اخلطة االسرتاتيجية
مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية
للخمسة أعوام القادمة ()2022 : 2018

املستويات وتنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة وترسيخ االلتزام مبعايري احملاسبة ومعايري
املراجعة وقواعد وآداب وسلوكيات مزاولي مهنة احملاسبة واملراجعة مبا يساهم يف محاية
وتنمية االقتصاد الوطين واالرتقاء باملستوي العلمي واملهين للمحاسبني ومزاولي املهنة .

ويتم ذلك عن طريق حتقيق األهداف الرئيسية األتية :
أوالً

 :احملافظة علي مكانة مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية واستمرار االرتقاء بها .

ثانيـاً

 :تقوية عالقة اجلمعية باجلهات الرقابية ومؤسسات احملاسبة واملراجعة علي املستوي احمللي والدولي.

ثالثــاً

 :التوظيف األمثل ملرز تدري اجلمعية.

رابعـاً

 :تقوية احلوزمة والنواحي التنظيمية للجمعية.

خامساً

 :تعظيم املالءة املالية للجمعية.
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النهوض مبهنة احملاسبة واملراجعة يف مصر والعمل علي االرتقاء مبستواها وفقا ألعلي

اخلطة االسرتاتيجية

رسالة اجلمعية :

 تطوير مناهج امتحانات اجلمعية أوالً بأول يف ضوء التطورات السريعة واملؤثرة عليجمال احملاسبة واملراجعة  ،عن طريق التواصل مع اجلمعيات الدولية والتعرف علي
متطلبات املهنة واجملتمع يف ظل التغريات االقتصادية والبيئية يف اجملتمع وما
يصاحبها من تغريات يف القوانني والعمل علي تطوير املهنة مبا يتناسب مع هذه
التغريات مع التخطيط التفصيلي ملناهج اجلمعية املختلفة لتحقيق عالقة متوازنة
بني املتطلبات العامة لسوق العمل واملتطلبات االساسية للتأهيل املهين للمحاسب
واملتطلبات االساسية للتخصص يف جماالت ( االستشارات  ،املراجعة  ،الضرائب ،
احملاسبة املالية  ،احملاسبة االدارية )  ،والعمل علي احلصول علي إعفاءات متزايدة
من امتحانات الِ.ACCA
 املراجعة املستمرة ملستوي ونوعية امتحانات اجلمعية ومستوي وأسلوب التصحيح.عن طريق وضع خطة تفصيلية لتوفري واضعي امتحانات اكفاء ولديهم الوقت
الكايف لوضع االمتحانات وتصحيحها والتنسيق مع جلنيت تطوير املناهج والتدريب
لاللتزام بوضع األسئلة طبقا للمناهج املوضوعة والزام املدربني بهذه املناهج والعمل
علي اعداد بنك اسئلة مع االستفادة بتجربة اجلمعيات الدولية ومتابعة النتائج يف
ضوء نسب النجاح يف كل مادة من أجل االستفادة من ذلك يف االمتحانات الالحقة .

 االلتزام بتطبيق التعليم املستمر بالنسبة جلميع األعضاء.مع وجود أليه فعالة ملتابعة متطلبات التعليم املهين املستمر ألعضاء اجلمعية
وضمان املتابعة مع أعضاء اجلمعية لعدد ساعات التدريب املستمر من خالل
قاعدة بيانات لكل عضو وزميل مع دراسة االنظمة والقواعد واالجراءات
اخلاصة بالتعليم املهين املستمر باجلمعيات الدولية لالستفادة منها وذلك لزيادة
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وذلك من خالل تنمية الكفاءة الفنية ألعضاء اجلمعية عن طريق:

اخلطة االسرتاتيجية

أوالً

 :المحافظة علي مكانة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية واستمرار االرتقاء بها .

 عقد الندوات وورش العمل واملؤمترات ملناقشة املوضوعات ومشروعات القوانني املتعلقةباملهنة ويتم من خالهلا إظهار إمكانيات ومكانة وخربة أعضاء اجلمعية يف شتى
املوضوعات املتعلقة باحملاسبة واملراجعة والضرائب .
 تشجيع البحوث والدراسات واصدار النشرات العلمية واملهنية وذلك من خالل تطوير جملةاجلمعية واصدارها بصفة منتظمة والعمل علي االرتقاء باملادة العلمية اليت حتتويها
وعقد واملشاركة يف الندوات واللقاءات احمللية والدولية مع اجلهات ذات الصلة باملهنة
واعداد وتشجيع البحوث والدراسات املتعلقة باملهنة .
 العمل علي توسيع قاعدة أعضاء اجلمعية دون املساس باملستوي العلمي واملهين ألعضاءاجلمعية مع تطوير الضوابط الالزمة لقبول احملاسبني املسجلني بسجل احملاسبني
واملراجعني بوزارة املالية ووضع الضوابط الالزمة العتماد مكاتب من غري األعضاء
لتدريب احملاسبني  ،وعقد ندوات تعقدها اجلمعية لتعريف طالب كليات التجارة
باجلامعات املختلفة باجلمعية وأهدافها وشروط العضوية بها ومزايا العضوية.
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املستمر .

اخلطة االسرتاتيجية

كفاءة مزاولي املهنة وتوسيع نطاق اجلهات املعتمدة لتقديم برامج التعليم املهين

علي املستوي احمللي يتم تقوية العالقات والتعاون مع

-

اهليئة العامة للرقابة املالية .

-

البورصة املصرية .

-

وزارة املالية .

-

مصلحة الضرائب املصرية

-

اهليئة العامة لالستثمار

-

اجلهاز املركزي للمحاسبات .

-

البنك املركزي املصري .

-

شعبة مزاولي املهنة احلرة للمحاسبة واملراجعة .
وذلك من أجل :
 التواصل مع اجلهات املعنية الختاذ االجراءات الالزمة للعمل علي تعديل قانون
تنظيم عمل اجلمعيات وغريها من املؤسسات العاملة يف جمال العمل االهلي .
 العمل علي استكمال جمهودات اجلمعية وذلك بتعاون جملس االدارة مع وزارة
املالية واهليئة العامة للرقابة املالية إلصدار قانون مزاولة مهنة احملاسبة
واملراجعة مبا حيافظ علي كافة املزايا اليت منحها القانون احلالي ألعضاء
اجلمعية ولتحقيق مصاحل املهنيني واالرتقاء باملهنة .
 حتديث املعايري املصرية للمحاسبة واملراجعة وقواعد السلوك املهين
يف ضوء املتغريات الدولية حيت ميكن من خالهلا حتقيق الشفافية
واملسئولية والكفاءة لالسواق املالية واالنشطة االقتصادية يف مصر .

علي املستوي الدولي يتم تقوية العالقة والتعاون مع

-
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المستوي المحلي والدولي.

اخلطة االسرتاتيجية

ثانيـاً

:

تقوية عالقة الجمعية بالجهات الرقابية ومؤسسات المحاسبة والمراجعة علي

مبهنة احملاسبة واملراجعة يف مصر من خالل وجود حماسبني م ؤهلني تأهي الً
مهني اً ممتاز اً ،وعلي معرفة بالتطورات املستمرة يف جمال احملاسبة واملراجعة
وأساليب تطبيقها (التعليم املستمر لألعضاء).
وال يتأتى حتقيق ذلك اهلدف إال من خالل التزام اجلمعية بتقديم خدمات
تدريبية بأعلى مستوي من اجلودة والتميز من خالل تصميم وتنفيذ خ طة
تدريبية تليب احتياجات مستويات احملاسبني ومراقيب احلسابات يف القطاعات
املختلفة واالستعانة مبدربني حمرتفني علي أعلي مستوي مع حتديث املواد
العلمية التدريبية املقدمة والرتكيز علي التطبيقات واملمارسات العملية من
خالل احلاالت والدراسات التطبيقية .
وذلك من خالل:
-

توفري هيكل تنظيمي مناسب حلسن إدارة املركز.

-

توفري مدربني يف اجملاالت املختلفة ذو مستوى عال من التأهيل العلمي
والعملي.

-

توفري دورات تدريبية يف اجملاالت املختلفة ختدم كل من أعضاء اجلمعية
واحملاسبني حتت التمرين يف املقام األول واحملاسبني عامة يف املقام الثاني .
مع تقديم دورات تدريبية يف ضوء احتياجات األعضاء والعاملني باملهنة يف
جمال احملاسبة واملراجعة والضرائب لالرتقاء مبستواهم العلمي واملهين
وكذلك ملساعدتهم علي حتقيق ساعات التدريب املهين املستمر .
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أن اهلدف األساسي من إنشاء مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية هو النهوض

اخلطة االسرتاتيجية

ثالثــاً

:

التوظيف األمثل لمركز تدريب الجمعية.

واالستبدال للمعدات واألجهزة الالزمة للتدريب.
 توفري وتقديم دورات تدريبية لتأهيل احملاسبني واملراجعني حتت التمرين
وكذلك احملاسبني القانونني للتقدم المتحانات اجلمعية ( مستوي متوسط /
مستوي نهائي ) كشرط للحصول علي العضوية .
 تقديم دورات تدريبية خلرجيي اجلامعات واملعاهد املصرية بهدف إعدادهم
لسوق العمل وتقليل الفجوة بني الدارسة االكادميية واحتياجات السوق .
 تقدددديم بدددرامج تدريبيدددة لتددددريب املددددربني  TOTنظدددرا العتمددداد عمليدددة
التددددريب بصدددورة رئيسدددية علدددي خدددربة ومهدددارة املددددربني وذلدددك بهددددف
تنمية قدراتهم ومهاراتهم
 تقدددديم دورات تدريبيدددة يف اسدددتخدام احلاسدددب االلدددي يف أعمدددال املراجعدددة
( ) sAATCوكيفيددددة املراجعددددة يف ظددددل االنظمددددة االلكرتونيددددة ( TT
)sesrCoC

 تقديم دورات للتأهيل للحصول علي دبلومة ال  TRFIوذلك بالتعاون مع

مجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين (  )ACCAباململكة املتحدة .
 دراسة إصدار اجلمعية لدبلومة معايري احملاسبة املصرية باللغة العربية وذلك
علي غرار  IFRS Diplomaاليت تصدرها  ACCAباللغة االجنليزية .

7

مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية –للخمسة أعوام القادمة ()2022 : 2018

تكاليف تشغيله علي أكفأ وجه وحتقيق فائض يكفل التجديد

اخلطة االسرتاتيجية

-

مراعاة تنمية املوارد املالية للمركز بصفة مستمرة مبا يسمح بتغطية

درجات التنظيم لنشاط اجلمعية وإدراكا منها ملسئوليتها جتاه مهنة احملاسبة
واملراجعة  ،فإنه من الضروري اعادة هيكلة إدارة اجلمعية التنفيذية مبا يتالئم
مع احتياجات اجلمعية وأعضائها والوصول باجلمعية الي مصاف اجلمعيات املهنية
الدولية
علي أن يشمل التطوير كافة جوانب اهليكل التنظيمي سواء االداري أو املالي أو
التشغيلي ألنشطة وأعمال اجلمعية وحتديد االختصاصات والعالقات الداخلية
واخلارجية واختاذ اخلطوات الالزمة لتطبيقة وفقا لتوقيتات حمددة .
مراعاة التزام مجيع األعضاء مبجلس إدارة اجلمعية مبسئولياتهم باجمللس واللجنة
التنفيذية واللجان النوعية املشكلة.
اجلهاز الفين واإلداري للجمعية
 توفري جهاز فين وإداري للجمعية ذو إمكانيات وكفاءة عالية ويقتضي ذلك: تقييم أعضاء اجلهاز اإلداري احلالي للجمعية بغرض توفري أكفأ القوي البشريةالالزمه للجمعية خاصة املدير العام  ،واملدير املالي  ،واملدير اإلدارى  ،وحتديد
املرتبات اجملزية هلم مبا يضمن جذب أفضل الكفاءات للعمل باجلمعية مع
حتديد املواصفات الوظيفية واملسئوليات والصالحيات لكل وظيفه.
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استكماال لتحقيق أهداف اجلمعية إلجياد تنظيم فاعل هلا مبا حيقق أقصي

اخلطة االسرتاتيجية

رابعـاً

 :تقوية الحوكمة والنواحي التنظيمية للجمعية.

ووضع السياسات واجراءات العمل االدارية واملالية واستكمال وتطوير لوائح العمل
الداخلية  ،واملالية  ،املوارد البشرية  ،وتدعيم اجلهاز االداري للجمعية بعاملني ذوي
كفاءة عالية مبا يتناسب مع األهداف اليت تسعي اجلمعية لتحقيقها وتطوير
اسلوب أداء العمل يف اجلمعية عن طريق اعادة النظر يف االجراءات والسجالت
احلالية والقيام بتبسيطها وميكنتها بقدر االمكان .
نظم املعلومات
توفري نظام حديث فعال مميكن يكفل سرعة استخراج كافة املعلومات
والبيانات اخلاصة باألعضاء واحملاسبني وحتت التمرين واالشرتاكات وخالفة.
مع حتديث موقع اجلمعية علي شبكة املعلومات الدولية وذلك من خالل
 بناء قاعدة بيانات لألعضاء واحملاسبني حتت التمرين
 انشاء وتفعيل خدمة السداد االلكرتوني .
 انشاء وتفعيل خدمات التدريب عن بعد .
 انشاء وتفعيل تطبيقات التعليم املهين املستمر .
 انشاء وتفعيل املكتبة االلكرتونية .
 توفري وحتديث لألخبار واملعلومات املهنية من خالل روابط الكرتونية .
 دعم تسويق اخلدمات املهنية للجمعية .
 انشاء وتفعيل منظومة الربيد اإللكرتوني .
 تقديم الدعم الكامل ملختلف جلان العمل باجلمعية مبختلف اهدافها وانشطتها .

 إعداد موقع مستقل ملعايري احملاسبة واملراجعة املصرية وحتديثه بصفة
مستمرة وفقا للتعديالت .
النظام احملاسيب واملالي
سرعة ميكنة النظام احملاسيب واملالي بالكامل مبا يضمن سهولة وسرعة تسجيل
ال بأول ويف نهاية كل شهر.
املعامالت واستخراج البيانات املالية الالزمة أو ً
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والقوي البشرية وحتديد توقيتات حمددة لالنتهاء من اإلعداد والتنفيذ.

اخلطة االسرتاتيجية

اللوائح املالية واإلدارية
تطبيق لوائح مالية وإدارية حتكم تعامالت اجلمعية يف اجملال املالي واإلداري

االشرتاكات ومساهمات األعضاء السنوية أوالً بأول يف مواعيدها
وتعظيم العائد علي استثمار اية سيولة نقدية فائضة .
كما يقتضي إجراء دراسة سنوية ملستوي اشرتاكات األعضاء والرسوم
عن اخلدمات يف ضوء االرتفاع احلاد و املستمر يف مستوى األسعار وما
يتبعه ذلك من زيادة يف تكاليف التشغيل باجلمعية وتكلفة األجور
واملرتبات.
باالضافة الي تعظيم العائد من مركز التدريب عن طريق االستخدام
االمثل له .
ولتحقيق هذه األهداف تقوم كل لجنة من لجان الجمعية بإعداد الخطة التفصيلية
وتحديد الجداول الزمنية ومؤشرات قياس االداء وستقوم لجنة االستراتيجية بالتواصل
مع كل لجنة من هذه اللجان للمتابعة والتنسيق معها في إعداد الخطط التفصيلية
في ضوء االستراتيجية العامة .
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التدعيم املستمر للمالءة املالية للجمعية من خالل االهتمام بتحصيل

اخلطة االسرتاتيجية

خامساً:

تعظيم المالءة المالية للجمعية.

