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عام  بعد  وعامًا   1984 عام  المجمع  تأسيس  منذ 
يحقق المجمع انجازات ويسعى لتحقيق طموحات، 
من  والمهنيين  وأعضائه  المجمع  لطلبة  يحق 

المحاسبين العرب أن يفخروا بها.

فقد ترسخ المجمع بفضل ما قدمه ويقدمه لمهنة 
دولية،  عربية  مهنية  كهيئة  والتدقيق  المحاسبة 
والتجارة  المحاسبة  كليات  خريجي  مقصد  وأصبح 
من  المهنة  وممارسي  الجامعات  من  واإلقتصاد 
وتعزيز  بالمعرفة،  للتزود  العرب  المحاسبين 
التأهيل  طالبين  والمهنية  العلمية  قدراتهم 
المتقدم من خالل الحصول على شهادات المجمع، 
هذه الشهادات التي تؤهلهم لمزاولة المهنة في 

العديد من البلدان العربية.

فضاًل عن ذلك فان شهادات المجمع تتمتع بالبعد 
مستوى  خالل  من  الدولي  والمهني  العلمي 
وأسلوب  العلمية  والمراجعة  الدراسية  المناهج 
إدارة اإلمتحانات وأعمال وانجازات المجمع على مدى 
على  الرقابة  معايير  بوضع  الماضية  عاما  الثالثين 
الجمعيات  في  واألعضاء  المحاسبين  أداء  مستوى 
العضوية  ذات  المهنية  والمنظمات  والهيئات 

حسن  يضمن  بما  للمحاسبين  الدولي  اإلتحاد  في 
الدولية  والممارسات  بالمعايير  وتقيدهم  أدائهم 

ذات العالقة.

وأساسي  مهم  دور  للمجمع  فإن  تعلمون  وكما 
الدولية إلعداد  المعايير  في ترجمة وتحديث ونشر 
في  الدولية  المحاسبة  ومعايير  المالية  التقارير 
ورقابة  للتدقيق  الدولية  والمعايير  العام  القطاع 
الجودة وأخالقيات المهنة. حيث إعتمد المجمع من 
كل من مؤسسة المعايير الدولية واإلتحاد الدولي 
للمحاسبين وشركة وايلي لترجمة هذه اإلصدارات 
وبشكل حصري للغة العربية وتوزيعها على نطاق 

العالم العربي.

الجهود  أننا بفضل من اهلل وبفضل  اختصر ألقول 
مستمرون  المهنية  برسالتنا  وإليماننا  المخلصة، 
في تحقيق أهدافنا الخيرة انطالقا من مسؤولياتنا 
ونعمل  العربية،  المحاسبة  مهنة  تطوير  في 
نقدمه،  فيما  قدراتنا  لتطوير  وإخالص  جهد  بكل 
جيل  وتأهيل  لتدريب  األمام  إلى  دائما  وتطلعنا 
وتسليحه  متقدم  بشكل  العرب  المحاسبين  من 

بقدرات مهنية عالية لخدمة وطنه وأمته.

طالل أبوغزاله
رئيس المجمع
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رسالتنا:
التعليم واالمتحان  برامج  القدرات من خالل  المهني وبناء  والتدقيق والسلوك  المحاسبة  إرساء معايير 

والتأهيل المعترف بها دوليًا.

رؤيتنا:
• تطبيق وتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاعين العام والخاص.	
• رفد السوق العربية بالمحاسب القانوني المؤهل تأهياًل دوليًا. 	
• تطوير وتسهيل نشر المعلومات وتبادلها في المسائل المهنية بين المحاسبين الممارسين. 	
• تعزيز حضور المحاسبين القانونيين في المنتديات الدولية.	

طموحاتنا:
• الثقة: اإللتزام بأهدافنا وإتجاهاتنا، وتوفير اإلجابات بشكل واضح  ومباشر	
• اإللتزام: اإللتزام تجاه األعضاء والعمالء وتكريس نشاطاتنا لخدمتهم وخدمة المهنة وتطويرها	
• تميز الخدمة: تقديم خدمة متميزة وبأعلى المستويات لتحقيق رضا أعضائنا وعمالئنا	
• تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات: اإلستثمار في الموارد البشرية وتوفير الفرصة  لهم للتأهيل 	

تأهياًل دوليًا
• والمشاركين 	 المستثمرين  وتمكين  المالية،  المعلومات  وجودة  الدولية  المقارنة  تعزيز  الشفافية: 

والتدقيق  المحاسبة  معايير  إرساء  خالل  من  واعية  اقتصادية  قرارات  إتخاذ  من  السوق  في  اآلخرين 
والسلوك المهني  وبرامج التعليم واالمتحان والتأهيل المهني المعترف بها دوليًا.
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لماذا
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

الدولية . 1 المهنية  الهيئات  من  العديد  في  عضو 
 ،)IFAC( للمحاسبين  الدولي  )االتحاد  مثل 
المحاسبة  وبحوث  لتعليم  العالمية  اللجنة 
واإلجتماعي  اإلقتصادي  والمجلس   ،)IAAER(

.)ECOSOC( لألمم المتحدة
مكلفة . 2 وحيدة  عربية  كجهة  حصري  إنفراد 

المعايير  مؤسسة  عن  يصدر  ما  كل  بترجمة 
الدولية واإلتحاد الدولي للمحاسبين والمؤسسة 
إلعداد  دولية  معايير  من  وايلي  األمريكية 
الدولية  المحاسبة  ومعايير  المالية  التقارير 
ومعايير التدقيق ومعايير المحاسبة في القطاع 
الصغيرة  للمنشآت  الدولية  والمعايير  العام  

ومتوسطة الحجم إلى اللغة العربية.
تطبيق . 3 على  الدول  حث  على  المجمع  يعمل 

وتبني معايير المحاسبة الدولية وتشجيع الدول 
ينسجم  بما  معاييرها  تعديل  على  األخرى 
حيث  الدولية،  المحاسبة  معايير  مع  ويتوافق 
لمعايير  األردن  تبني  في  األكبر  الدور  له  كان 
المحاسبة الدولية في القطاع العام عام 2014.

تقدم . 4 التي  العربي  الوطن  في  الوحيدة  الجهة 
شهادات مهنية متخصصة صادرة باللغة العربية 
الدولية  والمعايير  والتدقيق  المحاسبة  بمجاالت 
المحاسبين  وتؤهل  المالية  التقارير  إلعداد 
المستويات  بأعلى  الماليين  والمدراء  والمدققين 
سوق  في  يحتاجونها  التي  والمهنية  العملية 
العمل. حيث تراعي الشهادات المهنية خصوصية 
التشريعات لجميع الدول العربية بما يتيح للمشارك 

إكتساب أعلى قدر من المعرفة وتطبيقها.
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علمية . 5 ومراجع  مناهج  وتطوير  تصميم 
من  والعديد  المجمع  عن  الصادرة  للشهادات 
جوانب  كافة  تغطي  التي  المهنية  الجهات 
التأهيل المحاسبي المهني ،  حيث يعمل المجمع 
المناهج   هذه  تحديث  على  دوري  وبشكل 
في  المتسارعة  والتحديثات  التطورات  لتواكب 
والمعايير  المالية  واإلدارة  المحاسبة  مجال 

المحاسبية الدولية. 
الدول . 6 من  العديد  وإعتراف  إمتياز  على  حاصل 

العربية كواحد من الجهات المهنية التي تعطي 
بإجتيازه  التدقيق  مهنة  مزاولة  حق  المحاسب 
معتمد  قانوني  عربي  دولي  »محاسب  لمؤهل 

.»)IACPA(
في  . 7 التأهيلية  المجمع  امتحانات  عقد  إمكانية 

نفس  في  العربية  والمدن  العواصم  مختلف 
وتوفيرًا   الطلبة  ًعلى  تسهيال  والوقت  اليوم 
خالل  من  وذلك  والتكلفة،   والجهد  للوقت 
إمتحان  منتشرة وموزعة  واحد وثالثون مركز 
والمنظمات  والهيئات  العربية  الجامعات  على   

التعليمية واألكاديمية .
في . 8 التدربية  الدورات  وعقد  تصميم  إمكانية 

المحاضرين  من  نخبة  وبوجود  عربي،  بلد  أي 
والتدقيق  المحاسبة  مجاالت  في  العرب 
العالقة  ذات  والمواضيع  اإلسالمي  والتمويل 
خدمة  وتوفير  الدولية،  المعايير  ألعلى  وفقًا 
تحديد اإلحتياجات التدريبية بما يحقق أفضل 
دنيا  في  المستجدات  أهم  ومراعاة  النتائج 

المال واألعمال.
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عضويات وإتفاقيات عربية ودولية

العضويات الدولية:
1 .)IFAC( االتحاد الدولي للمحاسبين
2 .)IAAER( اللجنة العالمية لتعليم وبحوث المحاسبة
3 .)ECOSOC( عضو إستشاري في المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم المتحدة
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إتفاقيات التعاون:

التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة 
)IFRS( المالية

جامعة النجاح الوطنية

)Wiley( جامعة القدس ابوديسشركة وايلي
جامعة القدس المفتوحة – طولكرمجامعة كامبريدج

جامعة فلسطين األهلية - بيت لحمجامعة اليرموك
جامعة طالل ابوغزالةجامعة االسراء
في جامعة دمشق العليا  للدراسات  أبوغزاله  طالل  كلية 

إدارة األعمال
مذكرة جامعة الزرقاء  / المجازين   المحاسبة  خبراء  نقابة 

تفاهم
سوق االوراق المالية الليبيجامعة عجمان

– الجامعة العربية االمريكية الحسابات  ومدققي  المحاسبين  جمعية 
االماراتية

ازاليا الدولية لإلستشارات المهنيةجامعة القدس المفتوحة - بيت لحم
المعهد العربي للمحاسبين والقانونيينجامعة الخليل

The Family Business Governance جامعة بيت لحم
Center

مركز هايتك للتدريبجامعة فلسطين
المجموعة اإلستشارية للتدريب المهني-جامعة األزهر – غزة

طالل ابوغزاله
وزارة المالية األردنيةالجامعة االسالمية – غزة



حقائق
وأرقام

يضم المجمع 
2000 عضوًا

أصدر المجمع 67  
كتابًا مترجمًا  

للغة العربية

صمم  المجمع 
وّطور  3  مناهج 

مهنية

يمنح المجمع  3  
شهادات مهنية 

خاصة به 

نظم المجمع ما يعادل 
1500  دروة تدربيبة في 
مجاالت مهنية مختلفة، 
وبحضور 20000 مشارك

عقد المجمع أكثر من  
50 إتفاقية تعاون في 
مختلف أرجاء الوطن 

العربي

للمجمع 4 فروع  و80 
مكتب تمثيلي حول 
العالم و36 مركز 

إمتحان
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قالوا
في المجمــــــــــع

)IFAC( اإلتحاد الدولي للمحاسبين

المتخصصة  المهنية  الهيئات  الدولي إحدى  المجمع 
ترجمة  عملية  مجال  في  والرائدة  العالم  حول 

المعايير الدولية ونشرها باللغة العربية

تم تسليط الضوء على المساهمات القيّمة والدور 
ترجمة  في  المجمع  به  يقوم  الذي  اإلستراتيجي 
المواد الصادرة عن كل من مجلس معايير التدقيق 
والتأكيد الدولي، ومجلس معايير السلوك االخالقي 
المحاسبة  معايير  ومجلس  للمحاسبين،  الدولية 

الدولية في القطاع العام للغة العربية.

البنك الدولي واإلتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين 
للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  يشكران 
القانونيين على دعمهم المستمر لنشاطات وجهود 

اإليفاك في منطقة الشرق األوسط.
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IFRS Foundation مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

المجمع الدولي – مؤسسة مهنية تسعى من خالل 
وتمويل  وتطوير  تسهيل  في  المتواصلة  جهودها 
بالمواد  الخاصة  المرجعية  للمواد  العربية  الترجمة 

التعليمية.

وذلك خالل إطالق مبادرة التعليم بتطوير سلسلة 
أساس  على  القائمة  التعليمية  المواد  من  شاملة 
تدريسها  في  المعايير  مدربي  لمساعدة  اإلطار 
على  وليعملوا  فعالية،  أكثر  نحو  على  للمتدربين 
العالقة  وذوي  المهتمين  قدرة طالبهم من  تطوير 
لتطبيق  الالزمة  والتقديرات  األحكام  إصدار  على 
والمعايير  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 

الصغيرة  للمنشآت  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية 
والمتوسطة. 

 )IASB( كما نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية
كإحدى  المجمع  حول  متخصصة  مهنية   مقالة 
ترجمة  عملية  في  الرائدة  المهنية  المؤسسات 
المعايير  هذه  نشر  في  ودورها  الدولية  المعايير 
باللغة العربية على مستوى العالم، حيث تم تسليط 
التي  والصعوبات  وإنجازاتها  نجاحاتها  على  الضوء 

واجهتها في عملية ترجمة.
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صورة عن المقالة المنشورة من قبل مجلة الشرق 
األوسط لألعمال

ممارسة األعمال في الشرق األوسط:
ترجمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى 

اللغة العربية.

تجربة  عن  لألعمال  األوسط  الشرق  مجلة  نشرت 
القانونيين   للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع 
ونشرها  العربية  اللغة  إلى  المعايير  ترجمة  في 

المعايير  هذه  لنشر  الترويجي  ودورها  وتوزيعها، 
تعريفية  ندوات  عقد  مثل  إنتشارها،  وتوسيع 
ومؤتمرات مهنية ودورات تدريبية متخصصة على 
والمهنيين  الطالب  العربي تستهدف   العالم  نطاق 

واألكاديميين وذووي اإلختصاص.

 Middle East Business magazine  مجلة الشرق األوسط لألعمال
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2015/6/7 - جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية – )رسالة شكر على قبول الدكتور طالل أبوغزاله 	 
الرئاسة الفخرية للجمعية،  ودرع تذكاري تقديرًا للجهود  المبذولة من قبل الدكتور أبوغزاله دعمًا 

للجمعية( 
2014/2/3 - اإلتحاد الدولي للمحاسبين )رسالة شكر تشيد بجهود المجمع ودوره في تطوير الترجمات 	 

إلى اللغة العربية( 
2013/10/7 - جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية- فلسطين )رسالة شكر على تزكية 	 

الجمعية لعضوية اإلتحاد الدولي للمحاسبين وحصوله على العضوية(
2012/12 - جامعة اليرموك، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية )رسالة شكر على تقديم ورشة عمل 	 

معايير  على  التعديالت  أحدث  على  المدربين  إدارة  بعنوان  الجامعة  في  التدريسية  للهيئة  مجانية 
المحاسبة الدولية، باإلضافة إلى منح إصدارات مهنية مجانية(

2011/7/21 – مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )رسالة شكر على ترجمة وتطوير 	 
للمنشآت  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  على  المدربين  بتدريب  الخاصة  التدريبية  المادة 

)IFRS for SMEs( الصغيرة ومتوسطة الحجم
إصدارت 	  منح  على  شكر  )رسالة  لبنان  لبنان-  في  المجازين  المحاسبة  خبراء  نقابة   -2011/11/5

مهنية مجانية باإلضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق مذكرة تفاهم تخدم المهنيين في البلدين(
) رسالة 	  )أنيرا(- فلسطين  األدنى  الشرق  الالجئين في  األمريكية إلغاثة  المؤسسة   -  2009/2/17

شكر على منحة الدكتور طالل ابوغزاله ألبنائه في فلسطين(

دروع ورسائل الشكر
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2009/2/10 – جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية - )رسالة شكر على منحة الدكتور طالل 	 
أبوغزاله ألبنائه في فلسطين(

2009/2/15 – الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة للشؤون التجارية والصناعية والزراعية 	 
– فلسطين )رسالة شكر على منحة الدكتور طالل ابوغزاله ألبنائه في فلسطين(

)رسالة شكر على منح إصدارات مهنية مجانية 	  األردن   – األردني  المحاسبة  ديوان   –  2005/2/13
لديوان المحاسبة(

2002 – السلطة الوطنية الفلسطينية – فلسطين )رسالة شكر على منحة الدكتور طالل ابوغزاله 	 
ألبنائه في فلسطين(

درع تكريمي للمجمع – جمعية مدققي الحسابات األردنية )شريك مهني للمؤتمر الحادي عشر(	 
درع تكريمي للمجمع – جمعية المدققين الداخليين األردنية )رعاية حفل اإلطالق للجمعية(	 
درع تكريمي للمجمع – جامعة الزرقاء	 
درع تكريمي للمجمع – جامعة اليرموك	 
درع تكريمي للمجمع – الجامعة األلمانية 	 
درع تكريمي للمجمع -  جمعية مدققي الحسابات اإلماراتية 	 
درع تكريمي للمجمع – سوق المال الليبي 	 
درع تكريمي للمجمع – جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية 	 
درع تكريمي للمجمع – غرفة التجارة والصناعة في فلسطين  	 
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البعد اإلقليمي والدولي 
ومسـؤوليتنـا اإلجتمـاعيـة
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والدولي  اإلقليمي  اإلجتماعي  لدوره  إستجابة 
الدولية  الهيئات  مع  بالتعاون  المجمع  قام 
والعربية التالية خدمة للمهنة وتطويرها في 

العالم العربي والعالم:-

 IFRS Foundation  التعاون مع مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

عن مؤسسة المعايير الدولية 
والمساءلة  الشفافية  الدولية وتحقيق  المعايير  ربحية مهمتها تطوير  هي مؤسسة غير 
العامة عن  المصلحة  إلى خدمة  العالم، يهدف عملها  المالية حول  األسواق  والكفاءة في 

طريق تعزيز الثقة والنمو واإلستقرار المالية طويل األجل في اإلقتصاد العالمي.

العالقة بين المجمع والمؤسسة
منذ عام 1998- وحتى اآلن تم تكليف المجمع من قبل المؤسسة بترجمة وتسهيل ونشر 
معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير في المنشآت 
الصغيرة ومتوسطة الحجم وتطوراتها منذ عام IFRS for SMEs( 2009(، التحديثات على 
 IFRS( معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

for SMEs( عام 2009.

الخبراء  فريق  في  المجمع(  إدارة  مجلس  رئيس   ( أبوغزاله  طالل  األستاذ  لعضوية  وكان 
الحكومي الدولي المعني بالمعايير المحاسبية الدولية واإلبالغ )ISAR (/ وهو أحد الهيئات 
إدارة  مجلس  وعضوية   ،UNCTAD والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  المنبثقة 
لجنة معايير المحاسبة الدولية )IASC(، المملكة المتحدة )1988-1990(. األثر العميق  بهذا 

التكليف.
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1 . IFRS المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  وبالتعاون مع مؤسسة  المجمع  في عام 2015 عقد 
الثقافة  والشباب وتنمية  الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير  Foundation وتحت رعاية معالي 
المجتمع وجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات اإلماراتية ورشة عمل » تدريب المدربين TOT »على 
معايير المحاسبة الدولية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الفترة ما بين 10-12 فبراير 

2015، أبو ظبي – اإلمارات العربية المتحدة.

تعليم . 2 حول  العمل  بورشة  الخاصة  المادة  من  الثاني  والجزء  األول  الجزء  وتمويل  وتسهيل  ترجمة 
البنك  بالتعاون مع  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  المالية لمنطقة  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير 

الدولي ومؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عام 2013.
كان هدف هذه الورشة تدريب حملة شهادة CPA  على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 

الشرق األوسط »تعليم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أساس اإلطار«.

وتختص هذه المواد بتقديم الدعم لتدريب طالب شهادة محاسب قانوني )CA( أو محاسب قانوني 
معتمد )CPA( )أو ما يعادلها( على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القائمة على أساس اإلطار:

المرحلة 1: دورة أولى للطالب حول إعداد التقارير المالية؛( 1)
(2 ) )CA( المرحلة 2: دورة متوسطة حول إعداد التقارير المالية للحصول على مؤهل محاسب قانوني

أو محاسب قانوني معتمد )CPA( أو ما يعادلها، 
قانوني ( 3) محاسب  أو   )CA( قانوني  محاسب  مؤهل  على  مباشرة  الحصول  قبل  دورة   :3 المرحلة 

معتمد )CPA( أو ما يعادلها.
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الصغيرة . 3 المنشآت  في  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  بعنوان  عمل  ورشة  المجمع  عقد 
ومتوسطة الحجم خالل الفترة ما بين 27-29 نوفمبر 2012 في مدينة أبو ظبي مع مؤسسة المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية ودائرة التنمية اإلقتصادية التابعة لحكومة أبو ظبي.

في عام 2011 عقد المجمع وبالتعاون مع مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومؤسسة . 4
DUBAI SME ورشة عمل متخصصة خالل  محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الفترة الواقعة ما بين 27-29 سبتمبر  في دبي – اإلمارات العربية المتحدة بعنوان » تدريب المدربين 

.»TOT

حيث قام المجمع بتسهيل وتمويل وترجمة 32 وحدة تدريبية خاصة بهذا المؤتمر، كما قام المجمع  
أيضًا بترجمة العروض التقديمية التي غطت أيام الورشة التدريبية.

 )IASB( هدفت ورشة العمل التي قدمها طاقم تدريبي متخصص من مجلس معايير المحاسبة الدولية
التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  على  للتدريب  وتأهيلهم  اإلقليميين  المدربين  قدرات  تطوير  إلى 
تنفيذ  لتعزيز  الفرصة  وإتاحة   ،)SMEs( الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  )IFRS( في  المالية 
عالي الجودة للمعايير الدولية في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الوطن العربي، باإلضافة 
إلى توفير منتدى مهني بين المدربين لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المتعلقة بالمعايير الدولية 
للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم )SMEs(، حيث كان المتحدث الرئيسي في المؤتمر سمو الشيخ 
أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية االقتصادية الملحقة بإمارة دبي، وسعادة الدكتور طالل 

أبوغزاله رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ورئيس مجموعة طالل أبوغزاله الدولية.

5 .  'Who we are and what we do' مشروع
أبدى مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( رغبته بأن نكون نحن من يتولى ترجمة هذا المشروع 
ويُعرض هذا الملف ضمن قائمة المنشورات باللغة العربية الصادرة عن المجمع الدولي على الموقع 

اإللكتروني الخاص بمؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

يندرج هذا المشروع تحت مظلة األعمال التي تهدف لنشر وتطوير المعرفة.

ترجمة وتمويل الرسالة المفتوحة من رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية ألعضاء المجلس إلى . 6
 Open letter from Hans Hoogervorst, .اللغة العربية وإتاحتها على الموقع اإللكتروني الخاص بهم

 Chairman of the IASB
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ترجمة وإعداد ملخصات فنية عن معايير المحاسبة الدولية IASs  والمعايير الدولية إلعداد التقارير . 7
المالية IFRSs الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ونشرها على الموقع اإللكتروني الخاص 

بالمجمع ومؤسسة المعايير.

8 .e-IFRS إدراج محتويات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضمن
يهدف هذا المشروع لتوفير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية في المنشآت الصغيرة وموسطة الحجم IFRS for SMEs للمهتمين والقارئين بصيغة إلكترونية 

على موقع مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منذ عام 2009.

تونس،  ليبيا،  الكويت،  مصر،  العراق،  لبنان،  سوريا،  األردن،  التالية:  الدول  المشروع  هذا  يغطي 
فلسطين،  البحرين،  اليمن،  المتحدة،  العربية  اإلمارات  السودان،  السعودية،  قطر،  عُمان،  المغرب، 
باإلضافة إلى جميع األعضاء والمشتركين والمهتمين من أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية على 

مستوى العالم

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مع لغة تقارير األعمال الموسعة: وهي أداة طورتها مؤسسة . 9
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدعم اإلطالع على تصنيف المعايير وفهمها. 

وتصنيف  في عرض  اإلنترنت  على شبكة  يعتمد  نظام   XBRL الموسعة  األعمال  تقارير  لغة  تعتبر 
من  تزيد  طرق  بعدة  شرائح  في  تجميعها  يمكن  بحيث  المنظمة،  ملفات  في  الموجودة  المعلومات 
فعالية النشر اإللكتروني للمعلومات المحاسبية،  يزيد هذا النظام من كفاءة  وجودة توفير البيانات 

المالية الالزمة.

العربية ونشره على الموقع الخاص  اللغة  المجمع  ومنذ عام 2006 بترجمة هذا النظام إلى  يقوم 
بمؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

إتاحة اإلصدارات اإللكترونية بصيغة HTML وPDF لكافة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية . 10
بما في ذلك معايير المحاسبة الدولية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 – الدولية  المحاسبة  الصادرة عن مجلس معايير  الداعمة  الوثائق  الدائمة وجميع  اللجنة  وتفسيرات 
إرشادات التطبيق واألمثلة التوضيحية وإرشادات التنفيذ وأسس اإلستنتاجات وجميع المالحق )باللغة 

اإلنجليزية( وأي تنقيحات فور توفرها.
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International Federation of Accountants التعاون مع  اإلتحاد الدولي للمحاسبين

عن اإلتحاد
لخدمة  وتهدف  العالم  نطاق  على  والتدقيق  المحاسبة  مهنة  ترعى  ربحية  غير  منظمة 
قوية  وإقتصاديات  وأسواق  مؤسسات  تطوير  في  المساهمة  خالل  من  العامة  المصلحة 
ومستدامة. يضم اإلتحاد الدولي للمحاسبين الذي تم تأسيسه في عام 1977 ما مجموعه 
في  محاسب  مليون   2.84 يقارب  ما  يمثل  حيث  ومنطقة،  دولة   130 في  وزمياًل  عضوًا   175

القطاع العام وميادين التعليم والخدمة الحكومية والصناعة والتجارة. 

العالقة بين المجمع واإلتحاد 
إنتخب المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين لعضوية »اإلتحاد الدولي للمحاسبين« 
الدولية  اللجنة  تأسيس  منذ  وذلك  أبوغزاله،  طالل  األستاذ  إدارته  مجلس  برئيس  ممثلة 

لمهنة التدقيق وهي إحدى لجان اإلتحاد الدولي للمحاسبين.

وكان من أهدافها الرئيسية تحسين جودة ووحدة ممارسة المهنة في العالم من خالل ما 
يلي:-
• إصدار معايير دولية للتدقيق والخدمات ذات العالقة.	
• إصدار إرشادات على تطبيق المعايير الدولية للتدقيق.	
• تنمية دعم المعايير الدولية للتدقيق والخدمات ذات العالقة من قبل المشرعين وأسواق 	

األوراق المالية.

 ،)IFAC( هذا ويذكر بأن األستاذ طالل أبو غزاله عضو مجلس إدارة االتحاد الدولي للمحاسبين
الواليات المتحدة األمريكية )1992(.
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الواليات   ،)IFAC( للمحاسبين  الدولي  لالتحاد  التابعة  االستشارية  القطاع  لجنة  وعضو 
المتحدة األمريكية )2006-2003(.

مراجعة . 1 يتولى عملية  نكون نحن من  بأن  رغبته  للمحاسبين  الدولي  اإلتحاد  أبدى  في عام 2011، 
لمواد قامت جهة عربية أخرى بترجمتها للغة العربية وتحكيم هذه المواد لغايات عرضها على الموقع 

اإللكتروني لإلتحاد الدولي للمحاسبين – الواجهة العربية -.
في عام 2014 تم إنضمام  المجمع الدولي لإلتحاد الدولي للمحاسبين كشريك محتمل لبناء القدرات . 2

والتدريب والتأهيل في كل من البلدان، غانا، رواندا، أوغندا.
اإلتحاد مع حق . 3 السنوية لإلتحاد حيث يملك عضوية كاملة في  المجمع سنويًا باإلجتماعات  يشارك 

التصويت على القرارات وإنتخاب رئيس اإلتحاد ونوابه وأعضاء اللجان الفرعية.
كما يقوم المجمع بترجمة وإصدار المواد التالية وبشكل دوري والصادة عن اإلتحاد:-. 4

كتاب 	  من   نسخة  أحدث  المجمع  أصدر  فقد  اآلن،  عام 2001 حتى  منذ  وتطوراتها  التدقيق  معايير 
إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات 

العالقة 2014.
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام منذ عام 2001 حتى اآلن، فقد تم إصدار نسخة عام 2014.	 
دليل استخدام معايير التدقيق الدولية في عمليات تدقيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة -إرشادات عملية 2011 	 
دليل رقابة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- اإلصدار الثالث 2011.	 
ترجمة العديد من المقاالت المهنية المتخصصة والصادرة عن اإلتحاد ) تكون متاحة لألعضاء فقط( 	 

إلى اللغة  العربية.
مكافحة غسيل األموال طبعة عام 2004.	 
كتيب أخالقيات المهنة، وتعتبر نسخة عام 2014 أحدث نسخة.	 
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سنز  أند  وايلي  جون  شركة  مع  التعاون 
إنترناشونال

John Wiley & Sons International Rights, Inc.

عن الشركة 
تقدم شركة وايلي لألبحاث العالمية حلول محتوى 
والممارسات  والتعليم  األبحاث  مخرجات  لتطوير 
االنترنت  شبكة  على  أدوات  بواسطة  المهنية 
مرجعية  وأعمال  بيانات  وقواعد  وكتب  ومجالت 
وبروتوكوالت مختبرية. وبما يمتاز به كل مجال من 
الرئيسية  والمهنية  والعلمية  األكاديمية  المجاالت 
ذلك  في  بما  قوة  من  المميزة  التجارية  والعالمات 
وايلي بالكويل )Wiley Blackwell( ووايلي في سي 
ايتش )Wiley VCH(، تتشارك وايلي مع أكثر من 

800 مجتمع رفيع المستوى يمثلون مليوني عضو. 

تخدم وايلي للتعليم الدولي طالب البكالوريوس 
مدى  المستمر  والتعليم  العليا  والدراسات 
استراليا.  في  الثانوية  المدارس  وطلبة  الحياة 
وسائل  كافة  في  تعليمية  مواد  وايلي  وتنشر 
منصتنا  بلس،  وايلي  خالل  من  وباألخص  االعالم 
التعليم  لمصادر  االنترنت  المتكاملة على شبكة 
والهندسة  العلوم  برامجنا  وتستهدف  والتعلم. 
وعلوم الحاسوب والرياضيات واألعمال والمحاسبة 
الطهي  وفنون  والضيافة  والجغرافيا  واالحصاء 

والتعليم وعلم النفس واللغات الحديثة.

العالقة بين المجمع ووايلي
للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  من  حرصًا 
القانونيين على تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق، 
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ألعضائه  والمهنية  المحاسبية  خدماته  وتقديم 
ونتيجة  السواء،  على  العرب  المواطنين  ولجميع 
لتزايد النشاط المالي عبر الحدود فأصبحت أسواق 
المال معتمدة أكثر على بعضها البعض، وكلما 
بعضها  على  معتمدة  المالية  األسواق  أصبحت 
البعض أكثر يكون هناك حاجة أكبر لوضع معايير 
تنظيم  إلى  تتطرق  دوليًا  ومقبولة  بها  معترف 
سوق رأس المال، ومن هنا حرص المجمع وكجهة 
هذه  من  ترخيص  على  بالحصول  وحيدة  عربية 

المؤسسة لترجمة وطباعة ونشر :-
• المالية )كتاب 	 التقارير  الدولية إلعداد  المعايير 

 ،2006 لألعوام  وايلي  العملي(  التنفيذ  ودليل 
حقوق  على  حصولنا  إلى  باإلضافة   ،2011  ،2008
التنفيذ  ودليل  كتاب  ونشر  وطباعة  ترجمة 

العملي لعام 2016.
• )دليل 	 المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير 

الجيب(.

مجلس  معايير  لتفسير  اإلصدارات  هذه  جاءت 
بحيث  واضحة  بطريقة  الدولية  المحاسبة  معايير 
المعايير  مرة  ألول  تتبنى  التي  للجهات  يمكن 
الكتب  هذه  وتوضح  الموضوع.  فهم  الدولية 
شروحات  باستخدام  للمعايير  العملي  التطبيق 
إلى  إضافة  بسيطة،  وأمثلة  التطبيق  سهلة 
مواجهة التحديات التي تواجه المدقق أو المحاسب 
في تطبيق هذه المعايير وقراءة وفهم البيانات 
المالية وفقا لها، وتقديم وسائل مساعدة تعليمية 
من  اختيار  وأسئلة  مدروسة،  حلول  شكل  على 

متعدد )مع األجوبة(، وآراء عملية متبصرة.
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- CIE التعاون مع هيئة اإلمتحانات الدولية
كامبردج

عن الجامعة 
الناطق  العالم  مستوى  على  الثانية  الجامعة  هي 
المركز  واحتلت   1209 عام  تأسست  اإلنجليزية،  باللغة 
 QS األول على ترتيب جامعات العالم حسب تصنيف
لعام 2010 متجاوزة هارفارد األميركية ألول مرة منذ 7 

سنوات. تعتبر من أكثر الجامعات تميزا في العالم.

وهي واحدة من أكبر الجهات المانحة لبرامج ومؤهالت 
التعليم الدولي وهي منظمة غير ربحية.  وتستثمر 
برامجها  لتحسين  والتطوير  البحث  في  دائمًا 

ومؤهالتنا واالرتقاء بها.

للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  عالقة 
 CIE الدولية  اإلمتحانات  القانونيين مع هيئة 

- كامبردج

إعتمدت جامعة كامبردج – هيئة اإلمتحانات الدولية 
دولي  »محاسب  المجمع  مؤهل  كامبردج   -  )CIE(
عشرة  من  ألكثر   »)IACPA( معتمد  قانوني  عربي 
أعوام تم من خاللها التعاون لتأسيس قاعدة راسخة 
والجودة  بالمهنية  اإلمتحانات  سير  عملية  تضبط 
بما  اإلمتحانات  نظام  تطوير  إلى  باإلضافة  المطلوبة، 

يتناسب ومستوى الشهادة المهني.
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ضبط جودة اإلمتحانات
للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  إدارة  تحرص 
في  الجودة  معايير  أعلى  توفير  على  القانونيين 
خدمات  تقديم  لضمان  وذلك  المهنية،  اإلمتحانات 
مميزة لشريحة أساسية في المجتمع الدولي والعربي 
وهم المحاسبين والمدققين والمدراء الماليين الذين 

يتولون مناصب مهمة في المجتمع.

قبل  من  التأهيلية  األسئلة  نماذج  إعداد  يتم 
خبرة  لديهم  ومهنيين  أكاديميين  متخصصين 
واسعة في مجاالتهم، وإعتماد النماذج بعد مراجعة 
من  نخبة  مع  المجمع  ويتعاقد  كما  ودقيقة،  شاملة 
الذين يقومون  المصححين والمدققين والمراجعين 
ومعايير  أسس  على  بناًء  اإلمتحانات  أوراق  بمراجعة 
وشروط  معايير  مع  يتناسب  وبما  الجودة  لتطبيق 

التعليم والتأهيل المهني العالمي.

تطوير المنهاج العلمي
المجمع  بين  التعاون  تم   2013  –  2011 الفترة  خالل 
وجامعة كامبردج لتحديث وتطوير المنهاج العلمي 
معتمد  قانوني  عربي  دولي  »محاسب  لمؤهل 
إلعداد  الدولية  المعايير  على  بناًء  وذلك   »)IACPA(
التقارير المالية وبمشاركة مجموعة من المتخصصين 
أمثلة عملية  إدراج  المهنيين واألكاديميين، وقد تم 
لمساعدة  الجديد  المنهاج  في  تطبيقية  وأسئلة 
بالمواضيع  ومعرفته  فهمه  مدى  إختبار  في  الطالب 

المتضمنة في المنهاج.
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التعاون مع مشروع اإلصالح المالي الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
USAID ووزارة المالية األردنية 

USAID عن
عن  األول  المقام  في  مسؤولة  وهي  الفيدرالية  المتحدة  الواليات  لحكومة  تابعة  وكالة  هي 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تسعى  للمدنيين.  المقدمة  الخارجية  المساعدات  إدارة 
أو  الكوارث  من  وللتعافي  معيشتهم  ظروف  لتحسين  تعاني  التي  الشعوب  مساعدة  إلى 
تلك الشعوب التي تكافح للعيش في دول حرة وديمقراطية. حددت الوكالة أهدافها والتي 
تتضمن توفير المساعدة االقتصادية والتنموية واإلنسانية حول العالم لدعم تنفيذ السياسات 
الخارجية للواليات المتحدة«. تعمل الوكالة في أفريقيا وآسيا والشرق األدنى وأمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وأوراسيا. 

عن وزارة المالية األردنية 
 ،1920/4/11 بتاريخ  اإلمارة  أردنية في عهد  وزارة  أول  األردنية مع تشكيل  المالية  وزارة  نشأت 
تهدف هذه الوزارة لرسم السياسة المالية للدولة واإلشراف على تنفيذها، توجيه االستثمار 
الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة، إدارة الدين الحكومي الداخلي والخارجي، 
تحقيق التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية خدمة لالقتصاد الوطني وذلك 

بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العالقة.

عالقة المجمع بــ  USAID ووزارة المالية األردنية
قام المجمع الدولي بالتعاون مع وزارة المالية وبتمويل من USAID بإطالق مشروع تبني 
وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )في المملكة األردنية الهاشمية( من 
خالل العديد من الورشات والندوات التعريفية بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، 
التي تكللت بقرار مجلس الوزراء األردني ممثاًل بوزارة المالية األردنية بتبني وتطبيق معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك في جلسته المنعقدة يوم األحد بتاريخ 2014/11/2 
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بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية في األردن رقم 73 لسنة 
.2003

ومن أجل تحقيق أحد أهداف المجمع في نشر معايير المحاسبة وتعزيز الشفافية والرقابة 
على البيانات المالية في القطاع العام، كثف المجمع من جهوده خالل العامين الماضيين 
في عقد العديد من النشاطات والدورات والندوات للتعريف بمعايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام ومنها:-
في الفترة ما بين 3-5 يوليو 2011، شارك المجمع في المؤتمر اإلقليمي »دور التدريب في . 1

دعم إصالحات المحاسبة الحكومية«، نظمه كل من المركز التدريبي التابع لوزارة المالية 
الوكالة  من  الممول  المالي  اإلصالح  مشروع  من  وبدعم  المجمع  مع  بالتعاون  األردنية 

األمريكية للتعاون الدولي.
في 10 سبتمبر 2011، عقد المجمع  ندوة متخصصة حول »معايير المحاسبة الدولية في . 2

الحكومية وعدد من  الدوائر  140 مشارك من كافة  يزيد عن  ما  العام«، حضرها  القطاع 
النواب واألعيان وتم توزيع كتاب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجانًا على 

المشاركين. 
دورة . 3 المحاسبة  ديوان  مقر  في  المجمع  عقد   2011 سبتمبر   15-12 بين  ما  الفترة  في 

متدربًا   162 فيها  وشارك  المخاطر«  على  المبني  والرقابة  »التدقيق  بعنوان  متخصصة 
من مختلف الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة، حيث جاءت هذه الدورة تنفيذًا لتوصيات 

الندوة السابقة حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
في ديسمبر 2011 عقد المجمع يوم علمي مفتوح بالتعاون مع جامعة اإلسراء حول »معـايير . 4

الفسـاد  لمكافحة  اإلستباقية  اإلجراءات  والخاص«  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسـبة 
اإلقتصادي والتي نظمتها دائرة العالقات الثقافية والعامة في الجامعة بالتعاون مع المجمع.

األمريكية . 5 الوكالة  الممول من  المالي  االصالح  نظم مشروع   –  2013 نوفمبر   27  – عمان 
للتنمية الدولية )USAID( وبالتعاون مع المجمع ورشة عمل بعنوان »معايير المحاسبة 

الدولية في القطاع العام«.
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مادبا- 12 حزيران 2014- نظم مشروع اإلصالح المالي الممول من الوكالة األمريكية للتنمية . 6
الدولية )USAID( - األردن بالتعاون مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين 
كخبير دولي في مجال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ورشة عمل ولمدة 

ثالث أيام بمشاركة 23 متخصصًا ومهنيًا من مختلف مديريات وزارة المالية.
من خالل عضوية المجمع الدولية في االتحاد الدولي للمحاسبين تم ابالغ االتحاد رسميًا . 7

بقرار رئاسة الوزراء االردنية بطلب من وزارة المالية االردنية حول بتبني معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام في االردن والتنسيق مع االتحاد لمرحلة القادمة وابقائهم على 

اطالع بشكل مستمر حول المستجدات 
معايير . 8 من  مجانية  نسخ  بتوزيع  الماضية  الثالثة  السنوات  مدار  على  المجمع  قام 

الحكومية والوزارات والى  المؤسسات  العام على جميع  القطاع  الدولية في  المحاسبة 
اللجنة التوجيهية مؤخرًا لالطالع على اخر المستجدات حول معايير المحاسبة الدولية 

في القطاع العام.
عمان- 2015 نظم مشروع اإلصالح المالي الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية . 9

)USAID( - األردن بالتعاون مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين كخبير 
يوم  ولمدة  عمل  ورشة  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجال  في  دولي 
بمشاركة 23 متخصصًا ومهنيًا من مختلف مديريات وزارة المالية لتوزيع المعايير الخاصة 

بكل فريق ليتم دراستها وفهمها.
العقبة- 20 آيار 2015- نظم مشروع اإلصالح المالي الممول من الوكالة األمريكية للتنمية . 10

الدولية )USAID( - األردن بالتعاون مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين 
كخبير دولي في مجال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ورشة عمل ولمدة 
لمناقشة  المالية  وزارة  أيام بمشاركة 23 متخصصًا ومهنيًا من مختلف مديريات  ثالث 

النقاط الشائكة في المعايير وكيفية تطبيقها.
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العربي . 11 الدولي  والمجمع  المالية  وزراة  بين  مذكرة  توقيع  تم   –  2015 آب   17  – عمان 
المحاسبة  معايير  تطبيق  في  المالية  وزارة  ودعم  لمساعدة  القانونيين  للمحاسبين 
تدريبية  دورات  وتنفيذ  االستشاري  الدور  تقديم  خالل  من  العام  القطاع  في  الدولية 

متخصصة في مجال المعايير.
البحر الميت – 8 أكتوبر 2015 – كجزء من تنفيذ خارطة الطريق وفقًا لخطة 80/10  تم البدء . 12

بالوزارات والدوائر الريادية حيث تم تنفيذ اول ورشة عمل تضم المدراء الماليين من هذه 
الوزارات والدوائر وتعريفهم بمدى اهمية النظام، والحديث عن خصوصية الحسابات في 
دوائرهم لمراعاتها في النظام المالي المحوسب والبدء ايضًا بالتنسيق معهم لتدريب 
المحاسبين العاملين لديهم على كيفية التعامل مع الحسابات وفقًا لمعايير المحاسبة 

الدولية في القطاع العام.
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المؤتمرات والندوات
وورش العمل
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مؤتمرات وورشات عمل ومحاضرات توعوية 
عقدها المجمع

أبو ظبي في الفترة 10-12 فبراير 2015
تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وبحضور مجموعة من الجهات المهنية الدولية والعربية، عقد المجمع الدولي العربي 
للمحاسبين القانونين بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات اإلماراتية المؤتمر المهني الدولي 

الخامس بعنوان: »المحاسبة كأداة إلتخاذ القرار اإلقتصادي«.
كما وعقد المجمع وبالتعاون مع مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية IFRS Foundation ورشة 
عمل متخصصة  » تدريب المدربين )TOT(« على معايير المحاسبة الدولية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة 

الحجم في 12 فبراير 2015 .

عقدت وزارة المالية األردنية وبمشاركة من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ورشة عمل جاءت 
إستهدفت هذه  الريادية  والدوائر  الوزارات  بتدريب  البدء  تم  80/10. حيث  لخطة  وفقًا  الطريق  لخارطة  تنفيذًا 
الورشة المدراء الماليين من هذه الوزارات والدوائر وتعريفهم بمدى اهمية النظام، والحديث عن خصوصية 
لتدريب  معهم  بالتنسيق  ايضًا  والبدء  المحوسب  المالي  النظام  في  لمراعاتها  دوائرهم  في  الحسابات 
المحاسبين العاملين لديهم على كيفية التعامل مع الحسابات وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع 

العام. 

بالتعاون مع  األردن   - )USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  الممول من  المالي  نظم مشروع اإلصالح 
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ورشة عمل ولمدة ثالث أيام بمشاركة 23 متخصصًا ومهنيًا 

من مختلف مديريات وزارة المالية لمناقشة النقاط الشائكة في المعايير وكيفية تطبيقها.

األردن عقد   -  )USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  الممول من  المالي  اإلصالح  مع مشروع  بالتعاون 
لتوزيع  المالية  وزارة  مديريات  مختلف  من  ومهنيًا  متخصصًا   23 بمشاركة  يوم  ولمدة  عمل  ورشة  المجمع 

المعايير الخاصة بكل فريق ليتم دراستها وفهمها.

مؤتمر »المحاسبة كأداة إلتخاذ القرار اإلقتصادي«

البحر الميت –2015

العقبة/ األردن 2015

عمان/ األردن 2015
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بالتعاون مع  األردن   - )USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  الممول من  المالي  نظم مشروع اإلصالح 
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين كخبير دولي في مجال معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

العام ورشة حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

نظم مشروع االصالح المالي الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( وبالتعاون مع المجمع 
ورشة عمل بعنوان »معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام«.

عقد المجمع ورشة  عمل مجانّية حول معيار المحاسبة الدولي رقم )24( »اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة« 
العمل  القطاعات، حيث ركزت ورشة  المهنيين في مختلف  الجمعية ومجموعة من  بحضور عدد من أعضاء 
على التعريف بمعيار المحاسبة الدولي رقم )24( »اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة« وأهدافه ونطاقه وعلى 
وتم  عليها  تؤثر  التي  والعوامل  النسبية  أهميته  وعن  عنها  اإلفصاح  الشركة  على  يجب  التي  المعلومات 

توضيح خطوات تطبيقها باإلضافة إلى مناقشة حاالت عملية.

عقد   – االردن  UNDP في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  العامة وباالشتراك مع  اإلدارة  بالتنسيق مع معهد 
المجمع الدولي ورشة عمل حول مجال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والخاص.

الصغيرة ومتوسطة  المنشآت  المالية في  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  المجمع ورشة عمل بعنوان  عقد 
الحجم خالل الفترة ما بين 27-29 نوفمبر 2012 في مدينة أبو ظبي مع مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية ودائرة التنمية اإلقتصادية التابعة لحكومة أبو ظبي.

في  المحاسبة  ديوان  »دور  بعنوان  ندوة  االقتصادية  السياسات  تطوير  منتدى  مع  وبالتعاون  المجمع  عقد 
مكافحة الفساد«،  حاضر فيها عطوفة الدكتور مصطى البراري رئيس ديوان المحاسبة.

عمان/ األردن 2012 

عمان / األردن 2013 

عّمان/ األردن 2013 

عّمان/  األردن 2013 

مادبا/ األردن 2014

ورشة حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة 
الحجم 17-29 نوفمبر 2012
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نظم المجمع الدولي وبلدية دبي بالتعاون مع جمعية المحاسبين مدققي الحسابات اإلماراتية محاضرة توعوية 
ألقاها الدكتور طالل أبوغزاله حول التعليم في عصر المعرفة.

عقد المجمع وبالتعاون مع سوق المال الليبي ورشة عمل حول التغييرات الحديثة على المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية في مدينتي طرابلس وبنغازي حضرها أعضاء وطلبة المجمع وممثلي اإلدارات المالية بمختلف 

المصارف الليبية وشركات التأمين وديوان المحاسبة ومديري اإلدارات من الشركات النفطية وجهاز الرقابة.

القانونيين المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية  عقد المجمع الدولي العربي للمحاسبين 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي – اإلمارات العربية المتحدة حيث تركزت محاور المؤتمر على إطالق 

قواعد حوكمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

محمد  ومؤسسة   )IFRS( المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  مع  بالتعاون  المجمع  نظم  كما 
بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل متخصصة خالل الفترة الواقعة ما بين 29-27 

.»)TOT( سبتمبر 2011 في دبي – اإلمارات العربية المتحدة بعنوان »تدريب المدربين

هدفت ورشة العمل التي قدمها طاقم تدريبي متخصص من مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( إلى 
 )IFRS( المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  المدربين اإلقليميين وتأهيلهم للتدريب على  تطوير قدرات 
للمعايير  الجودة  عالي  تنفيذ  لتعزيز  الفرصة  وإتاحة   ،)SMEs( الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  في 
العربي، باإلضافة إلى توفير منتدى مهني  الدولية في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الوطن 
بين المدربين لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المتعلقة بالمعايير الدولية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم )SMEs(، حيث كان المتحدث الرئيسي في المؤتمر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة 
التنمية االقتصادية الملحقة بإمارة دبي، وسعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المجمع العربي للمحاسبين 

القانونيين ورئيس مجموعة طالل أبوغزاله الدولية.

المخاطر«  على  المبني  والرقابة  »التدقيق  بعنوان  متخصصة  ندورة  المحاسبة  ديوان  مقر  في  المجمع  عقد 
وشارك فيها 162 متدربًا من مختلف الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة.

عّمان / األردن 2011 

طرابلس، بنغازي ديسمبر 2012

مؤتمر »حوكمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم« 26 سبتمبر 2011 

دبي/ 26 نوفمبر 2012
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بالتعاون مع ديوان المحاسبة األردني عقد المجمع  ندوة متخصصة حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام، برعاية األستاذ طالل أبوغزاله ورئيس ديوان المحاسبة األستاذ مصطفى البراري وحضر 140 مشارك من 
كافة الدوائر الحكومية وعدد من النواب واألعيان وتم توزيع كتاب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

مجانًا على المشاركين.

عقد المجمع يوم علمي مفتوح بالتعاون مع جامعة اإلسراء حول »معـايير المحاسـبة الدولية في القطاع العام 
والخاص« اإلجراءات اإلستباقية لمكافحة الفسـاد اإلقتصادي والتي نظمتها دائرة العالقات الثقافية والعامة في 

الجامعة بالتعاون مع المجمع.

يقدمها  التي  الخدمات  حول  تعريفية  ندوة   اليرموك  جامعة  في  االدارية  والعلوم  االقتصاد  كلية  في  عقد 
المجمع ودوره في خدمة أقليم شمال األردن وتنمية المهارات.

المجمع لخدمة  التي يقدمها  الخدمات  للمعرفة عرض تقديمي شامل حول  أبوغزاله  عقد في مجتمع طالل 
المجتمع المحلي والعربي من خالل المؤهالت المهنية واإلصدارات والدورات التدريبية التأهيلية والمتخصصة 
وأهمية كل منها، كما تم اإلشارة إلى المميزات التي يحصل عليها المنضم لعضويته. وشهد هذا العرض 

حضور عدد كبير من الطلبة والمهتمين.

القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  والمجمع  الدولية  أبوغزاله  طالل  شركة  من  بمبادرة  المؤتمر  إنعقد 
بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان واإلتحاد الدولي 
للمصرفيين العرب؛ وناقش موضوعات متعددة منها الحوكمة وفحص الشفافية، والتحمل وفحص التدفق 

النقدي، التقييم وفحص االحتياطات، االوراق المالية، وفحص المشتقات، واالستثمارات والمحاسبة القضائية.

عّمان/ األردن 2011 

إربد/ األردن 2011

عّمان / األردن 2011 

عمان/ األردن 2010

مؤتمر المنتدى المالي والمحاسبي العربي تحت عنوان »قرارات قمة العشرين« إستحقاقاتها 
المالية واإلقتصادية والمحاسبية - بيروت في الفترة 22 - 23 كانون االول/ ديسمبر 2009
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دبي في نوفمبر 2009 
شارك المجمع ممثاًل برئيس مجلس إدارته الدكتور طالل أبو غزاله في مؤتمر قمة الشرق األوسط الذي عقد 
في  دبي نوفمبر 2009، وكانت الكلمة الرئيسية للدكتور طالل أبوغزاله حيث تناول فيها ثالثة محاور رئيسية 
جاءت في مقدمتها األزمة المالية واإلقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة العربية وعلى المهنة في العالم 
وفي المنطقة العربية ، أما المحور الثاني فقد تناول أوضاع المهنة في الوطن العربي وركز على ضرورة اإللتزام 
الكبار،  العشرين  أيضًا قمم  عليه  أكدت  الذي  األمر  المالية وتطبيقها وهو  التقارير  الدولية إلعداد  بالمعايير 

ولهذه الغاية طالب بإنشاء مجلس إستشاري عربي يعني بهذا الموضوع.

الشركات«  »منتدى  اجتماع  في  أبوغزاله  طالل  األستاذ  القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  رئيس  شارك 
المحاسبية الواحدة والعشرين الكبرى العابرة للقارات )FOF(، الذي جاء في أعقاب اجتماع قمة العشرين في 
لندن يوم 2 نيسان 2009، وقبلها اجتماع وزراء مالية قمة العشرين في 14 آذار 2009، حيث خصصت االجتماعات 
حيزًا كبيرًا لدور مهنة المحاسبة في تطوير الحلول واألدوات الالزمة لمعالجة األزمة المالية واالقتصادية العالمية، 
وطالبت بتطوير معايير المحاسبة الدولية بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية وهيئات صياغة المعايير 

والمنظمات المالية.

كما ركزت االجتماعات على مواضيع محددة منها: تقييم الموجودات بما في ذلك األوراق المالية، والبنود خارج 
الميزانية، والشركات المعفاة، وسرية الحسابات، وفحص المخاطر، واستمرارية الشركات، ومخصصات الخسائر، 

والشفافية واإلبالغ، وفحص المالءة، والقيمة العادلة.

عقد المجمع هذا المؤتمر في أبو ظبي بالتعاون  مع وزارة اإلقتصاد والتجارة في اإلمارات العربية المتحدة في 
الفترة من 22-23 يناير 2000 تحت شعار »إتفاقية التجارة في الخدمات وأثرها على اإلقتصاد العربي« برعاية معالي 

الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير اإلقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات وبرئاسة الدكتور طالل أبوغزاله.

الكبرى  والعشرين  الواحدة  المحاسبية  الشركات  الشركات  منتدى 
العابرة للقارات )FOF( - 7 نيسان »إبريل« 2009

المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الرابع  22-23 يناير 2000- أبو ظبي

قمة الشرق األوسط للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمحاسبة 
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البحرينية  والمراجعين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  مع  باإلشتراك   1993 المنامة  في  المؤتمر  هذا  عقد 
واللجنة الدولية لخبراء المحاسبة واإلبالغ التابعة لألمم المتحدة تحت شعار » التحديات التي تواجه المحاسبين 
العرب » برعاية رئيس وزراء البحرين صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث ناقش 

هذا المؤتمر مجموعة من أوراق العمل حول الصعوبات التي تواجه المحاسبين العرب وسبل التغلب عليها.

عقد هذا المؤتمر في عمان باإلشتراك مع اإلتحاد الدولي للمحاسبين وبرعاية صاحب السمو الملكي الحسن 
بن طالل تناول مواضيع مهنية مثل المحاسبة والتنمية.

عقد هذا المؤتمر في تونس وبرعاية رئيس الجمهورية التونسية آنذاك الحبيب بروقيبة، تناول موضوع تطوير 
مهنة المحاسبة في العالم العربي باإلشتراك مع اإلتحاد الدولي للمحاسبين.

المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الثاني 20-22  آذار  1990- األردن

المؤتمر المحاسبي العربي الدولي األول 23-25 نوفمبر  1985- تونس

المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الثالث 10-12 نيسان  1993- المنامة 
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 – السنوي  السنغافورية  الجمعية  وإجتماع  للمحاسبين  الدولي  لإلتحاد  السنوي  اإلجتماع 
سنغافورة، سنغافورة 2015

مؤتمر المحاسبة الدولي ) تعاون اليوم – واقع الغد( المؤسسة الماليزية للمحاسبة – كوااللمبور، 
ماليزيا 2015

جمعية  األردن،  والتدقيق«  المحاسبة  مهنة  عالمية  »نحو  عشر  الحادي  المهني  العلمي  المؤتمر 
المحاسبين األردنيين - 2015

منتدى المصلحة العامة الدولي – جهاز أبو ظبي للمحاسبة بالتعاون مع اإلتحاد الدولي للمحاسبين(- 
أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة - 2015

منتدى التواصل اإلقتصادي الخليجي األردني، األردن – 2015

الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، 
البحر الميت، األردن - 2015

الحسابات  ومدققي  المحاسبين  جمعية  والحوكمة،  والتدقيق  للمحاسبة  الرابع  الدولي  المؤتمر 
اإلماراتية، دبي، اإلمارات العربية المتحدة - 2014

المنتدى الدولي لواضعي معايير المحاسبة )IFASS(  والمجموعة اآلسيوية – األوقيانوسية لواضعي 
المعايير )AOSSG( - نيودلهي- الهند- 2014

المحاسبين  جمعية  ونزاهة،  جودة  كفاءة،  الحسابات  تدقيق   – الثاني  الدولي  المهني  المؤتمر 
القانونيين الفلسطينية، فلسطين – 2014

اإلجتماع السنوي لإلتحاد الدولي للمحاسبين – روما، إيطاليا - 2014

ورشة عمل حول بناء القدرات – معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز )ICAEW(- روما، 
إيطاليا - 2014

المؤتمر العالمي للمحاسبة )World Congress of Accountants ( – روما، إيطاليا - 2014

المؤتمر العلمي المهني الدولي العاشر » دورة مهنة التدقيق في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، 
جمعية المحاسبين األردنيين ، األردن – 2013

مؤتمرات وندوات
شارك بها المجمع
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اليوم المهني - غرفة تجارة الشارقة والذي نظمته شركة Open Thinking  ، حيث شارك المجمع 
كراعي ذهبي في هذا الحدث - 18 أيلول 2012 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة - 2012  

اإلمارات  التشريع والتطبيق- تجربة دولة  »الحوكمة بين  الثالث لحوكمة الشركات  أبوظبي  مؤتمر 
العربية المتحدة«، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة - 2012

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  تواجه  التي  واإلقتصادية  المالية  التحديات  حول  الدولي  المؤتمر 
أفريقيا ودول الخليج العربي، األردن 16-18 مايو 2012.

إجتماع المجموعة اآلسيوية - األوقيانوسية لواضعي المعايير - نيبال، 2012 

المؤتمر الثاني حول ضمان جودة األداء مع مؤسسات السلطة الوطنية، رام اهلل، فلسطين - 2012 

مؤتمر نقابة المحاسبين األردنيين، نقابة المحاسبين األردنيين، العقبة- األردن 2012

المؤتمر اإلقليمي« دور التدريب في إصالح المحاسبة الحكومية«، البحر الميت ، األردن 7/5-3/ 2011

مؤتمر واضعي المعايير الدولية في بريطانيا، لندن، 22 تشرين ثاني 2010

التنظيمي واالستمرارية للشركات، جمعية  النمو  الشركات بهدف تطوير  الحاكمية في  مؤتمر 
المحاسبين البحرينية ومجموعة أوريجن،  البحرين - 2010.

ملتقى أسواق المال العربية وإجتماع البورصات العربية، طرابلس ، ليبيا 17-18 / نيسان 2010

مؤتمر قمة العشرين G20، الشرق األوسط للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمحاسبة، 
دبي, اإلمارات العربية المتحدة - 2009

البنوك  في  والتدقيق  المحاسبة   – والحوكمة  والتدقيق  للمحاسبة  الرابع  الدولي  المؤتمر 
واإلقتصاد اإلسالمي

سوق المال الليبي – مؤتمر حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية, طرابلس، ليبيا.
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إنضم إلينا 
وتفّوق
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1 .)IACPA(مؤهل محاسب دولي عربي قانوني معتمد
المهنية في مجال  الكفاءة  رفع  إلى  شهادة دولية عربية مهنية تهدف 
المحاسبة والتدقيق، ويتألف المنهاج التأهيلي لهذه الشهادة من أربعة 

أوراق على النحو التالي: 
• الورقة األولى: اإلقتصاد والتمويل	
• الورقة الثانية: المحاسبة 	
• الورقة الثالثة : التدقيق	
• الورقة الرابعة: التشريعات	

2 .)IACMA(مؤهل محاسب دولي عربي إداري معتمد
مجال  في  المستويات  ألعلى  المشاركين  لتأهيل  المؤهل  هذا  يهدف 
المنهاج  ويتألف  المخاطر،  وإدارة  الدولية  للعايير  وفقًا  اإلدارية  المحاسبة 

التأهيلي لهذه الشهادة من :- 
• الجزء األول: »المحاسبة المالية والتكاليف«	
• الجزء الثاني: »المحاسبة اإلدارية واإلدارة المالية«	

3 . )IFRS Expert( مؤهل خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
العملي  الجانب  بفهم  والمتعلقة  الالزمة  المعرفية  القدرات  بناء وتطوير 
المنهاج  ويتألف  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  تطبيق  وآلية 

التأهيلي لهذه الشهادة من المحاور التالية :-
• إعداد التقارير المالية واألحداث الالحقة لها	
• اإلعتراف والقياس لألصول غير المتداولة	
• القوائم المالية الموحدة والمنفصلة والشركات الزميلة	
• األدوات المالية	
• القطاعات المتخصصة	
• اإلعتراف والقياس لبنود القوائم المالية	
• اإلفصاح في البيانات المالية	

مؤهالتنا
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إنشاء نظام إمتحانات إلكتروني 
بعد مرور أكثر من عشرة سنوات على تقديم خدمة التسجيل في اإلمتحانات 
على  المجمع  أقدم  للمجمع،  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  إلكترونيًا  المهنية 
الورقية وذلك  اإلمتحانات  اإللكتروني بدالً من  اإلمتحانات  إعتماد نظام  خطوة 

لمواكبة التطورات الهائلة في عالم التكنولوجيا. 

من  كواحد  بالمجمع  العربية  الدول  من  العديد  وإعتراف  إمتياز 
الجهات المهنية التي تعطي الممارس حق مزاولة مهنة التدقيق 

.»)IACPA( بإجتيازه لمؤهل »محاسب دولي عربي قانوني معتمد
إن مؤهل المجمع حاصل على اإلعتراف من العديد من الدول العربية كمؤهل 
من  المؤهل  به  يتمتع  لما  نظرًا  الحسابات  تدقيق  مهنة  لمزاولة  معتمد 
مستوى عالمي جعله بين مصاف أفضل المؤهالت العالمية في مجال تدقيق 
الحسابات، ونذكر من هذه الدول على سبيل المثال ال الحصر : دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، دولة قطر، سلطنة ُعمان، الجمهورية العربية السورية، لبنان، 

السودان، اليمن،  وغيرها من الدول العربية.

قانوني  عربي  دولي  »محاسب  مؤهل  على  الحاصلين  إعتماد 
معتمد)IACPA(« من أجزاء في الشهادة البريطانية والصادرة عن 

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين / بريطانيا.
 The بريطانيـــا   / المعتمديـــن  القانونييـــن  المحاسبيـــن  جمعيـــة  إعتمــدت 
مؤهل   Association of Chartered Certified Accountants )ACCA(
ضمن  بإدراجه   »)IACPA( معتمد  قانوني  عربي  دولي  »محاسب  المجمع 
على  الحاصلين  الطالب  إعفاء  لغايات  المعتمدة  الدولية  المهنية  المؤهالت 
إمتحانات  من  إمتحان  أوراق  أربع  من  المجمع  من  والصادر   )IACPA( مؤهل 

.)Chartered Certified Accountant( الشهادة البريطانية

أوراق  أربع  من   )IACPA( المجمع  مؤهل  على  الحاصلين  الطالب  إعفاء  يتم 
رئيسية من الشهادة البريطانية وهي: 

1 .F1: Accountant in Business 
2 .F2: Management Accountant 
3 .F3: Financial Accounting 
4 .F4: Corporate and Business Law on the basis of Tax and Law 

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين/ بريطانيا: هيئة عالمية للمحاسبين 
تأسست عام 1904، تقدم برامج تأهيلية للمحاسبين )FCCA, ACCA(  وتعتبر 
الجمعية واحدة من أسرع الهيئات المهنية نموًا وإنتشارًا في مجال المحاسبة 

العالمية حيث تعمل من خالل شبكة مكونة من 83 مكتب ومركز.
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منحة شخصية من الدكتور طالل أبوغزاله ألبنائه في فلسطين
في عام 2001 ونظرًا للظروف اإلقتصادية واألعباء المعيشية التي مر ويمر بها أهالي فلسطين نتيجة للعدوان 
اإلسرائيلي عليهم، قدم الدكتور طالل أبوغزاله منحة شخصية للطلبة الجدد والقدامى من أبناء فلسطين، 
بحيث يتم إعفائهم من أي رسوم مستحقة عليهم للحصول على شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد 

ويشمل هذا اإلعفاء رسوم التسجيل واإلمتحان وأثمان الكتب.

كما قرر الدكتور طالل أبوغزاله إعفاء أعضاء المجمع من أبناء فلسطين من رسوم عضوية عام 2009 وإعادة ما 
سدده األعضاء عن تلك السنة واإلعفاء من الرسوم المستحقة عن السنين السابقة. 

منحة ألوائل خريجي المحاسبة في الجامعات العربية 
األول  للطالب  دراسية  منحة  تقديم  القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  إدارة  مجلس  رئيس  قرر 
من خريجي كليات المحاسبة والتجارة في الجامعات العربية وتأهيلهم للحصول على مؤهالت المجمع وذلك 

بتغطية نفقات الدراسة والرسوم.
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أضــواء 
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IFRS Expert منهاج شهادة خبير المعايير الدولية للتقارير المالية
المحاسبي  حول  للتوحيد  IFRS  واالتجاه  المالية   للتقارير  الدولية  المعايير  المتزايد لتطبيق  االتساع  مع 
العالم ، اصبحت الحاجة ملحة لتطوير الجوانب المعرفية  ومهارات العاملين في مهنة المحاسبة لتواكب 
التغيرات المتسارعة على تلك المعايير. وقد جاءت شهادة خبير المعايير الدولية للتقارير المالية والصادرة 
عن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين )IASCA( لتعزيز فهم وتطبيق تلك المعايير بشكل 
احترافي، وزيادة مساهمة حملة هذه الشهادة في تقديم المهارات والمعارف الالزمة للمؤسسات العربية 

بمختلف قطاعاتها لتحسين جودة االبالغ المالي لها .    
الدكتور جمعة حميدات، أستاذ مساعد
خبير مالي – ومدرب محاسبي 
جامعة البتراء - األردن

 IACMA منهاج شهادة محاسب دولي عربي إداري معتمد
بمادة علمية ذات صلة  )IACMA( غنيًا  اداري معتمد  التأهيل لشهادة محاسب دولي عربي  يعتبر منهاج 
بالمتطلبات الوظيفية للمحاسب المالي أو مدير الحسابات أو المدير المالي وللساعين لتقلد هذه الوظائف 
مستقبال. المادة العلمية تتناول الجانب المعرفي والجانب التطبيقي للمعرفة وتحتوي أنماطا متعددة من 
التكاليف  المالية ومحاسبة  المحاسبة  المنهاج جوانب  المادة واستيعابها. يغطي  تعزز فهم  التي  االسئلة 
والمحاسبة اإلدارية والرقابة الداخلية وتعتبر هذه الجوانب من أهم متطلبات ممارسة المحاسبة المالية وإدارة 
الحسابات. تم تأليف المادة العلمية بالتعاون مع نخبة من األساتذة المميزين ذوي الخبرة العملية والمعرفة 

الواسعة وذوي خبرة طويلة في التدريب على الشهادات المهنية المحلية والعالمية.

األستاذ الدكتور حسام خداش -  عميد كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية 
الجامعة الهاشمية 

والفهم  المعرفة  من  المزيد  لي  أتاح   )IFRS Expert( المالية  التقارير  إلعداد  دولية  معايير  خبير  مؤهل  إن 
لمعايير التقارير الدولية وآخر التحديثات التي حصلت عليها باإلضافة إلى الطرق العملية للتطبيق من حيث 
اإلطار المفاهيمي ومتطلبات إعداد التقارير المالية ومتطلبات اإلفصاح في القوائم المالية واإليضاحات المرفقة 

بها. وأعتقد أنها مفيدة ومهمة جدا لجميع العاملين والممارسين ألعمال المحاسبة والتدقيق.

علي سالمة – عضو لجنة تأسيسية
جمعية التدقيق الداخلي األردنية  )األردن(
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إكتساب  على  ساعدني  قد   »)IACPA( معتمد  قانوني  عربي  دولي  »محاسب  شهادة  على  حصولي  إن 
أتاحت  بأسلوب ومنهج علمي متطور كما  الوظيفية  أداء مهامي  التي تمكنني من  المعرفة  المزيد من 
لي الفرصة لتولي وظائف قيادية نظرًا للمهارات رفيعة المستوي والخبرات التي اكتسبتها كما أتاحت لي 
الفرصة للتواصل مع اآلالف من المحاسبين العرب المعتمدين على مستوى الوطن العربي من خالل عضوية 
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واإلطالع على كل ما يطرأ على هذا التخصص من جديد.   

حازم السرخي - مدير تنفيذي
مجموعة طالل أبوغزاله – دولة قطر 

ان حصولي على شهادة »محاسب دولي عربي قانوني معتمد )IACPA(«  قد ساهم في تطوري الوظيفي 
وقد فتح لي افاق وفرص للتقدم والنجاح، كما أن هذه الشهادة تسهل الحصول على عمل في دول الخليج 

العربي لتمتعها بسمعة طيبه هناك وخاصة في دولة االمارات العربية المتحدة.

هيثم السالق- الديوان الملكي األردني الهاشمي 

من وجهة نظري ان »شهادة محاسب دولي عربي اداري معتمد« )IACMA( إضافة قّيمة وكبيرة الى عملي 
من حيث نوعيته فالمؤهل كان شاماًل ألدق التفاصيل التي يحتاجها المحاسب ألجراء المعالجات المحاسبية. 
كما أن المؤهل ساهم في تطويري الوظيفي ومكنني من اإلنتقال إلى مرحلة جديدة في حياتي المهنية.

عمر غرايبة – محاسب 
مجموعة طالل أبوغزاله - األردن

تعني لي »شهادة محاسب دولي عربي اداري معتمد« )IACMA( اإلرتقاء بمستوى التنافسية على الصعيد 
المهني والعلمي في مؤسستي وخاصة فيما يتعلق بإتخاذ القرارت واستيعاب تطورات األعمال المتنامية 
العمل  أيضًا بقيادة مسيرة مهنية ناجحة في تطوير مهام  المحاسبة والتمويل، وسمحت لي  في مجال 
وتعزيز سبل اإلحترافية المعتمدة في الترقيات واإلنتقال في المستويات المهنية المختلفة، كما ساهمت 

بدعم الثقة بالنفس المعززة بخلفية علمية ومهنية احترافية على الصعيد العملي. 

تمارا مهيار - محاسب رئيسي 
مجموعة طالل أبوغزاله - األردن
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اإلستشارات المهنية
الدولية  للمعاير  والتجارية وفقًا  الحكومية  المالية  االنظمة  تفعيل  ريادي في  المجمع دور استشاري  يقدم 

مثل:-
• تصميم واعداد انظمة مالية للقطاع العام والخاص	
• تطبيق وتبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والخاص 	
• اعداد مناهج مهنية للشهادات مهنية في مجال المحاسبة والتدقيق للقطاع العام والخاص	
• اعداد دليل تدقيق  للقطاع العام والخاص	
• تحديد احتياجات تدريبية وفقًا العلى المعايير 	

التدريب
الدورات التدريبية التأهيلية والمتخصصة

إنسجامًا مع رسالة المجمع المهنية في تهيئة وإعداد وتأهيل الكوادر العاملة، يقدم المجمع العديد من 
البرامج والدورات وحلقات البحث وورش العمل على مستوى دولي والمتعلقة بمهنة المحاسبة والتدقيق 
مجال  في  والمتخصص  المهني  والتأهيل  التدريبي  النشاط  ينطلق  حيث  العالقة.  ذات  والتشريعات 
المالية(  االستشارات  العالقة،  ذات  االخرى  والتشريعات  الضرائب  والخارجي،  الداخلي  التدقيق  )المحاسبة، 

وتقدم تلك البرامج من خالل:-

الدورات العامة 
تقدم هذه الدورات من خالل خطط التدريب التي توضع من قبل المجمع لتناسب جميع المستويات .

الدورات التعاقدية
التدريبية لمؤسسة معينة اعتمادًا  لتلبية االحتياجات  أو بشكل خاص  الطلب  الدورات حسب  تعقد هذه 

على أهداف المؤسسة المراد تحقيقها.

منهجيتنا
يعمل المجمع من خالل منهج التكامل والشمولية في أساليب العرض والتقديم والتقييم والمالئمة مع 

ظروف البيئة والجهة التي تطلب خدمات التدريب.
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األساليب:
تعتمد فلسفة التدريب على أساليب التدريب بالمشاركة من خالل أساليب تدريبية متنوعة مثل )دراسات 
الزيارات  األدوار،  لعب  المنظم،  الحوار  الذهني،  العصف  مجموعات،  في  العمل  الفردية،  التمارين  الحالة، 

الدراسية،..( 

األدوات:
تستخدم المجموعة المعينات التدريبية السمعية والبصرية واألفالم التعليمية وأجهزة الحاسوب وأجهزة 

العرض اإللكترونية كأدوات لتوصيل المعلومات وتوضيح المفاهيم العلمية والسلوكية .

التقييم:
تلتزم المجموعة بتقديم تقرير متكامل إلى الجهة الطالبة لخدمات التدريب عن سير العمل في البرامج 

والدورات بإيجابياتها بهدف تأكيدها، وسلبياتها بهدف تالفيها في البرامج التالية.

الشهادات:
يمنح المجمع شهادة مشاركة بالساعات التدريبية لمن يحضرون الدورة بفعالية صادرة عن المجمع الدولي 
هذه  لمنحه  شرطًا  التدريبية  اللقاءات  بحضور  المشارك  التزام  ويعتبر   ، القانونيين  للمحاسبين  العربي 
مهنية  جهات  مع  بالتعاون  مصممة  وبرامج  لدورات  أخرى  مهنية  شهادات  المجمع  يمنح  كما  الشهادة، 

متخصصة.

مدربينا:
كفاءات علمية ومهنية متخصصة يتم اختيارها وفقا لمعايير معتمدة منها:

• الدرجة العلمية والتخصص العلمي.	
• الشهادات المهنية.	
• الخبرات العملية.	
• قدرات تدريبية مميزة.	
• كفاءة لغوية ، السمعة واالنتشار ،اإلبداعات والمساهمات.	
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مناطق عقد الدورات التدربيبة

يقوم المجمع بعقد الدورات التدريبية في مختلف المناطق والبلدان ولديه القدرة على عقد هذه الدورات 
في أغلب دول العالم من خالل مكاتب اإلتصال المنتشرة حول العالم.

لغة الدورات التدريبية
تعقد جميع الدورات التدريبية باللغتين العربية واإلنجليزية.

انواع الدورات التدريبية:
اوالً: الدورات التأهيلية للشهادات المهنية في مجال المحاسبة والتدقيق والمواضيع ذات العالقة

ثانيًا: الدورات المتخصصة في مجال:-
• المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة	
• إجراءات تطبيق  معايير التدقيق الدولية وتقيم المخاطر الغراض بناء الرقابة الفعالة	
• معايير المحاسبة في القطاع العام	
• دورات متخصصة في مجال البنوك	
• اإلستشارات المالية	

باإلضافة إلى العديد من الدورات في مجاالت المحاسبة والتدقيق والعلوم ذات العالقة.
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العضوية 
كأحد المؤسسات المهنية يوفر المجمع الدولي خدمة االنتساب للمؤهلين مهنيًا للحصول على عضويته، 

ويقدم المجمع العديد من الخدمات المهنية لالعضاء من خالل:-
المهنية . 1 متطلباتها  بجميع  واإللتزام  دوليًا  بها  معترف  مهنية  بجمعية  اإلرتباط  إن  والحماية:  الدعم 

يحسن من الوضع المهني لألعضاء الممارسين. 
العربي . 2 المستويين  على  العربي  للمجمع  الفنية  األبحاث  برنامج  إن  والدراسات:  األبحاث  على  الحصول 

بنشرة  األعضاء  يزود  كما  البرنامج،  هذا  من  واالستفادة  للمشاركة  الفرصة  األعضاء  يعطي  والدولي 
المجمع الشهرية ويفتح المجال ألصحاب اآلراء واألفكار بنشر أفكارهم وآراءهم فيها. 

اإلرتباط مع الجهات الحكومية: اإلستفادة من المجمع كأداة إرتباط مع الهيئات الحكومية، ومما ال شك . 3
فيه أن المؤسسات الحكومية تفضل التعامل مع الجمعيات المحاسبية على التعامل مع األفراد وخاصة 
فيما يتعلق بمواضيع الضرائب والقوانين التجارية وتبادل الخبرات في مجال األنظمة اإلدارية والحقول 

األخرى ذات العالقة بالحركة اإلقتصادية وممارسة المهنة. 
10% عن . 4 ال يقل عن  العضو على خصم  التدريبية: حيث يحصل  والدورات  المطبوعات  الخصومات على 

شراء كل إصدار مهني صادر عن المجمع أو المشاركة بالدورات التدريبية التي يعقدها المجمع. 
أو . 5 المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  إصدارات  مترجمة من  أحدث نسخة  على  يحصل كل عضو 

التدقيق  أعمال  لممارسة  الدولية  المعايير  إصدارات  أو  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير 
والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة أو) كتاب ودليل( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عند تسديده 

رسوم العضوية كل عام. 
خصم في كلية طالل أبوغزاله لألعمال: حيث يحصل األعضاء وأبنائهم على خصومات تصل الى %20 . 6

عند الدراسة في كلية طالل أبوغزاله إلدارة األعمال.
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إصداراتنا
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املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية ٢٠١٥ (جزئني)

 دليل رقابة اجلودة في
املؤسسات الصغيرة ومتوسطة

احلجم – اإلصدار الثالث

دليل إستخدام معايير التدقيق
الدولية للتدقيق على املنشآت

الصغيرة ومتوسطة احلجم
–اإلصدار الثالث (جزئني)

معجم أبو غزالة
للمحاسبة واألعمال

 دليل الفترة القانونية إلحتفاظ التاجر بدفاتره ومدقق
احلسابات بأوراق عمله (النسخة اإلجنليزية)

الدليل املبسط للمعايير
الدولية إلعداد التقارير
املالية (دليل اجليب)

 معايير احملاسبة الدولية
في القطاع العام ٢٠١٤ (جزئني)

إصدارت املعايير الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق
واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى

واخلدمات ذات العالقة ٢٠١٤ (٤ أجزاء)

كتاب ودليل التنفيذ العملي
للمعايير الدولية إلعداد

التقارير املالية  ٢٠١١ (وايلي)

املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية للمنشآت

الصغيرة واملتوسطة احلجم

 دليل حوكمة الشركات
(النسخة اإلجنليزية)

مكافحة غسيل األموال
(النسخة اإلجنليزية)

 املعاجلة احملاسبية واإلبالغ
املالي لتكاليف البيئة

(محاسبة البيئة)

ملزيد من املعلومات وللراغبني في إقتناء نسخة أو أكثر:-
عمان: هاتف: ٠٦/٥١٠٠٩٠٠  |  فرعي: ١٥٣٥/١٥٢٩/١٥٥٣/١٥٤١

          فاكس: ٠٦/٥١٠٠٩٠١
asca.jordan@iascasociety.org :بريد االكتروني          

إربد :   هاتف:٠٧٩٩٢٠٠٨٣٠
rabua�ar@iascasociety.org :بريد االكتروني          

ني
ة اجملمع العربي للمحاسبني القانوني

عي
جم
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المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
حصل المجمع على رخصة من مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
على ترجمة وطباعة ونشر  هذا اإلصدار  منذ عام 1998 حتى اآلن، فقد أصدر 
الدولية  المعايير  كتاب  من  المعتمدة  العربية  الترجمة   2014 عام  في  المجمع 
إلعداد  الدولية  المعايير  مؤسسة  عن  والصادر   ،2014 المالية  التقارير  إلعداد 
وثيق  نحو  على  المعايير،   وضع  عن  المسؤولة  الهيئة  وهي  المالية  التقارير 
مع الهيئات التي تضع معايير المحاسبة الوطنية في مختلف البلدان، بما في 
ذلك المجلس األمريكي لمعايير المحاسبة المالية والمجلس الياباني لمعايير 
المحاسبة من أجل تقليص الفروقات ما بين معايير المحاسبة المحلية في كل 
بلد والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. حيث يعتبر هذا الكتاب المرجع 
الموحدة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  العالم  في  األول  العلمي 
ويعد دليل للمحاسبين في آداء أعمالهم، حيث حصل المجمع الدولي العربي 
اإلصدار بشكله  لترجمة هذا  الوحيد  الترخيص  على  القانونيين  للمحاسبين 

الدوري باللغة العربية وطباعته ونشره حول العالم.

المجلس  عن  الصادر  الدولية  المحاسبة  معايير  جميع  الكتاب  هذا  ويتضمن 
الى  باإلضافة   ،15-1 المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  والمعايير   ،41-1 المعيار  من 
التفسيرات الدائمة لمجلس معايير المحاسبة الدولية )SIC(، وتفسيرات لجنة 

.)IFRIC( تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

الصغيرة  للمنشآت  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 
IFRS for SMEs ومتوسطة الحجم

إبريل 2010 النسخة العربية المترجمة  من المعايير الدولية  إصدر المجمع في 
إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،  والصادر للمرة األولى 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( والذي يهدف لتلبية إحتياجات 
وقدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ُيّقدر أنها تزيد عن نسبة %95 

من كافة الشركات في جميع أنحاء العالم. 

ووجد أن هذه المعايير أقل تعقيدًا وأكثر وضوحًا من المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية )IFRS( من عدة نواحي:- 

• تم كتابة المعيار بلغة واضحة ويمكن ترجمتها بسهولة. 	
• تم حذف المواضيع التي ال تمت بصلة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.	
• في حين أن كافة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تسمح بخيارات 	

المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  تسمح   المحاسبية،  السياسة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخيار األسهل فقط.

• العالمية 	 المحاسبية  المعايير  من  واحدة  مجموعة  الكتاب  هذا  ويشمل 
معلومات  وجود  تتطلب  والتي  والنفاذ  للفهم  والقابلة  الجودة  عالية 

شفافة وعالية الجودة وقابلة للمقارنة.
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والمراجعة  والتدقيق  الجودة  لرقابة  الدولية  المعايير  إصدارات 
وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

المجمع  وحصل   )IFAC( للمحاسبين  الدولي  اإلتحاد  عن  الكتاب  هذا  يصدر 
على رخصة لترجمة وطباعة ونشر معايير التدقيق  وتطوراتها منذ عام 2001 

حتى اآلن، وتم إصدار أحدث نسخة عربية مترجمة من هذا الكتاب عام 2014 .

التابعة  الدولية  التدقيق  ممارسة  للجنة  مراجع  على  الكتاب  هذا  ويحتوي 
لإلتحاد الدولي للمحاسبين كما يحتوي على مراجع للجنة  معايير المحاسبة 
الدولية باإلضافة الى معايير جديدة يتضمنها هذا اإلصدار. وتأتي أهميته من 
كون هذا الكتاب هو إصدار دوري لكل المستجدات في معايير التدقيق، وهو 
ملم بمصطلحات تجارية محاسبية كثيرة ومتنوعة. تعطي بعدًا أوسع للقارئ 

والدارس.

يحتوي الكتاب على معايير جديدة وتقسيمات متطورة وطريقة عرض سهلة 
وسريعة الفهم للقارئ باللغة العربية أو حتى اللغة اإلنجليزية. 

IPSAS معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
المجمع  ويقوم    )  IAFC( للمحاسبين  الدولي  اإلتحاد  الكتاب عن  يصدر هذا 
بترجمة وطباعة ونشر هذا اإلصدار منذ عام 2001 حتى اآلن، حيث صدرت أحدث 

نسخة منه في عام 2014.

وهو مرجع علمي ومهني في إعداد وتدقيق واستخدام البيانات المالية التي 
تتفق مع معايير المحاسبة الدولية وتشجيع االلتزام بالمعايير المهنية عالية 
الجودة وتعزيز التقارب الدولي بين هذه المعايير والتعبير عن قضايا المصلحة 

العامة.

التنفيذ  ودليل  كتاب   – المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 
العملي- )وايلي(

يصدر هذا الكتاب عن الشركة األمريكية وايلي )Wiley( جاء إصدار هذا الكتاب 
نتيجة لتزايد النشاط المالي عبر الحدود فأصبحت أسواق المال معتمدة أكثر 
المالية معتمدة على بعضها  البعض، وكلما أصبحت األسواق  على بعضها 
البعض أكثر يكون هناك حاجة أكبر لوضع معايير معترف بها ومقبولة دوليا 
تتطرق إلى تنظيم سوق رأس المال، كما يوضح هذا الكتاب التطبيق العملي 
يمكن  بحيث  واضحة  بطريقة  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  لمعايير 
باستخدام  الموضوع   فهم  الدولية  المعايير  مرة  ألول  تتبنى  التي  للجهات 
التحديات  مواجهة  إلى  إضافة  بسيطة،  وأمثلة  التطبيق  سهلة  شروحات 
وفهم  وقراءة  المعايير  هذه  تطبيق  في  المحاسب  أو  المدقق  تواجه  التي 
البيانات المالية وفقا لها، وتقديم وسائل مساعدة تعليمية على شكل حلول 

مدروسة، وأسئلة اختيار من متعدد )مع األجوبة(، وآراء عملية متبصرة.
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الدليل المبسط للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
الكتاب األول من نوعه والمترجم للغة العربية والمتضمن:-

• حل لمشاكل المحاسبين والمراقبين ورؤساء الحسابات؛	
• المالية 	 التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  لكافة  كاملة  تغطية  توفير 

بإستخدام صيغة السؤال والجواب؛
• مواضيع 	 لكافة  المساندة  األمثلة  من  ومئات  موجزة  توضيحات  توفير 

لفهم  الكتاب  المالية؛ وتصميم مخطط  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير 
أسرع ألسئلتك.

كتيب دليل رقابة الجودة في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
تقديم  في  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  الدليل  هذا  ُيساعد 

خدمات ذات مستوى عاٍل من الجودة لعمالئها من خالل:-
• تطوير نظام الرقابة على الجودة؛ 	
• عمليات 	 في  الجودة  على  الرقابة  متطلبات  مع  المتسق  التطبيق  تعزيز 

التدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى وعمليات الخدمات األخرى ذات 
العالقة؛ 

• تقديم وثيقة مرجعية للتدريب في المؤسسة. 	

تغطية  لتقديم  التطبيق  ووسائل  المتطلبات  من  كل  بين  الدليل  هذا  يجمع 
شاملة للمعيار الدولي لرقابة الجودة 1 » رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات 
تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة« 

من خالل توضيح وتفسير الخطوات واإلجراءات الضرورية لإلمتثال بهذا المعيار.

كما يشتمل الدليل على إقتراحات حول كيفية إستخدام الهيئات والمؤسسات 
األعضاء في اإلتحاد الدولي للمحاسبين لإلرشادات بأفضل ما يمكن ليتالئم مع 

إحتياجاتها ونطاق إختصاصها. 

المنشآت   على  للتدقيق  الدولية  التدقيق  معايير  دليل  كتيب 
الصغيرة ومتوسطة الحجم

لتمكين الممارسين من تطوير فهم أعمق لعملية التدقيق التي تتم باالمتثال 
لمعايير التدقيق الدولية )ISAs( عبر الشرح واألمثلة التوضيحية، تم إصدار دليل 

معايير التدقيق الدولية للتدقيق على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

والذي جاء على مجلدين حيث يحتوي المجلد األول: على المفاهيم األساسية 
المتعلقة بعمليات التدقيق ومناقشة مفاهيم التدقيق الرئيسية: كاألهمية 
النسبية وإجراءات تقييم المخاطر كما يتضمن مخلص حول متطلبات معايير 

التدقيق الدولية.

أما الجزء الثاني: يركز على كيفية تطبيق المفاهيم المبينة في المجلد األول 
قبول  ذلك  في  بما  التدقيق،  بأداء  المتعلقة  النموذجية  المراحل  يتبع  وهو 
أدلة  وتقييم  لها  االستجابة  ثم  ومن  المخاطر  وتقييم  والتخطيط  العميل 

التدقيق التي يتم الحصول عليها وتشكيل رأي مناسب حول التدقيق.  

ويستخدم هذا الدليل إلجراء عمليات تدقيق عالية الجودة وكأساس للتدريب 
وكدليل مرجعي عملي.
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Anti Money Laundering كتيب مكافحة غسيل األموال
بأدوار   )IFAC( للمحاسبين  الدولي  اإلتحاد  عن  والصادر  الكتيب  هذا  يهتم 
قد  التي  والمخاطر  واألخالقية  المهنية  واإللتزامات  المهنيين  المحاسبين 
ولوائح  تشريعات  بإصدار  أيضًا   يهتم  كما  أعمالهم،  أداء  في  يتعرضون 
تركز  جديدة  تنفيذية  وخطوات  وبيانات  تعاونية  وإجراءات  وبرامج  تنظيمية 
العالقة  ذات  المالية  والجرائم  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل  مكافحة  على 

ووضع وتقوية الضوابط واإلجراءات الوقائية ضد غسيل األموال ومنفذيه.

وتعد اإلصدارات األخرى الصادرة عن المجمع هي:-

دليل حوكمة الشركات
دليل حوكمة الشركات يتناول عدة مواضيع  تتنوع ما بين : لمحة تاريخية عن 
حوكمة الشركات،  أدوار المدققين الخارجيين،استقاللية المدققين الخارجيين،  
مسئولية المدققين الخارجيين تجاه الشركة و نظام الرقابة الداخلية، و نظرة 

عامة على نظم الرقابة الداخلية وأهدافها. 

ورقابة  إدارة  خالله  من  يتم  الذي  النظام  انها  على  الشركات  حوكمة  تعّرف 
الشفافية  لتعزيز  وسيلة  انها  على  للحوكمة  ُينظر  كما  األعمال.  منشآت 
الشركات  حوكمة  لنظام  الفاعل  البناء  توصيف  يمكن  وبالتالي  والمساءلة، 
الرقابة،  المساءلة،  الشفافية،  االئتمانية،  التالية:المسئولية  األسس   على 

وقواعد السلوك المهني.

الحسابات  ومدقق  بدفاتره  التاجر  إلحتفاظ  القانونية  الفترة  دليل 
بأوراق عمله  2004

ليكون  غزاله  أبو  طالل  مجموعة  قبل  من  األساس  في  الدليل  هذا  وضع  تم 
الفترة  الدليل  يظهر  حيث  والتدقيق  المالية  اإلستشارات  لشركات  مرجعًا 
المحددة  القانونية  والفترة  ومراسالتهم  بدفاترهم  التجار  إلحتفاظ  القانونية 
للمدققين لإلحتفاظ بدفاترهم ووثائقهم ومراسالتهم وأوراق عملهم. ويعود 
هذا الدليل بالفائدة ليس فقط على المدققين بل ورجال األعمال بشكل عام 

والمدراء الماليين بشكل خاص.

يتم تحديث هذا الدليل سنويًا ويمكن الحصول على نسخ منه من مكاتب 
نهاية  في  المدرجة  والعالم  العربية  الدول  مختلف  في  المنتشرة  المجموعة 

الدليل.
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دليل محاسبة البيئة

)IACPA(منهاج شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد
التأهيل  منهاج  مع  يتالئم  بما  المؤهل  لهذا  الدراسي  المنهاج  تطوير  تم 
للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  المعتمد  الدولي  المهني  المحاسبي 
والتنمية )األونكتاد( بمشاركة خبراء من المجمع الدولي العربي للمحاسبين 
المحاسبين  واتحـاد  القانونيين  المعتمدين  المحاسبين  واتحاد  القانونيين 
المحاسبين  ومعهد  األوروبيـة  واللجنـة  كنـدا  في  العموميين  القانونيين 
واإلتحاد  البولندي  المحاسبة  معايير  ومجلس  اسكتلندا  في  القانونيين 
الدولي للمحاسبين وممثلون عن منظمات أكاديمية وشركات محاسبة دولية 

بصفتهم الشخصية. 

)IACMA(منهاج شهادة محاسب دولي عربي إداري معتمد
تأهيل المشاركين في مجال المحاسبة اإلدارية وتمكينهم من تحليل البيانات 
المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المالية، وزيادة المعرفة في 
واالقتصاد  التكاليف،  ومحاسبة  المالية،  والمحاسبة  باإلدارة،  متعددة  مجاالت 

والتمويل.

)IFRS Expert( منهاج شهادة خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
النظري  الجانب  بفهم  والمتعلقة  الالزمة  المعرفية  القدرات  وتطوير  بناء 
التطوير  ، والمساعدة على  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  والعملي للمعايير 

المهني المستمر في مجال المعايير ومتابعة التعديالت والتحديثات عليها.
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• الهاشمي 	 األردني  الملكي  الديوان 
العامر 

• البنك المركزي والبنوك والمؤسسات 	
المالية األردنية األخرى

• الكهرباء 	 قطاع  تنظيم  هيئات 
الهيئات  من  وغيرها  واإلتصاالت 

األردنية 

• ومختلف 	 األردنية  الوزراء  رئاسة 
المالية،   ( وزارة  األردنية مثل  الوزارات 
التخطيط والتعاون الدولي، األشغال 
اإلجتماعية،  التنمية  النقل،  العامة، 
المعلومات،  وتكنولوجيا  اإلتصاالت 

السياحة.... الخ(

• المحاسبة 	 لمهنة  المنظمة  الهيئات 
ديوان   ( األردن  في  والتدقيق 

المحاسبة، هيئة األوراق المالية 

• دائرة مراقبة الشركات ودائرة ضريبة 	
الدخل والمبيعات

• الفوسفات 	 ومناجم  البترول  مصفاة 
األردنية

• مركز الملك عبد هلل الثاني للتصميم 	
والتطوير 

• هيئة اتحاد شركات التأمين 	

• في 	 الشركات  من  كبيرة  ومجموعة 
القطاع الخاص 

• العربية 	 االمارات   – ابوظبي  بلدية 
المتحدة 

• بلدية دبي - االمارات العربية المتحدة 	

• سوق األوراق المالي الليبية 	

• النفط 	 لتصنيع  النوف  راس  شركة 
والغاز – ليبيا 

• وزارة المالية – سلطنة ُعمان	

• مصرف الليبي الخارجي – ليبيا 	

• دائرة جمارك راس الخيمة	

• معهد الدراسات المصرفي – ليبيا 	

• المصدرة 	 العربية  االقطار  منظمة 
للبترول )اوبيك(  - العراق 

• 	 DHL

• 	UNRWA وكالة الغوث الدولية

• البنك الدولي	

• الدولية 	 للتنمية  األمريكية  الوكالة 
USAID

• 	 – للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
الجمهورية العربية المصرية 

• المملكة 	 العيوطي-  السيد  شركة 
العربية السعودية 

• المملكة 	  – التجارية  باسمح  شركة 
العربية السعودية 

• العربية 	 المملكة   –  Fleming شركة  
السعودية

• العربية 	 المملكة   - استرا  شركة 
السعودية

• شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة 	
العامة

• الجمهورية 	  –  Apex Consulting
اليمنية

• شركة داماك 	

• 	 – للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
الجمهورية العربية المصرية

ون
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مكاتب
االتصال الدولية

المملكة األردنية الهاشمية
)المكتب اإلقليمي(

عمان
مجموعة طالل أبوغزاله-اإلدارة العامة

مبنى رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، الشميساني، عمان، االردن
صندوق البريد: 921100، عمان 11192، األردن

هاتف: 5100900 )962-6+( 
فاكس: 5100901 )962-6+( 

tagi@tagi.com :البريد اإللكتروني

عمان
أجيب - االدارة العـامـة

مبنى رقـم 26، شارع األميـر شاكر بن زيد الشميساني، عمان، 
المملكة االردنية الهاشمية

ص.ب: 921100 عمان 11192 األردن
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
jordan@agip.com :البريد اإللكتروني

عمان
مجموعة طالل أبوغزاله-اإلدارة العامة

مبنى رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، الشميساني، عمان، 
االردن

صندوق البريد: 3966، عمان 11953، االردن
هاتف: 5100600 )962-6+( 
فاكس: 5100601 )962-6+(

tagco.amman@tagi.com :البريد اإللكتروني

عمان 
كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا

)TAG-SB( في إدارة األعمال
مكتب قبول الخريجين، شارع مكة

صندوق البريد: 921951 عمان11192 االردن
هاتف: 5509222 )962-6+(
فاكس: 5509102 )962-6+(

info@tagcb.edu.jo :البريد اإللكتروني

عمان 
)TAGI-UNI( جامعة طالل أبوغزاله

الواكد،  رقم 45، شارع عبدالرحيم  األقليمي: مبنى  المكتب 
الشميساني، عمان، األردن

صندوق البريد: 921100، عمان 11192 االردن
هاتف: 5100250 )962-6+( 
فاكس: 5100251 )962-6+(

tagiuni.com

معان
معان- الروضة الصناعية

هاتف: 5100900 )962-6+(
موبايل: 8340944 )962-79+(

إربد
وخدمة  للدراسات  رانيا  الملكة  مركز   - اليرموك  جامعة 

المجتمع
هاتف: 7211111 )2- 0962(

فاكس: 7211146 )2- 0962(
   IascaIrbidbranch@iascasociety.org 

info@iascasociety.org 

الزرقاء
جامعة الزرقاء – مركز التعليم المستمر

هاتف: 3821100 )0962-5(
فاكس : 3821120 )5- 0962( 

ص.ب 132222 الزرقاء 13132 األردن
 asca.jordan@iascasociety.org

 info@iascasociety.org
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أفغانستان
كابول

House No. 108, Near Flower Street & Herati 
Mosque, Sher-n-Naw, Kabul, Afghanistan.
P.O. Box: 13004, Qalai-e-Fathullah, Kabul, 
Afghanistan
Tel: 0093-7526 00515 / 7794 64384
Facsimile Number: 001-514-9339 023
)through Canada(
Email: afganistan@tagi.com
Email: afghanistan@agip.com

الجمهورية الجزائرية
الجزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق 9
 مكتب رقم 22-09 

صندوق البريد: 148، الجزائر  16004
هاتف: 341419 )213-21+(

فاكس: 341423 )213-21+(
 algeria@agip.com :البريد اإللكتروني

مملكة البحرين
المنامة

مبنى 1002 طريق 5121، المنامة / السويفية 351
صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17550003 )973+(
فاكس: 17550049 )973+( 

tagco.bahrain@tagi.com :البريد اإللكتروني
bahrain@agip.com :البريد اإللكتروني

)TAG-UCB( كلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال
مبنى 1002 طريق 5121 ، المنامة / السويفية 351

صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 17383000 )973+(

فاكس: 17383001 )973+( 
info@tagucb.edu.bh :البريد اإللكتروني

جمهورية الصين الشعبية
شنغهاي

413, Tongsheng Tower, NO. 458 Pudong Fushan 
Rd,
Shanghai,China, 200122
Telephone No.: +86-21-58786281
Fax No.: +86-21-58782853
Email: china.admin@tagorg.com

بكين
Office 30, 5/F China Life Tower ,
16 Chaowai St, Chaoyang District,
Beijing ,China, 100020
Tel No.: +86-10-5365 1720
Fax No.: +86-10-5877 1222
Email: beijing@agip.com

هونج كونج
Suite 1201, Level 12, 1 Peking Road, Tsim Sha Tsui, 
Hong Kong
Tel: +)00852( -39809332
Fax: +)00852(-39809333
Email: marketing.hk@tagorg.com

كوانزو
Tel: +86 18922426008
Email: marketing.hk@tagorg.com

قبــــرص
نقوسيا

7 Efesou Street, Apartment 401
1055 Nicosia, Cyprus.
P.O. Box: 16270, 2087 Nicosia, Cyprus.
Telephone: )+ 357( 22 518 610
Fax: )+357( 22 518 680
Email: cyprus@agip.com

جمهورية مصر العربية
القاهرة ـ 6 أكتوبر

مبنى مجموعة أبوغزاله،  A26 ، القرية الذكية
الكيلو 28 طريق القاهرة / إسكندرية الصحراوى، 

مدينة السادس من أكتوبر ، القاهرة، مصر
ص.ب: 150 القرية الذكية 12577، مدينة السادس من أكتوبر، 

القاهرة، جمهورية مصر العربية
هاتف: 35352900 )202+(

فاكس: 35370433 )202+(
tagco.cairo@tagi.com :البريد اإللكتروني

egypt@agip.com :البريد اإللكتروني
agcon.egypt@tag-consultants.com :البريد اإللكتروني

training.egypt@tagitraining.com :البريد اإللكتروني
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الهنــــد
نيودلهي

AGIP TMP Agents India Pvt, Ltd.
HL Arcade, 3rd Floor, Plot No.14, Sector - 5 (MLU), 
Dwarka, New Delhi 110075, India
Telephone: )+ 91-11( 4512 2000
Fax: )+ 91-11( 4512 2099
Email: india@agip.com

مومباي
203, Metro Avenue, Pereira Road, Off Andheri 
Kurla Road, Opp Guru Nanak Petrol Pump, Near W E 
Highway Metro Station, Chakala,
Andheri East, Mumbai-400099
Telephone:  )+91-99( 306 59638
Email : marketing.mumbai@agip.com

العـــراق
بغداد

محلة 710، شارع 20، رقم المبنى 122، حي المثنى ـ زيونة ـ قرب 
ساحة ميسلون العراق ـ بغداد

ص.ب: 28361، الداوودي، الرمز البريدي: 12631بغداد
هاتف: 7902153509 )964+(

موبايل: 7702696631 )964+(
فاكس: 901 5100 )962-6+(

tagco.iraq@tagi.com :البريد اإللكتروني
Iraq@agip.com :البريد اإللكتروني

أربيل
أربيل،  الثانية،  البوابة  بجانب  رقم 463  دار   / اإليطالية  القرية 

إقليم كردستان العراق
هاتف: 62561715 )964-6+(

موبايل: 4237048 )964-750+(
)+964-750( 4221470             

فاكس: 901 5100 )962-6+( 
  tagco.erbil@tagi.com :البريد اإللكتروني

erbil@agip.com :البريد اإللكتروني
 

دولة الكويت
 الكويت

شرق ـ شارع أحمد الجابر
مجمع دار العوضي ـ الدور 19

ص.ب: 4729، الصفاة، 13048، دولة الكويت
هاتف: 22433004 )965 +(
فاكس: 22440111 )965 +(

 tagco.kuwait@tagi.com :البريد اإللكتروني
kuwait@agip.com :البريد اإللكتروني

لبنـــــان
بيروت ـ تاجي

الصنائع، شارع علم الدين، بناية المنصور، ط 1   
صندوق البريد: 7381-11، بيروت، لبنان

هاتف:  754222 )961-1 +(
فاكس: 353858 )961-1 +(

 tagco.beirut@tagi.com :البريد اإللكتروني

بيروت ـ أجيب
شارع أنيس طبارة، بناية الحلبي، ط 1

الصنائع، بيروت 
صندوق البريد: 7381-11، بيروت، لبنان

هاتف: 222 753 )961-1 +(
فاكس: 548 350 )961-1 +(

 lebanon@agip.com :البريد اإللكتروني

ليبيــــا
طرابلس

الشركة العربية لتقنيات المعلومات
طرابلس ـ حي األندلس ـ السياحية 

خلف المركز الثقافي البريطاني 
موبايل: 4555319 92 218+ / 9418846 91 218+

kdurah@tagi.com :البريد االلكتروني

المملكة المغربية
الدار البيضاء

 ،11 الطابق 3، رقم  C، زنقة باب منصور  أنفا، بوابة  فضاء باب 
20050 المملكة المغربية

صندوق البريد: 19005 العنق، الدار البيضاء، المملكة المغربية
هاتف: 19/21/26 3661 )212-5-22+( 

فاكس: 133 366 )212-5-22+(
 morocco@agip.com :البريد اإللكتروني

سلطنة ُعمان
مسقط

السلطان  مدينة  شارع  القرم،  الثالث،  الطابق  الطائي،  بناية 
قابوس

ـ  مسقط   112 البريدي  الرمز   ، روي   ،2366 البريد:  صندوق 
سلطنة ُعمان

هاتف: 560740 / 560153 )968-24 +( 
فاكس: 563249 / 567794 )968-24 +(

tagco.oman@tagi.com :البريد اإللكتروني
oman@agip.com :البريد اإللكتروني
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مسقط- المعهد العربي العماني للتدريب اإلداري
الوطية، بناية الرميلة، الطابق الثاني

ـ  مسقط   112 البريدي  الرمز   ، روي   ،2366 البريد:  صندوق 
سلطنة ُعمان

هاتف: 24563650 )968+(
فاكس: 24566281 )968+(

araboman@tagorg.com :البريد اإللكتروني
   oman@agip.com                              

صاللة
صندوق البريد:  2366-روي 112 صاللة – سلطنة عمان

هاتف: 24563650 )968+(
فاكس: 24566281 )968+(

tagco.oman@tagi.com :البريد اإللكتروني

بـاكستـان 
كراتشي

Anum Empire 604, 6th Floor, Block 7/8, Shara-e-
Faisal, Karachi, Pakistan
P.O.Box: 13035 Karachi- Pakistan
Telephone: )+92-21( 34388113 /4
Fax: )+92-21( 34388115/6
Email: pakistan@agip.com

دولة فلسطين
غــزة

شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف، الطابق الثاني، شقة 
10-11، غزة ـ فلسطين

صندوق البريد: 505، مدينة غزة ـ فلسطين
هاتف: 2626075 / 2626073 / 2626071 )970-8+(

فاكس: 2626074 / 2626070 )970-8+(     
tagco-gaza@tagi.com :البريد اإللكتروني

gaza@agip.com :البريد اإللكتروني

رام اهلل
بناية البرج األخضر، الطابق الثالث، شارع النزهة،
صندوق البريد: 3800، البيرة، رام اهلل- فلسطين
هاتف: 2989401 / 2988221 / 2988220 )970-2+(

فاكس: 2988219 / 2988150 )970-2+(
 tagco.ramallah@tagi.com :البريد اإللكتروني

westbank@agip.com :البريد اإللكتروني

دولة قطــر
الدوحة

واحة األعمال، بناية رقم )E(، الطابق الخامس، طريق المطار، 
الدوحة ـ قطر

صندوق البريد: 2620، الدوحة ـ قطر 
هاتف: 44416455 )974+(

)+974( 44424023 / 44424024 / 44440911
فاكس: 44355175 / 44425687 )974+(

 tagco.qatar@tagi.com :البريد اإللكتروني
agip.qatar@tagi.com :البريد اإللكتروني

taglegal.qatar@tag-legal.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية
الرياض

طريق الملك فهد، العليا ـ الرياض 
العربية  المملكة   11423 الرياض،   ،9767 البريد:  صندوق 

السعودية
هاتف: 4642936 )966-11+(

فاكس: 4659915/ 4652713 )966-11+(
 tagco.riyadh@tagi.com :البريد اإللكتروني

ksa@agip.com :البريد اإللكتروني

الرياض ـ مركز تاجي للتدريب
طريق الملك فهد، العليا ـ الرياض

العربية  المملكة   11423 الرياض،   ،9767 البريد:  صندوق 
السعودية

هاتف: 4642936 )966-11+(
فاكس: 4659915/ 4652713 )966-11+(

training.riyadh@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

الُخبـر
برج مدى )أ(- الطابق األول ـ شارع األمير تركي بن عبدالعزيز ـ 

الكورنيش ـ الخبر
العربية  المملكة  ـ   31952 الخبر   ،3187 البريد:  صندوق 

السعودية
هاتف: 8820940 )966-13+(

فاكس: 8821032 )966-13+(
tagco.khobar@tagi.com :البريد اإللكتروني

جـدة
بناية مجموعة طالل أبوغزاله وشركاه

تقاطع طريق المدينة مع شارع التحلية
ص.ب: 20135، جدة 21455 المملكة العربية السعودية

هاتف: 6685458 )966-12+(
فاكس: 6685415 )966-12+(

 tagco.jeddah@tagi.com :البريد اإللكتروني



الدليل التعريفي 2016
www.iascasociety.org

68

أبهـا
أبها  الدور األول، مكتب رقم 6 طريق  العثيم،  مبنى أسواق 

خميس مشيط
العربية  المملكة   ،  11423  ، الرياض   ،9767 البريد:  صندوق 

السعودية
هاتف: 2254661 / 2254660 )966-17+(

فاكس: 2271878 )966-17+(
tagco.abha@tagi.com :البريد اإللكتروني

السـودان
الخرطوم

عمارة البنك اإلسالمي السودانيـ  الطابق السادس شقة رقم 
1، شارع القصر ـ الخرطوم

صندوق البريد: 1623 الخرطوم ـ السودان
هاتف: 83763483  )002491(

فاكس: 83763484  )002491(
 tagco.sudan@tagi.com :البريد اإللكتروني

sudan@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية العربية السورية
دمشق

تنظيم كفرسوسة ـ المتحلق الجنوبي 
ص.ب 31000، دمشق، الجمهورية العربية السورية

هاتف: 63 / 2140160 )963-11 +(
فاكس: 62 / 2140164 )963-11 +(

 tagco-syria@tagi.com :البريد اإللكتروني
syria@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية التونسية
 تونس

شقة باء، 3.2 ، 7 نهج شط الرمان، مونبليزير 
تونس 1002

صندوق البريد: 1، مونبليزير 1073، تونس، تونس
هاتف: 71903141 / 71901078 )+216(

)216+( 71908499 / 71904621 
فاكس: 71909426 )+216(

 tunisia@agip.com :البريد اإللكتروني

تركيــا
أنقرة

Ankara Office 
Tunus Cad. No. 15/4 Kavaklidere, 06680
Ankara, Turkey
Telephone: )+90-312( 4176095 )pbx(
Fax: )+90-312( 4170091
Email: turkey@agip.com

اسطنبول
Istanbul Office - Audit Services
KARINCA - Cumhuriyet Cad. 34/3
34697 Beyoglu, Istanbul, Turkey 
Telephone: )+90-212( 2402842
Fax: )+90-212( 2402843
Email: can.koc@karincaymm.com.tr

اإلمارات العربية المتحدة
أبو ظبي

أبوظبي، شارع زايد األول )الكترا(ـ  برج جلوبال، الطابق الثالث، 
مكتب رقم 303 ، 304 

صندوق البريد: 4295، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 6724425 / 6724426 )971-2+(

فاكس: 6765003  / 6723526 )971-2+(
 tagco.abudhabi@tagi.com :البريد اإللكتروني

دبي )تاجي(
جلف تاورز، مدخل A1 ، الطابق السابع

شارع عود ميثاء، بر دبي، دبي
ص.ب: 1991،  دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 3967778 )4-971+(  )8 خطوط(
فاكس: 3967779 )971-4+(

tagco.dubai@tagi.com :البريد اإللكتروني

دبي )اجيب(
بر  السابع، شارع عود ميثاء،  الطابق   ،A2 تاورز، مدخل جلف 

دبي، دبي
ص.ب: 1991، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 3966663 )4-971+(  )8 خطوط(
فاكس: 3966662 )971-4+(

 uae@agip.com :البريد اإللكتروني

رأس الخيمة
بناية السير رقم 1، ط3، شارع ُعمان، النخيل

ص.ب: 403، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 2288427 )971-7+(

فاكس: 2285929 )971-7+(
 tagco.rak@tagi.com :البريد اإللكتروني

العين
بناية الشيخة سالمه بنت زايد آل نهيان

الطابق األول، مكتب رقم 104 ـ دوار الساعة
ص.ب: 18006 العين، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 7657966 )971-3+(
فاكس: 7657988 )971-3+(

 tagco.alain@tagi.com :البريد اإللكتروني
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جبل علي
منطقة جبل علي LB09، مكتب رقم 103

ص.ب: 17191 جبل علي، دبي، اإلمارات العربية
هاتف: 8816996 )971-4+(
فاكس: 8818117 )971-4+(

 agip.jebelali@agip.com :البريد اإللكتروني

أم القيـوين
بناية دائرة األمالك، الطابق األول، شارع الملك فيصل

ص.ب: 274، أم القوين، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 7660855 )971-6+(

فاكس: 2285929 )971-7+(
 tagco.rak@tagi.com:البريد اإللكتروني

الشارقة
منطقة المجاز 3، مركز الغانم لألعمال،

الطابق الثالث، مكاتب رقم 301 ، 302
ص.ب: 952، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 5378800 )971-6+(
فاكس: 5378811 )971-6+(

 tagco.sharjah@tagi.com :البريد اإللكتروني

الحمرية
المنطقة الحرة بالحمرية

مكتب رقم: 115G- E2 -14 ، الشارقة
الشارقة،  بالحمرية،  الحرة  المنطقة   42740 البريد:  صندوق 

اإلمارات العربية المتحدة                 
هاتف: 5378800 )971-6+( 

فاكس: 5378811 )971-6+( 
tagco.sharjah@tagi.com :البريد اإللكتروني

عجمان
بناية برج عجمان، منطقة البستان ـ شارع اإلتحاد

ص.ب: 1785، عجمان، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5378800 )971-6+(

فاكس: 5378811 )971-6+(
tagco.sharjah@tagi.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية اليمنية
صنعاء

حـدة، الحي السياسي، خلف سوبر ماركت هابي الند
ص.ب. 2055، صنعاء، الجمهورية اليمنية

هاتف: 453333 )967-1+( 
فاكس: 453334 )967-1+( 

yemen@tag-consultants.com :البريد اإللكتروني
yemen@agip.com :البريد اإللكتروني

جمهورية إيران اإلسالمية
طهران

First Floor.no37.Arabaly ALLEY
Khoramshahr ST,Tehran
P.O.Box: 1554718711
Tel: )+98-21( 88734626, 88753894
Fax: )+98-21( 88748158, 88755256
Email: iran@agip.com

نيجيريا
الجوس

Femi Sunmonu & Associates 
Solicitors & Notary Public
#216B  Eti-Osa Way
Dolphin Estate - Ikoyi 
Lagos - Nigeria 
Fax: +234 9 6232913
Mb: +234 8037867111

روسـيـا
موسكو

119602, the Russian Federation, Moscow, 
Nikulinskaya Street, Building No. 31, 1st Street

مالطا
سان غوان

11, Triq il-Pluviera, San Gwann, MaIta
Post Code: SGN1931
Tel: + 218 21 4837416
Mobile: +218 92 4555319 / +218 91 9418846
Email: kdurah@tagi.com

سويسرا
جنيف

15, rue du Cendrier, CH-1211
Geneva 1, Switzerland
Facsimile: +41-22-738-27-22
Email: audicslt@audiconsult.ch

ألمانيا
دوسلدورف

POPPEK  LAW  FIRM
Goethestraße 7, D-40237 Düsseldorf
Tel.: +49-)0(211-353588
Fax: +49-)0(211-352997
Email: office@law-poppek.de 
http://www.law-poppek.de
http://www.poppek-sh.com
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بلجيكا
بروكسل

1000 Brussels, Square de Meeus, 38/40, Belgium

كندا
مونتريال

1 Westmount Square, Suite 360 , Montréal, QC, 
H3Z 2P9 Canada
Telephone: )+1-514( 933 6190
Fax: )+ 1-514( 933 9023
Email: nsalame@tagorg.com

الواليات المتحدة االمريكية
نيويورك

Robin Rolfe Resources, Inc., 2125 Center Ave., Suite 
406, New York, For Lee, NJ, 07024-5874 USA.
Telephone: )+ 1-201( 461 6630 ext. 101
Fax: )+1-201( 4616635
Email: rar@robinrolferesources.com

بفالو
Dr. Edward J. Gress
Tag Center for Business Resarch
Canisius College
2001 Main st.
Buffolo, Newyork 14208
Telephone: )+1-716( 888 2865  
Fax: )+1-716( 888 2248               
Email: gress@canisius.edu

المملكة المتحدة
إدنبرة

39 Caiystane Terrace, Edinburgh EH10 6ST, 
Scotland, UK.
Telephone: )+44-131( 445 2638
Fax: )+44-131( 477 6939
Email: jsmall@tagi.com

فرنسا
باريس

Avocat a la Cour 146 Rue de Longchamp 75116 - 
Paris )FRANCE(
Telephone: )+33-1( 4727 0228
Fax: )+ 33-1( 4727 0246
Email: fboustany@tagi.com

هنغاريا
بودابست

H-1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
Bank Center, Hungary 
Tel.: )+36-1( 474 8223
Fax: )+36-1( 474 8181
E-mail: gbusku@agip.com
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