
ربط برامجكم التعليمية باإلتجاهات الحديثه 

منظامت  لتطوير  االستشارية  املجموعة  من  أفكار 
للمحاسبني الدويل  لالتحاد  التابعة  املهنية  املحاسبة 



للتوزيع مخصصة  غري  مسودة: 

من األهمية مبكان بالنسبة ملستقبل مهنة املحاسبة أن يتمتع 
املحاسبون املهنيون الحاليون واملستقبليون بالكفاءات الالزمة 

الغتنام فرص معالجة تقارير االستدامة، وجهود مكافحة 
الفساد، واإلدارة املالية العامة السليمة، والتغيري التكنولوجي. 

ويوضح هذا التقرير اإلجراءات التي ميكن لقادة منظامت 
املحاسبة املهنية اتخاذها لضامن حصول أعضائهم عىل هذه 

الحيوية. املهارات 
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خالل اجتامع عقدته مؤخرًا املجموعة االستشارية لتطوير منظامت املحاسبة املهنية )PAODAG( التابعة لالتحاد 

الدويل للمحاسبني )IFAC(، ناقشنا املشهد املتغري لتعليم املحاسبة، واآلثار املرتتبة عىل مرونة منظمة املحاسبة 

املهنية )PAO(. وانضم إلينا مستشارون فنيون، وممثلون عن رشكاء شبكة االتحاد الدويل للمحاسبني، ورئيس الفريق 

الدويل املعني بالتعليم املحاسبي التابع لالتحاد الدويل للمحاسبني، ومدير االتحاد الدويل للمحاسبني املعني بالتعليم 

املحاسبي.

وقد ركز اجتامعنا عىل اإلجراءات املتعلقة بالتعليم التي ميكن ملنظامت املحاسبة املهنية اتخاذها لضامن تجهيز 

أعضائها الحاليني واملستقبليني لتقديم الخدمات املتعلقة بتقارير االستدامة، ومبكافحة الفساد، واإلدارة املالية العامة، 

والتغيري التكنولوجي.

 ويلخص هذا التقرير توصياتنا ويتضمن إجراءات مقرتحة لكل مجال من املواضيع ومواد مرجعية إضافية ميكن 

ملنظامت املحاسبة املهنية أن تستخدمها.

وتالحظ املجموعة االستشارية أن منظامت املحاسبة املهنية قد تحتاج إىل إنشاء هياكل جديدة، واالستثامر يف نظم 

حديثة، وبناء القدرات والكفاءات الداخلية، إلتاحة التنفيذ الفعال لإلجراءات املوىص بها واالستجابة عىل نطاق أوسع 

لهذه االتجاهات الناشئة. عىل سبيل املثال، قد تشكل منظمة املحاسبة املهنية لجان عمل جديدة حول املوضوعات 

املذكورة أعاله، أو تتخذ إجراءات بشأن الجاهزية الرقمية، أو تيّس زيادة الوعي القيادي بالقضايا الناشئة.

واملجاالت األربعة التي ناقشناها مرتابطة بطبيعتها، وهي حقيقة   تم التوصل اليها بها خالل مناقشاتنا. عىل سبيل 

املثال، ستكون التكنولوجيا مهمة لجمع املعلومات املتعلقة باالستدامة ومعالجتها واإلبالغ عنها. فالتكنولوجيا أداة 

داعمة لكل من مرتكبي الفساد ومكافحي الفساد. كام أنها تتسم بأهمية متزايدة لإلدارة املالية العامة الفعالة 

وتقديم الخدمات يف القطاع العام. كذلك، فإن اإلدارة املالية العامة الفعالة رضورية للتنمية املستدامة. كام أن جهود 

مكافحة الفساد ستكون مهمة لتحسني نتائج اإلدارة املالية العامة وضامن استدامة املنظامت يف مختلف القطاعات.

ومع أخذ هذه الرتابط يف االعتبار، يشجع كل من االتحاد الدويل للمحاسبني ومجموعتنا االستشارية منظامت 

املحاسبة املهنية عىل النظر يف كيفية استجابة برامجها التعليمية لجميع املواضيع األربعة، وعىل التعاون مع جميع 

أصحاب املصلحة يف مجال التعليم لالستجابة لهذه االتجاهات والتوقعات الناشئة. وسيؤدي القيام بذلك بشكل 

صحيح إىل زيادة قيمة ما تقدمه منظمة املحاسبة املهنية وإىل تعزيز جاذبية املهنة، مع املساعدة يف معالجة القضايا 

األساسية التي تخدم املصلحة العامة.

جيلينا ميسيتا

رئيسة

املجموعة االستشارية لتطوير منظامت املحاسبة املهنية التابعة لالتحاد الدويل للمحاسبني

رسالة من رئيسة املجموعة االستشارية 
لتطوير منظامت املحاسبة املهنية التابعة 

لالتحاد الدويل للمحاسبني



للتوزيع مخصصة  غري  مسودة: 

4

السعي لتحقيق انتصارات رسيعة للتعليم )عدم االنتظار للمعايري(. توفري فرص للتطوير املهني املستمر )CPD( من اآلن. إبرام رشاكة مع أخصائيي االستدامة اآلخرين أو 

منظامت االستدامة األخرى التي ميكنها تقديم تدريب عىل الخربة الفنية ذات العالقه لألعضاء الحاليني. وميكن االستعانة باملراجع املرفقة أدناه.

االنخراط بانتظام واتساق مع الجامعات ومقدمي خدمات التعليم اآلخرين. وميكن أن يشمل ذلك مقدمي خدمات تعليم املحاسبة الحاليني وغريهم يف املجاالت 
ذات الصلة باالستدامة مثل البيئة والتنمية املستدامة.

تحديد متطلبات الكفاءة. صحيح أن املحاسبني املهنيني يتمتعون بالكفاءات األساسية الالزمة لتقديم التقارير املتعلقة باالستدامة وما يتصل بها من خدمات، إال أنهم قد 
يحتاجون إىل اكتساب معارف جديدة ذات عالقه وإىل تعزيز مهاراتهم يف مجال التعاون.

إجراء تحليل  الفجوات. إجراء مراجعة للمهارات استناًدا إىل متطلبات الكفاءة من خالل مقارنة األعضاء الحاليني بهذه املتطلبات.

تحديث املناهج الدراسية وموارد التعلم )إذا مل تكن هذه هي مسؤولية منظمة املحاسبة املهنية التي تعملون لديها، فيجب العمل مع مقدمي خدمات التعليم(. 
وينبغي أن يشمل ذلك إعداد برامج التطوير املهني األويل )IPD( وبرامج التطوير املهني املستمر)CPD(، مبا يكفل رفع مستوى مهارات األعضاء الحاليني واملستقبليني.

توخي الوضوح بشأن السبب الكامن وراء وضع الربامج التعليمية  جميعها . حيث أن إقناع الطالب واملهنيني املؤهلني بأنهم بحاجة إىل رفع مستوى مهاراتهم ال 
يقل أهمية عن إكسابهم املعارف واملهارات.

جعل التعليم يستند إىل التطبيق العميل. وضع آلية لتبادل املعارف بني املامرسني من جهة ومقدمي الخدمات التعليمية من جهة أخرى. وهذا من شأنه أن ميكن 
املعلمني من استخدام دراسات حاالت مالمئة وذات صلة بالواقع يف موادهم التعليمية. وينبغي أن يركز تعليم االستدامة عىل التطبيق العميل بشكل اكرب فوق الجانب النظري 

وأن يساعد املتعلمني عىل فهم تطبيق املفاهيم يف سيناريوهات العامل الحقيقي.

إنشاء حلقة تغذية راجعة مستمرة إلرشاك أصحاب العمل وتثقيف األعضاء الحاليني واملستقبليني وتقييم التقدم املحقق. ومن شأن ذلك أن يولّد ردود فعل رسيعة عىل 
نحو متواتر وأن يزيد من فرص تكيّف منظمة املحاسبة املهنية مع التغيريات الناشئة.

جعل عملية التعليم مستدامة بيئًيا. وينبغي ملنظامت املحاسبة املهنية أن تعمل عىل التقليل إىل أدىن حد من األثر البيئي لعملياتها التعليمية.

إجراءات التعليم ملنظامت املحاسبة املهنية:

 التقارير املتعلقة باالستدامة

حان وقت العمل من أجل االستدامة: الخطوات التالية ملهنة املحاسبة

املحافظة عىل األهمية: فرص توسيع معرفتك باالستدامة

فهم تقارير البيئية واالجتامعية وتقارير الحوكمة

القيام بأمور مختلفة: مقاربة االستدامة بثقة، ومجموعة مهاراتك الحالية

روابط مرجعية مفيدة

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/time-action-sustainability-next-steps-accountancy-profession
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/remaining-relevant-opportunities-expand-your-sustainability-know-how
https://youtu.be/3Dq_ZXv18cI
https://youtu.be/3Dq_ZXv18cI
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/doing-different-things-approaching-sustainability-confidence-and-your-existing-skillset
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إبرام رشاكة مع أصحاب العالقه  أو الخرباء اآلخرين املعنيني مبكافحة الفساد. وقد يشمل ذلك الفاحصني يف مجال االحتيال والعاملني يف املجال القانوين والخرباء 
الجنائيني. وميكن أن يساعد التعاون يف وضع الربامج التعليمية عىل تعزيز كفاءة األعضاء الذين يعالجون الفساد.

إجراء تقييم محيل للتعليم الحايل يف مجال مكافحة الفساد. من يقدم التدريب يف دولتكم او منطقتكم؟ كيف يتم تقديم التدريب؟ ملن يتم تقدميه وعىل أي 
مستوى؟ أين تكمن  الفجوات؟

تضمني مكافحة الفساد يف دورات عن املحاسبة والتدقيق واألخالقيات والرضائب وما إىل ذلك. فالفساد يقّوض الثقة ويشّوه سمعة املنظامت. ومن خالل دمج 
مكافحة الفساد يف التطوير املهني األويل والتطوير املهني املستمر، ميكن ملنظامت املحاسبة املهنية التأثري عىل األعضاء الحاليني واملستقبليني وتجهيزهم لدعم مكافحة الفساد 

والجرائم االقتصادية.

النظر يف تضمني التدابري الوقائية يف التعليم املقرتح. حيث ينبغي أن يركز وضع الربامج التعليمية عىل مكافحة الفساد كجزء من تقييم املخاطر يف املنظمة وخطتها 
إلدارتها.

تثقيف األعضاء حول الحامية املتاحة للمبلغني عن الفساد. يلعب املحاسبون واملدققون أدوارًا حاسمة يف الكشف عن االحتيال، ويجب أن يفهموا الحامية القوية 
املتاحة لهم.

توفري تدريب مخصص ألعضاء القطاع العام / األفراد العاملني يف الحكومة. قد يكون لهؤالء األعضاء صوت يف التأثري عىل السياسة. وقد يحتاجون أيًضا إىل مهارات 
إضافية ملعالجة الفساد لدى تعاملهم مع األنظمة السياسية والبريوقراطية املعقدة.

إجراء تقييم منتظم ملعرفة ما إذا كان األعضاء يحافظون عىل كفاءتهم يف مكافحة الفساد وسلوكهم األخالقي. وحيثام يتم تحديد أوجه القصور، ميكن فرض 
تطوير مهني مستمر إلزامي عىل األفراد أو املجموعات ذات الصلة. وميكن أن يكون ذلك عالًجا لنتائج عملية التحقيق وإجراًء تأديبيًّا، أو إجراًء وقائيًّا يف حال مل يستدِع القصور 

بعد إجراءات تأديبية.

جمع دراسات حاالت واقعية ملحاسبني مهنيني يكافحون الفساد ومشاركتها مع األعضاء والطالب. حيث أن دراسات الحاالت الواقعية تزّود املحاسبني مبعلومات 
أكرث تفصيالً عن التجارب التي يخوضها العاملون يف املهنة، باإلضافة إىل توفري نظرة ثاقبة حول كيفية دعم هؤالء املهنيني ملكافحة الفساد والجرائم االقتصادية.

النظر يف توفري مسارات للتخصص يف مرحلة ما بعد التأهيل يف مجاالت األدلة الجنائية / االحتيال / مكافحة الفساد. وهذا من شأنه أن يرتقي بكفاءات 
األعضاء األكرث اهتامًما بأعامل مكافحة الفساد مع زيادة قيمة ما تقدمه منظمة املحاسبة املهنية وتعزيز جاذبية املهنة.

إجراءات التعليم ملنظامت املحاسبة املهنية: 
مكافحة الفساد1

خطة عمل االتحاد الدويل للمحاسبني ملكافحة الفساد والجرائم االقتصادية

مكافحة غسيل األموال: األساسيات

)FATF( توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

روابط مرجعية مفيدة

 1  تشري مكافحة الفساد إىل دور املحاسبني املهنيني يف مكافحة الفساد والجرائم االقتصادية. وهذا يشمل معالجة االحتيال 

والتدفقات املالية غري املرشوعة وغسيل األموال واألنشطة الفاسدة األخرى يف جميع قطاعات االقتصاد.

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/ifacs-action-plan-fighting-corruption-and-economic-crime
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/anti-money-laundering-basics
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
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إجراء تحليل للفجوات يقارن إطار الكفاءات الحايل باحتياجات القطاع العام. إن كفاءات املحاسبني املهنيني رضورية لإلدارة املالية العامة، ولكن ميكن للمحاسبني 
العاملني يف القطاع العام االستفادة من فهم أعمق لسياق القطاع العام واإلدارة املالية العامة واملواضيع ذات الصلة. وميكن أن تساعد اإلرشادات املشار إليها أدناه يف هذه 

العملية.

تشجيع مقدمي خدمات التعليم عىل إدراج اإلدارة املالية العامة واملعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام )أو ما يعادلها من املعايري املحلية( يف 
املناهج التعليمية. فمن شأن ذلك أن يساعد الطالب عىل تعلم كيفية تطبيق مبادئ املحاسبة يف مختلف القطاعات، وأن يوفر فهاًم أساسيًّا للقطاع العام لجميع املحاسبني 
املهنيني املستقبليني. وميكن دمج محتوى ودراسات حاالت القطاع العام يف املناهج الدراسية القامئة، أو إضافتها كوحدات مستقلة. وقد ترغب منظمة املحاسبة املهنية أيًضا يف 

النظر يف تغطية هذه املواضيع يف تقييامتها النهائية لدخول املهنة.

االستفادة من العالقات مع املانحني ومنظامت املحاسبة املهنية األخرى لدعم مبادرات تعليم اإلدارة املالية العامة. إن تطوير وتحديث املواد التعليمية قد 
يكون مكلًفا. وقد يكون املانحون عىل استعداد لدعم تدريب املدربني وتطوير هذه املواد وإطالقها كجزء من بناء القدرات لتحسني النظام املحيل لإلدارة املالية العامة. وميكن 

ملنظامت املحاسبة املهنية التي لديها بالفعل برامج تعلُّم اإلدارة املالية العامة أن تساهم بشكل فعال يف هذه العملية.

تقديم مبادرات التعليم املهني لتطوير املعارف واملهارات املحاسبية والسلوك األخالقي لدى موظفي القطاع العام. هناك العديد من املوظفني الحكوميني 
املهرة من ذوي الخربة الذين يشغلون وظائف يف املالية العامة من دون مؤهالت محاسبية رسمية. وبإمكان منظامت املحاسبة املهنية أن تتيح لهؤالء إمكانية الوصول إىل برامج 

تعليم املحاسبة عالية الجودة وأن تنفذ مسارات معجلة لتحصيل املسميات املهنية.

ضامن تكييف التعليم املقدم مع السياق املحيل ملعالجة مسائل كل بلد عىل حدة. وهذا أمر أسايس بصفة خاصة يف القطاع العام حيث تختلف الترشيعات 
املحلية والهياكل املؤسسية من بلد إىل آخر.

تقديم دورات دراسية خاصة بالقطاع العام كنوع من التطوير املهني املستمر لألعضاء. وميكن أن تشمل هذه الدورات، من بني جملة أمور، ما ييل: إعداد 
التقارير، واإلدارة املالية العامة، والترشيع، والتدقيق، واملسائل الخاصة بقطاعات محددة )مثل الصحة، والتعليم، والحكم املحيل(.

النظر يف تطوير تخصص يف اإلدارة املالية العامة يف مرحلة ما بعد التأهيل. فمن شأن ذلك االرتقاء بكفاءات األعضاء العاملني يف القطاع العام مع زيادة قيمة ما 
تقّدمه منظمة املحاسبة املهنية وتعزيز جاذبية املهنة.

إبرام رشاكة مع مقدمي خدمات التعليم الحاليني يف مجال الخدمة املدنية. وميكن أن يشمل ذلك املدارس الحكومية ومراكز التدريب الحكومية وأعضاء هيئة 
تدريس اإلدارة العامة يف الجامعات. وميكن تحديد مجاالت االهتامم املشرتك، وتلبية االحتياجات الحرجة، واالستفادة من املوارد املشرتكة.

الحرص عىل أن تتناول املناهج التعليمية القطاع العام بأكمله. ويشمل نطاق القطاع العام، من بني جملة أمور، الحكومة املركزية واإلقليمية واملحلية والوزارات 
واإلدارات والوكاالت، مبا يف ذلك القطاعات املختلفة مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية.

إجراءات التعليم ملنظامت املحاسبة املهنية:

 إادارة املالية العامة
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النظر يف احتياجات تعلم األعضاء من القطاع الخاص الذين يعملون مع القطاع العام. ينبغي أال يكون تعليم القطاع العام محصورًا باألعضاء الذين يعملون 
يف وظائف اإلدارة املالية العامة. فقد يكون مهامًّ بالنسبة لألفراد الذين يعملون مع الحكومة كمقدمي خدمات أو من خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص. ويف بعض 

الدول او املناطق، ميكن أن يشمل ذلك رشكات التدقيق التي تقوم بأعامل التدقيق نيابة عن الجهاز األعىل للرقابة املالية العامة واملحاسبة.

إرشادات التنفيذ: نتائج التعلم التوضيحية ملناهج املحاسبة يف القطاع العام

مثال توضيحي: تصميم نتائج التعلم للمناهج الدراسية الخاصة مبحاسبة القطاع العام

)CAPA( منشورات اإلدارة املالية العامة حول اإلجراءات التصحيحة والوقائية

الكتاب األبيض حول االحرتاف األفريقي: بناء القدرة املهنية إلدارة القيمة العامة

مبادرة االحرتاف األفريقي - إطار الكفاءات 2021

الكفاءات الرئيسية للمهنيني املاليني يف القطاع العام بحسب املعهد املعتمد للاملية 

)CIPFA( العامة واملحاسبة

روابط مرجعية مفيدة

إجراءات التعليم ملنظامت املحاسبة املهنية:

 إادارة املالية العامة

https://www.iaesb.org/publications/illustrative-learning-outcomes-public-sector-accountancy-curricula
https://www.iaesb.org/publications/illustrative-example-designing-learning-outcomes-curricula-meet-public-sector-accountancy
http://www.capa.com.my/category/public-financial-management/pfm-publications/
http://www.capa.com.my/category/public-financial-management/pfm-publications/
https://professionalisation.africa/downloads/download-info/api-white-paper-2020/
https://professionalisation.africa/downloads/download-info/608/
https://professionalisation.africa/downloads/download-info/608/
https://www.cipfa.org/training/key-competencies-for-public-sector-finance-professionals
https://www.cipfa.org/training/key-competencies-for-public-sector-finance-professionals
https://www.cipfa.org/training/key-competencies-for-public-sector-finance-professionals
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إجراءات التعليم ملنظامت املحاسبة املهنية:

 التغيري التكنولوجي

البحث يف أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل البيئة التي يعمل فيها أعضاؤكم وتقييمه. النظر يف الطرق التي تحل بها التكنولوجيا محل املحاسبني، أو 
تدعمهم، أو تخلق لهم فرًصا جديدة.

تحديد املعارف واملهارات التي يحتاجها املحاسبون يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السياق املحيل. إن تحديد مهارات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت التي يحتاجها املحاسبون يصب يف خدمة املصلحة العامة من خالل متكني مهنة املحاسبة من تقديم تقارير مالية أو مراجعة حسابات أو غريها من الخدمات املالية 

واملحاسبية ذات الصلة بجودة عالية يف العرص الرقمي. وميكن أن تساعد اإلرشادات املشار إليها أدناه يف هذه العملية.

توفري التدريب عىل تطبيق املهارات والكفاءات الالزمة الستخدام التكنولوجيات الناشئة التي تهم املحاسبني املهنيني )مثل حلول التدقيق عن بعد، وأدوات 
تحليل البيانات، والذكاء االصطناعي(، مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة عىل االلتزام باملعايري واللوائح املهنية.

تشجيع األعضاء عىل البقاء ملتزمني بالتعلم مدى الحياة  ليحافظوا عىل أهميتهم يف عامل رسيع التغري من خالل تطوير مهارات وكفاءات جديدة يف 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فمع ظهور اتجاهات جديدة يف مجال التكنولوجيا بانتظام، يظل الفضول أمرًا أساسيًا للمحاسبني الذين يرغبون يف أن يكونوا 

بارعني من الناحية التكنولوجية.

دمج األدوات واملهارات التكنولوجية ذات الصلة يف التطوير املهني األويل  والتقييم. مل يعد من املفيد تدريب األعضاء املستقبليني عىل املهارات التي يتم 
استبدالها بالتكنولوجيا. وبدالً من ذلك، ميكن ملنظامت املحاسبة املهنية إعطاء األولوية لتزويد املحاسبني بالكفاءة الالزمة للعمل جنبًا إىل جنب مع الحلول التكنولوجية يف تقديم 

خدمات املحاسبة. وينبغي لالمتحانات املهنية أن تدمج التكنولوجيا بفعالية يف عملية تقييم هذه الكفاءة.

إقامة رشاكات مع مقدمي خدمات التكنولوجيا املحليني لتعزيز دمج التكنولوجيا ذات الصلة يف الربامج التعليمية. وميكن أن يكون مقدمو تلك الخدمات 
رشكاء رئيسيني لكم وملنظمة املحاسبة املهنية التي تعملون لديها يف تحديد فرص التكنولوجيا الناشئة واالستفادة منها. كام ميكنهم أيًضا دعم املحاسبني املهنيني يف تنفيذ املعايري 

والترشيعات الناشئة.

العمل مع الجامعات ومقدمي خدمات التعليم لضامن أن مناهجهم الدراسية تتناول كفاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل مناسب.

النظر يف تطوير تخصص يف مرحلة ما بعد التأهيل يف مجال التكنولوجيا. وهذا من شأنه أن يرتقي بكفاءات األعضاء األكرث اهتامًما بالصلة بني مامرسة املحاسبة 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع زيادة قيمة ما تقدمه منظمة املحاسبة املهنية وتعزيز جاذبية املهنة.

نتائج التعلم غري الرسمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

مصفوفة تكنولوجيا االتحاد الدويل للمحاسبني

سلسلة التحول الرقمي يف منظامت املحاسبة املهنية

روابط مرجعية مفيدة

https://www.iaesb.org/publications/information-and-communications-technologies-non-authoritative-learning-outcomes
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/ifac-technology-matrix
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/pao-digital-transformation-series
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