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ـصادقة اجملـلس الوزاري- جـامعة شـترك في جامـعة الـدول العربـية و ثل احـدى مؤسـسات العـمل العـربي ا مـنبـر علمـي ومهني مـقره في الـعرق و
عـهد وجب الـقرار  – 1737د  104بـتاريخ  2017 – 5-25ويـؤكـد د. رافد الـنواس قـائال: ان ا الدول الـعـربيـة- مجـلس الـوحدة االقـتصـادية الـعـربيـة 
عهـد العربي لـلمحـاسب ادة" 2يؤسس معـهد متـخصص بالـدراسات العـليا في احملـاسبة والـتدقيق بـأسم (ا العـربي للمـحاسبـ القانـوني وفق ا

عهد. ) يرتبط بجامعة الدول العربية ويتم االشراف عليه من قبل مجلس االمناء وهي أعلى سلطة في ا القانوني
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دقـق (رافد الـنواس) بـصفته رئـيس مجـلس األمنـاء للمـعهد ـعهـد لتحـقيـقها  حـدثنـا الدكتـور نقـيب احملاسبـ وا للتـعرف عن االهـداف التي يعى ا
عهد الى ما يلي: قائال:- "يهدف ا

هنية والعلمية في احملاسبة والتدقيق وترسيخها على صعيد الوطن العربي  1 -ترويج االسس ا
 2 -مـنح شــهـادة اخــتـصــاص عــلـيــا في احملـاســبـة

القانونية
 3 -تنظيم الشؤون الفنية للمهنة في الوطن العربي
زاولـيـها واعـدادهم عـلمـيا وضـمـان مسـتوى عـلـمي 

وعمليا.
ـتـوفرة لالشـخـاص الذين  4 -تطـويـر التـسـهيالت ا

هنة من ناحية الثقافة والتدريب يدخلون ا
الية والـضريبية في  5- نشر الوعـي بالتشريـعات ا
ـهـنـة والتـأكـيـد على ارسي ا الـوطن الـعـربي بـ 
نـتم للمعهد توفر اخلبرة بهذه الـتشريعات ب ا
ـقـارنة بـ هذه والـتـشجـيع عـلى اجراء الـدراسات ا

التشريعات
ــعــهـد ووضع ـهــني عــلى اعــضـاء ا  6- االشــراف ا
قواعـد سلوك ومـستويـات اداء يتم اتبـاعها ألغراض

هنة مزاولة ا
ــتــعــلــقـة  7- الــنــهــوض بــالــبــحـوث والــدراســات ا

باحملاسبة والتدقيق
هنة للجهات التي تطلبها.  8- تقد االستشارة الفنية في حقل ا

ملكة ـعهد في ا واضاف د. النواس "أنـنا اليوم نريد ان نزف بـشرى سارة خلريج وطالب الـعهد العربي للمـحاسب القانونـي حيث  تسجيل ا
عهد من ـتطورة وبذلك يستطيـع حملة شهادة ا تحدة وويلز وفي االحتاد االوربي حتت رقم 11428730 اصبح له اعتراف في هذه الدول االوربية ا ا
ـعهـد العـربي لـلمـحاسـب ا يـؤكـد حصـولهم عـلى شـهادة ا ـجرد ان يـتم تزويـدهم  تـحدة وولـيز ودول اوربـا  ـملـكـة ا ايـجاد فـرص عمـل لهم في ا

القانوني . 
عهد العربي للمحاسب القانوني :- الدكتور محمود السر محمد طه عميد ا

اصبح للمعهد ماركة مسجلة في انكلترا وويلز وفي دول اوربا
عهد:- في الباب السادس من النظام االساسي للمعهد العربي للمحاسب القانوني حدد الشروط الواجب توفرها للمتقدم للدراسة في ا

 1- حاصال على شهادة جامعية اولية معترف بها في العلوم احملاسبة او ما يعادلها على االقل
 2- من رعايا احدى الدول العربية او االجنبية وعضو في منظمة البل

دنية وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف  3- كمل االهلية ا
ــعـهـد (عــدا من رقن قـيـده  4- ان ال يـكـون قــد سـبق وان رقن قــيـده من ا

الية) بسبب عدم تسديد التزاماته ا
دقق  –جمهورية العراق  5- ان يكون عضو في نقابة احملاسب وا

تحـدة وويلز مـلكـة ا ـعهد و تـسجيـله في ا وعـن االجناز الذي حـققه ا
عـهـد "في هذا الـتـسجـيل اصبح حق وفي االحتاد االوربي  ذكـر عـميـد ا

ـكن لـطالبـنـا و ـعـهـد مـحـفـوظ واعــطـوه مـاركـة سـجـلـة بــأسـمه ا
ـعـهد ان يـذهـبـوا الى اوربـا والتـقـد لـلـعمل في تـخـرجـ من ا ا
عهـد كوحدة تعـليمـية غيـر ربحية مـجال احملاسبـة والتدقـيق ألن ا
ـوجب اصـبح مـعـتـرف به ف جـمـيع دول اوربـا وانـكـلـتـرا وويـلز 

الرقم 11428661.
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× اعتراف اوربي آخر جلمعية احملاسب القانوني الدولية جتيز
ألعضاء اجلمعية العمل في اوربا

وقد دقـقـ  تـعـد اجلمـعـيـة احدى جـمـعيـات نـقـابة احملـاسـبـ وا
ـادة الـثـالـثـة  من الـنـظـام الـداخـلي جلـمـعـيـة احملـاسـبـ حـددت ا
القـانونيـ الدولـية الـشروط الـواجب توفرهـا في عضـو اجلمـعية
يشيـر اليها رئيس الـهيئة العامـة للجمعيـة د. رافد النواس "عضو
اجلمعية يجب ان يكـون عضو في النقابة كامل االهـلية  متمتعا
ـدنــيـة غـيـر مـحـكـوم عـلـيه بــجـنـايـة أو جـنـحـة مـخـلـة بـاحلـقـوق ا
بـالشرف وحـاصل على شهادة احملـاسبة الـقانونيـة والتأهيل من
ـعـهد الـعـربي لـلمـحـاسـب الـقـانـونيـ او مـا يـعادلـهـا ويـكون ا
ملـتزمـا بالـنظام وقـررات الهـيئـة العامـة والهـيئـة االدارية على ان

يكون االنتساب للجمعية اختياري.
× وعن مهـام اجلمعية يذكـر رئيس الهيئـة العامة للـجمعية د. رافد

هام االتية:- النواس "تتولى اجلمعية ا
أوال:-  تـطـويـر قـدرات ومـهــارات اعـضـاء اجلـمـعـيــة عـلى تـطـبـيق

(IAS ) عايير احملاسبة الدولية ا
ـعايير احملاسبية الدولية (    الية الدولية   ( IASB) الصادر من مجلس ا ) الصادرة من مؤسسـة معايير اعداد التقارير ( IFRS) ومعايير إعـداد التقارير ا
ـالية الـدولية  ( IFRS Foundationوادلـة التدقـيق والضـمان الـدولية  (IAASB) وفق مـتطـلبات االحتـاد الدولي لـلمحـاسب  ( IFAC) وبـرنامج تـطوير ا

(UNCAD)  تحدة احملاسب لأل ا
هـنـة الصـادرة من االحتاد الـدولي لـلمـحاسـب هـني واداب ا ثـانـيا:- إعـداد أدلة إرشـاديـة وفق قواعـد السـلـوك ا

وتطويرها.
مـاثلة هـنية الـتي تمـنحـها جـمعيـات احملاسـب الـقانـوني الـدوليـة ا ثـالثـا:- السعـي للحـصول عـلى الزمـاالت ا

ألعضاء اجلمعية.
ـستـوى العـلمي سـتمـر وتـنفـيذهـا من أجل رفع ا هـني ا رابعـا :- تـطويـر البـرامج التـدريـبيـة وبرامج الـتعـلـيم ا

هني. وا
هني. راقبة جودة األداء وتطوير وسائل حتس األداء ا خامسا:- تقد الدعم الفني 

عايير ذات الصـلة بأعمال احملاسب القانوني وفق تعلـقة باألنظمة واللوائح وا سادسا:- تقد التوصيات ا
تطلبات الدولية ا

ـؤتمـرات والـلـقاءات سـابعـا  :- عـقـد ا
هنة وبالتعاون مع العلمية في مجال ا

عنية ومن خالل النقابة. اجلهات ا
ثــامـنــا:- تــوطــيـد أواصــر الــصــلـة مع
اجلـــهــات ذات الــعالقــة داخل الــعــراق

شتركة وتفعيلها من خالل النقابة. وخارجه وحتديد مجاالت االهتمام ا
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لقـد حـقـقت اجلمـعـيـة من خالل حـضورهـا في احملـافل الـدولـية اعـتـرافـا بـحصـوله عـلى شـهادة
ـهـني ـارسـة الــعـمل ا وبـذلـك فـمن حق اعـضــاء جـمـعـيـتــنـا  تــسـجـيـلــهـا في االحتـاد االوربي 

احملاسبي في اوربا ألنـضمامه الى جـمعية
ـارسـة احملاسـبة مسـجـلة ومـسـموح لـها 
والــتــدقـيـق في دول اوربــا.وبــهــذا االجنـاز
انــتـقـل اعـضــاء اجلــمـعــيــة الى االحــتـراف

الدولي.

الدكتور رافد النواس


