هيمن .9

 . تفه  العالقاي داخ  اللجنة و القاي اللجنة مع اللجان ا خرى.21

 .  ه  وىدراك واضم لوضع ومها  الموظفين والحاجة لعالقاي  م  محكمة.22

 عم  ضمن ا هدا  الياملة للهيئة.. القدرة  ل" التفكير وال21

 أفكار مفيدة تساعد في أن تكون رئيساً ناجحاً للجنة 

لكاام تكااون رئيساااً جيااداً للجنااة يجااب  ن تكااون مسااتعداً ومنظماااً جيااداً. ناا كر هنااا بعااض  

 ا  كار التم تسا دك  م  ن تكون رئيساً ناجحاً للجنة.

 قبل االجتماع األول 

. راجااع الملفاااي المحولااة لااك ماان الاارئيس السااابق. ناااقد اتصاا  باارئيس اللجنااة السااابق 

 ا هدا   النياطاي  المياك   والمياريع المرحلة.

. يجااب  ن يبااين المخطااط النقاااط التاام تااود الوصااو  ىليهااا وكيفيااة ى ااداد مخطااط للعماا  

الوصااو  ىلاا" تلااك النقاااط. ويجااب  ن يياام  جاادوالً  منياااً  هيكاا  اللجنااة  وجاادو  ملقااي 

للجنة. يجب  ن يت  تخطيط وى االن جاداو  االجتما ااي  ام تااريخ مبكار  كماا الجتما اي ا

 يجب ىجرا  الترتيباي الال مة بالنسبة لالجتما اي الهاد ة والمثمرة.

  ىن الغرض مان جاداو  ا  ماا  هاو تاو ير الوقاي واجبقاا   لا" وضع جداو  ا  ما  

ا جندة بدون سبب معقاو . ويجاب  االجتماع  م المسار المحدد ل . ال تسمم باالنحرا   ن
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 ن تيااام  جاااداو  ا  ماااا  البناااود اججرائياااة الضااارورية  وى ا  مكااان  المااادة التااام ساااو  

 يستغرقها االجتماع.

تأكد من  ن ىيعاراي االجتما ااي  نماا د الاردود  وجاداو  ا  ماا  قاد تا  ىرساالها  ام  

لاا لك يلاا   تو يااع جااداو   ماان المهاا   ن يكااون   ضااا  اللجنااة مسااتعدين لالجتماااع. وقتهااا.

ا  مااا  مااع المااواد الدا مااة المناساابة قباا  االجتماااع لتااو ير وقااي لالسااتعداد وبالتااالم  يااادة 

ىنتاجية االجتماع.  طلب من المياركين االتصا  باك  و بماوظفم اللجناة ى ا تعا ري ىمكانياة 

 حضوره  لالجتماع.

 مالئماً.استخد  االجتما اي من خال  الهات  والفديو كلما كان 

بالنساابة الجتما اااي التخطاايط انظاار  اام ىمكانيااة اسااتخدا  اجتما اااي الهااات  باادالً ماان  

االجتما اااي التاام تاات  وجهاااً لوجاا . ىن  لااك يااو ر قاادراً كبيااراً ماان التكااالي  ويلغاام  ملياااي 

الساافر إلياار الضاارورية.  نااد اسااتخدا  اجتما اااي الهااات   ماان ا  ضاا   ن يكااون جاادو  

م التركي   ل"  دد من المواضيع وتأكد من  ن الميااركين قاد اساتلموا ا  ما  محصوراً  

 جميع المواد  ل" النحو ال   يو ر الوقي الكا م للمراجعة واالستعداد.

 االجتماع باللجنة

ابااد  االجتماااع دائماااً  اام الوقااي المحاادد لاا  والتاا   با جناادة. ىن  االلتاا ا  بجاادو  ا  مااا .

ن تغطياة جمياع البناود المضامنة بجادو  ا  ماا . حادد  هادا  المياركين باالجتماع يتوقعو

 االجتماع.

ا م   ل" مسا دة ا يخا  للعم  كمجمو ة.  تقدي  ك  ياخ   تاحة الفرصة للتعار .إ

لنفساا  هاام الوساايلة ا  ضاا  التاام تمكاان كاا  يااخ  ماان التعاار   لاا" اآلخاارين. وضاام 

 ضااا  الجاادد. قااد  ملخصاااً   ضااا  اللجنااة ا سااباب التاام اسااتد ي حضااور الضاايو  وا 

 للجنة  ن النياطاي والمياريع السابقة التم ل  تكتم  بعد.

. ساايكون الموظفااون المسااا دون مساائولين  اان تاادوين تأكااد ماان تاادوين محضاار االجتماااع

محضااار االجتمااااع  و النقااااط المهماااة  حساااب مااااهو مالئااا . وى ا لااا  يحضااار الموظفاااون 

لتاادوين المحضاار  و النقاااط المهمااة  حسااب المسااا دون  يختااار رئاايس اللجنااة يااخ  آخاار 
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ماهو مالئ . محضر االجتماع  و النقاط يجب  ن تعكس المقترحاي واججرا اي المتخ ة ماع 

 ىضا ة المعلوماي المتعلقة بها  قط.

. ا ماا   لاا" تحقيااق مياااركة كا ااة ا  ضااا   اام المناقياااي وحاااو  يااجع  لاا" المياااركة

 ل" الميااركة بإيجابياة وحمااس. ى ا كاان هنالاك  الحصو   ل" ا  كار من ك  منه . يجع

 ضاااواً راإلبااااً  ااان التحااادث اطلاااب منااا  تقااادي  ر    و  وكااا  ىليااا  مهماااة.  يضااااً  خاطاااب 

المجمو ااة ولاايس ا  ااراد. يااجع كاا  يااخ   لاا" تقاادي  آرا  بنااا   و يااكر الجميااع  لاا" 

 مساهماته .

السااماو ليااخ   . يجااب السااماو بعاارض كا ااة وجهاااي النظاار  ولكاان دونضاابط االجتماااع

واحاد بالهيمناة  لاا" االجتمااع. وى ا انحاار  المتحادثون  اان الموضاوع   ليااك بإ اادة بيااان 

النقاااط الرئيسااة التاام تمااي مناقيااتها وحاااو  الوصااو  ىلاا" ىجماااع. بااالرإل  ماان  ن اخااتال  

 اآلرا  يمكن  ن يثر  االجتماع  ىال  ن  من الضرور  للرئيس  ن يضبط االجتماع.

تجاااد  اليااخ  المتحاادث. وى ا كااان لااديك تعليااق  اطلااب  رصااة الحااديث  . الكاان محايااداً 

كميارك. يمكنك  ن توج   سئلة ى ا ل  تكن موا قاً  ولكان تا كر  ناك كارئيس لالجتمااع يلا   

  ن تكون محايداً. ال تعطم ر   ىال  ند الضرورة.

جتمااع. ىماا  ن . حاو   ن تتوص  ىل" نتيجة بالنسبة لك  نقطاة بأجنادة االالوصو  ىل" نتائج

 تص  المجمو ة ىل"  جماع بيأن الر   المقد   و حو  البند لم يد من الدراسة.

. اطلب من  حد   ضا  اللجنة  من لجنة  ر ياة   و  رياق  ما  دراساة تفويض المسئولياي

ا مور الصعبة  و المعقادة وتقادي  تقريار بياأنها لكاما  اللجناة. تأكاد مان  ن ها   المجمو اة 

اً المها  المطلوب منها ىنجا هاا واجطاار ال منام المحادد لا لك. وتأكاد  يضااً مان تعر  تمام

قيامك بالمتابعة الال مة للتأكد من  ن ه   المسئولياي قد ت  استيفالها. سو  يتراجع حمااس 

   ضا  اللجنة ى ا  حسوا بأن رئيس اللجنة يسع" ىل"  دا  ك  ا  ما  بمفردة.

. يجاب  ن يات  ىدراد  لاك ضامن النقااط لإلجارا اي والتقاارير االتفاق  ل" الجادو  ال منام

  اي ا همية.
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. حااو   ن تتعار  ىن كاان ا  ضاا  مقتنعاون باأن مواضايع ىنها  االجتماع بطريقة ىيجابية

معينة قاد تماي تغطيتهاا بدرجاة كا ياة. ركا   لا" االنجاا اي التام حققتهاا المجمو اة خاال  

 قيي وموقع االجتماع القاد .االجتماع.  كر ا  ضا  بتاريخ وتو

 بعد االجتماع

. نسق مع موظفم اللجنة للتأكد من  ن محضر االجتمااع  و النقااط  اي ا همياة  قاد المتابعة

ت  ىرسالها   ضا  للجنة. ى ادة بيان ا هدا  وتو يع المها .  طلب تقارير  ان تقاد  ساير 

 العم .  خطار ا  ضا  والجهاي ا خرى باججرا اي.

. ى ا كاناي ا  ضاا  قاد  دوا مهماة رائعاة يمكان  ن تخطاره  دي  اليكر لكباار الميااركينتق

ب لك من خال  رسالة بسيطة   ن ا  ضا  يحبون  ن يت  تقديره  من خاال  ا  ماا  التام 

ينج ونها. كما  ن  لك يجعله   كثار اساتعداداً  دا  مهاامه  بدرجاة جيادة  نادنا يطلاب مانه  

 ر.العم  بميروع آخ

. ضااع  اام  هنااك  ن مااا تقااو  باا  هااو  ماا  مهاا . تاا كر دائماااً  ن ت يااد ماان حماااس ا  ضااا 

 اللجنة التم تر سها لها  هدا  جديرة باالهتما   و ن موقفك ودرجة حماساك ساو  يانعكس 

  ل"   ضا  ه   اللجنة.

 

 أعضاء اللجنة

 لا" نجااو اللجناة. سو  يكون الختيار ا يخا  للعم  كأ ضا  باللجنة تأثيراً مبايراً   

ل لك يجب التنبي  الختياار ا  ضاا  الا ين لاديه  المعر اة بمجاا   ما  اللجناة والا ين لاديه  

االستعداد لتو ير الوقي الاال   جنجاا  المسائولياي الموكلاة للجناة. و ناد التوصاية بأ ضاا  

فاة داخا  جدد للجنة مان المها   ن يلخا   يضااً  ام اال تباار  تاوا ن تمثيا  القطا ااي المختل

اللجنااة  ويياام   لااك حجاا  المكتااب  الموقااع الجغرا اام  واسااتخدا    ضااا  ماان الصاانا ة  

 التعلي  والحكومة.



 تأسيس وتطوير هيئة محاسبية مهنية

 

86 

بالرإل  من  ن واجبااي ا ياخا  الا ين يعملاون باللجاان قاد تكاون مختلفاة  ىال  ن هنااك  

مساائولياي  ساسااية معينااة يلاا    ن يأخاا ها كاا   ضااو  لاا"  اتقااة. بااالج   ا خياار ماان هاا ا 

 ملحق ت  تضمين   كاراً للكيفية التم يمكن  ن يكون بها اليخ   ضواً جيداً باللجنة.ال

 

 أفكار مفيدة لتكون عضواً ناجحاً بلجنة. 

بالرإل  من  ن مها  ا  راد ال   يعملون باللجاان قاد تكاون مختلفاة  ىال  ن هنالاك مسائولياي 

  ساسية يل    ن يقو  بها ك   ضو اللجنة:

 والمواد المتعلقة بها قب  االجتماع. مراجعة ا جندة 

 .المياركة االيجابية بكا ة المناقياي 

  ميااااركة المجمو اااة  ااام المعلومااااي الماااأخو ة مااان التجاااارب المرتبطاااة مبايااارة

 بالموضوع  و الميكلة التم يدور حولها النقاد.

 .تفه  واحترا  ا  كار ا خرى ووجهاي النظر المتعارضة 

  وتجرد.تناو  المسائ  بموضو ية 

 . د  االنحرا   ن الموضوع ال   تجر  مناقيت  

 . اطلب التوضيم بالنسبة    نقطة  و ميكلة ل  تفهمها بالكام 

  قد   ل" الفور ىيعاراً باساتال  كا اة المراساالي المرتبطاة بأ ماا  تتعلاق بمياروع

 خا  باللجنة.

 .قبو  ومتابعة المها  الموكلة 

 خرين.تعر   ل" رئيس اللجنة وا  ضا  اآل 
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  حاادد ىمكانيااة حضااورك الجتما اااي اللجنااة و خطاار المااوظفين باا لك بأساارع مااا هااو

 ممكن.

  تأكد من  ن الملسسة التم تنتمم ىليها  و رلساائك بالعما   لا"  لا  تاا  بالت اماتاك

 باالجتما اي والمها  الموكلة ىليك.

 

 الموظفين

  

ممكان مان خاال  البحاث يجب  ل" الموظفين مسا دة اللجنة  م ك  اجتماع  قصا" حاد  

 ن وتقدي  المعلوماي المتعلقة بخلفية الموضوع  الخياراي والتوصياي. وييم   لاك تاو ير 

المواد المرجعية المالئمة بالنسبة لك  اجتماعح تحدياد  ناصار المياكلةح تحدياد ا سائلة التام 

الهيئاة  و  تحتاد ىل" ىجاباي  المياركة  م النقادح تنبيا  اللجناة  نادما تنحار   ان سياساة

 ندما تتجاو  صالحيتهاح وقبو     قرار نهاائم يات  التوصا  ىليا  ىال ى ا كاان مهمااً لدرجاة 

ساايكون الموظفااون مساائولين  اان ى ااداد  جناادة  تتطلااب استيااارة جهااة  اي صااالحية   لاا".

االجتما اااي ومسااودة المحاضاار  و الجوانااب المهمااة  حسااب مااا هااو مالئاا   بالنساابة لكاا  

لرئيس اللجنة لمراجعتها وا تمادها. ويكون الموظفون مسئولين  ن تنسيق  اجتماع وتقديمها

نياطاي اللجنة ومياركة المعلومااي ماع اللجاان والماوظفين اآلخارين حساب ماا هاو مالئا . 

ربما يطلب  يضاً من الموظفين مسا دة اللجنة  م تحديد ا هدا   التركيا   لا" المواضايع 

اد مسااوداي التقااارير  وتنظااي  وتنفياا  النياااطاي التاام الرئيسااة  ىيجاااد باارامج جدياادة  ى ااد

تعتمدها اللجنة. كما يجب  ل" الموظفين  يضاً تقدي  التقارير  ان ا  ماا  التام تا  ىنجا هاا 

  م اتجا  تحقيق  هدا  اللجنة.

يجب  ن يلعب الموظفاون دوراً نيااطاً ويمكانه  تياجيع اللجناة للتحارك  ام اتجاا  الهاد   

يحااق لهاا  الهيمنااة  ليهااا. ويجااب  لاا" المااوظفين  ن يبينااوا بوضااوو مااا  المطلااوب  ولكاان ال

يعتقدون  ن  الح  الصحيم  ولكن يجب  ليه  تقب  القراراي المخالفة آلرائها  باروو طيباة. 
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ويجب  ال يعترض   ضا  اللجنة  ل" الحضور القو  للموظفين ى ا كاان هالال  الموظفاون 

 يتمتعون بالكفا ة والموضو ية.

 ئيس وأعضاء اللجنة الجددتهيئة ر

بمجرد  ن يت  تيكي  اللجنة  يت   م العادة اختيار الرئيس الخل  مان باين   ضاا  اللجناة  

النيااطين وسااتكون لاا  معر ااة جياادة بالعملياااي الحاليااة وبمياااريع اللجنااة. يجااب  ن تكااون 

 ىجاارا اي اختيااار رئاايس اللجنااة واضااحة. بيااد  ن رئاايس اللجنااة ساايتول" مساائولياي جدياادة

ومختلفة  وسو  يحتاد للتعام  مع بعض ا  ضا  الجدد. ل لك  إن تهيئة رلسا  و  ضاا  

اللجان الجادد تعاد  ماراً مهمااً. ويمكان  ن يقاو  با لك الموظفاون المعيناون  المادير التنفيا    

و/ و رلسا  اللجان السابقين والالحقين  حساب ماا هاو مالئا  للظارو . يلا   تغطياة النقااط 

  ملية التهيئة: التالية خال 

 .الخلفية التاريخية للجنة وبرنامج العم  الحالم   هدا ها و القتها بالهيئة 

 .حدود نياطاي وصالحياي اللجنة 

 .دور ومسئولياي رئيس اللجنة    ضا  اللجنة والموظفين 

  سياساي التيغي   مث  السياساي المتعلقة بالنصاب القانونم لالجتما اي  ىجرا اي

 ع االجتما اي ...الخ.التصويي  مواق

  قائمااة سااارية بأ ضااا  اللجنااة ومااواد كاملااة تحاادد نياااطاي اللجنااة الحاليااة والسااابقة

 )وهم تيم  نسخاً من محاضر اجتما اي اللجنة السابقة(.

 .المسا دة التم يقدمها الموظفون والمسا داي ا خرى المتو رة 

 .تواريخ االجتما اي المخططة 
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 الهيكل اإلداري

 لتنفيذيالمدير ا

. ىن استدامة    هيئاة تتاأثر  لا" نحاو كبيار بجاودة ىدارة  ملياتهاا. يجاب  لا" الجمعياة 89

العامة  ن تقو   بمجرد  ن تسمم الموارد ب لك  بتعيين يخ  يعم  بدوا  كاما  ليتاول" 

مسئولية ىدارة الهيئة. ويختل  مسم" الوظيفة من هيئة مهنية  خرىح ونستخد   ام ها ا 

 أ كبير المدرا  التنفي يين أ.الدلي  مسم" 

. يتاول" المادير التنفياا   دوراً قياديااً بالهيئاة المحاساابية المهنياة   هاو يقااود  ملياة تحقيااق 91

الهيئة  هدا ها اجستراتيجية  المحددة من قب  الرئيس والجمعية العامة   ويكون مسائوالً 

  ن ىدارة يئون الهيئة اليومية.

(. ويجاب  ليا   ن Councilيريكاً استراتيجياً بالجمعية العامة ) يكون المدير التنفي    .92

( ويقاااد  تقرياااراً  ااان السياساااة Councilيحضااار كا اااة اجتما ااااي الجمعياااة العاماااة )

والمواضيع اجساتراتيجية  العمليااي وا دا  مقابا  ا هادا  اجساتراتيجية  وييام   لاك 

ياا    اام تعاااون محكاا  مااع الاارئيس ا دا  المااالم مقاباا  الموا نااة. ويعماا  الماادير التنف

 لعرض التوصياي السليمة  ل" الجمعية العامة التخا  اججرا  المناسب.

. بالرإل  من  ن الرئيس هو المسئو  الرئيسام  ان تمثيا  الهيئاة المهنياة وتقادي  رساالتها 91

ودورها لأل ضا  والجمهور  ىال  ن المدير التنفي   يمكان  ن ياد   الارئيس ويمثلا   ام 

 الدور  ند الحاجة. ه ا

ويكااون الماادير التنفياا   مساائوالً  اان توظياا  المااوظفين  ىدارة ا دا   والتأكااد ماان  ن   .93

( ولجانهااا يجاار  تنفياا ها  لاا" Councilالسياسااي التاام اتفقااي  ليهااا الجمعيااة العامااة )

نحاو  عاا  وكاا . يجاب يالد  الماادير التنفيا   دوراً نمو جيااً بالنسابة للماوظفين ى   ناا  

يحت  موقعاً مهماً بالهيئة ويأخ  الموظفاون منا  التعليمااي. و ليا   ن يباين رساالة الهيئاة 

 للموظفين بوضوو وتفصي  لي يد من درجة حماسه  تجا  ما يقومون ب  من مها .

. ىن اختيااار اليااخ  المناسااب يعااد  مااراً حاسااماً بالنساابة لنجاااو الهيئااة. ويحتاااد كبياار 94

 كون:المدرا  التنفي يين  ن ي
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 مدير  و  يتمتع بالخبرة. -

 ل  القدرة  ل" التفكير والتخطيط االستراتيجم. -

 مبدع ونيط  لدية الدا ع لتطوير الهيئة. -

 يتمتع بقدراي اتصا  ممتا ة. -

 ل   ه  با مور المالية.  -

ل  مهاراي اجتما ية ول  القدرة  لا" تأسايس وبناا  اتصااالي ماع جهااي  ساساية  ام  -

 تجار   الحكومم والتعليمم والخير  والمنظماي إلير الحكومية.المجا  ال

. ىن دور كبياار الماادرا  التنفياا يين بالتعاااون مااع الجمعيااة العامااة والمتطااو ين اآلخاارين  95

 يتمث   م:

تطوير ىستراتيجية وخطة  م  مفصلة  ل" المادى الطويا  وييام   لاك تااريخ محادد  -

 لتحقيق ا هدا .

   ظفين واللجان جنجا  المها  الموكلة ىليها.تطوير وتوجي  المو -

 تقدي  الميورة للرئيس    ضا  الجمعية العامة والمتطو ين اآلخرين. -

بنااا   القاااي  عالااة والمحا ظااة  ليهااا مااع المحكومااة  المجتمعاااي التجاريااة والمهنيااة  -

 والمعاهد التعليمية و الوكاالي المانحة/الممولة.

التاارخي  واججاارا اي التأديبيااة تاات  بن اهااة وبفعاليااة و قاااً التأكااد ماان  ن ىجاارا اي  -

 للقانون و حكا  الهيئة المهنية.

التأكاااد مااان  ن الجمعياااة العاماااة  ا  ضاااا  وا ياااخا  اآلخااارين  و  العالقاااة يااات   -

ىخطاااره  باسااتمرار بااالتطوراي الوطنيااة  اجقليميااة والدوليااة التاام تاالثر  اام مهنااة 

( IFACا  التام يقاو  بهاا االتحااد الادولم للمحاسابين )المحاسبة  وييم   لاك ا  ما

 (.IASCFوملسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية )
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 ىدارة الموارد وموظفم الهيئة و قاً للمي انياي والسياساي التم تقرها الجمعية العامة. -

 ام تقدي  التقارير للرئيس وللجمعية العامة بياأن درجاة التقاد  التام تا  الوصاو  ىليهاا  -

 اتجا  تحقيق  هدا  الهيئة.

. ىن ىدارة هيئاة محاساابية مهنيااة تتطلااب وجاود ماادير تنفياا    لاا" قادر  ااا  ماان الكفااا ة 96

وااللتاا ا . مثاا  هاالال  ا يااخا  يكااون  لاايه  طلااب بدرجااة كبياارة  كمااا  ن الهيئاااي 

التام الصغيرة قد ال تتمكن من اجت ابه  نتيجة لعد  قدرتها  ل" تو ير الوضع  و المباال  

يطلبونها. وى ا تع ر اجت اب يخ  محلام لا  الخبارة المطلوباة   ايمكن الحصاو   لا" 

خدماي يخ  ىدار  ل  خبرة من هيئة قائماة  ضاو باالتحااد الادولم للمحاسابين لفتارة 

  منية محددة  ىما  ل"  ساس دوا  كام   و دوا  ج ئم  لتدريب الموظفين المحليين. 

 

 جهاز الموظفين المساعد

يجااب  لاا" كبياار الماادرا  التنفياا يين  ن يعااين  حسااب تااو ر التموياا   مااوظفين  نيااين . 97

ومااوظفين مسااا دين للقيااا  بالمهااا  المختلفااة بالهيئااة المهنيااة. ويجااب  ن ياات  توصااي  

 الوظائ  بالنسبة لك   ضو من جها  الموظفين.

يفضا   ن يات  التعاقاد  . وكنقطة بداية  ولتمكين كبير المدرا  التنفي يين من العما  بفعالياة 98

ماااع ياااخ  للقياااا  باج ماااا  اجدارياااة و  ماااا  الساااكرتارية ولمساااا دة كبيااار المااادرا  

التنفي يين  م تدريب الموظفين الجدد واجيرا   ليه  مع تقد  وتطور الهيئة. وتعد ه   

 ا مور مسئولياي مهمة  ويحتاد اليخ  المعين ىل":

 القدرة  ل" العم  بدون ىيرا  مباير.  ن يكون مرناً  قابالً للتكي   ول  -

  ن تكون لدي  مهاراي تنظيمية ومهاراي  م خلق  القاي مع ا يخا  اآلخرين. -

 ن يضع ىجرا اي وخدماي مكتبية بإستخدا  ا جه ة الحديثة  ام االتصااالي و مليااي  -

 الحاسب.
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  ن يجيب  ل" االستفساراي التم تغطم نطاقاً واسعاً.  -

 ورة مهنية ل وار و  ضا  الهيئة. ن يعكس ص -

 

 تمويل الهيئة

  التمويل

. ىن ى ااداد الحساااباي الساانوية واجداريااة وتقااديمها للجمعيااة العامااة  اام وقتهااا يعااد مهمااا 99

لنظا  الحوكمة الجيد وك لك الحا  بالنسبة ججرا اي تطوير خطاة ىساتراتيجية وى اداد 

دى القصاير. ومان حاق ا  ضاا  مي انياي وخطط  م   ل" المدى الطوي  و ل" الم

 ن يكونااوا  لاا" معر ااة بهاا   التطااوراي ماان خااال  التقرياار الساانو   و نااد اجتماااع 

 الجمعية العمومية السنو .

. ىن صااغر حجاا  العضااوية سااو  ياالد  إلالباااً لتقيااد المااوارد المتاحااة لهيئااة المحاساابة 211

ع جهااي  خارى بهاد  المهنية.  فم مث  ه   الحاالي يل   التفكير  م ىيجااد رواباط ما

الميااااركة  ااام النيااااطاي و لاااك مثااا  التعلاااي  المهنااام المساااتمر  خااادماي ا  ضاااا  

واالختباراي. ويمكن استخدا  ه   النياطاي كمصدر لإليراد. ويجب  يضااً استكياا  

 بعض موارد الدخ  ا خرى مث : 

 المنم الحكومية. -

 ر اية مبادراي معينة. -

 الهباي. -

 خارجية.وكاالي الد   ال -

 المصادر الخيرية. -

 اج ــالن. -
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 مكاتب المحاسبة.  -

. يمكن للوكاالي المانحة  مث  البنك الدولم   ن تو ر التموي  للميااريع التام تساتهد  212

تقوياااة ىطاااار العمااا  الملسسااااتم بالدولاااة وييااام   لاااك الهيئاااة المهنياااة والوكااااالي 

اجاة  ام بعاض ا حياان للمساا دة التنظيمية.  ند العما  ماع الماانحين تكاون هنااك ح

الفنيااة والتاام يمكاان تأمينهااا ماان الهيئاااي ا كثاار تطااوراً ماان   ضااا  االتحاااد الاادولم 

للمحاساابين.  نظاار مسااتند ا دواي والمااوارد وورقااة مجلااس المعااايير الدوليااة للتعلااي  

المحاسااابم أ الميااااريع المساااا دة  ااام تعلاااي  وتطاااوير المحاسااابة أ االتحااااد الااادولم 

 1111ين  ا  للمحاسب

.  ل" الرإل  من  ن الحصو   ل" تموي  من وموارد خارجية قد يكاون مطلوبااً خاال  211

الساانواي ا ولاا" ىال  ن الهيئااة يتوجااب  ليهااا  اام النهايااة  ن تسااتخرد مااوارد كا يااة 

لتغطية كا ة تكالي  التيغي  الخاصة بها وبما يسمم بابعض االساتثمار  ام التطاوير. 

هيئة المحاسبة الجديدة بتو ير قادر معاين مان التمويا   ام كا  يجب  ن يلت     ضا  

مرحلة من مراح  تطورها  حت" ال تكاون  ام    مرحلاة مان المراحا  معتمادة ىلا" 

حٍد مبال   ي   ل" الد   المالم الخارجم. ىن اال تماد المفرط  لا" الاد   الخاارجم 

يااطاي الهيئاة ولاان ينياأ  نا  ناوع ماان االتكالياة يمكان  ن تاالثر  ام طبيعاة ونطاااق ن

 يكون  لك  ل" المدى الطوي   م مصلحة ا  ضا .

.  يمكن تجميع ا موا  من ا  ضا  والطالب بطريقتين: كرساو  تاد ع مقابا  الحقاوق 213

واالمتياااا اي المتعلقاااة بالعضاااوية )ماااثال رساااو  العضاااوية والتااارخي ( وكمقابااا  

ختباااراي  التسااجي   المااواد للخاادماي التاام ياات  تلقيهااا مثاا  الاادوراي التدريبيااة  اال

التعليمية   نياطاي التطوير المهنم والميااركة  ام ا حاداث التام تهاد  ىلا" ترقياة 

 العضو.

. تحتاااد الهيئااة المهنيااة ىلاا"  ن تنظاار  اام  واماا   دياادة  نااد تحديااد رسااو  العضااوية 214

وييم   لك  دد ا  ضا   قدرة ا  ضا   ل" تحم  الرساو   حجا  ىجماالم النااتج 

محلم ىل" جانب النياطاي المقترحاة  و خادماي ا  ضاا  التام تناو  الهيئاة القياا  ال

بها خال  السنة. وتحتااد الهيئااي المهنياة  يضاا ىلا"  ن تنظار بعناياة  ام المساتوياي 



 تأسيس وتطوير هيئة محاسبية مهنية

 

94 

المختلفة للعضوية وترك   لا" الفوائاد الممكناة لكا   ئاة مان العضاوية للتأكاد مان  ن 

لنسبة لك   ئة. مع نمو الهيئاي المهنية واكتساابها الهيئة قد استجابي بأ ض  طريقة با

اليهرة  يمكن  ن  تقو  بمراجعة دورياة لرساو  العضاوية للتأكاد مان الرساو  تعكاس 

 القيمة المقدمة لأل ضا .

.  ناادما يااأتم   ضااا  الهيئااة ماان كا ااة القطا اااي االقتصااادية يكااون ماان الضاارور  215

و قاااا للقطااااع  بحياااث يعكاااس  مرا ااااة  ن يكاااون هيكااا  رساااو  العضاااوية متغيااارا

االختال اي  ام مساتوياي المرتبااي باين القطا ااي.  نادا يات  تبنام مثا  ها ا الهيكا  

المتغياار يلاا   التأكااد ماان  ناا  ال يقااود ىلاا" حاادوث امتعاااض ماان جانااب الاا ين يااد عون 

 معدالي   ل"  و ىل" ىيجاد ) صراحة  و ضمنا ( طبقتين من العضوية. 

ن للهيئة المهنية الحصو   ل" ىيراداي  م مقاب  الخدماي العديد . كما  كر   ال   يمك216

 التم ال تغطيها رسو  العضوية السنوية. و مثلة ه   الخدماي تيم :

 ورد العم  والندواي  تحمي  ا  ضا  بعض الرسو  ا ساسيةح 

 الد ع مقاب  دوراي التطوير المهنم المستمر التم تجر  من خال  االنترنيح 

 ي مخفضااة ا  ضااا  مرتبااة بصاافة خاصااة   ضااا  الهيئااة المهنيااة ) تقاادي  خاادما

 مثال خدماي الحماية المهنية وحماية ا تعاب (

. هنالااك طرقااا  خاارى يمكاان للهيئاااي المهنيااة  ن تسااتخدمها ل يااادة ىيراداتهااا  و تسااهي  217

 اكتساب البضائع  مث :

 تمراي التام تو ير  مااكن للياركاي التام ترإلاب  ام  ارض منتجاتهاا خاال  المال

 تعقدها الهيئاي مقاب  رسو .

  استخدا  اجيجار الا   ينتهام بالملكياة الكتسااب بعاض المعاداي   مثا  الحاساباي

مما يتيم للهيئة الحصو   ل" المعداي دون  ن تد ع مقدما مبال  كبيرة.  بادال مان 

  لك تد ع الهيئة  قساطا بسيطة وبعد الد عة ا خيارة تصابم مالكاة للمعاداي. يجاب
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 ن تأخ  الهيئة  م اال تبار  ن اجيجار ال   ينتهم بالملكية يساتل   الت اماا طويا  

 ا ج .

 المبنى والمعـدات

.  تحتاد الهيئة  ن يكون لها مبن" مستق . ويجب  ن يت   لك  ل"  ساس ىيجاد تاوا ن 218

م بين الواقع المالم للهيئة ووضعها كهيئاة مهنياة معتار  بهاا.  مان المها   ن نرا ا

مدى مال مة الموقع ال   تقو   لي  المبانم وسهولة الوصاو  ىليا  )ماثالً قربا  مان 

وسائ  المواصالي العامة(.  ند النظر  م اختيار المبن" ربما تحتاد الهيئة المهنية 

ىلاا"  ن تحاادد ىن كااان لااديها الال مااة لتااأجير  و ياارا  مبناا" بحجاا  يكفاام السااتيعاب 

وراي التدريبياااة ا خااارى.  نااادما ال يتاااو ر  ااام التطاااوير المهنااام المساااتمر  و الاااد

الساانواي ا ولاا" التموياا  الااال   السااتيعاب هاا   النياااطاي  يمكاان للهيئااة ىجاارا  

 ترتيباي مع معاهد التدريب  و هيئاي مهنية  خرى لتأجير  و استخدا  مواقعها. 

مان الماوارد.  . ىن مبانم المكاتب والصايانة المتعلقاة بهاا يمكان  ن تتطلاب قادراً كبياراً 219 

جب التنب  ىل"  د  الدخو   م  قود ىيجار طويلة ا مد والتام قاد يكاون ىنهالهاا وي

مكلفاااً  نااد الحاجااة ىلاا" االنتقااا  ىلاا" مساااحة  وسااع بساابب نمااو الهيئااة.  المبااانم 

الصغيرة الملجرة لمدى قصير تو ر المرونة المطلوبة  م مثا  ها   الحااالي. كماا 

 ن تتو ر  يها الخدماي والبنية التحتياة   ن المبانم الملجرة من هيئاي ميابهة يمكن

دون تحم  تكالي  التجهي . هناك القلي  من الهيئاي التم نجحي  ام االياتراك ماع 

مجمو اي  خرى  م تكوين أ مبن" مهنم أ مما يسامم لهاا بتاو ير بعاض التكاالي  

مااان خاااال  الميااااركة  ااام المراسااالين  خااادماي تنظيااا  المكاتاااب والميااااركة  ااام 

 المعداي.

. المعداي ا ساسية والضرورية هم الهاات   الفااكس  الحاساب والطابعاة.  ناد يارا  221

 و تأجير معداي المكتاب الباد  ن نأخا   ام اال تباار مساتوى الخادماي التام يقادمها 

المورد.  ما  ثاث المكتب العاد   مث  الطاوالي  الكراسام وخ انااي الملفااي  يات  

 اجيجار.يرالها ى ا ل  تكن ج   من ترتيباي 
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 التسويق والترويج للمهنة

. التسااويق بفعاليااة يعااد ضاارورياً لنجاااو    هيئااة  لاا" الماادى الطوياا .  الهيئااة المهنيااة 222

التم تخطط وتنسق بعناية نياطها التسويقم تكون لهاا  رصاة  كبار  ام تحقياق  هادا ها 

 اجستراتيجية.

لبداياة  لا" بناا  المعر اة والاو م . يجب  ن يرك  التسويق للهيئة المهنية الجديدة  ام ا221

بالجمهور الرئيس المستهد   ج ب الطالب والتأكد من تقدي  خدماي  عالة.  يجاب  ن 

يكون الهد  هو بنا  قدراً كا ياً من المليادين. وماع  ياادة نماو الهيئاة يكاون مان المها  

يام  تحديد  سبقياي جديدة  مث   ياادة الميااركاي وتقادي  خادماي قيماة لأل ضاا   وي

 د   المسار المهنم  التدريب والموارد التطويرية والفنية.

 البحث والتخطيــــط

. لتنفياا  ىسااتراتيجية  عالااة للتسااويق ينبغاام  والً  ن تفهاا  الهيئااة البيئااة التاام تعماا   يهااا. 223

 المكوناي الاثالث الرئيساية لبيئاة التساويق هام البيئاة الكبيارة  البيئاة الصاغيرة والبيئاة 

 الداخلية.

  . البيئة الكبيرة ـ العوام  االجتما ية  القانونية  السياسية والتكنولوجية.

ب. البيئاة الصاغيرة ـ الطاالب وا  ضاا    صاحاب المصالحة )قاادة الصانا ة   صاحاب 

العم   الجهاي التنظيمياة  المعاهاد التعليمياة(  الماوردين )مقادمم التعلاي ( والمنا ساين 

 )المحليين والدوليين(.

   يئة الداخلية ـ ا يخا   اليئون المالية  الموارد والبنية التحتية. د. الب

 . ىن البحث والتحلي  لك  من ه   الجوانب يلكد  ن الهيئة:224

 ل"  ل  بالعوام  الخارجية التم يحتم   ن تلثر  يهاح تكتسب  هماً للعمال  المارتقبين    

ياد بقادراتها وحادودها. ىن نتاائج صناع القارار والمنا ساين المحتملاينح ولهاا ىدراك ج

البحااث سااتمكن الهيئااة ماان تطااوير خططاااًلم للتسااويق تكااون واقعيااة وقابلااة للتحقيااق 



 تأسيس وتطوير هيئة محاسبية مهنية

 

97 

وتسمم لها ك لك باتخا  قراراي مبنية  لا" الاو م بمواضايع التساويق الرئيساة مثا  

 خلق مكانة بالسوق  تحقيق م ايا تنا سية وتطوير ىستراتيجية تسويق.

 ية  تحديد العالمة التجار

. تعاااد العالماااة التجارياااة وسااايلة قوياااة لتوصاااي  قاااي  الهيئاااة وموقفهاااا بالساااوق للطاااالب 225

وا  ضااا  والمجتمااع العااريض لأل مااا  التجاريااة. ىن العالمااة التجاريااة تعكااس القيمااة 

الممي ة التم تقدمها الهيئاة لعمالئهاا و صاحاب المصالحة  يهاا. ويمكان للهيئاة المحاسابية 

ديااد  المتهااا التجاريااة مااع بدايااة ىنيااا  الهيئااة.  الصااورة المتسااقة المهنيااة  ن تقااو  بتح

للعالمة التجارية تسا د  م  يادة و م المجتمع بوجود الهيئة وتد   ىدراك  لماا تنطاو  

 ليا  خادماتها مان جاودة وكفاا ة مهنياة. ومكونااي العالماة التجارياة التام يمكان تنفيا ها 

 بسهولة تيم :

ع با  ما  التم تقو  بها الهيئاة وا هادا  التام تناضا  مان  . االس  ال   يعر  المجتم

  ج  تحقيقها.

 ب. قي  العالمة التجارية التم تتسق مع  هدا  الهيئة.

 د. يعار بار  يت  استخدام  باتساق بكا ة االتصاالي.

د. تصاامي  و ساالوب متسااق ياات  اسااتخدام   اام جميااع المراسااالي  واجصااداراي و لاا" 

 الموقع باليبكة.

 . توظي  وتدريب  يخا  لديه  قدراي مالئمة لقي  العالمة التجارية للهيئة. هـ

 

   حماية الملكية الفكرية  

. ىن الملكية الفكرية هم واحدة من ا صو   اي القيمة بالنسبة    هيئاة ويجاب  ن تات  226

ر  حمايتها بدرجة كا ية. ىن اس  الهيئة  بما  م  لك لفظ  ا وائلم )المكون مان الحا

ا و ( و    المة تجارية مصاحبة  مث  اللقب  و المله  مثالً أ محاساب قاانونم أ 
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 و أ محاسبم قانونم  ا  أ هو بدرجة كبيرة ا ص  ا ساسم وا كثر  همية بالنسابة 

للملكية الفكرياة. ويمكان  ن يحادث ضارراً كبياراً لسامعة الهيئاة ى ا قاماي ملسساة  و 

كاان الحصااو   لاا" الحمايااة القانونيااة ماان خااال  يااخ  آخاار بإسااتخدا  اساامها. ويم

تسااجي  اساا  الهيئااة كعالمااة تجاريااة. المجاااالي ا خاارى للملكيااة الفكريااة التاام يلاا   

حمايتهااااا تياااام :  سااااما  المنتجاااااي والخاااادمايح اليااااعارايح الماااالهاليح و سااااما  

النطاقاي. يفض  السعم للحصو   ل" الميورة من يخ  متخص  لا  خبارة  ام 

 لملكية الفكرية.مجا  حماية ا

 

 االتصاالت

. ىن اسااتخدا  المجااالي والنيااراي هااو   ضاا  وساايلة لتيااجيع التفا اا  بااين ا  ضااا  227

و صاااحاب العالقاااة وىباااالب ا  ضاااا  باااآخر ا خباااار المتعلقاااة بالهيئاااة وبالمواضااايع 

الجاريااة التاام تاالثر  اام المهنااة. ويمكاان اسااتخدا  هاا   اجصااداراي  يضاااً كوسااائ  

ي والمنتجاااي مثاا  اجحااداث والاادوراي التدريبيااة. ويمكاان تخفاايض للتاارويج للخاادما

تكااالي  ىنتاجهااا وتقااديمها ماان خااال  ىصاادارها  لاا" يااك  الكتروناام  و ماان خااال  

 استخدامها  م اج الن.

. تعد االنترني آلية رئيسية  يما يتعلق بتوصي  المعلوماي وتيجيع التفا ا  ماع العماال  228

ل" نحو مت ايد الوسيلة ا ول" الستد ا  الجهااي و صحاب المصلحة. وهم تصبم  

التم تسع" للحصو   ل" معلوماي ىضا ية بيأن المالهالي والخادماي التام تقادمها 

 الجهاي المهنية.

. و نااد تصاامي  الموقااع بالياابكة يلاا   التركياا   لاا" اليااك  والمحتااوى للتأكااد ماان  ن 229

ن قب  كا اة العماال  و صاحاب المعلوماي  اي العالقة يمكن الوصو  ىليها بسهولة م

المصلحة المرتقبين. ومن المه   يضاً  ن يلخ   ام اال تباار االساتراتيجية المساتقبلية 

للهيئة بحيث يتسع الموقع الستيعاب االحتياجاي المستقبلية للهيئة ولعمالئهاا. ويفضا  

مكان  ن يت  ىنيا  وتيغي  موقع  ساسام باليابكة ل ياادة الاو م والمعر اة بالهيئاة. وي
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بعااد  لااك تطااوير الموقااع ىلاا" مرحلااة  بعااد حسااب مااا تساامم باا  المااوارد. وا مااور 

 اجضا ية ا خرى التم يل   تناولها  ند البد   م تطوير موقع باليبكة تيم :

  . تسجي   سما  النطاقاي مالئمة للموقع.

 ب. التأكد من  ن تصمي  الموقع يتسق مع العالمة التجارية.

   ضمن الحدود التقنية للهيئة. د. تطوير موقع يكون

. يجب استخدا  االتصااالي المخصصاة مان ياخ  لياخ   نادما يكاون مان الاال   211

 نق  رسالة معينة لأل ضا . 

 الترويج للهيئة 

. ىن الترويج لهيئة مهنية جديدة يغطم مراح   ديدة وهو يتطلاب بالضارورة مجمو اة 212

 ن الرسااائ  قااد نقلااي بفعاليااة لأليااخا  ماان ا ساااليب الفنيااة الترويجيااة للتأكااد ماان 

 المناسبين  م الوقي المناسب.

.  فم البداية يلا    ن تركا  الهيئاة  لا" خلاق و ام بوجودهاا لادى الجهااي التام تقاود 211

الصنا ة  الجهاي التنظيمية والجهاي الحكومية  باجضا ة ىلا" ا  ضاا  المارتقبين. 

لتاأثير  ام وقاي مبكار و ن يطلاب مانه  ويجب  ن تت  استيارة الجهاي الكبرى  اي ا

تقدي  مالحظاته  بيأن المقترحاي المقدمة.  ن اكتساب تأييد ها   الجهااي مان البداياة 

سو  لن تكون  ائدة مقصورة  قاط  لا" رباط الهيئاة بمجمو اة كبيارة مان الخبارا   

 ب  يسا د  يضاً  م الترويج مستقبالً وسط ا  ضا  المرتقبين والجمهور  موماً.

. ىن القيااا  بحملااة مخططااة ومنسااقة للعالقاااي العامااة يعااد  مااراً حيوياااً للهيئااة المهنيااة 213

الجديدة  يما يتعلق بإدراك الجمهور  هدا  ومرامم ه   الهيئة.  من الضارور   ن 

ياات   مناا  البدايااة  خلااق روابااط مااع الصااحا ة الوطنيااة والتجاريااة ووسااائط اج ااال  

اي المالثرة بالمساتوياي العلياا ساو  يكاون ضارورياً ا خرى.  الد   العا  من الجه

لتوسيع مجا  تغطية حملة العالقاي العامة ويسا د ك لك  م  ياادة الاو م واالهتماا  

بالهيئة الجديدة وسط ا  ضا  المارتقبين و صاحاب المصالحة اآلخارين. ومان خاال  
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ع االقتصااد  حملة العالقاي العامة  يكون مان المها   يضااً بناا   القااي ماع المجتما

والتجار  و مدا  كلياي المحاسبة والجامعاي والمهنيين  و  العالقة. ويمكن للهيئاة 

 المهنية  ن تع   ه   العالقاي ل يادة تطوير   ضائها وبالتالم تعضيد مواردها.

. ويجااب  ن ياات  تخطاايط وتنساايق التاارويج لأل ضااا  والطااالب الماارتقبين لتاالد   لاا" 214

منااا  البداياااة وكااا لك ضااامان النماااو المساااتمر وساااط الطاااالب نجااااو  ملياااة التجنياااد 

وا  ضا . من الضرور  تفه  احتياجاي وطموحاي ا  ضاا  المارتقبين وتضامين 

 لك  ل" نحو متسق بالرسائ  التم توجهها الحملة للجمهور. من المه   يضااً تياجيع 

 اليااركا  و صااحاب المصاالحة اآلخاارين  خاصااة مقاادمم التعلااي  والجهاااي ا خاارى

المرتبطة بتقدي  الملهالي   ل" الميااركة بنيااط  ام  ملياة التارويج. و لا" الهيئاة 

المحاسبية المهنية تجنيد الطالب بالطريقة التام تتوا اق ماع قادرتها  لا" ماا يمكان  ن 

تقدماا  لهاا  ماان ماالهالي وخاادماي. كمااا يجااب  ن يسااتهد  التاارويج تجنيااد طالباااً 

ساابة المهنيااة تع ياا اً لساامعتها ومكانتهااا و ن مالئمااين يكااون  اام انتسااابه  لهيئااة المحا

يكونوا  م وضع يستطيعون مع  ىكما  ملهالته .  إ ا لا  يساتطع الطاالب الا ين يات  

تجنيده  ىكما  ملهالته    إن  لك قد يلد  ىلا" تعاويض سامعة الهيئاة. كماا  ن  لاك 

اً  و توصاية ربما يقل   يضاً من احتما   ن يقد  هالال  الطاالب ل خارين ر يااً ىيجابيا

لصالم الهيئة   لماً بأن مث  ه   التوصياي تعد مصدراً حيوياً الكتساب طاالب جادد 

 ولبنا  سمعة الهيئة.

.  ن ا ساااليب الفنيااة للتاارويج التاام ياات  اختيارهااا لتوجيههااا نحااو الطااالب وا  ضااا  215

ون المرتقبين سو  تعتمد  ل" الساوق  الجمهاور  التكاالي  والماوارد. ويجاب  ن تكا

ا حداث والمعارض هم محور ه ا البرناامج. ويمكان اساتخدا  اج االن المنتقا"  ام 

ىسااتراتيجية التسااويق  خاصااة  يمااا يتعلااق بتطااوير الااو م بالهيئااة. ىال  ن  لااك يمكاان 

توجيه   ل" نحو يلد  ىل" بنا  و م لدى الجمهور المستهد  بصافة رئيساية  مثا  

التم تقد  له  الميورة  يما يتعلق بمسااره  الطالب المرتقبين ومستخدميه  والجهاي 

 المهنم. ىن الحملة الترويجية الفعالة تتضمن مجمو ة من النياطاي التالية:

  . المعارض.
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 ب. العروض.

 د. االجتما اي بين يخ  وآخر.

 د. الحمالي من خال  البريد المباير.

 هـ. اج ـــالن.

 لمرتقبين.و. بنا   القاي مع مستخدمم ا  ضا  والطالب ا

. يلعااب  صااحاب المصاالحة اآلخاارين دوراً حيوياااً  اام  مليااة اتخااا  القاارار. وحيااث  ن 216

المستخدمين والمعاهد التعليمية   ل" سبي  المثا   تلثر  م  حيان كثيرة   م اختياار 

الطالاااب للهيئاااة المهنياااة   يجاااب  يضااااً مخاطباااة احتياجااااي هااا   المجمو ااااي.  فااام 

ن يت  التركي   يما يتعلق ببنا  العالقاي  ل"  يادة القادراي المراح  المبكرة  يجب  

 م سوق التعلي  وتوظي  المحاسبين المهنيين. ومن الممكن استخدا  الجهاي الملثرة 

 لتيجيع الد   من ه   المجمو اي  اي المصلحة.

 خدمات األعضاء

عالياة.  مان المها  .  يتوقع ا  ضا   ن يجدوا من هيئته  المهنية خدماي مهنياة و اي  217

تأساايس ثقا ااة مبنيااة  لاا" التركياا   لاا" العمااال  و ن تتااو ر لاادى ا يااخا  بالهيئااة 

الخبراي والماوارد الال ماة الساتيفا  وتجااو  توقعااي ا  ضاا . خادماي ا  ضاا  

التاام ال تغطيهااا رسااو  العضااوية الساانوية يمكاان تحديااد قيمتهااا و قاااً  سااعار السااوق. 

مثا  تحدياد  هادا  لمساتوياي الخدماة  ىجارا  مساوحاي   استخدا  بعاض المباادراي

لمعر ااة ماادى رضااا  العمااال   وىجاارا اي لتقاادي  اليااكاوى والمقترحاااي  يمكاان  ن 

تسا د  م تدبير توقعاي العمال   توصي   هدا  خدماي العمال  للماوظفين وتساهي  

 وجود ثقا ة اجبداع والتطور.

   والخادماي لأل ضاا  العااملين بالقطااع العاا   . هناك بعد مه   يما يتعلق بتاو ير الاد218

يتمثاا   اام التااأثير الاا   تسااتطيع الهيئااة المهنيااة  ن تحدثاا  للتأكااد ماان  ن ماالهالي  

ووضااع   ضااائها تاانعكس بالكاماا   لاا" يااروط  ملهاا  بالقطاااع الحكااومم.  ن  لااك 



 تأسيس وتطوير هيئة محاسبية مهنية

 

102 

يختل   ن  وضاع ا  ضا  العاملين بالقطااع الخاا   حياث تكاون ياروط الساوق 

 عام  المهيمن  م تحديد الد ع والدرجة الوظيفية.هم ال

الهيئااة المهنيااة التاام تضاا    ضااا  ماان القطااا ين العااا  والخااا   ربمااا تواجاا  ميااكلة  ن 

  ضااا  معينااين قااد يكونااوا ماالهلين للقيااا  بواجباااي المراجعااة العامااة.  اام مثاا  هاا   

هالته  للقياا  الظرو  تكون هنالك حاجة لتحديد ا  ضا  ال ين يالهله  تاريبه  ومال

بالمراجعااة العامااة  وتمياا ه   اان ا  ضااا  اآلخاارين  العاااملين بااأ  ماان القطااا ين  

 ال ين ال يلهله  تدريبه  وملهالته  للقيا  ب لك. 

. و ناادما تكااون الهيئااة يمكاان  ن يكااون هاا ا ا ماار سااهالً ماان خااال  وضااع السااجالي 219

  اجصااداراي اجخباريااة المناساابة  والتأكااد ماان ىتاحتهااا للجمهااور  وربمااا ماان خااال

وحمااالي التاارويج لجعاا   صااحاب المصاالحة  لاا"  لاا  بااالتمي  بااين النااو ين ماان 

ا  ضا .  ما  م الهيئاي التم  م مرحلة  كثر تطوراً ربما يلد  ه ا التميا  ىلا"  ن 

يبدو ا  ضا  الا ين ال يالهله  تاريبه  ومالهالته  للقياا  بالمراجعاة العاماة لفئاة  قا  

 لااك ميااكلة بصاافة خاصااة للهيئاااي التاام تكااون  ضااويتها مقتصاارة  درجااة. ويكااون

تقلياادياً  لاا" ا يااخا  الاا ين بالمراجعااة العامااة والتاام تطماام بعااد  لااك  اام توساايع 

 ضويتها لتيم    ضا  من القطا ين العاا  والخاا . و نادما تكاون الحالاة كا لك  

 اام حقااوق البااد  ن تتخاا  الهيئااة خطااواي معينااة تضاامن المحا ظااة  لاا" المساااواة 

 وواجباي العضوية.
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 تسجيل األعضاء 

. لكاام تحاااا ظ الهيئااااي المهنيااة وتساااتمر  ااام بنااا   القااااي ماااع   ضااائها يكاااون مااان 231

الضاارور  تااو ير قا اادة بياناااي تسااتخد  كسااج  لأل ضااا . ىن  لااك سااو  يسااا د 

الهيئة المهنياة  ام  ن تقاد    ضاائها خادماي معيناة  تطاوير وساائ  اتصاا   و بناا  

ئياي  ن مكوناتها. ويمكن  ن تكاون قا ادة البيانااي ضارورية لفاظ المعلومااي ىحصا

بياااأن المحاسااابون المهنياااون المساااموو لهااا  بالممارساااة وكيااا  تلاااك المعلومااااي 

 للجمهور. والحد ا دن" من المعلوماي المطلوبة لبنا  قا دة البياناي ييم :

 .اس  العضو 

 .رق  العضو 

 .العنوان السكنم 

 . نوان العم  

 لعنوان البريد  المفض .ا 

 نوان البريد اجلكترونم  

 . ئة  و قطاع العم  

 .الملهالي 

 .تاريخ الميالد 

 .تاريخ االلتحاق بالعضوية 

 .ئة العضوية  

   الرق   تاريخ اجصدار. -بياناي الترخي 

 .يجب التنب     تيريع محلم يتعلق بحماية الخصوصية/ البياناي 
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ظ. بمعلوماي ميابهة للطالب  وى ا كاني الهيئة تقاو  بتقادي  . يجب  يضاً  ن يت  االحتفا232

دوراي تدريبية  و اختباراي  يل    ن تتو ر تسجيالي للطالب واالحتفاظ بالساجالي 

 ا خرى الخاصة بالطالب.
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 م ومسئوليات الهيئة المحاسبية المهنيةالجزء الثاني: مها

 متطلبات العضوبة 

. خال   تارة البداياة والسانواي ا ولا" مان  مار الهيئاة  ساتكون  إللبياة ا  ضاا  مان 231

 يااخا  لااديه   لقاااب مهنيااة تحصاالوا  ليهااا ماان هيئاااي محاساابية مهنيااة  جنبيااة  و 

ه  كمحاسابين  يخا  استطا وا من خال   طارق  خارى  تطاوير معاار ه  وخبارات

مهنيااين قباا   ن ياات  تأساايس هيئااة مهنيااة محليااة يمكاان  ن ينضااموا لهااا. مثاا  هاالال  

ا يخا   ادة يت  السماو له  باالنضما  للهيئة المحاسبية الجديدة خال   ترة معيناة 

ومحاادودة بموجااب  حكااا  معقولااة أ للحقااوق السااابقة أ. ويجااب  ن تيااجع  حكااا   أ 

ممكاان ماان ا يااخا  الماالهلين لالنضااما  للهيئااة  مااع  الحقااوق السااابقة أ  كباار  اادد

التقلي  ىل"  قص" حد لمخاطر قبو   ضوية  يخا  إلير ملهلين. ويجب  ن تكاون 

 حكااا   أ الحقااوق السااابقة أ متاحااة  قااط لفتاارة محاادودة وتنتهاام  نااد تطااوير وتيااغي  

 برنامج ا تماد الملهالي.

 ن تطلاع وتادرس باأكبر قادر ممكان  . وكنقطة بداياة يتوجاب  لا" المجمو اة الملسساة233

بيأن المتطلباي الخاصة با لقاب ا جنبية الممنوحة لأليخا  ال ين يتوقع التحااقه  

 بعضوية الهيئة.  لك  لقب يجر   حص   يجب الحصو   ل" معلوماي  ن:

  الحد ا دنا" مان التعلاي  المطلاوب للتأهيا   طاو  المادة الرسامية للدراساة  الماواد

 ستها  ... الخ.التم تمي درا

 .االختباراي المطلوبة  مع التركي  بصفة خاصة   ل" اختباراي الكفا ة المهنية 

  )الحااد ا دناا" ماان مقاادار ونااوع الخباارة )ويياام   لااك    تاادريب  ملاام مطلااوب

 المطلوبة قب  منم العضوية والترخي .

 لتاام ىطااار  ماا  المعااايير الفنيااة المهنيااة وآداب المهنااة الخااا  بالجهااة المهنيااة ا

 منحي اللقب.
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. وبمجرد  ن يكتم  ه ا الفح   يمكن الوصو  ىل" قرار يت   ي  تحديد ا لقااب التام 234

يمكن قبولها للعضوية ا ساسية للهيئة الجديدة. ويالحظ  ن تصنيفاي العضاوية التالياة  

 هم التصنيفاي اليائعة بالعديد من الهيئاي المحاسبية المهنية:.

 الرم  المسم" الفئة

  ضو  ساسم

 منتسب  و تابع

  نم محاسبة

 طالب  و متدرب

 محاسب قانونم

 محاسب مجا 

 محاسب قانونم مجا 

 خبير

CPA 

ACA/FCA 

ACCA/FCCA 

 

. يلاا    ن يلخاا   اام اال تبااار تحديااد ىن كااان ماان الممكاان قبااو   يااخا  وصاالوا ىلاا" 235

ة الهيئاة إليار مستوى معين  م ىجرا اي اال تماد بدولة  جنبية  بفئة مان  ئااي  ضاوي

العضوية ا ساسية  مثالً  ئة الطاالب  و  ئاة المنتسابين. بعاد  ن يات   بموجاب  حكاا  أ 

الحقوق السابقة أ  الصادرة من الهيئة الجديدة قبو   ضوية  يخا  لديه   لقااب مان 

جهة  جنبياة ويمارساون المهناة  عليااً بالدولاة  ساو  تبقا"  يضااً هنااك حاجاة مساتمرة 

لقاااب ا جنبيااة. و يمااا يتعلااق باا لك  نجااد  ناا  ماان الضاارور  مراجعااة لال تاارا  با 

اجرياداي الخاصة باتفاقياي اال ترا  المتباد  التم تتبناها منظماة التجاارة العالمياة. 

ويجب  ن نأخ   م اال تبار مدى الحاجة لابعض المتطلبااي مثا  معر اة اللغاة المحلياة 

هنياة  والمعر اة المثبتاة باالقوانين الوطنياة المستخدمة  م العم   التأكاد مان السامعة الم

للياركاي والضاارائب. ىن اال تاارا  باالملهالي ا جنبيااة المناساابة يمكان يعطاام قيمااة 

ىيجابية للهيئة المحاسبية المهنية  مثالً تع ي   سس  ضويتها  و تبااد  ا  كاار الجديادة 

 الدولة. والممارساي ا  ض  مع المحاسبين المهنيين ا جانب الموجودين ب
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. ماان الضاارور   يضاااً مراجعااة ماالهالي ا يااخا  الاا ين ال يحملااون    لقااب  اام 236

الوقي حالم  ولكن لديه  الخبرة والخلفياة التعليمياة الضارورية للقياا  با  ماا  التام 

يلديهااا المحاسااب المهناام  و  نيااو المحاساابة. ىن قبااو  ا يااخا  الاا ين يباادوا  نهاا  

 هااو يساامم للهيئااة بااأن تضاا   اام  ضااويتها م يااداً ماان  ملهلااون يعااد  مااراً معقااوالً.

ا يخا  الا ين لاديه  تاأثير  ام الصانا ة والحكوماة  مماا يالد  ىلا" تع يا  الاد   

للهيئة. و ندما يكون ا يخا  قد تلقوا تعليمه  بجامعة محلية  يكاون الممكان للهيئاة 

ها  اام تأساايس جمااع م يااداً ماان المعلوماااي وىجاارا  م يااداً ماان االتصاااالي التاام تفيااد

برنامج اال تماد الخا  بها. ىال  ن  مان المها  بصافة خاصاة  ن يكاون هنااك تحدياداً 

دقيقاً للفترة التم يت   يهاا قباو   ضاوية هالال  ا ياخا  بموجاب  حكاا  أ الحقاوق 

 السابقة أ.

 تجنيد العضوية

الساابقة  .  بمجرد  ن يت  تحديد الملهالي الخاصة بالعضوية بموجاب  حكاا  أ الحقاوق237

أ  يلاا   باا   جهااد ميااترك لتيااجيع ا يااخا  الاا ين لااديه  هاا   الماالهالي للتقاادي  

لعضااوية الهيئااة. وبااالرإل  ماان  ن التجنيااد للعضااوية يعااد نياااطاً مهماااً ومسااتمراً    

منظمااة  اي  ضااوية طو يااة  ىال  ن الجهااود االبتدائيااة تكااون ضاارورية وحاساامة. 

د ماان قاادرة الهيئااة الجدياادة ماان القيااا   اجخفاااق  اام جاا ب  ضااوية كا يااة سااو  يحاا

بنياطاتها  وسو  يضع  الد   المقد  مان الجمهاور والحكوماة للهيئاة  كماا  نا  قاد 

يحبط حماس المجمو اة الملسساة. لا لك يلا   التأكياد  لا"  همياة الجهاود االبتدائياة. 

سو  تختل  الطرق المستخدمة لتحقيق  لاك  ا تمااداً  لا" العدياد مان اال تبااراي  

مث   دد ا  ضا  المرتقبين الا   يلا   االتصاا  بها   ا ياخا  المتاو رين للعما  

..الااخ.  اام العااادة .ضاامن هاا   الجهااود  المسااا اي والتكااالي  المرتبطااة بهاا ا ا ماار  

 تكون االتصاالي اليخصية هم ا سلوب ا كثر  عالية  يما يتعلق بالتجنيد.

 اي(  اا  لأل ضاا  المارتقبين. ساو  ياو ر . ربما يسا د  م  لك  قد اجتماع )اجتما238

مثااا  هااا   االجتمااااع )االجتما ااااي(  رصاااة لأل ضاااا  المنظاااورين اللتقاااا  بعضاااه  

الاابعض ولاللتقااا  بأ ضااا  المجمو ااة الملسسااة  ولمعر ااة  هاادا  الهيئااة  هيكلهااا 

ونيااااطاتها المقترحاااة  وتكاااالي  ومناااا ع العضاااوية. كماااا  ن المعلومااااي التااام يااات  
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من الحضور سو  تجعا   ملياة المتابعاة  كثار  عالياة. يجاب  ن يات   الحصو   ليها

ب   كا ة الجهود الممكنة  بما  م  لك اج الناي بوسائ  اج ال   لكم تصا  الاد وة 

 له ا االجتماع لكا ة ا يخا  والقطا اي  اي العالقة. 

محاسابة  المادير . ىن ا يخا  القياديين داخ  المهنة )مثالً اليريك المنتادب بمكتاب ال239

المالم بيركة  رئيس ىدارة حكومية  و يعبة بجامعة( يمكن  يضاً  ن يكون له  دوراً 

 عاالً  م  ملية تجنيد العضاوية. ىن وجاود الاد    حتا" وىن كاان مان  ادد متواضاع 

 من هلال  ا يخا   ربما تنتج  ن    داداً كبيرة من طلباي العضوية.

 

 عضوية الطالب

يئة المحاسبية المهنية  ن تأخ   ام اال تباار التفا ا  ماع الطاالب  بسابب  ن . تحتاد اله241

 الطالب ه    ضا  المستقب .

. ستكون العالقة مع الطالب محادودة  نادما يكاون كا اة  و إلالبياة التعلاي  الفنام تتاول" 242

القيا  ب  منظماي  و معاهاد  خارى  وتصابم العالقااي  كثار تعقياداً ماع ت اياد ارتبااط 

يئااة المباياار ىمااا بااالتعلي   و تقااوي  الطااالب. ىال  ن بعااض االرتباااط يكااون دائماااً اله

مرإلوباً لكام يات  تطاوير رواباط ماع   ضاا  المساتقب . و ليا   يلا    ن تقاو  الهيئاة 

المحاسابية المهنيااة بتع ياا  التفااا الي بااين ا  ضاا  والطااالب. وماان بااين النياااطاي 

 التم يمكن التيجيع  ليها ن كر:   

 دي  العروض لكبار طالب المدارس العليا ل يادة اهتمامه  بالمهنة.تق 

 .المياركة  م ا حداث المتعلقة بالمهنة 

  تقاادي  محاضااراي لطااالب المحاساابة  اان المواضاايع الجاريااة  و تطبيااق المعااايير

 الفنية  م حاالي حقيقية.

 .رض  ر  لتيغي  الطالب بدوا   م  ج ئم  
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 ديمية والتعليمية. بنا   القاي مع الجهاي ا كا 

 شهادات الممارسة 

ماان قوا ااد ساالوك وآداب المهنااة الخاصااة  2-211. كمااا تمااي اجيااارة ىلياا  بااالفقرة 241

بالمحاسبين المهنياين والصاادرة مان مجلاس المعاايير الدولياة للسالوك المهنام الخاصاة 

نااة بالمحاساابين تحااي ر ايااة االتحاااد الاادولم للمحاساابين أ  ااإن العالمااة الممياا ة لمه

 المحاسبة هم قبولها بتحم  مسئولية العم  لتحقيق المصلحة العامة أ.

. ىن ممارسة ه   المسئولية تتضمن نياطاي  ديدة. ا مر ال   لا   همياة خاصاة  يماا 243

يتعلق بأ ماا  المراجعاة العاماة التام يقاو  بهاا   ضاا  الهيئاة هاو التأكاد مان  ن القياا  

ن مقصاورة  لا" ا ياخا  المالهلين للقياا  با لك. بوظيفة اليهادة وتقادي  الار   تكاو

ويجب  ن تسع" الهيئة المحاسبية المهنية لجع   لك التقيد مكتوبااً كقاانون  ويفضا   ن 

يت   لك من خال  منم الهيئة نفسها صالحية تحديد معايير الكفاا ة للقياا  با لك.  عنادما 

مكان ممارساة ها   المسائولية تكون الهيئة مسئولة  ند تحديد ه   المعايير يكون من الم

ماان خااال  ىصاادار يااهاداي ممارسااة لأليااخا  الماالهلين. و موماااً يجااب  ن تصاادر 

يااهاداي الممارسااة لماادة محاادودة وتكااون قابلااة للتجديااد و قاااً  حكااا  تضااعها الجمعيااة 

العمومية. ىن تحديد مدة يهادة الممارسة يسا د  م التأكد مان  ن ا ياخا  المالهلين 

مقياادة ال تاا ا  لااديه  الماالهالي المناساابة. ونساابة للتغياار السااريع الاا    للقيااا  بوظااائ 

يحدث بالمعايير الفنية  يكون من المها  التأكاد مان  ن ا ياخا  المساموو لها  بالقياا  

بالوظائ  المقيدة ال ي الون مستمرين  م التمتع بالكفا ة التام تسامم لها  بالقياا  با لك. 

بالنسبة للتجديد تيم  ىثباي تحقياق قادراً معينااً مان  اليروط التم يمكن  ن يت   رضها 

التطاااوير المهنااام المساااتمر  ااام مجاااا  المراجعاااة  ى اااادة االختباااار  تاااأمين التعاااويض 

 المهنم  والتغطية  م حالة المرض  و الحاالي ا خرى.

. ربما تكون يهاداي الممارسة مرإلوبة  يضاً بالنسبة لأل ضا  الا ين يقادمون خادماي 244

ر اليااهادة. ىن العديااد ماان الهيئاااي المحاساابية المهنيااة تتطلااب ماان ا  ضااا   خاارى إلياا

ال ين يقدمون    نوع من الخدماي المحاسبية مبايرة للجمهور  ن تكاون لاديه  ياهادة 

ممارسة.  الحصو   ل" يهادة ممارسة ربماا يتطلاب خبارة  ملياة ىضاا ية  و دراساة 
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مارساة. ولالحتفااظ بياهادة الممارساة   م المجا  ال   ينو  اليخ   ن يقو   ي  بالم

البد  ن يخضع ا  ضا  لفحوصاي   ماله  من خال  بارامج مناسابة تتعلاق بضامان 

 جودة ا دا .

  

 تبني وتطبيق المعايير

 وضع المعايير الفنيـة

. ىن تبنم وتطبيق المعايير الدولية سيكون  بالضرورة  مختلفاً بالنسابة كا  دولاة. ربماا 245

االي   ل" سبي  المثا   من حالة انتقالية ىل" معاايير المحاسابة والمراجعاة تتفاوي الح

الدوليااة ماان معااايير قامااي بتطويرهااا الدولااة  اتهااا  ىلاا" تبناام المعااايير الدوليااة بالنساابة 

 ساااس محاادود لمعااايير تاا  تطويرهااا سااابقاً. و اام كا ااة الحاااالي نجااد  ن  لااك يعااد 

يط بعنايااة مااع االهتمااا  بدرجااة مساااوية بعمليااة مياارو اً مهماااً يتطلااب االلتاا ا  والتخطاا

التبناام والتطبيااق المسااتدا  للمعااايير ) التاادريب   هاا  واسااتيعاب المعااايير  والباارامج 

 الال مة للتأكد من التطبيق ( .

. الموضوع الوحياد ا كثار  همياة  ولكان ال يجاد القادر الكاا م مان االهتماا  مان ناحياة 246

   علاام مان كا اة ا طاارا  المهماة  اي المصاالحة  ملموساة  هاو الحصااو   لا" التا ا

بالنسبة للعملية وك لك بالنسبة لإلطار ال منام. ىن تحدياد  صاحاب المصالحة الرئيساين 

يعااد  مااراً  ساسااياً وياارجم  ن يختلاا  ماان دولااة  خاارى.  أصااحاب المصاالحة ييااملون 

التعليمياة العلياا  جميع الهيئاي المحاسبية بالدولة  الحكومة  الجهاي التنظيمية  المعاهاد

 والثانوية  الجهاي المياركة والمنظمة  سواق الما   ومجالس اجدارة.

. القراراي المتعلقاة بصاالحية وضاع المعاايير  والصاالحية بالنسابة لاللتا ا  بالمعاايير 247

التم ت  وضعها  سو  تتطلاب اهتمامااً خاصااً. ربماا يتجا  رد الفعا  ا و  النااتج مان 

م والوطنم  م اتجا  ييير ىل" ضارورة  ن تقاو  الهيئاة بتطاوير وتنفيا  اال ت ا  المهن

مجمو ة المعايير الخاصة بها . ىال  ن  ملية وضع المعايير هم مهمة صعبة ومعقادة. 

باجضا ة ىلا"  لاك   إنهاا  ملياة مطولاة و الياة التكلفاة  حياث  نهاا تتطلاب قباو  ها   
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لتنظيميااة الحكومياااة و  ضااا  مهناااة المعااايير ماان قبااا  المجتمااع التجاااار   الجهاااي ا

المحاسبة المحليين. ومع ت ايد انتيار العولمة  ل" نطااق العاال  يكاون اتسااق المعاايير 

 وتوا قها  بر جهاي االختصا   مرا ل   هميت  الخاصة.

 

 وضع المعايير 

 . لقد  م  االتحاد الدولم للمحاسبين وملسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  لا" مادى248

سنواي لتطوير معاايير محاسابة ومراجعاة تكاون مناسابة للقباو   لا" النطااق الادولم. 

( معاييرهاا  INTOSAIوبعد  لاك  صادري المنظماة الدولياة لهيئااي الرقاباة العلياا ) 

الدولية جطار  م  ملسساي الرقابة العليا لتو ير اجريااداي الال ماة لتطبياق معاايير 

ملسساي الرقابة العليا.  م بعض الادو  يكاون تحدياد  المراجعة بالقطاع العا  بواسطة

المعاايير الوطنيااة للمحاساابة والمراجعااة ماان مساائولية مجلااس للمعااايير ياات  تيااكيل  لهاا ا 

الغرض. وحينما ال يكون ا مر كا لك  يلا    ن تقاو  الهيئاة المحاسابية المهنياة بتياك  

 ضااائها  اام مجاااالي لجنااة لمراجعااة هاا   المعااايير  لاا" ضااو  المعااار  المتااو رة  

االقتصادية  القانونية  والمهنية. ولتيكي  ه   اللجنة يلا    ن ـأخ  الهيئاة  ام اال تباار 

الااد   اجقليماام المتااو ر مااثالً  اام يااك  مجمو اااي ىقليميااة تابعااة لالنتوسااا . وحيثمااا 

يكون ضرورياً  يمكن للهيئة المحاسبية المهنياة  ن تصادر ماواد ىرياادية ىضاا ية لكام 

س الظاارو  المحليااة. وسااو  ياالد   لااك ىلاا" المحا ظااة  لاا" المااوارد القليلااة تعكاا

واستخدامها  ل" نحو   ض   م التدريب و م مراقبة وتنفي  االلت ا  بالمعايير والماواد 

 اجريادية اجضا ية.

.  نااد تبناام المعااايير الدوليااة الصااادرة ماان االتحاااد الاادولم للمحاساابين  يتوجااب  لاا" 249

ة التم تتول" وضع المعايير الرجوع ال" مستند سياساي االتحاد الدولم الجهاي الوطني

للمحاسبين المسم" أ تعاديالي المعاايير الدولياة الصاادرة مان مجلاس المعاايير الدولياة 

ىرياااداي خاصااة بالجهاااي الوطنيااة التاام تتااول" وضااع المعااايير  –للمراجعااة والتأكيااد 

لااس المعااايير الدوليااة للمراجعااة والتأكيااد التاام تتبناا" المعااايير الدوليااة الصااادرة ماان مج

أ. يمكان الوصاو  لها ا  1116يولياو  –ولكنها تجد ضرورة ججرا  تعديالي محدودة 
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http://web.ifac.org/publications/international-المسااااااااااااااتند بااااااااااااااالموقع 

-and-positions-board/policy-standards-assurance-and-auditing

internatio-to-papers#modifications  

يتضمن ه ا المستند سياسة مجلس المعاايير الدولياة للمراجعاة والتأكياد بياأن التعاديالي   

ل" المعايير الدولية التم يمكن لجهة وطنية تنو  تبنم المعايير الدولياة الصاادرة مان  

مجلاس المعااايير الدوليااة للمراجعاة والتأكيااد كمعااايير وطنياة  ن تجريهااا و ن تكااون  اام 

نفس الوقاي متأكادة مان  ن المعاايير الوطنياة الناتجاة تتوا اق ماع المعاايير الدولياة. وال 

تيير ىل"  ن معاييرها تتوا ق مع المعايير الدولياة ىال ى ا يام   يمكن للجهة الوطنية  ن

 لك المعايير الدولية للرقاباة النو ياة وكا اة معاايير المراجعاة الدولياة الحالياة. وى ا لا  

تكاان الجهااة الوطنيااة تغطاام كا ااة المعااايير الدوليااة للمراجعااة والرقابااة النو يااة )مااثال 

لالساتخدا  الاوطنم (  يجاب  ليهاا  ن توضام بسبب التأخر  ام ىصادار معاايير جديادة 

 لك  ل" نحو مناسب و ن تفصم بوضوو  ن معايير المراجعة والرقابة النو ية التم 

 ل  يت  تضمينها.

بينما تنطباق ها   السياساة  لا" المعاايير الدولياة الصاادرة مان مجلاس المعاايير الدولياة   

ببيااان السياسااة ) مااثال االكتمااا   للمراجعااة والتأكيااد   إننااا نجااد  ن المباااد  الااواردة 

االتساااق  اام القصااد والمعناا"  محدوديااة اجضااا اي والحاا    الخطااواي اججرائيااة  

التوضيم وتسليط الضو   لا" التعاديالي ( يمكان  ن تكاون مفيادة للجهاة الوطنياة  ناد 

 النظر  م تبنم وتعدي  معايير دولية  خرى.

االنجلي    و المترج  ىل" قانون  و نظاا    و م الحاالي التم يتحو   يها ن  المعايير  

  إن االتحاد الدولم سو  يتخل" بالطبع  ن حق التألي .

واحادة  -. من المستحسن  ن يت   ى ا  مكن  تعيين مجمو تم  و  ريقام  ما  منفصالين 251

لمراجعااة معااايير المحاساابة الدوليااة  وا خاارى للتعاماا  مااع معااايير المراجعااة.يجب  ن 

 تبار الكيفية التم يمكن  ن يت  من خاللها    ض  تمثي  للجمهاور  ام ها ا يلخ   م اال

العم  المه .  ويجاب  ن تضا  مجمو تاا  و  ريقاا العما  ممارساين مان كا  القطا ااي 

http://web.ifac.org/publications/international-auditing-and-assurance-standards-board/policy-positions-and-papers#modifications-to-internatio
http://web.ifac.org/publications/international-auditing-and-assurance-standards-board/policy-positions-and-papers#modifications-to-internatio
http://web.ifac.org/publications/international-auditing-and-assurance-standards-board/policy-positions-and-papers#modifications-to-internatio
http://web.ifac.org/publications/international-auditing-and-assurance-standards-board/policy-positions-and-papers#modifications-to-internatio
http://web.ifac.org/publications/international-auditing-and-assurance-standards-board/policy-positions-and-papers#modifications-to-internatio
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ويم   لك المكاتب الكبيرة وكا لك مان المكاتاب الصاغيرة  الحكوماة والقطااع الثالاث  

 للمعايير. وربما قطا اي  خرى للمسا دة  م تو ير الد  

. ىن مراجعااة المعاااير الدوليااة هاام مهمااة كبياارة ربمااا تتطلااب ساانواي  دياادة حتاا" ياات  252

ىنجا ها. ساو  تحتااد كا  مجمو اة لفحا  كا  معياار  مقارنتا  بالممارساة الحالياة  

مناقيااة وحاا     ىختال اااي  وتحديااد المواضاايع االنتقاليااة  والتاام تكااون مهمااة بصاافة 

الحالية  ساسااً قانونيااً. توصاياي اللجناة المتعلقاة بتبنام  خاصة  ندما يكون للممارساي

معياراً دولياً معيناً يجب  ن يت  ا تمادها من الجمعية العاماة  ويفضا   ن يات   لاك بعاد 

 ترة يت   رضها  يها. وخال   ترة العرض  يمكن للجهة التام تتاول" التادريب بالهيئاة 

لتدريب المعلماين والممارساين المحلياين المهنية  ن تبد   م  قد ندواي وتطوير برامج 

 ل" استخدا  المعيار. و ندما ال تتو ر للهيئاة القادراي ال اتياة لتاو ير التادريب يمكنهاا 

 اللجو  ىل" جهاي خارجية لتو ير  لك.

. هنااااك  ااادداً مااان الااادو  تبناااي المعاااايير الدولياااة ويمكااان الحصاااو   لااا" م ياااد مااان 251

حالاة معيناة  مان خاال  االتصاا  باالتحااد الادولم  المعلوماي  ن كيفية ىنجا   لك  م

للمحاساابين. يتضاامن هاا ا الاادلي  حااالتين للتوا ااق مااع المعااايير الدوليااة جرتااا باادولتم 

اسااتراليا وجاميكااا يماان  ن تسااتفيد منهمااا الهيئاااي المحاساابية التاام تتااول"  مليااة وضااع 

ن  ن تسااتفيد منهمااا المعااايير. و اام حالااة  ااد  تااولم الهيئااة المهنيااة لهاا   العمليااة  يمكاا

 الجهاي التم تقو  بإ داد المعايير الوطنية.

.  نااد نياار ىصااداراتها  بمااا  اام  لااك المعااايير الدوليااة   تتبااع كاا  ماان مجااالس االتحاااد 253

الدولم للمحاسبين ومنظمة االنتوساا  خطاواي ىجرائياة وىجارا اي  ما  صاارمة  ام 

 تنفي   لك.

لمعايير التم يت   يها مناقية وا تمااد مواضايع و موما تكون اجتما اي مجالس ى داد ا  

اجصاااداراي الدولياااة مفتوحاااة للجمهاااور.  ماااا المواضااايع  اي الطبيعاااة اجدارياااة  و 

المضامين الخاصة  يمكن مناقيتها  م جلساي مقفولة. و م الحاالي الممكناة يات  نيار 

لاادولم هاا   االجتما اااي  لاا" االنترنااي  و تسااجيلها ووضااعها  لاا" مااوقعم االتحاااد ا

 للمحاسبين ومنظمة االنتوسا .
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وقباا  كاا  اجتماااع ياات   بااالموقع اجلكتروناام المناسااب  نياار  وراق  جناادة االجتماااع    

وييااام   لاااك  وراق المواضااايع ومساااوداي اجصاااداراي الدولياااة المعااادة للمراجعاااة 

 والمناقية من قب  المجالس ومحضر آخر اجتماع ت   قد .

ي ا تمادا  ل" البحث والمياورة التام يمكان  ن تيام : ويت  تطوير مسوداي اجصدارا  

ىجاارا  بحااثح ىجاارا  الميااورة مااع  صااحاب العالقااة  الممارسااين  الجهاااي التنظيميااة  

الجهاي التم تتول" وضع المعايير الوطنية  والجهاي ا خرى  اي العالقةح ومراجعاة 

للمحاسااابين  اجصاااداراي المهنياااة الصاااادرة مااان الهيئااااي ا  ضاااا  باالتحااااد الااادولم

 والجهاي ا خرى.

 

 عرض المسودات على الجمهور

. يت   رض المسوداي المعتمدة  ل" الجمهور لتلقم المالحظاي. يت  وضع المساوداي 254

بمواقع االتحاد الدولم للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة الدولية ومنظماة االنتوساا  

 . كااا  مساااودة موضاااوع حياااث يمكااان الوصاااو  ىليهاااا مجاناااا مااان قبااا  الجمهاااور العاااا

تصطحب م كرة توضيحية تسلط الضاو   لا" ا هادا  المقترحااي المهماة المضامنة 

باجصدارة  ىل" جانب رلية لجنة المصلحة العامة بيأن المواضيع الرئيسة التم جرى 

تناولها  ناد تطاوير المساودة. اجياعار بإصادار المساوداي يات  تو يعا  بدرجاة واساعة 

ةح المنظمااي  اي العالقاة باجصادارةح   ضاا  االتحااد الادولم  ل": الجهاي التنظيميا

 للمحاسبين ومنظمة االنتوسا ح والصحا ة.

 . يت   رض المالحظاي المستلمة بالموقع المناسب بعد نهاية الفترة المحددة للعرض.255

. لتسهي   ملية التداو  والتفكر يقد   ريق  م  الميروع لمجالس المعاايير كجا   مان 256

راق ا جناادة العامااة تحلاايال يلخاا  المواضاايع الرئيسااة التاام وردي بالمالحظاااي   و

تحديد الموق  النهائم من المالحظاي المقدمة ويوضم  حيثما يكاون مناسابا  ا ساباب 

 التم تد و ىل" قبو   و  د  قبو  التغيراي المهمة التم ترد بالمالحظاي.
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 ترجمة المعايير الدولية 

عاايير الدولياة باللغاة االنجلي ياة  وتتاو ر لادى كا  مان االتحااد الادولم . لقد صدري الم257

للمحاسااابين ومجلاااس معاااايير المحاسااابة الدولياااة سياسااااي للمساااا دة  ااام ترجماااة هااا   

المعايير ىل" لغاي وطنية  ديدة. لإلطالع  ل" سياسة مجلس معايير المحاسبة الدولياة 

 www.ifrs.orgجلكترونم الخاصة بالترجمة يمكن الجوع ىل" موقع المجلس ا

.  ن  حد ا هدا  الرئيسة لالتحاد الدولم للمحاسبين هو تطاوير معاايير ىريااداي  اي 258

جودة  الياة تسامم للمحاسابين  لا" نطااق العاال  بتقادي  خادماي متساقة الجاودة وتخاد  

ن ىصدارات  متاحة  ل" نحو واسع مان المصلحة العامة. لتحقيق ه ا يعم  االتحاد لتكو

خال  تمكين ا  راد ىن الها مجانا من موقع  اجلكترونم االساتخدا  اليخصام    ومان 

خال  السماو للجهاي  اي العالقة باستنساخها وترجمتها و قا التفاقية تعقد مع االتحااد 

ترجماة و يناة . لإلطالع  ل" سياستم االتحاد الادولم لالستنسااخ والالدولم للمحاسبين

 .  /www.ifac.org/Translationsطلب الترخي  يمكن  يارة الموقع 

 .  ناصر مقترو الترجمة الرئيسة تيم :259

 مياركة الجهاي  اي العالقة. .2

 تطوير ترجمة  مينة. .1

  .االتفاق الميترك  ل" جدو   منم للترجمة والمحا ظة  لي .3

 الموارد المالية والبيرية الكا ية للترجمة والحا ظة  ليها. .4

 القبو  الواضم والصريم بتحوي  حق تألي  المعايير المترجمة لالتحاد الدولم. .5

 مياركة  و مياورة  صحاب المصلحة الرئيسين. .6

 القبو  الصريم بالمسئولية  ن جودة و قبو  المعايير المترجمة. .7

 .للمحاسبين ة حسب ما هم مبينة بسياسة االتحاد الدولمااللت ا  بإجرا اي الترجم .8

http://www.ifrs.org/
http://www.ifac.org/Translations/
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الادولم .  ن الترجمة ا مينة تحتر  معن" وروو وترتيب المعايير الصادرة من االتحاد 261

وتسمم لمن يقر ها بلغة الترجماة نفاس  ها  العنام الا   يفهما  ياخ  لا   للمحاسبين

تضاع حساب ا سابقية معنا"  نفس الملهالي من القومية االنجلي ية. الترجماة ا ميناة

الن  ا صلم  ل" التعديالي لتناو   و مالئماة الظارو  المحلياة. الترجماة ا ميناة 

 ال تعنم ترجمة كلمة بكلمة ب  البد  ن ينتج  نها نصا قاب  للقرا ة باللغة المعنية.

. لكم تصبم جهة مترجمة يجب  ل" من يرإلب  م  لاك تقادي  طلاب مكتاوب ومقتارو 262

حسااب مااا هااو مبااين بااالملحق أ سياسااة   permissions@ifac.org" ترجمااة ىلاا

الستنسااخ وترجماة المعاايير الصاادرة مان االتحااد الادولم  الدولم للمحاسبيناالتحاد 

أ الاا   يمكاان بالمسااتند الخااا  بإنيااا  هيئااة محاساابية  1118للمحاساابين د ديساامبر 

  هيئاة منتسابة  الادولم للمحاسابين المترجمة هم هيئاة  ضاو باالتحااد  مهنية. الجهة

هيئااة محاساابية ىقليمية جهااة تتااول" وضااع المعااايير  جهااة نظاميااة  و    جهااة  خاارى 

 لترجمة المعايير. للمحاسبين لديها اتفاقية مع االتحاد الدولم

لياة التكلفاة. ربماا ال .  ن ترجمة المعايير الدولية هم مهمة معقدة ومستهلكة للوقاي و ا261

تتو ر للجهاي الوطنية التم تتول" وضع المعايير الموارد المالية الضارورية ولكنهاا  

 م  حيان كثيرة  تكون  م الوضع ا  ض   لقيادة ه   العملياة. ىن  حاد الطارق التام 

يمكن ىتبا ها لتاأمين التمويا  المالئا  يمكان  ن تكمان  ام طلاب منحاة مان  حاد بناوك 

 اجقليمية  و وكاالي التنمية.التنمية 

  ضاااال  والجهااااي  اي العالقاااة  لااا" التعااااون  الااادولم للمحاسااابين. يياااجع االتحااااد 263

 للوصااو  ىلاا" ترجمااة لهااا نفااس الجااودة بالنساابة لكاا  لغااة. وييااجع االتحاااد الاادولم

 يضاااا الجهاااة المترجماااة  لااا"  ن تااادخ   ااام لجناااة مراجعاااة الترجماااة  للمحاسااابين

ي االختصاااا  التاام يمكااان  ن تساااتفيد ماان اساااتخدا  المعاااايير الجهاي/الهيئاي/جهااا

 المترجمة. 

. توجد اآلن برامج يمكن تسا د  م  ملياي الترجمة.  هم تتايم ىمكانياة  حا  اتسااق 264

النصااو  واسااتخدا  المصااطلحاي ا ساسااية. ىن هاا   الوساايلة االلكترونيااة يمكاان  ن 

mailto:permissions@ifac.org
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لن  المتارج   وت ياد مان سار ة تسه   ملية الترجمة وتسا د  م التأكد من جودة ا

 ىنجا   ملياي التحديث مستقبالً و م  ن تت  ه   العملية بطريقة  كثر  عالية.

 لا" تصاريم لترجماة  الادولم للمحاسابين. الجهة المترجمة التام تتحصا  مان االتحااد 265

ىصدارات   يجب اال تستخد  برنامج  اكرة ترجمة الستخراد ترجماي للمعايير. إلير 

خدا  برنااامج  اكاارة ترجمااة متوا ااق مااع البرنااامج المسااتخد  ماان قباا  االتحاااد  ن اساات

يكون مقبوال جدا لكم يلد  ىل" تع ي  اتساق الترجمة والمحا ظاة  للمحاسبين الدولم

لديا  برناامج  اكارة الترجماة  الادولم للمحاسابين ل" المصطلحاي الرئيساة. االتحااد 

Trados. 

 

 قواعد سلوك وآداب المهنة

 اعد آلداب المهنة  وضع قو

. خال  السنواي العديدة التم قدمي خاللها خدماتها للعمال    صحاب العم  والجمهور 266

 ملي مهنة المحاسبة  ل" حماية سمعتها من ناحياة الن اهاة والموضاو ية والكفاا ة. 

ىن    محاسب مهنم يخفق )  و يعتقد بأن  قاد  خفاق (  ام االلتا ا  بالمعاايير المهنياة 

تطلباي النظامية  يكون ل  تأثيراً سلبياً  يما يتعلق بمحا ظة المهناة  لا" سامعتها. والم

ويتمث  دور االتحاد الدولم للمحاسابين  ام تاو ير اجريااداي  تياجيع تطاور العما   

 وترقية التقارب  م اتجا  المعايير الدولية.

ملسسااي التام يقاو  . تقع  ل" المهنة مسئولية حماية المصالحة الجما ياة للجمهاور وال267

المحاسبون المهنيون بخدمتها. ىن  لك يتطلب تبنام وتنفيا  قوا اد آلداب المهناة حتا" 

 م الحاالي التم تقاع  يهاا  لا" الجهاة التياريعية بالدولاة مسائولية ىصادار متطلبااي 

 خالقيااة. وللقيااا  باا لك نجااد  ن  إللبيااة الهيئاااي المحاساابية تنياائ لجنااة آلداب المهنااة 

 ن ىصادار ها   القوا اد  وتياكي  مجمو اة منفصالة لمراقباة االلتا ا   تكون مسئولة

به   القوا د واتخا  ىجرا اي تأديبية ضد من يخاال  ها   القوا اد. لمساا دة المهنياة 

وتطااوير نياااطاي  للمحاساابين  اام تبناام قوا ااد الساالوك الصااادرة ماان االتحاااد الاادولم
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ال   يتضمن مثااال لنطااق  ما   4لتطبيق قوا د السلوك المهنم ت  ى داد الملحق رق 

 لجنة سلوك آداب المهنة. 

. لقد ت  ى داد قوا د سلوك وآداب المهنة الخاصاة بالمحاسابين المهنياين والصاادرة مان 268

االتحاد الدولم للمحاسبين  لخدمة احتياجاي كا اة المحاسابين المهنياين  بغاض النظار 

الحكوماة  و موظفاون بقطا ااي  ن ىن كانوا يعملاون بالممارساة العاماة  و يعملاون ب

اقتصااادية  خاارى  وتركاا   لاا" المساائولية المهنيااة المنطويااة  لاا" تحقيااق المصاالحة 

العاماااة.  هااام تحااادد معاااايير السااالوك  بالنسااابة للمحاسااابين المهنياااين وتباااين المبااااد  

ا ساسية التم يتوجب  ليه  التقيد بهاا لتحقياق ا هادا  المياتركة. ىن قوا اد سالوك 

ة الصادرة من االتحاد الدولم للمحاسبين تتمتاع بقباو  دولام وىن مبادئهاا وآداب المهن

العامة مالئمة لكم يت  تبنيها من كا ة الدو . والمطلوب من جميع الهيئااي المنضاوية 

تحااي  ضااوية االتحاااد الاادولم للمحاساابين  ن تتقااارب قوا اادها الوطنيااة مااع مباااد  

 د الدولم للمحاسبين.قوا د سلوك وآداب المهنة الصادرة من االتحا

. ىن قوا ااد ساالوك وآداب المهنااة الصااادرة ماان االتحاااد الاادولم للمحاساابين مبنيااة  لاا" 269

خمسااة مباااد   ساسااية: الن اهااة  الموضااو ية  الكفااا ة المهنيااة والعنايااة الال مااة  

الساارية  والساالوك المهناام وتتضاامن ثالثااة  جاا ا . الجاا     ماان هاا   القوا ااد ينطبااق 

اسبين المهنيينح  الج   ب ينطبق  قط  ل" المحاسابين المهنياين الا    ل" كا ة المح

يعملون بالممارسة العامةح الج   د ينطبق  ل" المحاسبين المهنيين الا   ال يعملاون 

 بالممارسة العامة ويعط" ىرياداي  ن  ساسياي السلوك المهنم.

ه  وتطبياق متطلبااي قوا اد . يعد التعلي   مرا حاسما لمسا دة المحاسبين المهنيين  م  271

الساالوك المهناام  اام نياااطاته . وقااد   ااد االتحاااد الاادولم للمحاساابين دلاايال ىرياااديا 

لمسا دة الهيئاي المهنية والجهاي التم تقاد  التعلاي   ام تطاوير بارامج  الياة الجاودة 

لتاادريب المحاساابين المهنيااين والطااالب  اام مجااا  المحاساابة. ويتضاامن الاادلي  قاادرا 

الحاالي الدراسية والمواد ا خارى المصاممة لاد   تطبياق المعيار الادولم واسعا من 

  القااااي  المهنيااااة  ا خالقياااااي والمواقاااا . يوجااااد الاااادلي  بااااالموقع: 4للتعلااااي  رقاااا 

-standards-ethics-ublications/internationalhttp://web.ifac.org/p

accountants-for-board 

http://web.ifac.org/publications/international-ethics-standards-board-for-accountants
http://web.ifac.org/publications/international-ethics-standards-board-for-accountants
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. يمكااان للهيئااااي المهنياااة تطاااوير  نوا اااا  خااارى مااان النيااااطاي لمساااا دة المحاسااابين 272

المهنيااين  لاا"  هاا  المعااايير وتطبيقهااا بطريقااة صااحيحة.  اايمكن   لاا" ساابيا المثااا   

الهيئاة المهنياة باججاباة  لا" تطوير خاط سااخن خاا  باآداب المهناة يسامم لخبارا  

استفساراي    ضا   توضيم متطلباي السلوك المهنم  و تقدي  تفسيراي معينة  ناد 

 الحاجة.
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 :4الملحق رقم

 نطاق عمل لجنة سلوك وآداب المهنة
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 الغرض:

 غرض لجنة سلوك وآداب المهنة هو:

 هنة تحك  السلوك المهنام لعضاوية التطوير والمحا ظة  ل" قوا د لسلوك وآداب الم

 الهيئة.

 .صياإلة سياساي تتعلق بالسلوك المهنم لأل ضا  و دائه  للعم  المهنم 

  تقاادي  توصااياي للجمعيااة العامااة  يمااا يتعلااق بالقوا ااد والمعااايير ا خالقيااة الخاصااة

 با  ضا .

 .تطوير وىصدار ىرياداي تتعلق بالقوا د والمعايير ا خالقية والمهنية 

  لجنة سلوك وآداب المهنة بتنظي  اليئون الخاصة بها ويجو  لها تفويض    من المهاا  تقو

 والصالحياي المخولة لها

 :  المسئوليات  

 تتول" لجنة سلوك وآداب المهنة المسئولياي التالية:

 . ىخطار الهيئة بالمواضيع التم تدخ   ام نطااق مهناة المحاسابة والتام لهاا صالة بسياسااي 

 اصة بالسلوك المهنم.الهيئة الخ

ب. التأكااد ماان  ن معااايير وىرياااداي الهيئااة الخاصااة بااآداب المهنااة تتوا ااق مااع المعااايير 

 والقوانين الوطنية والدولية.

د. التعام  مع الحكوماة والوكااالي التنظيمياة  اي العالقاة وا ياخا  والمنياآي ا خارى 

ة الصاادرة ماان الهيئااة واجرياااداي التام لهااا اهتمااا  بقوا اد آداب المهنااة والمعااايير المهنياا

 المتعلقة بها.
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 العضوية:

تض  لجناة سالوك وآداب المهناة ـاـ  ضاواً يمثلاون كا اة قطا ااي المهناة  يجاو  تعياين   

  يخا  ال ينتمون للهيئة كأ ضا  بلجنة سلوك وآداب المهنة.

 إجراءات االجتماعات:

   ام السانة  و لا" نحاو  كثار تجتمع لجنة سلوك وآداب المهناة ثالثاة ماراي  لا" ا قا  

 نااد الضاارورة. ساايكون النصاااب القااانونم لالجتماااع ثلثاام ىجمااالم   ضااا  اللجنااة. اجتماااع 

اللجنااة الاا   تاات  الااد وة لاا  بطريقااة نظاميااة ويتحقااق  ياا  النصاااب القااانونم ساايكون لاا  حااق 

بإ اداد  ممارسة كا ة  و    من المسئولياي والصاالحياي المخولاة للجناة. يقاو   ماين اللجناة

 محضر باججرا اي والقراراي لكا ة اجتما اي اللجنة.

 :اإلصدارات

تكااون لجنااة ساالوك وآداب المهنااة مساائولة  اان تطااوير وا تماااد قوا ااد ساالوك وآداب المهنااة 

والمعااايير المهنيااة واجرياااداي الصااادرة ماان الهيئااة. تقااو  الجمعيااة العامااة با تماااد قوا ااد 

مهنيااة. ىمااا اجرياااداي  اايمكن  ن ياات  تطويرهااا وا تمادهااا ساالوك وآداب المهنااة والمعااايير ال

بواسطة لجنة سلوك وآداب المهنة  دون حاجة ال تماد المجلس. جميع الوثاائق التام تفارض 

 لاا" ا  ضااا  ىلت اماااي ىل اميااة يجااب  ن ياات  ىصاادارها  لاا" يااك  مياااريع قباا   ن ياات  

 ا تمادها النهائم. 

 :التقارير

  تقرير رسمم للجمعية العامة   لمرة واحدة  ل" ا ق   ام كا  سانة يقو  رئيس اللجنة بتقدي

 بيأن نياطاي لجنة سلوك وآداب المهنة.
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 ضمان جودة الخدمات المهنية

 مقدمـــة

.  ن تنظي  مهنة المحاسبة يت  بعدد من الطرق المختلفة بمنااطق االختصاا  المختلفاة. 271

ارجية وبعضاها لديا  بارامج لضامان  بعض مناطق االختصا  لديها آلياي تنظيمية خ

الجودة تنف ها المهنة بآلياي مراقبة  امة. ويعتقد االتحاد الدولم للمحاسبين  ن الهيئااي 

 اي العضوية تحتاد  ن تبين  ن لديها برامج نظامية كا ية  م كا  الحااالي و ن تقاد  

نما ال توجد آلياي تأكيدا معقوال بأن المحاسبين المهنيين بأ ل" درجة من المعايير. وحي

نظامية خارجية  يمكن ىجرا   ح  الجودة بطريقة تنطو   ل" الفعالياة وقلاة التكلفاة 

و لك باستخدا   يخا  ينتمون ىل" المهنة ومكرسون للقيا  به ا العم . و لي   يكاون 

من المصلحة العامة ومن مصلحة مهناة المحاسابة  لا" نطااق العاال   ن تتأكاد الهيئااي 

مان  نهاا تقاو  بها ا الجهاد النظاامم  االتحاد الدولم للمحاسابينحي  ضوية المنضوية ت

 حينما ال تتو ر آلية نظامية خارجية.

. يمكاان لكاا  دولااة  هيئااة محاساابية مهنيااة  و ملسسااة  خاارى مساائولة قانونيااا  ن تحاادد 273

النطاق الفعلم للنياطاي التم تغطيها برمج ضمان جودة ا دا . ويرى االتحاد الادولم 

لمحاساابين  ن نطاقااا واسااعا ماان الخاادماي المهنيااة التاام يقاادمها المحاساابون يفضاا   ن ل

تخضااع لباارامج لفحاا  جااودة ا دا  تناسااب طبيعااة تلااك الخاادماي. لاا لك  إناا  ييااجع 

الهيئاي المهنية  ل" توسيع نطاق برامج  حا  جاودة ا دا  لتغطا"  كبار قادر ممكان 

القااانونيون  و جهاااي  خاارى. وتتطلااب ماان الخاادماي المهنيااة التاام يقاادمها المراجعااون 

المصاالحة العامااة ىخضاااع  نااواع معينااة ماان العملياااي لفحااو  ىل اميااة لجااودة ا دا . 

ويجااب  لاا" الهيئااة المهنيااة  و الجهااة المساائولة قانونيااا  اان ضاامان الجااودة  ن تحاادد 

معايير  و  وام  مخاطرة الختيار العملياي التم تخضع لفح  ىل امم لجاودة ا دا . 

سبة  ن الجمهور يضع ثقة  كبربعملياي مراجعة القاوائ  المالياة للمنياآي المساجلة  ون

يكون من الضرور  كحد  دن" تطبيق   برامج  ح  جودة ا دا  اجل امية  ل" ها   

 العملياي  برإل  ىمكانية تطبيقها  يضا  ل" ا نواع ا خرى من الخدماي المهنية.
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ن الااا ين يعملاااون  ااام قطا ااااي  خااارى إليااار مكاتاااب . و ااام حالاااة المحاسااابين المهنياااي274

و نياام المحاساابة   ااإن تطبيااق سياساااي وىجاارا اي ضاامان  (3)المحاساابة  والمراجعااة 

الجااودة المالئمااة هااو  اام العااادة  ماار يخاا  الملسسااة )صاااحب العماا ( التاام توظاا  

ن المحاسب المهنم. و لي    إن ها ا القسا  ال يتنااو  المحاسابين المهنياين الا ين يعملاو

 اام قطا اااي  خاارى إلياار مكاتااب المحاساابة  والمراجعااة  و  نياام المحاساابة. إلياار  ن 

المعايير المهنية  قوا د سلوك وآداب المهنة وآلياي التحقيق والتأديب تنطبق   م كا اة 

ا حوا   مبيرة وبالكام   ل" ك   ئااي المحاسابين المهنياين بماا  ام  لاك المحاسابين 

ا اي  خارى إليار مكاتاب المحاسابة  والمراجعاة و  نيام المهنيين ال ين يعملون  م قط

 المحاسبة )  نظر قس   ملياي التحقيق والتأديب الوارد  دنا  (.

. و اام حالااة المحاساابين المهنيااين الااا ين يعملااون بالممارسااة العامااة  نجااد  ن تطبياااق 275

ب سياساي وىجرا اي الرقابة النو ية المالئمة تكون من مسائولية كا  مكتاب مان مكاتا

المحاساابين الممارسااين. ىن مهمااة تيااجيع ومسااا دة مكاتااب المحاساابين الممارسااين  اام 

المحا ظة  ل" جودة الخدماي المهنية وتحسينها هم ىحادى المسائولياي الرئيساية التام 

تقع  لا" الهيئااي المحاسابية المهنياة بكا  دولاة. ويعتقاد االتحااد الادولم للمحاسابين  ن 

 الهيئاي

 

 ــــــــــــــــــــــ

( ىن قوا د سالوك وآداب المهناة الخاصاة بالمحاسابين المهنياين تعار  المحاساب المهنام 3)

الاا   يعماا  بقطا اااي  خاارى إلياار مكاتااب المحاساابة والمراجعااة بأناا  المحاسااب المهناام 

الموظاا   و الميااارك  بصاافة تنفي يااة  و إلياار تنفي يااة  بمجاااالي تياام  التجااارة  الصاانا ة  

التعلي  القطا اي إلير الهاد اة للاربم  الهيئااي المهنياة  و المحاساب  الخدماي  القطاع العا  

 المهنم المتعاقد مع مث  ه   المنيآي.

المهنيااة تكااون مساائولة  اان اتخااا  خطااواي مناساابة لتحقيااق  لااك الهااد  بالبيئااة القانونيااة  

 االجتما ية  التجارية  والتنظيمية السائدة داخ  دولها. 
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 الرقابة النوعية 

  تناااو  الرقابااة النو يااة  نااد ثالثااة مسااتوياي: مسااتوى العمليااة  مسااتوى المكتااب  . تاا276

 ومستوى الهيئة المهنية.

. وضاع مجلاس معااايير المراجعاة والتأكيااد الدولياة معاايير وىرياااداي بالنسابة لسياساااي 277

 وىجرا اي الرقابة النو ية:

  الرقابااة 111ة الاادولم رقاا   . بالنساابة  نااواع معينااة ماان العملياااي )مااثالً معيااار المراجعاا

 النو ية لمراجعة القوائ  المالية(.

ب.  بالنساابة لمساائولياي المكتااب  اان نظاماا  للرقابااة النو يااة الخااا  بمراجعاااي و حااو  

المعلوماي المالية التاريخية  و ملياي التأكيد ا خارى والخادماي  اي العالقاة )المعياار 

النو ية للمكاتب التم تقو  بمراجعااي و حاو   أ الرقابة 2الدولم للرقابة النو ية رق  

 اقوائ  المالية   و ملياي التأكيد ا خرى والخدماي  اي العالقة أ(.

ضااامان الجاااودة أ يحااادد الت امااااي الهيئااااي  - 2. و ن بياااان ىلت امااااي العضاااوية رقااا 278

المنضاااوية تحاااي  ضاااوية االتحااااد  المتعلقاااة ببااارامج  حااا  ضااامان الجاااودة بالنسااابة 

 ال ين يقومون بعملياي مراجعة معينة للقوائ  المالية.   ضائها

 وضع معايير وإرشادات الرقابة النوعية

مان الهيئااي المنضاوية تحاي  ضاوية االتحااد  2. يتطلب بيان الت اماي العضاوية رقا 279

الاادولم للمحاساابين  ن تضااع وتنياار معااايير وىرياااداي للرقابااة النو يااة تتطلااب ماان 

. 2رقابااة النو يااة و قاااً للمعيااار الاادولم للرقابااة النو يااة رقاا المكاتااب تطبيااق نظااا  لل

و ل" الهيئاي المنضوية تحي  ضوية االتحاد الدولم للمحاسبين  ن تقاد    ضاائها 

الممارسين ومكاتب المرجعة ىرياداي مكتوبة وورد تدريب لمساا دته   ام تطبياق 

االتحاااد الاادولم  الاانظ  المناساابة. ىن العديااد ماان الهيئاااي المنضااوية تحااي  ضااوية

للمحاسبين قد طوري بالفع  ىرياداي تطبيقية لمسا دة   ضائها  ام تطبياق المعياار 
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 و معاايير الرقاباة النو ياة الوطنياة  اي العالقاة. وقاد  2الدولم للرقابة النو ياة رقا  

تضاامن مسااتند الوسااائ  والمااوارد قائمااة بمثاا  هاا   اجرياااداي المتااو رة ماان الهيئاااي 

  ضوية االتحاد الدولم للمحاسبين.المنضوية تحي 

 وضع برنامج لفحص ضمان الجودة 

 يضاااً ماان الهيئاااي المنضااوية تحااي  ضااوية  2. يتطلااب بيااان الت اماااي العضااوية رقاا 281

االتحاااد الاادولم للمحاساابين التأكااد ماان وجااود برنااامج ىل اماام لفحاا  ضاامان الجااودة 

الياة للمنياآي المساجلة )كحاد بالنسبة   ضائها الا ين يقوماون بمراجعااي القاوائ  الم

  دن"(.

بأن  ح  ضامان الجاودة للمنياآي المساجلة تقاو   2. يقر بيان الت اماي العضوية رق 282

ب    م منااطق اختصاا  معيناة  جهاة مان خاارد المهناة. و ام  حياان كثيارة يكاون 

نطاق ه ا الفح  محدوداً بعملياي المراجعة الخاصة بالمنياآي المساجلة. و ام ها   

بأن تنظار الملسساة المهنياة  ام تحدياد  2ة  يوصم بيان الت اماي العضوية رق الحال

ىن كان من الال   توسيع نطاق الفح  لييام  مراجعااي منياآي  خارى  و مليااي 

 تأكيد  خرى ال تتضمن مراجعة القوائ  المالية.

النساابة . يجااب  لاا" الهيئااة المهنيااة  ن تتأكااد ماان تااو ر البنيااة التحتيااة ا كثاار مالئمااة ب281

  ضائها للقيا  بفحو  ضمان الجاودة.  ن  حاد العواما  الرئيساية الا   يلا    خا   

 م اال تباار هاو حجا  الملسساة.  ربماا تجاد الملسسااي ا صاغر صاعوبة  ام تنفيا  

نظا   ح  القرين بسبب محدودية  ادد الميااركين. بالمثا    اإن توظيا  الملسساة 

حااالً  عاااالً ى ا  خاا نا  نصاار التكلفااة  اام  لفاحصااين يعملااون باادوا  كاماا  قااد ال يكااون

 اال تبار.

 

 

 وضع برنامج لفح  ضمان الجودة
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 . يمكن  ن تنظر الملسسة  م  ساليب مختلفة لتأسيس برنامج للفح   تيم :283

  استخدا   احصين موظفين لدى الهيئة المهنية. -الموارد الداخلية 

 موارد خارجية 

مكاتااب   و  رقاااً مختلطااة( متعاقاادين مااع اسااتخدا   احصااين )  ااراد   -مقاااولون  -

 الملسسة المهنية.

ا  اراد  و المكاتاب التام مان المطلاوب  حصاها تتعاقاد ماع  -نظا   ح  القرين   -

   راد  و مكاتب للقيا  بالفحو .

تعهاد الهيئاة المهنياة باالفحو  لطار  ثالاث )ماثالً  -التعاقد ماع جهااي خارجياة   -

 لمالئمة(.  ملسسة مهنية  خرى لديها الخبرة ا

يمكن للهيئة المهنية  ن تعهد بفح  المنيآي المساجلة  -مجمو ة مما  كر   ال    -

 لجهة خارجية و ن تستخد   سلوباً آخر خارجم  و داخلم للعملياي ا خرى.

  ربماا ترإلاب واحادة  و  كثار مان الملسسااي المهنياة  ام  - سالوب ثناائم  و ىقليمام

 جمع مواردها ججرا  الفحو .

غااض النظاار  اان ا ساالوب المسااتخد  يجااب  لاا" الملسسااة المهنيااة تطبيااق ىجاارا اي . ب284

وقائيااة للتأكااد ماان اسااتقال  الفاحصااين. و اام كاا  الحاااالي يجااب  ن يكااون الفاحصااون 

مسااتقلين  اان الفاارد  و المكتااب الاا   يجاار   حصاا  و اان المنيااآي التاام ياات  اختيااار 

  ملياتها للفح .

كااون الفاحصااون  يخاصااا لااديه  الكفااا ة الال مااة باجضااا ة ىلاا" االسااتقال  يجااب  ن ي 

 ويتمتعون بما يلم:

 .التعلي  المهنم المناسب 

 .الخبرة المهنية الكا ية 
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 . التدريب  ل" القيا  بالفح 

 .المعر ة بالصنا ة التخصصية 

 .القدرة  ل" تطبيق التقدير المهنم 

قنيااي المراقباة يجب  ن يأخا  الفاحصاون  يضاا برنامجاا للتطاوير المهنام المساتمر  ان ت

وكاا لك  اان المعااايير المهنيااة و اان التحااديثاي النظاميااة والقانونيااة المتعلقااة بالمراجعااة. 

وللتأكااد ماان قاادرته   لاا" تحقيااق مسااتو  ااا  ومتسااق ماان الكفااا ة  ااإنه  يحتاااجون ىلاا" 

الحصو   ل" الخبرة الكا ية للقيا  بالعم . ويمكن  يضا ىخضاع  مله  للفحا  مان قبا  

يارك  م  ح  المكتب  للتأكد من تأييد العم  المنفا  والموثاق للتقاارير يخ  آخر ل  ي

 الصادرة  ن الفحو .

. يجب  ن يت  تصمي  برنامج الفح   ل" النحو ال   يمكن الفاح  من الوصو  ىل" 285

 قنا ة معقولة بخصو :

 .كفاية نظا  ضوابط جودة المراجعة 

 . الت ا  مكتب المراجعة به ا النظا 

   بالمعااايير المهنيااة وا خالقيااة والمتطلباااي النظاميااة والقانونيااة  نااد  دا  االلتاا ا

   ما  المراجعة.

.  يما يتعلق بكفاية نظا  الرقاباة  الباد لعملياة الفحا   ن تحادد  ن كاناي  ناصار نظاا  286

ضوابط جودة المراجعة تغطم كام  المكتب وليس محصورة  م العمليااي  قاط. ربماا 

 ضع سياساي وىجرا اي ىضا ية لمراجعاي اليركاي المسجلة.يحتاد المكتب ىل" و

 . يجب  ن يت  نير ىجرا اي المراقبة ويجب  ن تيم :287

 .تقوي  المهاراي الفنية  معر ة وخبرة الفاحصين 

 .تقوي  استقال  الفاحصين 
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 .تريب الفاحصين 

 وليااة تقاادير ماادى التاا ا  المكتااب بالمعااايير الدوليااة الصااادرة ماان مجلااس المعااايير ال

 للمراجعة والتأكيد معايير التقرير المالية ومحاسبة القطاع العا   ند الل و .

 . توثيق   ما  الفح 

 .ح  الرقابة الداخلية  

 .ى داد تقرير بالنتائج 

 .رض ىجرا اي تصحيحية  

  .تقوي  اججرا اي التصحيحية 

 .رض  قوباي  ند اجخفاق  م تنفي  اججرا اي التصحيحية  

 "سرية المعلوماي المتعلقة بمكتب المراجعة و مالئ . المحا ظة  ل 

. هنااك حاجااة  يضااا لتصاامي  التوثيااق المناسااب ) باارمج وقااوائ   حاا  ( لتااو ير الاادلي  288

الملياااد لتقريااار الفحااا   وجظهاااار  ن الفحااا  قاااد جااارى تنفيااا   و قاااا لإلريااااداي 

 المنيورة. 

 و  بتقوي :.  ند  ح   وراق  م  العملية  يجب  ل" الفاح   ن يق289

 .وجود و عالية نظا  ضوابط جودة المراجعة 

 .االلت ا  بالمعايير المهنية والمتطلباي النظامية والقانونية 

 .كفاية ومالئمة  دلة المراجعة المسجلة 

 .مالئمة تقارير المراجعة الصادرة 

 . يجب  ن يت  ىصدار تقرير  يارة مراقبة للمكتب و ن ييم :291
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 . نطاق الفح 

   التم وجدي  م االلت ا  بمعايير المرجعة الدولية.النواق 

   ل" مستوى المكتب وك لك  ل" مستوى العملياي. –توصياي تحسين العم  

  تحدياد ىن كاان نظااا  ضاوابط جااودة المراجعاة يتوا ااق ماع المعيااار الادولم للرقابااة

 .2النو ية رق 

 . تحديد ىن كان المكتب قد الت   ب لك النظا 

كاتاب ا  ضاا   رصاة لتصاحيم نظاا  الرقاباة النو ياة الخاا  بهاا. . يجب ى طا  الم292

ويجااب  ن يكااون مطلوبااا ماان المكتااب تقاادي  ىجابااة  اام وقتهااا بيااأن التقرياار ويجااب  ن 

ياان   لاا"  لااك باجرياااداي. ويجااب  ن تتضاامن ىجابااة المكتااب ىجاارا اي مخططااة 

 والوقي المتوقع لإلكما .

ماان خااال  لجنااة مناساابة ) مااثال لجنااة  حاا   . تحتاااد الهيئااة المهنيااة ىلاا"  ن تنظاار 291

الممارسة  و لجنة الترخي  (  م النتيجة التم ت  الوصو  ىليها  يكا  تقريار للفحا . 

ويجب  ن يحادد نظاا  الهيئاة  ضاا  اللجناة وصاالحياتها وىجارا اي  ملهاا. ويجاب  ن 

جاب  ن تضا  يتبع ه ا النظا  قوا د العدالة الطبيعية والقوانين ا خارى  اي العالقاة. ي

اللجنة  يخاصا محاسبين وإليار محاسابين و و ن  ضاوا واحادا   لا" ا قا   يجاب  ن 

يكون مراجعا و ضوا واحدا ل  ملهالي قانونية. يجب  ن تكون له   اللجناة صاالحية 

ساااحب  تعلياااق  و  ااارض ياااروط  لااا" ا ياااخا  ) تااارخي   و تساااجي  (  و حاااق 

 المكتب  م القيا  بالمراجعة و  ما  ا كيد.

. ىن العديد من الهيئاي المنضوية تحي  ضاوية االتحااد الادولم للمحاسابين تقاو  باأدا  293

 و ىدارة  ح  خارجم لضمان الجودة للمكاتب والممارساين. وكماا  كار   اال  يكاون 

مطلوبا من ه   الهيئاي تطوير سياسااي وىجارا اي واجريااداي  اي العالقاة بالنسابة 

مساتند الوساائ  والماوارد قائماة بمثا  ها   الماواد تا   للبرنامج وللفاحصاين.  ويتضامن

  تو يرها من الهيئاي المنضوية تحي  ضوية االتحاد الدولم للمحاسبين.
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 عملية التحري واإلجراءات التأديبية

 اإلجراءات التأديبية

. مجاارد  ن ياات  وضااع قوا ااد ساالوك وآداب المهنااة والمتطلباااي المهنيااة ا خاارى  اي 294

ن من الضارور  التأكاد مان  ن ا  ضاا   لا"  لا  بهاا وملت ماون دائمااً العالقة  يكو

بهااا.  فاام الاادو  التاام تقااو   يهااا جهاااي حكوميااة بإصاادار التااراخي   نجااد  ن هناااك 

جهاي حكومية  و نظامية يكون  ادة لديها صاالحية تطبياق  كثار اججارا اي التأديبياة 

حاسبية المهنية سو  تحتااد  ن صرامة. وحت" ىن كان  لك هو الوضع   إن الهيئة الم

تكااون لااديها ىجاارا اي تأديبيااة  عالااة لتنظااي   ضااويتها ) ا  ضااا  ا  ااراد والمكاتااب 

ا  ضا   ى ا سمحي القوانين المحلية ب لك (  ند خرق القوا د المهنية  التقصاير  ام 

ة ا مور المهنية و نواع سو  السلوك ا خرى  ولمساا دة الجهااي الحكومياة والتنظيميا

حيثمااا يكااون مالئماااً. و لياا    ااإن الهيئااة المحاساابية المهنيااة تحتاااد ىلاا"  ن تنظاار  اام 

الكيفيااة التاام تجاار  بهااا التحرياااي النظاميااة  ومااا هاام الطريقااة اججرائيااة التاام ياات  

ىتبا ها  وما هو الهيك  التاأديبم الا   يات  وضاع   وماا هام المعاايير المطلوباة لألدلاة 

ي التام تات  التوصاية بهاا  وماا هام االساتئنا اي التام يسامم واجثباي  ما هم الجا ا ا

يتضااامن ىلت اماااي الهيئاااة المنضاااوية تحاااي  6بهااا. ىن بياااان الت امااااي العضااوية رقااا 

  ضوية االتحاد الدولم للمحاسبين  يما يتعلق بالتحر  واججرا اي التأديبية.

الهيئاي المحاسبية المهنياة  .  ن الهيك  ا ساسم اليائع  م العملياي التأديبية للعديد من295

 هو:

 . وسيلة لتحديد  بعد تطبيق السياساي واججرا اي المناسبة     من اليكاوى المقدماة 

للهيئااة المهنيااة  يمااا يتعلااق بساالوك  حااد ا  ضااا   سااو  ياات  ىخضااا ها للتحاار  

النظاااممح مااثالً  يمكاان اليااروع  اام التحرياااي ى ا تضاامن اجد ااا  دلاايالً ظاااهراً 

القوا ااد  و حاادوث سااو  ساالوك  لاا" نحااو آخاار  و  نااد تعاار  الهيئااة  بمخالفااة

 المهنية  ل" حالة لسو  السلوك  ثنا  قيامها بنياطاي المراقبة.
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 ب. محكمة تأديبية تقو  بالتحر  والفص   م اليكاوى.

 د. محكمة استئنا  تستمع لالستئنا اي المر و ة ضد قراراي المحكمة التأديبية.

لتم يت  بها تصمي  وتيغي  الهيكا  ا ساسام لإلجارا اي التأديبياة ساو  . ىن الطريقة ا296

تكون مختلفة ى تماداً  ل" العدياد مان العواما   مثا   ادد القضاايا المر و اة  التكلفاة  

دور المااوظفين  اام ىدارة وتحريااك اججاارا اي التأديبيااة  ماادى الحاجااة للمستيااارين 

الجهاي الحكومياة  و النظامياة.  علا" سابي  القانونيين  و ملية اجيرا  التم تقو  بها 

المثا  نجد ممثلم الحكومة  م بعض الدو  يير ون  ل" اججرا اي التأديبياة بينماا ال 

يفعلون  لك  م حاالي  خرى.  ل"  ية حا   يتوجب  ل" الهيئة المحاسبية المهنية  ن 

لة خال  ىنفاا  تنظر  م تحديد ىن كاني هناك حاجة يمكن تصورها النفتاو  كبر ومسا 

اججرا اي التأديبية  باجضا ة ىل" الحاجة ىل" ىتباع ىجرا اي يفا ة واحتما  مياركة 

  ضااا  محكمااة مسااتقلين و اادو . ىن ا حكااا  الصااارمة ومياااركو المحكمااة التأديبيااة 

 يكون دائما  م مصلحة الهيئة المهنية والمهنة والجمهور.

ظفيهاا المالهلين  لا" نحاو مناساب لتاولم مسائولية . تختار الهيئة المهنياة  حاد كباار مو297

ىدارة التحقيق والعملياي التأديبية للتأكد من  ن ها   العمليااي تتساق ماع الانظ  وقوا اد 

العدالااة الطبيعيااة القااوانين ا خاارى  اي العالقااة. والبااد لليااخ  المعااين  ن يتأكااد ماان 

را  التحقيااق واتخااا  تااو ر الخباارة المناساابة والتموياا  الكااا  والمااوارد ا خاارى ججاا

 اججرا اي التأديبية  م وقتها.

.  موما يتوجب النظر  م ىجرا  التحر  بالنسبة لكا ة اليكاو . والمعلوماي التم يت  298

تلقيها من مصادر موثوقة وتيير ىل" احتما  حدوث سو  سلوك يجب  يضا النظر  ام 

ظفو الهيئة ) ضاابط تحقياق ىجرا  التحر  بيأنها. التحر  ا ولم يمكن  ن يقو  ب  مو

 ( تحي ىيرا  الموظ  الكبير   ال    و تقو  ب  لجنة تحقيق.

. ى ا توصاا  التحقيااق ىلاا" وجااود قضااية تحتاااد ىلاا"  ن تاات  اججابااة  ليهااا  ياات  تحوياا  299

ا مر محكمة تأديبية ) لجناة ( ويقاد  لهاا الاته . و نادما ال يحاا  ا مار  بعاد التحقياق  

 ون للياكم الحق  م ىجرا  مراجعة مستقلة لليكوى. لمحكمة تأديبية يك
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. يمكن تعين ك  من لجنة التأديب ولجناة االساتئنا  لفتارة  منياة ثابتاة   و يمكان تعاين 111

ك  منهما من   ضا  هيئاة مستياارين. كا  لجناة تضا   يخاصاا مختلطاين  لا" نحاو 

ياة. ويجاب  ن مناسب مان خاارد المهناة  محاامين ومحاسابين مالهلين ال يياكلون إلالب

يمنااع النظااا  الااداخلم للهيئااة المهنيااة مياااركة الجمعيااة العامااة  اام  ملياااي التحاار  

والتأديااب الخاصااة بالهيئااة المهنيااة  مااثال ياات  اسااتبعاد     ضااو بالجمعيااة العامااة ماان 

العم  بالهيئاي التأديبية التابعة لها  وتفاويض لجنتام التأدياب واالساتئنا   قاط بفارض 

 العقوباي.

تحتاااد اججاارا اي التأديبيااة ىلاا"  ن تكااون متسااقة مااع المتطلباااي القانونيااة بالدولااة. . 112

ويجاب  ن تتضاامن الانظ  تعااين  حااد كباار المحااامين للعماا  كمستياار مسااتق    ضااا  

 المحكمة التأديبية بيأن  مور اجثباي وا مور اججرائية وا مور ا خرى.

  و جميعها: . ىن سو  السلوك ييم     من ه   ا مور111

 نياط ىجرامم. -

   عا   و ىهما  يرجم  ن يسئ لسمعة مهنة المحاسبة. -

 مخالفة المعايير المهنية. -

 مخالفة متطلباي  خالق وآداب المهنة. -

 تقصير مهنم جسي . -

 دداً من حاالي التقصير المهنم ا ق  خطاورة  التام يمكان  ن تياير  ام مجمو هاا  -

 مارسة.ىل"  د  الكفا ة  م الم

   العم  إلير الكا . -

.  اام بعااض الحاااالي  يمكاان لهيكاا  التأديااب القااائ   ن يكااون مساائوال  يضااا  اان اتخااا  113

ا حكا  بيأن الممارسة إلير الير ية للمهنة. و م  حيان كثيرة يتضمن  لك تفويضاا 
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من الحكومة لمسئولياي جهاي نظامية  خرى ويكون  لك مفيادا بصافة خاصاة للتأكاد 

 المهنيين المرخصين ه  وحده  من يقو  بتقدي  خدماي المحاسبة والمراجعة.من  ن 

   جزاءاتال

 . الج ا اي التم يت  تطبيقها  ى ا سمحي القوانين المحلية ب لك  تيم :114

 اللو . - 

  قد  و تقيد حقوق الممارسة. -

 الغرامة/ د ع التكالي . -

  قد اللقب المهنم. -

 ينة  و الطرد من العضوية.تعليق العضوية لفترة مع -

العقوباااي ا خاارى تياام  اجناا ار  د ااع إلرامااة للعمياا   تعلااي  ىضااا م وىكمااا  العماا  

 بواسطة  ضو آخر  ل" نفقة العضو الخاضع للتأديب.

 يت  تطبيق العقوباي  ادة بما يتناسب مع خطورة سو  السلوك.

ويظهار للعاال  الخاارجم . ىن ه ا النظا  يحمم العمال  و صاحاب المصالحة اآلخارين  115

 ن المهنة تقو  بدورها  م المحا ظة  ل" المعايير المهنية وتع ي ها  وهم  ام النهاياة 

 تستبعد من المهنة ك  من ال يستحق االنتما  ىليها.

 حق االستئناف 

. يجب  ن يكون للمد "  ليا  حاق االساتئنا   ام حادود  تارة  منياة ثابتاة. ويجاب  ن 116

سام لمحكماة االساتئنا  مياابها لنظاا  المحكماة التأديبياة. ويجاب  ال يكون النظا  ا سا

تض  محكمة االساتئنا      ضاو مان المحكماة التأديبياة التام اساتمعي للاد وة  و    

يخ  آخر ل   القة بالد وة. محكمة االستئنا  هم الجهة الوحيدة التم لها صاالحية 

 تعدي   و  ح  قرار المحكمة التأديبية.
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تكن هناك مخالفة للقوانين المحلياة  و ا تبااراي المصالحة العاماة   اان     مار  . ما ل 117

تصدر  المحكمة التأديبية  م حق المد "  لي  يت  تأجيل  حت" سماع االستئنا   ما ل  

 تكن هنالك ضرورة لحماية المصلحة العامة.

   قراراتإعالن ال

ن يساامم كاا لك بااإبالب القااراراي . يجااب  ن يساامم النظااا  بااإ الن العقوبااة للجمهااور و 118

 للجهاي النظامية والرقابية  اي العالقة.

 خاتمة

. لكم تحا ظ  لا" مصاداقيتها  يجاب  لا" الهيئاة المحاسابية المهنياة  ن تالد  بالكاما  119

المسئولية التم تقع  ل"  اتقها  يما يتعلق بالسلوك المهنم وا خالقام   ضاائها. و ن 

تتبناهااا الهيئااة يجااب  ن تكااون مالئمااة وكا يااة للمهمااة. ىن     هيكاا  وىجاارا اي تأديبيااة

 اد  الاادخو   اام    الت امااي   ضاا  ماان الادخو   اام الت اماااي ال يمكان الو ااا  بهااا. 

يجب  ن تحتفظ الهيئة المحاسبية المهنية بساج  با حكاا  والعقوبااي المفروضاة للتأكاد 

ا التأكاد مان حصاولها  لا" من اتساق ا سلوب بالنسبة لكا ة الحاالي. كماا يجاب  ليها

 الميورة القانونية التم تسا دها  م المحا ظة  ل" اججرا اي التأديبية. 

 التطوير المهني المستمر

. يوجاد مباد   ساسام بقوا ااد سالوك وآداب المهناة الخاصااة بالمحاسابين المهنياين ياان  121

طلاوب مان كما يلم أ يجب  ن يحتفظ المحاسب المهنم  ل" نحو مستمر بالمساتوى الم

المعر ة والمهاراي المهنية لضمان  ن يتلقا" العميا   و صااحب العما  خادماي مهنياة 

تنطو   ل" الكفا ة ومبنية  ل" التطوراي الجارية بالممارسة وبالتيريعاي وبالتقنياة. 

يجب  ل" المحاسب المهنم   ند تقدي  الخدماي المهنية   ن يلد   ملاة بإتقاان وو قااً 

المهنيااة  اي العالقااة.أ  ااالتطوير المهناام المسااتمر هااو الوساايلة التاام للمعااايير الفنيااة و

يمكاان للمحاساابين المهنيااين ماان خاللهااا اسااتيفا  المتطلباااي التاام تقااع  لاايه   يمااا يتعلااق 

 بالكفا ة المستمرة.
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. لقااد تاا  تعرياا  التطااوير المهناام المسااتمر كنياااط تعليماام لتطااوير قاادراي المحاساابين 122

 ليها بما يمكنه  من العم  بكفا ة داخ  بيئاته  المهنية.المهنيين والمحا ظة  

. ىن المعر ااة والمهاااراي المطلوبااة ماان المحاساابين المهنيااين تتوسااع وتتغياار  لاا" نحااو 121

متساااارع. وتقاااع  لااا" الهيئااااي المحاسااابية المهنياااة مسااائولية التأكاااد مااان  ن   ضاااائها 

يتطلبهااا دورهاا  المهناام يواصاالون باسااتمرار التطااوير والمحا ظااة  لاا" الكفااا ة التاام 

ويتطلبهاااا كااا لك مساااتخدموا الخااادماي التااام يقااادمونها. ىن التااارويج للتطاااوير المهنااام 

المساتمر و هميتا  يعاد جا ً  حيويااً ماان النيااطاي التام تقاو  الهيئاة المحاسابية المهنيااة 

للمحا ظاااة  لااا" مصاااداقيتها ومصاااداقية   ضاااائها. مااان المهااا   ن توضااام الهيئااااي 

قيمااة التطااوير المهناام المسااتمر و وائااد  لأل ضااا  كااأ راد  يمااا  المحاساابية   ضااائها

يتعلق بتطوير المسار المهنم  التأه  للتوظي  والمصداقية. ىن التطوير المهنم لوحاد  

ال يو ر تأكيداً بأن كا ة ا  ضا  سو  يقدمون  م ك  ا وقااي خادماي مهنياة جيادة  

حاسابية لضامان الجاودة )والا   يتضامن ىال  ن  يعد  نصراً رئسياً  ام نظاا  الهيئاة الم

 يضااااً  حاااو  ضااامان الجاااودة لأل ماااا  التااام يقاااو  بهاااا ا  ضاااا  ونظمااااً للتحااار  

 واججرا اي التأديبية ـ )يمكن الرجوع لألقسا  السابقة(.

أالتطاااوير المهنااام  7.  ن المعياااار الااادولم للتعلاااي  الخاااا  بالمحاسااابين المهنياااين رقااا 123

والتطاوير المساتمر للكفاا ة المهنياة مادى الحيااةأ  يحادد نقطاة المستمر: برنامج للتعلي  

ا ساس الدولية بالنسابة للتطاوير المهنام المساتمر الخاا  بكا اة المحاسابين المهنياين. 

يد و المعيار للقيا  بنيااطاي التطاوير المهنام المساتمر القابلاة للقيااس والتحقاق والتام 

لعديد من الهيئاي المحاسابية تتطلاب مان تكون مالئمة للعم  ال   يقو  ب  العضو. ىن ا

ا  ضا  القيا  بعدد معين من سا اي التطوير المهنم المستمر ك  سنة  بينما تستخد  

هيئاي  خرى  سلوباً مبنم  ل" الكفا ة بالنسابة للتطاوير المهنام المساتمر. ومهماا كاان 

يج الهيئاااة ا ساالوب المساااتخد    ااإن الخطاااة االبتدائيااة ا كثااار  هميااة تتمثااا   اام تااارو

المحاسبية  همية التطاوير المهنام المساتمر لادى كا اة   ضاائها. وقاد تا  تضامين ها ا 

مستند ا دواي والماوارد مثااالم لخطاة  ما  خاصاة بتأسايس التطاوير المهنام المساتمر 

 و لك لبيان الكيفية التم يمكن  ن يت  بها توثيق ه   اال تباراي.
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لمهنم المساتمر يمكان  ن يكاون مياكلة  ام جمياع . ىن الوصو  ىل" نياطاي التطوير ا124

الدو   ويجاب  ن تنظار الهيئاة المحاسابية  ام ىمكانياة العما  ماع الجامعااي والكليااي  

الجهاااي الخاصااة التاام تقااد  التاادريب  مكاتااب المحاساابة الكبياارة والهيئاااي المحاساابية 

مان  ار  التطاوير المهنية ا خرى بالدولة واجقلي  لكم تو ر   ضائها نطاقاً واساعاً 

 المهنم المستمر.

. يجاااب  لااا" الهيئااااي المحاسااابية المهنياااة  ن تضاااع  يضااااً ىجااارا اي لتحدياااد ىن كاااان 125

ا  ضااا  يياااركون  اام  مليااة التطااوير المهناام المسااتمر. ويجااب  ن يكااون التركياا  

االبتااادائم منصاااباً  لااا" التااارويج والتياااجيع  لااا" التطاااوير المهنااام المساااتمر  ىال  ن 

هاام  يضااً  نصاار مها . ويجااب ىال ياات  اساتخدا  المااوارد  ام المراقبااة بكثا ااة  المراقباة

مفرطة   يمكن  ن يكون مان ا  ضا  ىجارا  المراقباة ى تمااداً  لا"  خا  العينااي. وال 

تكون المراقبة مفيدة ىال  م حالة وجود  قوباي لحاالي  د  اجلت ا  التم يت  اكتيا ها 

 من خال   ملية المراقبة.
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 الجزء الثالث: التعليم واالختبارات

 نظرة عامة لبرامج التعليم المحاسبي 

 . تتكون  ملية التأهي  المسبق للتعلي  المحاسبم من ستة  ناصر رئيسية: 126

 . متطلباي المياركة.2

 . المهاراي المهنية.1

 . المعر ة المهنية.3

 القي   اآلداب والموق  المهنم. .4

 . الخبرة العملية.5

   . التقوي .6

. يقو  مجلس المعايير الدولياة للتعلاي  المحاسابم التاابع لالتحااد الادولم بتطاوير معاايير 127

تعلي  دولية للمحاسبين المهنيين  تحدد نقاط ا ساس الدولية بالنسبة للتعلي  المحاسابم. 

سابية   ناد تطاوير برناامج للتعلاي    ن تأخا  بكا   ناياة  والمرجو مان الهيئااي المحا

ه   المعايير  م اال تبار. وما يتناول  ه ا الدلي  ينحصار  قاط  ام البناود التام يمكان 

  ن تسا د  م ىدارة البرنامج.

. ويرجم بدرجة كبيرة  ن تكون ملسساي التعلي  العالم الموجودة  تقد  تعليماً  كاديميااً 128

 ن الهيئااة المحاساابية المهنيااة سااو  تحتاااد ىلاا"  ن تحاادد ىن كااان  لااك للطااالب. ىال 

التعلااي  كا ياااً للاادخو   اام  ضااويتها. سااو  تحتاااد ىلاا" تحديااد مجمو ااة المعااار  

والمهاااراي التاام ترإلااب  يهااا. وجنجااا   لااك بااأكبر قاادر ماان الفعاليااة  يجااب  ن تقااو  

ة التام تلخا  الادورة الهيئة بفح  المناهج الدراسية )يعر  بأن  الخطاوط العريضا

الدراسية( التم تستخدمها الهيئاي ا جنبية التم منحي ا لقاب لأل ضا  ال ين منحاوا 

العضوية بموجب أ الحق السابق أ. والخطوة التالية هم تهيئاة المانهج الدراسام لكام 

يالئ  البيئة المحلية مع بقائ  متساقاً ماع معاايير التعلاي  الدولياة. يلا   تكاوين مجمو اة 
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م  من ا كاديميين والممارسين للقيا  به   المهمة. يجب  ن يات  اختياار الممارساين  

 بيك  يمث  احتياجاي كا ة القطا اي التم يأتم منها   ضا  الهيئة. 

 ند النظر  م كيفية ى داد   ض  منهج دراسم لال تماد  لي  كأساس لفح    ضا  الهيئاة 

مدى الا   يمكان الوصاو  ىليا   ام التقاارب المرتقبين  يجب  ن يلخ   م اال تبار ال

 مع المبادراي ا خرى اجقليمية  و الدولية.

.  نااد صااياإلة مجمو ااة المعااار  والمهاااراي المطلوبااة  يجااب  ن يلخاا   اام اال تبااار 129

الحاجة ىل" خلايط مان التعلاي  داخا  الفصا  والتادريب والخبارة العملياة.  نادما ياأتم 

ي االقتصاادية   يتوقاع  ن يكاون هنااك اخاتال   ام   ضا  الهيئاة مان كا اة القطا اا

طبيعااة الخباارة والتاادريب المطلااوب و اام الفاار  والمااوارد المتااو رة بموقااع العماا . 

ل لك  ان جا   البرناامج الخاا  باالخبرة والتادريب يحتااد ىلا"  ن يات  تكيفا  بعناياة 

 ليتوا ق مع الموارد المتو رة واحتياجاي الطالب بكا ة القطا اي. 

رد  ن يت  تحديد مجمو ة المعار  والمهااراي المطلوباة يات  تو يعهاا  لا" ملسسااي وبمج

التعلي  العالم والترويج لها وسط المعاهد والطالب وا طارا  ا خارى  اي العالقاة 

 كحد  دن" من التغطية جدراكها واال ترا  بها.

مقاباا  مجمو ااة . سااو  تحتاااد الهيئااة بعااد  لااك لتقااوي  وىقاارار الباارامج ا كاديميااة 111

المعاار  و    ناصار تعليمياة ىضاا ية تكاون مرإلوباة. ويمكنهاا  يضااً  ن تلجااً ىلاا" 

تقااوي  تقااديماي االلتحاااق حيااث يكااون مقاادموا الطلباااي لااديه  الماالهالي ا كاديميااة 

والخبرة العملية المطلوبة لهيئااي  خارى. ال يمكان قيااس نو ياة وتغطياة البارامج ىال 

ية و وراق االختباراي الخاصاة بالهيئااي ا خارى  وهام مهماة بتقيي  المناهج الدراس

صعبة وتستغرق وقتاً طويالً. الجانب ال   يرجم  ن تواج  الهيئة  يا  صاعوبة يكمان 

 ام تغطياة محاساابة ومراجعاة القطااع العااا  واجدارة المالياة العاماة بيااك   اا .  فاام 

مج ا كاديميااة المتعااار   حيااان كثياارة ال ياات  تضاامين  لااك بالمناااهج الدراسااية للباارا

 ليهااا للمحاساابة والمراجعااة. و ناادما تكااون موجااودة  إنهااا تفتقاار للنطاااق  و العمااق 

المناسب  ول لك تحتاد الهيئة ىل"  ن تنظر  م كيفياة تجساير ها   الفجاوة  ام المانهج 

 الدراسم للطالب ال ين يأتون من القطا ين العا  والثالث.
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قطاا ين العاا  والخاا    يجاب  ن تساتو م بدرجاة كا ياة . حينما تكون الهيئة تغطم ال112

و عالة متطلباي القطا ين المتعلقة بتعلي  وتدريب الطالب. عملية تطاوير ىطاار  ما  

تأهيلم واحد ومتكام  لكال القطاا ين يارجم  ن تكاون صاعبة بالنسابة لهيئاة مهنياة ال 

ى ااداد  بصاافة تاا ا  تحااي التطااوير.و م نفااس الوقااي نجااد  ن تهيئااة ىطااار قااائ  تاا  

جوهريااة للقطاااع الخااا  السااتيفا  احتياجاااي القطاااع العااا   يمكاان  ن ياالد  ىلاا" 

تعقياااداي إليااار مقبولاااة ويناااتج  نااا  ىطاااار تاااأهيلم قاااد ال يساااتو م متطلبااااي    مااان 

القطا ين  ل" النحو السلي . ربما ترإلب الهيئاي الجديدة  و التام تحاي التطاوير  ام 

حيااث توجااد مبااادراي لتطااوير ىطااار تااأهيلم  دراسااة تجربااة بعااض الاادو  ا  ريقيااة

 لإلدارة المالية العامة لالستخدا  باجقلي .

. الهيئاي المهنية الجديدة  و التم تحي التطاوير بالادو  النامياة يلا    ن يكاون لهاا دور 111

 يما يتعلق بد   تطوير اجدارة المالية العامة بالحكومة. هناك  ددا من الطرق يمكان 

دي  ها ا الاد  ح  حاد اآلليااي المرك ياة تتمثا   ام تطاوير ىطاار تاأهيلم من خاللهاا تقا

مناسااب للغاارض و قااا لالحتياجاااي المحااددة للقطاااع العااا .  اان واحاادة ماان المهااا  

الرئيساااة التااام يمكااان للهيئاااة  ن تقااادمها للحكوماااة هااام تعلاااي  وتااادريب المحاسااابين  

لحكوماة لكام يصابحوا المراجعين ماوظفم الموا ناة والماوظفين اآلخارين العااملين با

  ضااا  بالهيئااة المحاساابية المهنيااة. ماان المفهااو   ن ترإلااب الحكوماااي و صااحاب 

العالقة اآلخرين ال ين يستثمرون  م ميااريع تادريب مان ها ا الناوع   ام التأكاد مان 

الحصااو   لاا"  ائااد ماان هاا ا االسااتثمار. وبالتأكيااد سااو  يرإلبااون  اام التأكااد ماان 

ه  لالستمرار  ام العما  بالقطااع العاا  والمسااهمة  ام احتفاظه  بالموظفين بعد تأهيل

تطوير اجدارة المالية العامة. و م نفس الوقي نجاد  ن العدياد مان الطاالب المارتقبين 

ماان القطاااع الحكااومم قااد تكااون المسااتوياي ا كاديميااة التاام حققوهااا سااابقا منخفضااة 

  بتصاامي  وتطااوير نساابيا. و اام مثاا  هاا   البيئااة يتوجااب  لاا" الهيئااة المهنيااة  ن تقااو

ىطاااراي تأهيليااة لااإلدارة الماليااة العامااة تسااا د  اام تحقيااق  ائااد ماان االسااتثمار  اام 

التدريب دون  ن يحدث ما يمكن  ن ينظر ىلي  كفئة منخفضة المساتوى مان العضاوية 

مقرنة بمن يعادلونه  مان القطااع الخاا . ويجاب  يضاا  ن تحقاق الهيئاة توا ناا باين 

لتااأهيلم والمحا ظااة  لياا  وتقلياا  ىمكانيااة نقاا  اجطاااراي بااين  عاليااة تطااوير اجطااار ا

 القطا اي.  
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. ىن البيئة التم يعم   يها المحاسبون تتغير باستمرار. و لي    اإن مجمو اة المعاار  113

المتفااق  ليهااا تحتاااد  ن تاات  مراجعتهااا بانتظااا  لضاامان بقائهااا مواكبااة لالحتياجاااي 

يعملون بالممارسة العامة  بالصانا ة  و بالحكوماة.  التعليمية للمحاسبين  سوا   كانوا

و م حالة االقتصادياي النامية والنايئة  نجد  ن التغيراي بالبيئة االقتصاادية للدولاة  

يرجم  يضاً  ن تتطلب تغيراي مناظرة بالمنهج الدراسام ا كااديمم.  ن  حاد الطارق 

غيرة لمناقية بيئة العما  للقيا  بمث  ه   المراجعة يت  من خال  تكوين مجمو اي ص

المتغيرة بالنسبة لأل ضا   ويتبع  لك دراسة التطوراي التعليمية باأج ا   خارى مان 

 العال .

. يرجم  ن تحتاد الهيئة   ل" ا ق  بالنسابة للسانواي ا ولا"  ىلا"  ن يكاون لهاا دوراً 114

خاال  التفا اا   نيااطاً  ام العملياة التعليميااة ىماا بميااركتها بنفساها  اام التعلاي   و مان

النيط مع المجتمع ا كاديمم/ التدريسم. ىن  إللبية الهيئاي المحاسابية الجديادة بادو  

االقتصااادياي الناميااة والناياائة تحتاااد ىلاا" التركياا   لاا" الطاارق المطلوبااة لتحديااد  

وج ب مدربين ملهلين واالحتفاظ به . ولن تكون تلاك المهماة ساهلة.  مومااً  هنالاك 

لين مهنيااً و ن الوضاع وا جاور التام تعطا" للمهنياين العااملين حاجة  يخا  ماله

 م مجا  التعلي  هم  م  حيان كثيرة  قا  مان تلاك التام تعطا" لألياخا  المالهلين 

الاا   يعملااون  اام مواقااع  خاارى. ونتيجااة لاا لك نجااد  ن ا يااخا  الاا ين يقومااون 

يفتقااادون  بالتاادريس تكااون لااديه    اام  حيااان كثياارة  خباارة  مليااة محاادودة وربمااا

 التدريب ا كاديمم الكا .

. هنالااك  ساااليب  دياادة يمكاان اسااتخدامها لتجاااو  الاانق  بااالمعلمين الماالهلين  ويياام  115

  لك:

 .المياركة  م برامج تقو  أ بتدريب المدربين أ 

  خلاااق بااارامج اتصاااا  باااين الملسسااااي التعليمياااة المحلياااة والملسسااااي التعليمياااة

حسب حاجة الهيئة  يمكنها ىيجاد  نواع  ديادة مان المعتر  بها بالدو  ا خرى.  

الباارامج. مااثالً نجااد  حااد ا ساااليب يمكاان  ن يتمثاا   اام اسااتخدا   كاااديميين ماان 

ملسسة  جنبية يقومون بتقدي  المحاضراي  وباجضا ة ىل"  لك  يقومون بتادريب 
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ربماا مدربين محليين خال   ترة  دا  مهامه  بالدو  النامياة.  ام مثا  ها   الحالاة 

يحتاد اليخصم  والً لتدريس المواضايع المتقدماة و  باجضاا ة ىلا"  لاك  يتنااو  

تطوير مهاراي التدريس. ىن  لك يأخ  وقتاًح  يضاً  بسبب  ن مجمو اة المعاار  

التم من المطلوب تغطيتها ضخمة جداً   إن ه ا النوع من البارامج يجاب  ن يمتاد 

 لسنة واحدة حت" يكون  عاالً.يحتاد  ل" ا ق   -لفترة  منية كا ية 

  اارض باارامج قامااي بتصااميمها تحديااداً جهاااي تهاات  بااالتطوير. بعااض ا مثلااة 

الناجحااة تياام  مجمو ااة ماان مكاتااب المحاساابة  الجامعاااي والهيئاااي المحاساابية 

المهنية التم تتول" تدريب المدربين. ه   البرامج تمتاد  مومااً لفتارة  قصار وهام 

  .متو رة للعديد من ا يخا

  ىحضااار المهنيااين والماادربين المتقا اادين بالاادو  المتقدمااة لتاادريس الطااالب و/ و

 تدريب مدربين محليين.

    الطلب من المكاتب المحلية ىضا ة مبال  لمرتباي المعلمين لكم تصابم الوظاائ

ماان ناحيااة ماليااة  ميااابهة للوظااائ  بالقطا اااي إلياار ا كاديميااة  وبالتااالم يت ايااد 

لهلين. إليار  ن ها ا التكتياك ربماا يكاون اقا  نجاحاا  يماا يتعلاق  دد المعلمين الما

 بالمناهج والمقرراي الدراسية الخاصة بالقطاع العا . 

  تيجيع مكاتب المحاسبة المحلية واجداراي الحكومية  ل" تقدي  مهنييهاا المالهلين

 كمدربين للملسساي التعليمية المحلية.

 ن ه   البرامج ال ت ا  تحتاد ىل" بعاض  تقدي  برامج التعلي   ن بعد  بالرإل  من 

الااد   ا كاااديمم  ومااا لاا  ياات  تصااميمها جياادا  إنهااا قااد تقااود ىلاا" معاادالي نجاااو 

 منخفضة.

  تقدي  ماواد تعليمياة مان خاال  وساائ  ى المياة  خارى تيام  االنترناي  ا يارطة

السمعية والبصرية. وبغض النظر  ان مصادر ها   الماواد  مان المها  التأكاد مان 

 ود قدراي محلي  لتحديث ه   المواد بصفة مستمرة.وج
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. هناااك ميااكلة  خاارى تتمثاا   اام  ااد  تااو ر  رصاااً كا يااة بملسساااي التعلااي  العااالم 116

السااتيعاب  اادداً كااا  ماان الطااالب الماالهلين. باجضااا ة ىلاا"  لااك  ربمااا يكااون هناااك 

  االلتحاااق العديااد ماان هاالال  يقيمااون بأماااكن بعياادة  اان المراكاا  الحضاارية وال يمكاانه

بالبرامج التعليمية ىال مان خاال  ترتيبااي معيناة  مثا  تاو ير مانم تعليمياة  و قاروض. 

و لي   تحتاد الهيئة للنظر  م الطرق التم يمكن من خاللها توصي  البارامج التعليمياة 

للطالب  مثالً  من خال  برامج التعلي   ن بعد التم تديرها الهيئة العضاوة  و ملسساة 

ا  كر   اال . ىن  لاك يمكان  ن ييام   باجضاا ة ىلا" ماواد الدراساة ال اتياة تعليمية كم

 المبرمجة  ىحضار المدربين ىل" المراك  البعيدة.

 األدلة اإلرشادية المالئمة والتي يمكن تحمل تكلفتها 

.  م  حيان كثيرة يكون هناك نق   م المواد التعليمية المواكبة مثا  الكتاب الدراساية  117

ي الحديثااة  وىصااداراي المحاساابة والمراجعااة الصااادرة ماان جهاااي دوليااة اجصاادارا

ووطنية تتول" وضع المعايير. باجضا ة ىل"  لك   إن كثيراً من المواد يت   ام حااالي 

كثيرة استيرادها وال تكون مالئمة للنظا  المحدد المستخد  بالدولة. وى ا كاني ها   هام 

المحاساابة المحليااة تقاادي  نسااخاً ماان  دلتهااا  الحالااة  يمكاان  ن يكااون باسااتطا ة مكاتااب

وىجرا اتها الداخلية وك لك برامجها التعليمياة ليات  اساتخدامها باأج ا  القطااع الخاا  

 من مياريع التعلي  والتدريب.

. ويمكن لإلنترني  ن تو ر مصدراً للمواد التم يمكان تن يلهاا  كماا  ن الماواد يمكان  ن 118

 ى.تتو ر من هيئاي محاسبية  خر

.  موماً نجد  ن تو ير مبانم تعليمية ليس من مسئولية الهيئة المحاسبية المهنياة با  هاو 119

من مسئولية الدولة وحكومتها. ىال  ن   قد يكون مان الضارور  تاو ير معاداي تعليمياة 

مث  الحاسباي   جه ة اجسقاط الر سية  ماكينااي النساخ ..الخ. مثا  ها   المعاداي يات  

 يلة منها.توريد ى داد قل

. يجااب  ن تسااع" الهيئااة المهنيااة للحصااو   لاا" هاا   المعااداي  لاا" يااك  هباااي ماان 131

الجهاي التجارية والصنا ية المحلية. ماثالً  الياركاي البناوك ومكاتاب المحاسابة التام 

تقااو  دورياااً بتطااوير  جهاا ة الحاسااب التاام لااديها والتاام يمكاان حثهااا لتقاادي  معااداتها 
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و   لاا" هاا   المااواد محلياااً سااو  يااو ر تكااالي  اليااحن المسااتخدمة كهبااة. ىن الحصاا

والجمارك. ىال  ن الصيانة واستخدا  البرامج المرخصة ربما يتطلب الاد   النياط مان 

 جانب الموردين حت" تكون العملية مجدية.   

. هناك موضوع خا  ومه  يتعلق بالطالب ال ين يأتون مان القطااع العاا   وهاو  اد  132

ناسااب  مااواد التعلااي  والمااوارد ا خاارى. ربمااا يواجاا  مقاادمو التعلااي  تااو ر التاادريب الم

والتدريب ضرورة تو ير المواد الخاصة بها   وربماا يحتااد الكثيار ىلا"  ن تات  كتابتا  

من البداية. وهناك يكوك  م ىمكانية الوصو  ىلا" الخبارة التام تمكان مان  لاك  و  ن 

كبياارة. و لا" الهيئااة المهنياة المحليااة تكلفاة ى ادادها والمحا ظااة  ليهاا يمكاان  ن تكاون 

استكيا  كيفية تجاو  ها ا الانق   ام الماوارد ا ساساية  وييام   لاك المساا دة  ام 

ىيجاااد اسااتثمار ماان المااانحين ويااركا  التطااوير اآلخاارين جيجاااد مخاا ون ابتاادائم ماان 

 الموارد الستخدا  الطالب والمدربين. 

ها سو  يتطلب بصفة رئيسة العم  الميترك . ىن ىنجا     من ا مور التم سبق  كر131

من قب  الملسساي ا كاديمية المحلية والهيئة المحاسبية المهنية. ىن المسائولية الكبارى 

 يمااا يتعلااق بتطااوير الباارامج سااو  تقااع  لاا" قطاااع التعلااي   بااالرإل  ماان  ن الجهاااي 

ل" الهيئة المحاسابية المحلية التم تقو  بالتدريب المحاسبم لديها دور تلعب   بينما تقع  

المهنية المسئولية الرئيساية  يماا يتعلاق بالساعم للحصاو   لا" د ا  الحكوماة  مكاتاب 

 المحاسبة  المنيآي التجارية  وكاالي التموي  الخارجية.

 لجنة التعليم والموظفين

. كلمااا  ادي المياااركة  اام  مليااة التعلااي   كلمااا  ادي الحاجااة للمااوارد  بمااا  اام  لااك 133

والموظفين. وسيكون الحد ا دنا" المطلاوب هاو وجاود دور للتواصا  التعليمام  اللجان

لضمان تأسيس حاوار باين الجهااي التام تقاد  التعلاي  والهيئاة المحاسابية المهنياة. ويات  

استيفا  ه ا الدور من خال    ضا  متطو ين ال ين تاد ع لها  النفقااي  قاط و لاك ىلا" 

موظفين. ربما يتضمن دور جهة االتصا  ىخطاار  ن تتو ر الموارد التم تسمم بتعيين 

مقاادموا الباارامج بالمعااايير المطلوبااة للهيئااة المهنيااة وا تماااد باارامج بدرجااة مالئمااة  و 

 الموا قة  ل" استثنا اي للمواضيع.    
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. سيكون هنالك حداً  دن" مطلوب يتمث   ام وجاود لجناة للتعلاي  والتادريب تكاون تحاي 134

ة. وكلمااا  ادي المياااركة  اام العمليااة التعليميااة يمكاان تعضاايد مساائولية الجمعيااة العاماا

جهااود هاا   اللجنااة بمجمو اااي  ماا  تتااول" مساائولية القيااا  بمهااا  ىضااا ية مثاا  ا تماااد 

الدوراي الدراسية. ند تحديد نطاق  م  لجنة للتعلي  والتدريب وتكوين   ضاائها الباد 

ادية التاام تسااع" الهيئااة الن  ن يلخاا   اام اال تبااار تمثيلهااا لكا ااة القطا اااي االقتصاا

لإلطااالع  لاا" مثااا  لنطاااق  ماا  لجنااة  5تحصاا  منهااا   ضااائها. راجااع الملحااق رقاا 

 التعلي  والتدريب.
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يجب  ن يحدد نطااق العما  إلارض و هادا  اللجناة  مسائولياي اللجناة  العضاوية المحتملاة 

ىجاارا اي االجتما اااي الرساامية )يياام   لااك ىدارة االجتما اااي  المحاضاار  للمجمو ااة  

النصاب القانونم  ومعد  تكرر االجتما اي(  متطلبااي ى اداد التقاارير  القوا اد اججرائياة 

 و    مور  خرى.

 نطاق عمل ـ لجنة التعليم

 الغرض:

 ىن إلرض ودور لجنة التعلي  هو:

 ر المهنم المستمر.تحديد التأهي  المسبق وبرامج التطوي -

 تحديد المقرر الدراسم المستخد   م تعلي  المريحين للعضوية. -

تحديااد المعر ااة والمهاااراي المهنيااة التاام يلاا    ن يحصاا   ليهااا المريااحون ماان خااال   -

 الخبرة العملية.

 تحديد هيك  التقوي  النهائم باجضا ة للمواضيع المفصلة التم يل    ن يغطيها. -

 الختباراي النهائية.تحديد يك  ونتائج ا -

يتمثاا  دور لجنااة التعلااي   اام تطااوير  تنفياا  وىدارة سياساااي ومتطلباااي الهيئااة العمليااة   

الخاصااة بااالتعلي   قبااو  العضااوية بالهيئااة  ى ااادة القبااو   اسااتمرارية العضااوية  ويياام  

 التطوير المهنم المستمر.

ضااة لهاا بواسااطة الجمعيااة باجضاا ة ىلاا"  لاك  سااتكون للجناة التعلااي  الصاالحياي المفو  

 العامة.

تقو  لجنة التعلي  بتنظي  اليئون الخاصة بهاا ويجاب  ن تتفاادى تفاويض    مان مهامهاا   

وصالحياتها. ويجب  يضا  ن تلد  نيااطاتها بتعااون لصايق ماع لجناة العضاوية  المسائولة 

  ن العضوية ومتطلباي القبو . 
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 المسئوليات:

 التالية: تتول" لجنة التعلي  المسئولياي

ىخطااار الهيئااة بالمواضااايع التاام تقااع ضااامن نطاااق مهنااة المحاسااابة وضاامن البيئاااة 

 التعليمية والتم تكون لها صلة بسياساي  ضوية الهيئة. 

المساهمة  م تطوير ىستراتيجية الهيئة  يما يتعلق بالتعلي  والعضوية  وتطاوير  -

 ة.وتنفي  سياساي وىجرا اي لد   اجستراتيجية الياملة للهيئ

التأكااد ماان اسااتمرارية وبقااا  وسياساااي الهيئااة الخاصااة بااالتعلي  والعضااوية   -

 مال مة ومتوا قة مع المعايير الوطنية والدولية.

التأكد من  ن الهيئاة لاديها ىجارا اي مالئماة لضامان الجاودة  يماا يتعلاق بتقادي   -

 برامج التعلي .

الهيئاة و صاحاب  المساهمة  م تطوير  القاي ىيجابية والمحا ظاة  ليهاا  باين -

المصاالحة المعنيااين  يياام   لااك مقاادمو التعلااي  والتاادريب  الطااالب   صااحاب 

 العم   الحكومة والجهاي ا خرى  اي االهتما .

تقدي  التوصية للجمعية العاماة بياأن قائماة المرياحين لادخو  العضاوية نتيجاة  -

   لعملية االختبار وو قا لمتطلباي القبو .

 العضوية: 

نة التعلاي  مان ـاـ  ضاواً يمثلاون جمياع قطا ااي المهناة  ىلا" جاناب ممثلاين سو  تتكون لج

 للجهاي المقدمة للتعلي  والتدريب.

ربمااا تكااون لممثلااين للجهاااي المقدمااة للتعلااي  والتاادريب مصاالحة  اام  مليااة تحديااد نتااائج 

 االختباراي ول لك يجب  ن  ال يحضروا ج   االجتماع ال   يت   ي  تحديد النتائج. 
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 راءات االجتماعات:إج

تجتمع لجنة التعلي  ثالثة مراي  ل" ا ق   م السنة و ل" نحاو  كثار  ناد الضارورة.ويجب 

 ن تجتمااع اللجنااة  اام  ساارع وقااي ممكاان بعااد كاا   مليااة اختبااار لتحديااد النتااائج. ساايكون 

النصاب القانونم الجتما اي اللجناة ثلثام مجماوع   ضاا  اللجناة. اجتمااع اللجناة الا   تات  

د وة ل  بطريقاة نظامياة ويتحقاق  يا  النصااب القاانونم يحاق لا  ممارساة كا اة  و    مان ال

المساائولياي  و الصااالحياي مخولااة للجنااة. يقااو   مااين اللجنااة بإ ااداد محضاار باااججرا اي 

 والقراراي لجميع اجتما اي اللجنة. 

 متطلبات التقارير:

مارة  لا" ا قا   ام كا  سانة بياأن يقو  رئيس اللجنة بتقادي  تقريار رسامم للجمعياة العاماة 

نياااطاي لجنااة التعلي .سااتقد  اللجنااة توصااياتها المتعلقااة بعضااوية الطااالب الاا ين نجحااوا  اام 

 االختبار بأسرع وقي بعد نهاية ك  اختبار. 

 محتويات برامج التعليم

. باجضااا ة ىلاا" متطلباااي الحااد ا دناا" لاادخو  البرنااامج التعليماام   ااإن معااايير التعلااي  135

دوليااة الصااادرة ماان مجلااس المعااايير الدوليااة للتعلااي  تحااي ر ايااة االتحاااد الاادولم ال

للمحاسبين  تقتضم نجاو الطاالب  ام اختباار مهنام وىكماا   تارة مان الخبارة العملياة 

قبا   ن يات  مانحه  الملها  المهنام. يجاب الحار   لا"  ن تكاون المعاايير  التام يات  

ىمكانياة معقولاة لادخو   كبار  ادد ممكان مان اختيارها   ل" النحو ال   يجعلهاا تاو ر 

 ا يخا  الملهلين للمهنة.

. سو  يكون تحقيق  لك التوا ن مهمة صاعبة بالنسابة لهيئاة جديادة  وهام تحتااد ىلا" 136

 ن تتوالهااا مجمو ااة  ماا  مكونااة ماان  يااخا  لااديه  الخباارة وماان خلفياااي مختلفااة. 

ع" لجا ب  ضاوية مان القطاا ين ويمكن  ن يكون  لك ميكلة بالنسبة للهيئاي التم تس

العا  والثالث  حيث يكون التحصي  ا كااديمم الساابق منخفضاا  ناد مقارنتا  بالوضاع 

بالقطاااع الخا . مسااتوى المرتباااي والباادالي ا خاارى التاام يقاادمها القطاااع الخااا  

يرجم  ن تجت ب ا يخا  ا كثر مالئمة وا  ل" تأهيال. ىن  لك يجبر القطااع العاا  
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وظياا  ماان بااين مجمو ااة ماان المااوظفين الماارتقبين الاا ين يكااون التحصااي   لاا" الت

ا كاااديمم لااديه  منخفضااا. ىن التحااد  الاا   يواجاا  الهيئااة المهنيااة يتمثاا   اام موا نااة 

الحاجة لمتطلباي دخاو   ام الحاد ا دنا" ماع واقاع الوضاع بالقطااع الحكاومم بالدولاة 

 المعنية. 

تطااوير معااار  ومهاااراي مهنيااة. ىن مجمو ااة . يجااب  ن ياالد  برنااامج التعلااي  ىلاا" 137

المعار  المطلوبة سو  تتغير باستمرار  و ن الظرو  المحلية ساو  تقتضام  يضااً 

تغيااراي بقا ااادة المعاااار  المطلوبااة. ىال  نهاااا  يجاااب  ن تياام  المجااااالي العريضاااة 

 التالية  يت  تفسيرها حسب ما هو مالئ   و قا للقطاع ال   يعم   ي  الطالب:

 اسبة  التموي  وما يتعلق بها من معار :المح

 المحاسبة والتقارير المالية. .2

 الرقابة والمحاسبة اجدارية. .1

 الضرائب. .3

 ا نظمة التجارية. .4

 المراجعة والتأكيد. .5

 التموي  واجدارة المالية. .6

 القي  المهنية وآداب المهنة. .7

 المعار  التنظيمية والتجارية:

 االقتصادياي. .2

 ة.بيئة ا  ما  التجاري .1

 حوكمة اليركاي. .3
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 آداب ا  ما  التجارية. .4

 ا سواق المالية. .5

 ا ساليب الكمية. .6

 السلوك التنظيمم. .7

 اجدارة وىتخا  القراراي اجستراتيجية. .8

 التسويق. .9

 .ا  ما  التجارية الدولية والعولمة.21

 المعر ة والكفا ة  م تقنية المعلوماي:

 المعر ة العامة بتقنية المعلوماي.

 قبة تقنية المعلوماي.معر ة مرا

 كفا اي مراقبة تقنية المعلوماي.

   كفا اي مستخدمم تقنية المعلوماي.

. يجب  ن يلد  برنامج التعلي   يضاً  ل" تطوير سلسلة من المهاراي المهنية المطلوباة 138

 بالنسبة للمحاسبين المهنيين  تيم :

  .مهاراي  كرية 

 .مهاراي  نية ووظيفية 

 .مهاراي يخصية 

 راي االتصاالي والتواص  مع اآلخرين.مها 

 . مهاراي تنظيمية وىدارة   ما   
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. هناااك جانااب آخاار مهاا  بالنساابة لبرنااامج التعلااي   يتمثاا   اام تطااوير قااي  مهنيااة  آداب 139

المهنااة والساالوك المهناام. وتكااون الهيئااة المحاساابية المهنيااة مساائولة  اان التأكااد ماان  ن 

لوك وآداب المهنة التم يلا مه  ىتبا هاا كحاسابين   ضائها لديه  الفه  الكا  لمباد  س

 مهنيين.    

 . يجب  ن يقود برنامج التعلي  ىل" االلت ا  بما يلم:141

 .المصلحة العامة واجحساس بالمسئولياي االجتما ية 

 .التطوير المستمر والتعل  مدى الحياة 

 . الموثوقية  المسئولية  االلت ا  بالوقي  الكياسة واالحترا 

 وانين والنظ .الق   

. ىن ه   القاي  واآلداب والسالوكياي يمكان تطويرهاا بموقاع العما   بالفصا  الدراسام  142

وضاامن باارامج التعلااي  التاام تقااو  بهااا الهيئااة المحاساابية المهنيااة. ىن هاا ا الجانااب ماان 

 الجوانب المنبثقة ويت  استخدا   ساليب مختلفة  م الدو  المختلفة.

 الخبرة العمليـة

ن بااارامج التأهيااا  المسااابق الخاصاااة بالمحاسااابين المهنياااين تتطلاااب مااان ا ياااخا  . ى141

المريحين ىكما   ترة ثالثة سنواي  كحد  دن"  من الخبرة العملية قب  تلقم المصادقة 

الكاملااة. ماان المهاا   ن تتااو ر لألياااخا  المريااحين القاادرة  لاا" تطبيااق المعاااار  

ضااا ة ىلاا"  لااك  يجااب  لاا" ا يااخا  النظريااة والفنيااة لحاا  المسااائ  العمليااة. باج

المريحين تطوير خصائ   خرى  خاصاة   المواقا  الموضاو ية  التقادير المهنام  

 المهاراي اجدارية  ...الخ. ه   الخصائ  يت   موماً تعلمها  م  ترة الخبرة العملية.

ع . يجب  ن يت  توظي  الطالب  م بيئة مناسابة  و ن يكوناوا تحاي قياادة مناسابة  تضا143

 مااامه  التحاادياي وتااو ر لهاا  الفاار  لتطااوير مهاااراته  المهنيااة. ويجااب  ن تتاااو لهاا  

الفرصااة للحصااو   لاا" التاادريب مااع    صاااحب  ماا  بياارط  ن تااو ر لهاا  الوظيفااة 

 رصة لتطوير تلك المهاراي و ن يتواجد ا يرا  المناسب تحاي قياادة مادرب للتأكاد 
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تطلااب بالضاارورة التأكااد ماان جااودة ماان تطبيااق المهاااراي بطريقااة سااليمة.  ن  لااك ي

 المدربين ال   يتولون ه   القيادة.

. يجااب  ن يحااتفظ الطااالب و صااحاب العماا  بسااجالي تبااين التاادريب الاا   قاااموا باا  144

والخبااراي العمليااة التاام اكتساابوها. وتاات  مراجعااة هاا   السااجالي بانتظااا  للتأكااد ماان 

المهنيااة. يمكاان للهيئاااي المحاساابية اسااتيفا  المتطلباااي التاام حااددتها الهيئااة المحاساابية 

مسا دة  صاحاب العما  والطاالب مان خاال  تاو ير اريااداي تفصايلية مكتوباة تتعلاق 

 ببرنامج الخبرة العملية ومهامه  ومسئولياته .

. ربما تواج  الهيئاي المحاسبية المهنية التم يعم    ضالها بالممارسة العامة  مياكلة 145

 ن طالبهااا يكتساابون الخباارة المالئمااة  ى ا  ن الدولااة  خاصااة  يمااا يتعلااق بالتأكااد ماان

المعنية قد يكون لديها  دداً قليالً من مكاتب المحاسبة  اي الحج  الكا  لتوظيا  كا اة 

الطاالب الماالهلين خاال   تاارة التادريب بكاملهااا.  ام مثاا  ها   الدولااة يجاو  للهيئااة  ن 

أكد من  ن  كبر  دد ممكن تضع يروطاً خاصة بتدوير الطالب بين  صحاب العم  للت

من الطالب يجد الفرصة للتعام  مع كا ة المها   حت" ىن كانوا ال يعملون بدوا  كاما  

 بالممارسة العامة.

لحصو   ل" معلوماي مكملاة بياأن كيفياة تأسايس وتنفيا  الخبارة العملياة يمكان الرجاوع  

متطلبااي  – 3ر رقا  ىل" ىريااداي مجلاس المعاايير الدولياة للتعلاي  المحاسابين  المعياا

 التطوير المهنم االبتدائم للمحاسبين المهنيين بالموقع: -الخبرة العملية 

-ationeduc-accounting-http://web.ifac.org/publications/international

board/handbook-standards    
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 إدارة االختبارات وضمان الجودة 

 تقدير الكفاءة المهنية

. تتطلب معاايير التعلاي  الدولياة وجاود  و وضاع  ملياة مناسابة لتقادير الكفاا ة المهنياة. 146

 حااد العناصاار المطلوبااة لتلااك العمليااة بالنساابة لأليااخا  الاا   يسااعون للتأهياا   هااو 

ار نهااائم تقااو  بإدارتاا   و يااأتم الماادخ   ساساام بالنساابة لاا  ماان الهيئااة ىجاارا  اختباا

المحاساابية المهنيااة  و الجهااة التنظيميااة. هاا   التوصااية تعطاا" ىقااراراً بااأن الهيئاااي 

المحاسبية  خاصة التم تقاو   لا" التنظاي  الا اتم  تقاع  ليهاا مسائولية التأكاد مان  ن 

 المجتمع.  ضائها لديه  الكفا ة التم يتوقعها منه  

. ىن وضع وىدارة برنامج اختبار مهنم هو  ملية مكلفة ومعقدة. وهم تتطلاب ميااركة 147

 اادداً ماان ا يااخا  الماالهلين كممتحنااين وكمااراجعين وكمصااححين.  فاام الساانواي 

المبكرة ا ول" يمكن  ن ال تتو ر للهيئة المهنية الموارد الال مة لوضع وىدارة  ملية 

هناااك بااديالن جيجاااد نظااا  مصاام   اتياااً بالكاماا   ياالد  ىلاا" االختبااار الخاصااة بهااا. 

 تخفيض بالتكالي .

. يتمثااا  البااادي  ا و   ااام الساااعم لالنتسااااب لهيئاااة محاسااابية قائماااة الساااتخدا  بعاااض 148

اختباراتهااا. ىن ت ايااد تاادوي  معااايير المحاساابة  المراجعااة وآداب المهنااة يجعاا  ماان 

ويمكان  ن تضاا  ىلا" ها   االختبااراي المجد  اساتخدا  اختبااراي هيئااي ملسساة 

 وراق محلية  م الجوانب التم توجد بها اختال اي  مثا  الضارائب  و القاانون. و ام 

الوقاااي الحاااالم نجاااد العدياااد مااان الهيئااااي المنضاااوية  و المنتسااابة لإلتحااااد الااادولم 

للمحاسبين قد قامي بالفعا  بمساا دة هيئااي محاسابية بمنااطق مختلفاة مان العاال   ام 

 اد وتصحيم  وراق االختبار.  د

. ى ا كاني  وراق االختبار قد تمي تهيئتهاا مان  وراق خاصاة بهيئااي خارجياة بالنسابة 149

للهيئة المحاسبة المهنية  و قامي بتقديمها تلك الهيئاي   اإن طبيعاة الترتيبااي ودرجاة 

لمعاايير المال مة  هدا  الهيئة المحاسبية سو  تتطلاب  حصااً دقيقااً للتأكاد مان  ن ا

 المستخدمة تتفق مع  هدا  الهيئة. 
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. البدي  اآلخر يتمث   م قيا  الهيئة المحاسبية المهنية بجماع قادراتها ماع قادراي واحادة 151

 و  كثر من الهيئاي المحاسابة ا خارى بالادو  المجااورة لكام تقاو  مجتمعا  بتطاوير 

فيضااً  ام التكلفاة وىدارة اختباراي ميتركة. ساو  يالد  ها ا الخياار ىلا" تحقياق تخ

بالنسبة لك  دولة وسو  تنتج  ن  درجة  كبر من االستقال  ال اتم للهيئاة المحاسابية 

المياااركة.  فاام  مليااة التطااوير الميااتركة تسااتطيع الهيئااة المحليااة تقاادي  قاادراً ماان 

المياااركة  كباار ماان القاادر الاا   تقااو  باا  هيئااة تسااتخد  ىختباااراي ياات  تكيفهااا و قاااً 

 هيئة  خرى.لبرنامج خا  ب

. ىن الكثير مما ورد بالج   الثالاث مان ها ا الادلي  قاد تا  تناولا  بورقاة التعلاي  الدولياة 152

(IES نحااو محاساابين مهنيااين  و  كفااا ة. ىن هاا   الورقااة تعاار  أالكفااا ةأ بأنهااا  )

القدرة  ل" القيا  بمهماة  ما  ىلا" معاد  محادد بالنسابة لبيئااي العما  الفعلياة. يوجاد 

 (.IESة )وصلة للورق

-education-accounting-http://web.ifac.org/publications/international

board/handbook-standards    

 التعليم وترتيبات التوأمة

ناميااة  ااادة ميااكلة تاادبير وتقاادي  ماالهالي محاساابية  لاا" المسااتوى . تواجاا  الاادو  ال151

المهنم. ويكون  لك صعبا بسبب  اد  تاو ر القادراي والماوارد الملياة والفنياة. هنااك 

العدياد ماان الطاارق التاام يمكاان للهيئاااي المهنيااة بالاادو  ا كثاار تطااورا  ن تسااا د ماان 

 راي. خاللها  م ه ا الجانب. وقد ت   دنا  ىيراد بعض الخيا

 تبني المؤهالت المهنية القائمة

. تكااون المناااهج الدراسااية للماالهالي المهنيااة  اام كثياار ماان ا حيااان موضااو ة بمواقااع 153

الهيئاي المهنية  اي العالقاة. بعاض ها   المنااهج تكاون مبنياة  لا" المعاايير الدولياة 

للهيئااي للمحاسبة والمراجعاة ىلا" جاناب قوا اد سالوك وآداب المهناة الدولياة. يمكان 

المهنيااة بالاادو  الناميااة اسااتخدا  ا جاا ا  الرئيسااة ماان هاا   المناااهج كأساااس للمناااهج 

http://web.ifac.org/publications/international-accounting-education-standards-board/handbook
http://web.ifac.org/publications/international-accounting-education-standards-board/handbook
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الخاصة بها  خاصة ىن كاني ه   الدو  قد تبني معايير المحاسبة والمراجعة الدولية 

 و قوا د سلوك وآداب المهنة الدولية.

ام  بالادو  النامياة. .  م بعض الحاالي يمكن تهيئاة المانهج الدراسام الجاامعم الساتخد154

وينطبااق  لااك بصاافة خاصااة  ناادما ييااك  الماانهج الجااامعم  ساسااا للملهاا  المهناام 

بالدولة المتطورة ) مثال هولندا  حيث ال تكون المواد متاحة للجمهور ولكن يمكان  ن 

ياات  اسااتخدا   جاا   منهااا  اام مياااريع التو مااة (. ويمكاان بعااد  لااك ىدخااا  خريجاام 

ياة المحلياة  و ىدخااله  بعاد الخضاوع الختباار مهنام ىضااا م. الجامعااي بالهيئاة المهن

إلير  ن القوانين المحلية وقانون الضارائب تكاون دائماا خاصاة بالدولاة المعنياة لا لك 

 تكون هنالك حاجة لم يد من العم  لموا مة المناهج الدولية مع المتطلباي المحلية.

لمساتوى المهنام. ى ا لا  يتاو ر . التحد  اآلخر هاو ى اداد وتصاحيم االختبااراي  لا" ا155

للهيئة المحلية المعنية ىمكانية الوصو  للخبراي الال مة لتدبير المنهج الدراسم  لا" 

المسااتوى المهناام  إناا  ماان إلياار الماارجم  ن تتااو ر لهااا الخبااراي المطلوبااة ج ااداد 

 وتصحيم االختباراي  ل" المستوى المهنم.

لخبارة العملياة. ىن متطلبااي الخبارة العملياة . نفاس اال تبااراي تنطباق  لا" متطلبااي ا156

للعديااد ماان الهيئاااي المهنيااة متااو رة باالنترنااي. المطلااوب  اام هاا   الحالااة هااو تاادبير 

الترتيباااي التاام ياات  ماان خاللهااا اسااتيفا  هاا   المتطلباااي والتأكااد ماان  ن المتاادربين 

 و صحاب العم  قد الت موا  عال به   المتطلباي.

ع قد ال تتضمن اتفاقيااي رسامية ولكان قاد تكاون هنالاك  ماور تتعلاق . مث  ه   المياري157

 بحق النير والطبع. له   ا سباب ربما يصعب استخدا   مثلة  امة.

 التعاون في مشاريع االختبارات المشتركة

. لمعالجااة بعااض هاا   المياااك   ااإن بعااض الهيئاااي مثاا  جمعيااة المحاساابين المجااا ين 158

ي تعاونية رسمية ماع هيئااي  ديادة بالادو  النامياة  مثا  اتفقي  ل" مياريع اختبارا

دو  الكاااريبم  الاادو  ا  ريقيااة ودو  جنااوب ياارق آساايا. وبموجااب هاا   الترتيباااي 

تقو  الهيئة المهنية ا كثر تطورا بوضع وتصحيم االختباراي  لا" النطااق العاالمم. 
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تثنا   وراق يكااون الماانهج الدراساام ميااتركا لكا ااة  طاارا  الميااروع الميااترك باساا

الضريبة والقانون التم يمكن  ن تكون مبنية  ل" المتطلباي المحلية. ربما يكاون مان 

الممكن  يضا تهيئة  وراق المحاسابة والمراجعاة طالماا كاناي المعاايير المتبعاة قريباة 

 من المعايير الدولية. 

ياة.  بموجاب يمكن  يضا  م  ترتيباي مياابهة بالنسابة للخبارة العملياة للهيئااي المهن   

 المياريع الميتركة يمكن لمتطلباي التدريب  ن تكون ميتركة للهيئتين كليهما.

المريااحون الناااجحون يمكاان بعااد  لااك  ن يكونااوا   ضااا  بااالهيئتين. ىن  لااك يعااالج    

ميكلة  د  تو ر القدراي والموارد المالية وك لك ما يتعلق بر س الما  الفكر . كما 

 ية بنا  قا دة  ضوية  ل" المستوى المهنم.  ن  يتيم للهيئة المحل

. ومع نمو الهيئاي المحلياة  ام الحجا  وتطاور خبراتهاا ماع مارور الا من  حياث يعاود 159

 لك  م ج   من  للعم  مع هيئاة  كثار تطاورا  يمكنهاا  ن تتوقاع القياا  بتطاوير نظا  

 التدريب واالختباراي المهنية الخاصة بها.

 ة لمياريع االختباراي الميتركة. مثل 6يتضمن الملحق رق   
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 مشاريع اختبارات مشتركة

تعماا  جمعيااة المحاساابين المجااا ين  اام ميااااركة مااع هيئاااي وطنيااة ماان خااال  ميااااريع 

المياتركة تيام  من مياريع االختباراي  28اختباراي ميتركة بعدد من الدو . حاليا يوجد 

مااع معهااد المحاساابين القااانونين  1121وبدايااة  ااا   1119مياارو ين جدياادين باادآ  اام  ااا  

 باليونان واتحاد المهن المحاسبية بتايلند.

طالب المحاسبة بسوق مياريع االختباراي الميتركة يسجلون بجمعية المحاسبين المجاا ين 

معايير االختبار الخاصاة بالعضاوية لكاال وك لك بهيئاته  الوطنية  وب لك يستطيعون استيفا  

المنظمتااين  اام آن واحااد. جميااع مياااركاي مياااريع االختباااراي الميااتركة تغطاام الملهاا  

الدولم لجمعية المحاسبين المجاا ين و ن نصافها تقريباا يغطام  يضاا ملها   نيام المحاسابة 

ساابية بتايلنااد المجااا ين. ىن مياااركة جمعيااة المحاساابين المجااا ين مااع واتحاااد المهاان المحا

 تغطم  قط مله   نيم المحاسبة المجا ين.

 يما يلم نورد  ربعة مان حااالي الدراساة القصايرة. وقاد تا  اختيارهاا لبياان قطااع  رضام 

 لمياركاي مياريع االختباراي الميتركة.

 سيراليون

جمعية المحاسبين المجا ين لديها ميروع اختباراي ميتركة مع معهد المحاسبين المجاا ين 

طالب يدرسون بمياروع االختبااراي المياتركة الا   يغطام  911سيراليون. هناك حوالم ب

 طالب يدرسون بالمستوى الفنم. 2151المستوى المهنم و

ىن ميروع اختباراي ميتركة يقد  للطالب د ما ال يقدر بثمن ويعم   لا" نحاو لصايق ماع 

ون   ضا  ماا هاو ممكان مان جمعية المحاسبين المجا ين للتأكد من  ن الطاالب بالساوق يتلقا

 تعلي  وخدمة ود  .

ىن البنيااة التحتيااة بساايراليون تعااد  قياارة: ثلثاام السااكان تقريبااا يعتماادون  اام معييااته   لاا" 

ال را ااة التاام تااو ر دخااال محاادودا متاااو لإلنفاااق. ولتياايع االقتصاااد وتقلياا  اال تماااد  لاا" 

 .مهنيين من الدو  المجاورة الت مي الحكومة بتدريب المهنيين
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 جامايكا 

جمعية المحاسبين المجا ين لديها ميروع اختباراي ميتركة مع معهد المحاسبين المجاا ين 

بجامايكااا. وهااو واحااد ماان خمسااة مياااريع اختباااراي ميااتركة بالمنطقااة: جمعيااة المحاساابين 

المجا ين لديها  يضا ميركاي مياريع اختبااراي مياتركة تغطا" مساتوى المهنياين وكا لك 

هد المحاسبين المجاا ين ببارباادوس  معهاد المحاسابين المجاا ين ببليا   معهاد الفنيين مع مع

 المحاسبين المجا ين بغويانا و معهد المحاسبين المجا ين ترينداد وتوباإلو.

ىن جمعيااة المحاساابين المجااا ين ومعهااد المحاساابين المجااا ين بجامايكااا لااديهما  القااة  ماا  

طالااب  ناام.  معهااد 2611سااتوى المهناام وطالااب بالم 3111لصاايقة وهمااا يااد مان بنجاااو 

المحاساابين المجااا ين بجامايكااا يقااد  للطااالب الااد   المطلااوب  لاا" مساارو التاادريب بدولااة 

 جامايكا مع الد   اجضا م  ند الطلب من جمعية المحاسبين المجا ين.

 كمبوديا

هاد اتفاقية ميروع اختبااراي مياتركة ماع مع 1114وقعي جمعية المحاسبين المجا ين  ا  

المحاساابين والمااراجعين المجااا ين. هاا   االتفاقيااة التاام ماادتها خمسااة ساانواي تغطاام ملهاا  

تجدياادها لخمسااة ساانواي  خاارى. حاليااا يوجااد  بميااروع  1118المهنيااين والفنيااين تاا   ااا  

 طالب بالمستوى الفنم. 371طالب بالمستوى المهنم و 2111االختباراي الميتركة حوالم 

دياا  ام مراحلهاا ا ولا" مان التطاور ولكنهاا تتلقا" د ماا قوياا مان تعد مهناة المحاسابة بكمبو

الملسساااي المانحااة مثاا  البنااك الاادولم وبنااك التنميااة اآلساايو . كمااا  ن اليااركاي متعااددة 

 الجنسياي تساه   يضا  م الد   المالم من خال  ىدخا  موظفيها للدراسة به ا البرنامج.

 مالطا والدول األخرى

اسبين المجا ين لالختبااراي المياتركة ماع معهاد المحاسابين بمالطاا ىن ميروع جمعية المح

 طالب. 2111يغطم المستوى المهنم ويض   كثر من 

تعم  جمعية المحاسبين المجا ين  ل" نحو لصيق مع معهد المحاسبين بمالطا لتاو ير الاد   

ضااريبة للطااالب وقااد  ملااي بالمياااركة مااع هاا ا المعهااد لتطااوير  وراق اختباااراي مختلفااة لل
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وا نظمة بدولة مالطا. ويستطيع الطالب اختيار النمو د الدولم  و المالطم حساب مسااره  

 المهنم.

هناااك مياااريع  خاارى لالختباااراي الميااتركة توجااد بكاا  ماان بلياا   باربااادوس  بوتسااوانا  

كمبوديا  قبر   قويانا  اليونان  جامايكا  ليسوتو  مااالو   مالطاا  سايراليون  سانغا ورا  

 ا يالند  تايلندا  ترينداد وتوباإلو   يتنا  و امبيا.سو

 المشروع اإلقليمي بدول االتحاد السوفيتي السابق

ماع تأسايس المجلاس الادولم  1112ت  ىنياا  ياهادة المحاسابة المهنياة الدولياة المجاا ة  اا  

وهااو  بااارة  اان اتحاااد ماان جمعياااي محاساابة مهنيااة  –للمحاساابين والمااراجعين المجااا ين 

ية يستخد  اللغة الروسية كلغة  م  يهاد  للوصاو  بأ ضاائ  ىلا"   لا" درجاة ممكناة ىقليم

وهايمن روسايا  - اددها ثالثاة  يار -من االحترا  المهنم. وقد قرري الجمعياي الملسساة

وآساايا الوسااط" و وكرانيااا   ن تتبناا" وتقاار متطلباااي التأهياا  التعليماام واختباااراي ويااهادة 

 مجا ة.المحاسبة المهنية الدولية ال

 وتتمث   هدا  المجلس الدولم للمحاسبين والمراجعين المجا ين  م:

 .ر ع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة 

  تيجيع المعايير الدولية وقوا د سالوك وآداب المهناة التام قاماي بتطويرهاا ملسساة

لجنة معايير المحاسبة الدولية والمجالس المستقلة التام تضاع المعاايير تحاي ر اياة 

 اد الدولم للمحاسبين.االتح

 .تطوير متطلباي تأهي  موحدة لمهنة المحاسبة 

 .ى داد نظا  موحد الختباراي ويهاداي المحاسبين والمراجعين 

تقااو  مراكاا  التاادريب الخاصااة بيااهادة المحاساابة المهنيااة الدوليااة المجااا ة بترجمااة المااواد 

ا  المالحظاااي الااواردة ماان والكتااب الدراسااية الدوليااة  وتقااو  بتطااوير مااواد تكميليااة باسااتخد

المهنيااين والماادربين المحلااين. وتتمياا   مليااة االختباااراي  لاا"   ضاا  وجاا  باالسااتقال   

الياامو   التوحااد بكا ااة دو  االتحاااد السااو يتم السااابق  وياات  تأمينهااا ومراقبتهااا بالمسااتوى 
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تطااوير المهناام المطلااوب. ىن متطلباااي يااهادة المحاساابة المهنيااة الدوليااة المجااا ة تياام  ال

 المهنم المستمر كج   ضرور  من مهنة المحاسبة. 

 معهد المحاسبين القانونيين الهولندي وجمعية المحاسبين والمراجعين بكوسوفو

جمعية المحاسبين والمراجعين بكوسو و منا   معهد المحاسبين القانونيين الهولند  مع تعاون

تو ماة باين الطار ين  يماا يتعلاق  ل"  ساس اتفاقية مراقبة. وتيام  نيااطاي ال 1117ابري  

 ما يلم: 1ببيان الت ا  العضوية رق 

  تباد  اآلرا  بياأن السياسااي ماع ممثلام الجامعاة الحكومياة بخصاو  وجاود كلياة

منفصلة للمحاسبة والمراجعة  وبخصو  موضوع  ساات ة الجامعاة الا ين يعملاون 

 بالجامعاي الخاصة.

 الحظااي حولهاا ) مستخلصاة مان قطااع مراجعة مسودة المنهج الدراسام وتقادي  الم

 الجامعة جمعية المحاسبين المجا ين (.

 .تنظي  التطوير المهنم المستمر لقوا د سلوك وآداب المهنة 

   تنظي  التطوير المهنم المستمر للرقابة النو ية للمكاتب وا  ضا  ) ييم  اساتخدا

 ين (.ىرياداي الرقابة النو ية الصادرة من االتحاد الدولم للمحاسب

  و معياااار  111تنظاااي  التطاااوير المهنااام المساااتمر لمعياااار المراجعاااة الااادولم رقااا

 ا تمادا  ل"  وراق  م  دراسة حالة. 131المراجعة الدولم رق 

  تنظااي  التطااوير المهناام المسااتمر للخباارة العمليااة ) التاادريب  لاا" خباارة المراجعااة

 العملية (.

 ن.تطوير خطة  م  مر عة لالتحاد الدولم للمحاسبي 

  

 مؤهالت مستوى الفنيين
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. ىن  مليااة وضااع الماالهالي المحاساابية يمكاان  ن تبااد  ماان مسااتوى الفنيااين.  هيئاااي 161

المحاساابة المهنيااة بالاادو  الناميااة يمكاان  ن تحصاا   لاا" الخبااراي المطلوبااة لتيااغي  

ملهالي مستوى الفنيين  ل" نحو  سه  و سرع من ىمكانياة حصاولها تلاك الخباراي 

توى المهنياااين. وبمجااارد  ن يااات  الحصاااو   لااا" الخباااراي المطلوباااة المطلوباااة لمسااا

 لمستوى الفنيين يصبم ا مر  كثر جدوى للتحرك ىل" مستوى المهنيين.

 6.  فم بعض الدو  مث  سيراليون تجد ترتيباي مياركة مث  تلك المبينة باالملحق رقا 162

 خاصة بمستوى الفنيين.

 الكتب والمواد الدراسية

ة نجد بالدو  النامية نقصاا  ام الكتاب والماواد الدراساية الخاصاة باالملهالي .  م العاد161

المحاسبية لمستوى المهنيين. و حد الحلو  يكمن  م تبنام منهجاا دراسايا يكاون قريباا 

من مانهج واحادة مان الهيئااي المحاسابية المتقدماة.  اإ ا كاناي الهيئاة المهنياة المعنياة 

ة نايرة تقو  ب لك  يكون مان الممكان تهيئاة تلاك تنير كتبا ومواد دراسية   و لها جه

 المواد الستخدامها محليا باالتفاق مع تلك الهيئة المهنية المتقدمة.

. النايرون ال ين ينتجون المواد للهيئاي المهنية المتطورة يكونوا قد قااموا بتهيئاة ماواد 163

خدا  ماانهج لالسااتخدا  المحلاام باادو   دياادة  خاارى. ىن  لااك يعتمااد  مومااا  لاا" اساات

دراسم مياب  ىل" حاد كبيار لتقليا  تكلفاة تهيئاة الماواد ماع وجاود اتفاقياة تمناع الهيئاة 

 المحلية من بيع تلك المواد لطر  ثالث.

 التركيز على بناء قاعدة للعضوية

. هناك  ددا من الهيئاي المهنية تنظر من البداية  ام تطاوير برناامج التعلاي  والتادريب 164

من احتما  وجاود رإلباة كبيارة جنياا  ها ا الناوع مان البارامج ىال كأسبقية. وبالرإل  

 ناا  ماان الضاارور   ن تاادرس الهيئاااي المهنيااة جياادا لتحديااد ىن كااان لاا لك ضاارورة 

 ملحة ى ا  خ نا  م اال تبار متطلباي ه   المرحلة المبكرة من التطوير.

احاا  بار الحادود وقاد . مع تطور المعايير الدولية  صبم كثير مان التعلاي  المحاسابم مت165

 ادي حاليا ىمكانية تطوير  ضوية نيطة وقوية بدون يت   م البداية تأسيس برنامجا 
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كامال للتعلي  والتدريب.  عل" سبي  المثا   ى ا تو ر بالسوق برامج محاسبية من  دد 

من الهيئاي المتطورة  و الهيئاي الدولية  و الجامعاي  يمكن للهيئة الوطنية  ن تركا  

 " تو ير: ل

ح  و   لا" نحاو 4برنامج مهنام  و برناامج تحويا  لخريجام المحاسابة مان الجامعااي   

 كثر سهولة  برنامج تحوي  مقدر  و إلير مقدر للمحاسبين المهنيين من هيئاي مهنياة 

  خرى يغطم المواضيع الخاصة بالدولة المعنية ) مثال  الضرائب والنظ  (.

الما كور  6تبااع  سالوب الميااركة الما كور باالملحق رقا . يمكن تطوير ه   البرامج بإ166

  ال . وهو  مر يلد  ىل" تو ير الموارد المحدودة  اساتهدا  مجااالي االحتيااد  ام 

 جوانب  خرى من المهنة  وتمكين الهيئة الوطنية من بنا   ضويتها. 

 

 

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

علي  الجامعم ربما يكون  م حد  ات  ميكلة  خاصة ى ا ل  يكان النظاا  ىن اال تماد  ل" الت4

التعليمم بالدولة قويا.  هو  يضا يقيد النمو والدخو  للمهنة  م الوقي ال   تحاو   يا  الهيئاة 

 يادة  ضويتها.  العديد من الهيئاي المهنية ابتعدي حاليا   ياا يتعلاق بقباو  ا  ضاا    مان 

تخارد مان الجامعاة.  هاو لايس مطلوباا بالنساب لادو  االتحااد ا وربام اال تماد  قاط  لا" ال

ومجلااس المعااايير الدوليااة للتعلااي  المحاساابم. ىال  ن  لااك ربمااا يكااون خيااارا للماادى القصااير 

 بالنسبة لبعض جهاي االختصا .
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 التطوير المهني المستمر

النامياة. المياكلة تكمان . بعد التأهي  ييك  التطوير المهنم المستمر  يضا تحديا بالدو  167

مرة  خارى  ام  اد  تاو ر الخباراي المحلياة كماا  ن اللجاو  للخباراي الدولياة يكاون 

 ا  التكلفة. بعض ه   ا حداث يمكن تنفي ها بااليتراك مع هيئاي دولياة تتاو ر لهاا 

 ىمكانية تو ير الخبراي المناسبة.

تطاوير المهنام المساتمر خاصاة . يمكن للوكاالي المانحة  ن يسا د  م تموي   حداث ال168

المتعلقة بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية.  عل" سبي  المثا  نجد  ن البنك الادولم 

 قد مو  العديد من ه   ا حداث بدو  الكاريبم.

. يجااب  ن تنظاار الهيئاااي الوطنيااة  اام ىمكانيااة  قااد  ااددا محاادود ماان  حااداث التطااوير 169

در خارجيااة  نااواع  خاارى ماان التطااوير المهناام المهناام المتمياا ة وتبحااث  اان مصااا

 تتو ر بالسوق  و من خال  االنترني.

 التعاون اإلقليمي 

. ربما يكون من المفيد للهيئاي المهنية  ن تتيارك مع منظماتها اجقليمية لتحقيق تعاوناا 171

 كبر  م مجا  التعلي  والتدريب  لا" نحاو يالد  ىلا" تقليا  التكلفاة ) كماا هاو الحاا  

دو  الكاااريبم   لاا" ساابي  المثااا  ( خاصااة  يمااا يتعلااق بأحااداث التطااوير المهناام باا

 المستمر.

. ىن بعض المجمو اي اجقليمية والدو  النامية تعتماد  لا" المانهج الدراسام لمياروع 172

المحتوى الميترك  وهو ميروع ميترك يض  تسعة مان الهيئااي المحاسابية الرائادة 

 بدو  إلرب  وربا.
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 الجزء الرابع: تطوير القدرات

 المراقبة والعمل مع هيئات مهنية أخرى ومنظمات إقليمية

. ىن مهمااة تأساايس وتطااوير هيئااة محاساابية مهنيااة تكااون لهااا القاادرة  لاا"  دا  مهامهااا 171

بالكاماا  يمكاان  ن تكااون تجربااة مخيفااة  خاصااة ى ا قاارر ا يااخا  اال تماااد  لاا" 

ته  ال اتية.  العم  مع والتعل  من جهاي  خرى لهاا تجرباة  ام ها   العملياة يمكان قدرا

 ن يكااون تجرباا   اي قيماا   و ن العديااد ماان الهيئاااي الحاليااة المنضااوية  اام  ضااوية 

االتحاااد الاادولم للمحاساابين تقااد  تجربتهااا لمسااا دة الاادو  ا خاارى  اام هاا   المهمااة. 

لمهنياة  و ام العما  ماع الحكومااي  والجهااي  خبراتها وتجاربها  م تياغي  الهيئااي ا

 التنظيمية والجهاي المقدمة للتعلي  يمكن  ن تكون مورداً  و قيمة.

. ىن العديد من الهيئاي اتبعاي أ  سالوب التادرب أ والا   يتضامن قياا  ىحادى الهيئااي 173

لمهنياة المهنية بالعم  مع هيئة نامية  والقيا  بتهيئة هيك  وىجرا اي وسياسااي الهيئاة ا

 الملسسة لتالئ  احتياجاي الهيئة المتلقية.

. الباارامج ا خاارى الناجحااة  اام المراقبااة  و تقاادي  المسااا دة تضاامن العماا  ماان خااال  174

مجمو ة ىقليمية مان الهيئااي المحاسابية  بإساتخدا  ىريااداي قااموا بتطويرهاا ى تمااداً 

م  الكثير منه  مع هيئااي  ل" خبراي   ضائها. كما  ن المستيارين ا  راد  ال ين  

مهنية  م الماضام  يقادمون  يضااً خادماته  للمساا دة  ام الجهاود المب ولاة  ام  ملياة 

 التطوير.

. هناك  اامالً رئيساياً يلا    خا    ام اال تباار  ناد الادخو   ام ترتيبااي التادرب وهاو 175

 اق ماع  هادا  يتمث   م  ه  خلفية وتجربة الهيئة المهنية وتحديد ىن كاني  هدا ها تتوا

الهيئة المتلقية. ومن المفيد  يضااً النظار  ام ىمكانياة الميااركة ماع هيئااي مختلفاة  يماا 

يتعلق بأوج  مختلفة من  ملية التطاوير  ى   ن بعاض الهيئااي ربماا تكاون لاديها خبارة 

 م مجا  معين  كبر مما لدى اآلخرين   و خبرة ومعر ة  كبر بالمنطقة التم توجد بهاا 

 الهيئة.
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.  يما يلم ن كر قائمة بالمياريع الرئيسية التم تكون  يها المسا دة المقدمة من الهيئاي 176

 المهنية الملسسة مفيدة لهيئة  م طور اجنيا : 

   ىخطار الحكوماي بتأسيس هيئة محاسبية  تطوير نما د تنظيمية  متطلباي التعلاي

 والتأهي   و نظمة الترخي .

 ة المهنية.تصمي  البنية التحتية للهيئ 

 .القوانين والقوا د التم تحك  الهيئة 

 هياك  الحوكمة 

 .)برامج التعلي  والتأهي  )تيم  ىدارة االختباراي 

 .مراقبة الجودة واججرا اي التأديبية 

 .قوا د سلوك وآداب المهنة 

 .تكام  هيئة قائمة مع هيئة جديدة 

 .مياريع االختباراي الميتركة 

 نم المستمر.سياساي وتقدي  التطوير المه 

 .وضع معايير  نية ومهنية 

. المسا دة المقدمة يمكن  ن تكاون  ام  ياكا  مختلفاة تيام  ىرساا   ارق مان الخبارا  177

للعم  مع ا  ضاا  المحلياين وا ياخا  المسائولين  ان تأسايس الهيئاة. ويمكان  ن 

ى اارة  تيم  المسا دة  يضاً تقدي  دوراي تدريبية لموظفم الهيئة المحاسبية المهنياة 

 الموظفين للهيئاي المحاسبية ا خرى  وندواي التدريب اجقليمية.

. بعد  ن يت  تأسيس الهيئة المحاسبية لوقي ما  ربما ترإلب  م  ح   وجهاً ووظاائ  178

معينااة تقااو  الهيئااة بأدائهااا.  هاا ا مجااا  آخاار يمكاان  ن تسااا د  ياا  خبااراي الهيئاااي 

المستياارين الاا ين لااديه  الخباارة  اام هاا ا  المحاسابية ا خاارى الملسسااة جيااداً وكاا لك
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الجانااب. و مثلااة ا  مااا  التاام تقااو  بهااا   اام  حيااان كثياارة  هيئاااي محاساابية  خاارى 

 تيم   ح  ما يلم:

 . هيك  ومحتوى برنامج التعلي 

 .ملياي مراقبة الجودة  مث   حو  مكاتب المحاسبة   صحاب العم   ...الخ  

 .اججرا اي التأديبية 

 تية للهيئة المهنية.البنية التح 

 .هياك  الحوكمة 

تتااو ر لإلتحاااد الاادولم للمحاساابين قا اادة بياناااي بالهيئاااي المنضااوية تحااي  ضااويت  والتاام 

 ياركي  م ه   ا نواع من برامج المسا دة. ويمكن  ن تسا د  م تسهي  ترتيباي التدرب.

 وكاالت التنميــة 

طوير هيئة محاسبية مهنياة يمكان  ن تكاون . ىن التكالي  والموارد المطلوبة لتأسيس وت179

كبياارة  و اام العديااد ماان االقتصااادياي الناميااة والناياائة ربمااا يتعاا ر الحصااو   لاا" 

ا موا  الال مة  م حدود دوائر الهيئة المحاسبية. هنااك  ادداً مان المنظمااي الوطنياة 

مااا  ن والدوليااة التاام ياااركي  اام تااو ير التموياا  المطلااوب لتطااوير مهنااة المحاساابة. ك

هناك اختال   م  نواع ترتيباي التموي  والحدود التام يات   ام نطاقهاا تسالي   و مانم 

 التموي .

 . بعض المنظماي التم ياركي  م تطوير المهنة تيم :181

 .البنك الدولم 

 .صندوق النقد الدولم 

 .الهيئة ا وربية 

 .برنامج ا م  المتحدة للتنمية 
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 مياة ا  ريقام  بناك التنمياة اآلسايو   بناك التنمياة بنوك التنمياة اجقليمياة )بناك التن

 العام  بين الدو  ا مريكية  ...الخ(.

  الجهاااي المانحااة الثنائيااة )مااثال ىدارة التنميااة الدوليااة بالمملكااة المتحاادة  الوكالااة

 االمريكية للتنمية الدولية(.

  موا  نياباة ملسساي المجتمع المدنم )مثالً الصناديق الخيرية الكبيرة التم تدير ا

    ن الوكاالي المانحة(.

. هنالااك  موماااً ثالثااة  نااواع رئيسااية للمسااا دة  اام التموياا  يمكاان  ن يو رهااا مجتمااع 182

 المانحين:

  ا موا  المحددة ـ  موا  محددة  إلراض معينة ويمكن التقدي  لطلبها. و م  حياان

 كثيرة ال تت   روض التموي  ىال  م  وقاي معينة.

 ريع ـ تساايطر  ليهااا الجهااة المانحااة  ولكاان الميااروع ياات  تطااوير   مااوا  الميااا

بااليتراك مع الحكومة ومنظماي المجتمع المادنم بالدولاة التام يجار   يهاا تنفيا  

 الميروع.

 .الحكومية ـ يقد  المانحون مبال  كبيرة للحكوماي اليريكة   

باين الماانحين. ال يوجاد . ىن  ملية تقدي  طلب التموي  هم  ملية معقدة وتكون مختلفاة 181

نمااو د يمكاان  تبا هااا  ن كاا  مااانم لاا    اام العااادة  طلااب التقاادي  وىجاارا اي تصاافية 

الطلباي الخاصة با . و اادة يأخا  الطلاب  تارة طويلاة  يماا باين تااريخ تقديما  وتااريخ 

ى تمااادة وتقاادي  ا مااوا . وكاا  طلااب يحتاااد ىلاا"  ن ياات  د ماا  بخطااة ىجرائيااة ياااملة 

وىطار  منم يكون واقعياً وقابالً للتحقيق ول  نواتج ونتائج قابلاة للقيااس. ومفصلة بدقة 

 ويجب  ن يتبع الطلب اججرا اي والمتطلباي الخاصة بالجهاي المانحة.

. تعتمد طلباي التموي  الناجحة  لا" ضابط ا هادا  واججارا اي المقترحاة للمياروع 183

الجهة المانحة. ىن الجهااي المناحاة  ال   سو  تستخد   ي  ا موا  للتوا ق مع  هدا 
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متعددة ا طرا  تركا   لا" نحاو مت اياد  لا" المبااد  ا ربعاة الرئيساة التالياة لاد   

 تطوير القدراي  م مجا  اجدارية المالية:

 .د   قيادة وملكية الدولة 

  تطااوير القاادراي يجااب  ن يناسااب ظاارو  الدولااة المعينااة  باادالً ماان  ن يعكااس

  و المستوردة.الحلو  القياسية 

  المسااتوياي الملسساااتية  التنظيمياااة والفرديااة لتطااوير القااادراي  بمااا  اام  لاااك

ا وجاا  اجداريااة والفنيااة  يجااب  ن ياات   خاا ها جميعاااً  اام اال تبااار  نااد تصاامي  

 وتنفي  البرنامج.

 .يجب  ن يت  تقدي  الد   من الجهة المانحة بطريقة متماسكة  منسقة ومجدولة 

الي المانحة مستعدة  م العادة لتقادي  التمويا  للهيئااي المهنياة النايائة مان . تكون الوكا184

خااال  الحكوماااي التاام تتبااع لهااا تلااك الهيئاااي. وبالتحديااد ياات  اسااتخدا  التموياا  المقااد  

 لتقوية ا طر الملسساتية من خال :

  التاادريب  لاا" باارامج الماادربين  خاصااة مااا يتعلااق بالمعااايير الدوليااة للمحاساابة

 اجعة.والمر

  تصمي  وتنفي  ملسساي نظامية ونظ  للرقابة النو ية  خاصة  م مجا  المراجعاة

 القانونية.

   تصمي  وتنفيا  نظا  للتعلاي  والتادريب تتوا اق ماع القوا اد الدولياة الخاصاة بتأهيا

 المحاسبين المهنيين والفنيين.

 وييام   وضع مسودة  حكا  نظامية خاصة بالمحاسبة المهنية والهيئاي التنظيمياة

  لك دساتيرها ونظمها الداخلية.

 .تطوير خطط ىستراتيجية وخطط  م  للهيئاي المحاسبية المهنية 
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  تقااي  النصاام بتبناام وتطبيااق معااايير المحاساابة والمراجعااة الدوليااة وكاا لك قوا ااد

 سلوك وآداب المهنة الدولية.

 .تطوير مواد دراسية خاصة بالتأهي  المهنم والتعلي  المهنم المستمر 

. من المستحسان ىجارا  بحاث لتحدياد الجهااي المانحاة النياطة بالدولاة  و اجقلاي  الا   185

توجااد باا  الهيئااة )مااثالً تحديااد المااانحين الاا   لااديه  حضااور ماااد  بالدولااة  و اجقلااي (  

كيفية تفا له  مع الحكوماي     منه  لديه  اهتما  بتطوير البنية ا ساساية التام يمكان 

المحاساابية المهنيااة. وى ا  مكاان  يفضاا  االجتماااع بممثلاام الجهاااي   ن تااد مها الهيئاااي

المانحة جطال ه   ل" احتياجاي الهيئة والميروع المخطاط. ويارجم  يضااً  ن يكاون 

باسااتطا ة الجهاااي المانحااة تقاادي  النصاام  يمااا يتعلااق بتحديااد المنظماااي ا خاارى التاام 

 يمكن للهيئة  ن تعم  معها جنجا  الميروع.

د  مثلة مصادر المسا دة  م التمويا  هاو صاندوق تطاوير الملسسااي  وهاو  حاد ىن  ح  

 دواي المنم التابعة للبنك الدولم والمصم  تحديداً لتمويا  النيااطاي الساريعة الموجا  

لتطوير القدراي والتم لها  القة محكماة بإساتراتيجية البناك الادولم الخاصاة بمساا دة 

اً لتع يا  د ا  الجهااي المانحاة لمعالجاة مواضايع الدو . ويمكن  ن تستخد  المنم  يض

 خااارى راساااخة تتعلاااق بالملسسااااي. الحاااد ا قصااا" للمنحاااة مااان هااا ا الصاااندوق هاااو 

دوالر  مريكم. حالياً  هناك العدياد مان الهيئااي المحاسابية المهنياة باأج ا   511.111

يار قابلاة مختلفة من العاال  تساتفيد مان المانم التام يقادمها ها ا الصاندوق. ها   المانم إل

للتسديد   م حالاة اساتخدامها  ام الغارض المقصاود. ولم ياد مان المعلومااي  ان ها ا 

 (.www.worldbank.orgالصندوق يمكن  يارة موقع البنك الدولم باليبكة  )

. ىن ورقااة مجلااس المعااايير الدوليااة للتعلااي  المحاساابم بيااأن المياااريع المسااا دة التاام 186

 ظهاري  ن الميااك  والحلاو  التام يات   1111ين  اا  نيرها االتحاد الادولم للمحاساب

تحدياادها بواحااد ماان المياااريع تكاارر  اام  حيااان كثياارة بالمياااريع ا خاارى. وىن  ااد  

مرا اة ه   الدروس سيكون  مرا سلبيا من الناحية االقتصادية ل لك يلا    كحاد  دنا"  

 مرا اة ما يلم:
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  هادا  قصايرة ا جا  با  يجب  ال يكون تخطيط الميااريع مقصاورا  قاط  لا" ا

 يجب  ن ييم   يضا ىستراتيجية طويلة ا ج  للدولة  و الهيئة المضيفة.

  الهيئاااي الممولااة  و المقدمااة للمسااا دة يجااب  ن تأخاا   اام اال تبااار االختال اااي

 الثقا ية  م اللغة والعم  التجار .

 يكاون   م  حيان كثيرة يكون هناك تيكك بيأن دور الجهاة المستياارة لا لك ربماا

 للمستيارين  و المهنيين المحليين تأثيرا كبيرا  م ه ا الجانب.

  يجب التنب  ىل"  ن التقديراي السياسية   م  حيان كثيرة  تقود ىل" تقديراي  منياة

 إلير واقعية لنتائج الميروع.

 .يجب  ن ينظر للمياريع ونتائجها با تبارها مملوكة للدولة  و الهيئة المتلقية 

 خصااي  المااوارد  لاا" نحااو يلكااد  ن اسااتمرارية    ميااروع بعااد يجااب  ن ياات  ت

 اكتما  مرحلة التموي  االبتدائم.

 ورقة مجلس المعايير الدولية للتعلي  المحاسبم توجد بالموقع:

http://web.ifac.org/publications/international-accounting-education-

standards-board/handbook 
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 األسبقيــات

ندما تكون مهنة المحاسبة والمراجعة قوية  إنها تلعب دوراً مهماً  م الد ع  م اتجا  .  187

تحقيااق اسااتقرار اقتصاااد  ونظاماااً سااليماً للحوكمااة و ن الاادو  التاام تكااون  يهااا مهنااة 

المحاسبة والمراجعة قوية تكون لديها  يضاً هيئااي مهنياة قوياة تقاو  باالتعلي  وبمراقباة 

. ىن  لك يسا د  ام حماياة المصالحة العاماة ويخلاق مناخااً آمنااً وتنظي  السلوك المهنم

للمسااتثمرين المحليااين والخااارجيين. و لاا" هاا ا ا ساااس يجااب  لاا" ا يااخا  الاا ين 

يرإلبون  ام تأسايس  ام هيئااي محاسابية جديادة  ن يساعوا مبكاراً لالجتمااع بالحكوماة 

يساعوا  يضااً للحصاو   لا"  والجهاي التنظيمية المحلية لينقلوا ىليه  ها   الرساالة و ن

د مه  بمنم الصفة الرسمية للهيئاة الجديادة. ربماا يكاون  لاك مان خاال  ىصادار نظاا  

للمحاسبين  و    يك  آخر من التياريعاي. وى ا كاان ممكنااً  باأ  حاا  مان ا حاوا   

يل    ن يضع ه ا التيريع اجنتما  لعضوية الهيئة الجديدة يرطاً مسبقاً للحصو   لا" 

الممارساة. ىن  لاك يعطام صاالحياي بطريقاة إليار مبايارة للهيئااي المحاسابية  حقوق

التم تكون  يها العضوية اختيارية. وى ا ت  ربط حقوق الممارسة باستمرارية العضاوية 

بالهيئة المحاسبية المهنية  تستطيع الهيئة  ن تعم  بجانب الحكومة والجهااي التنظيمياة 

 كثر  عالية  ما دامي لديها االختصا  والصاالحية لحماية المصلحة العامة  ل" نحو 

 ل" كاما  المهناة  بادالً مان  ن تكاون مقصاورة  قاط  لا" ا ياخا  الا   يختاارون 

 االنضما  لعضويتها.

. ىن تأسيس هيئاة محاسابية مهنياة هام  ملياة طويلاة المادى  وىن هنااك بعاض ا وجا  188

 ا الادلي  يتنااو  ا وجا  المختلفاة التم تكون  كثر  همية من إليرها. وبالرإل  من  ن ها

التم يجب  ن تكون لدى    هيئاة محاسابية مهنياة تقاو  بكاما  وظائفهاا  ىال  ن تطاوير 

الهيئة يمكن تقسيم   ل" مراح  مختلفة  مع ى طاا  ا سابقية لألوجا  المطلوباة بصافة 

  اجلة.
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 األسبقيات على المدى القصير

محاسبين والمراجعين وتحادد صاالحياي وضع التيريعاي التم تقر بوجود هيئة لل .2

ومهاااا  الهيئاااة. والتأكاااد مااان  ن هااا   التياااريعاي تساااتو م االحتياجااااي الحلياااة 

 والمستقبلية لأل ضا  الحاليين والمرتقبين من القطا ين الخا  والعا .

تيجيع تدريب وتعلي  المحاسبين المهنيين )ىما بإنيا  برنامج التعلاي  الخاا  بهاا   .1

ج معتاار  باا  دولياااً(. و ن يعكااس  لااك التااوا ن الضاارور  بااين  و بتبناام برنااام

االحتياجاي الخاصة بك  من القطا ين الخا  والعا  وكا لك  عالياة تطاوير  طار 

 التأهي  الضرورية والمحا ظة  ليها.

 تطبيق ىستراتيجية تيجيعية وملثرة خاصة بالهيئة الجديدة. .3

لسايناريوهاي ا كثار ترجيحاا ى داد خطة مالية تعكس  ملية تيغي  الهيئة حساب ا .4

و ن تتضاامن بعااض التحلاايالي الحساسااة البساايطة التاام تسااا د  اام تحديااد نقاااط 

 الضغط الرئيسة التم يرجم  ن تنيأ.

السعم للحصو   ل" الميورة مبكراً بيأن التقارب بين معايير المحاسبة الوطنياة  .5

لمهناة الصاادرة والدولية  تبنا" معاايير المراجعاة الدولياة  وقوا اد سالوك وآداب ا

 من االتحاد الدولم للمحاسبين.

 األسبقيات على المدى المتوسط

 ىجا ة دستور ونظا  داخلم للهيئة المحاسبية المهنية. .6

 تيكي  الجمعية العامة للهيئة المحاسبية المهنية. .7

 تعيين مدير تنفي   جدارة وتيغي  الهيئة المحاسبية المهنية. .8

 المستوياي المختلفة للعضوية  مثال: تأسيس سج  لأل ضا  والطالب يحدد .9

 طالب 
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 خريجين 

 نيين  

 ضو منتسب  

 ضو  ساسم  

ىن هاا ا السااج  يعكااس  يضااا ا دوار والمساائولياي المختلفااة لأل ضااا  بالقطااا ين الخااا  

 والعا .

 .  تحصي  الرسو  السنوية من ا  ضا  والطالب.21

 . تأسيس هيك  اللجان.22

لتعكس الدروس المستفادة من المرحة االبتدائياة مان  . تحديث وتعدي  الخطة المالية21

 التطوير والطموحاي اجستراتيجية للهيئة  ل" المدى الطوي .

 األسبقيات على المدى الطويل 

 . تنظي  ومراقبة ا  ضا  العاملين بالممارسة العامة.23

 . تنظي   حداث التطوير المهنم المستمر و ر  التدريب لأل ضا  والطالب.24

 . وضع اججرا اي التأديبية.25

 . تطوير وتحديث ىستراتيجية وخطة العم .26

   . تقدي  المنتجاي والخدماي للسوق.27

 . تقدي  الطلب للحصو   ل"  ضوية االتحاد الدولم للمحاسبين.28

 


