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الشهادات العلمية:
دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة :جامعة عين شمس – كلية التجارة – القاهرة – مصر  2006 - 2001 :تاريخ الحصول
على الدرجة  ،2006 :عنزان الرسالة" :تطوير المحاسبة للضريبة على ارباح شركات االموال لشركات المجموعة"
الدراسات المؤهلة لتاهيلى الدكتوراه:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

تحليل اقتصاد متقدم (كلى – جزئى)
تحليل كمى متقدم
نطم معلومات محاسبية متقدمة
دراسات فكر إدارى متقدم
محاسبة ضريبية
محاسبة مالية باللغة االنجليزية

الفصل
الفصل
الفصل
الفصل
الفصل
الفصل

الدراسى االول 2002/2001 :
الدراسى االول 2002/2001 :
الدراسى االول 2002/2001 :
الدراسى الثانى 2002/2001 :
الدراسى الثانى 2002/2001 :
الدراسى الثانى 2001 2002/ :

ماجستير المحاسبة  :جامعة عين شمس – كلية التجارة – القاهرة – مصر  ،2001 – 1997 :تاريخ الحصول على
الدرجة 2001 :عنوان الرسالة" :تأثير العوامل السلوكية على قياس الدخل الخاضع للضريبة"
الدراسات المؤهلة لتمهيدى الماجستير:
الدراسات المؤهلة لتمهيدى الماجستير:

•
•
•
•
•
•

السنة االولى
نظم معلومات محاسبية
النظرية االقتصادية المتقدمة)(Micro & economic
تحليل كمى وتطبيقات باستخدام الحاسب
محاسبة إدارية
نظرية المحاسبة
محاسبة قومية

•
•
•
•
•
•

السنة الثانية
دراسات محاسبية باللغة االنجليزية
إدارة تمويل
نظم ضريبية مقارنة
أصول البحث العلمى
فحص وإعداد ضريبى
مشاكل محاسبية متقدمة

دبلوم الدراسات العليا فى المراجعة والضرائب :جامعة عين شمس – كلية التجارة – القاهرة – مصر 1997 - 1996 :
تاريخ الحصول على الدرجة 1997 :
بكاروليويس تجارة  /شعبة المحاسبة :جامعة عين شمس – كلية التجارة – القاهرة – مصر 1983 - 1979 :
تاريخ الحصول على الدرجة 1983 :

الخبرات السابقة:

أكثر من (  ) 28سنة خبرة تطبيقية فى مجال الضرائب العامة (ضريبة الدخل) مابين ضريبة شركات االموال
واالستثمار والضريبة الموحدة والضريبة على االشخاص االعتبارية والطبيعيين وآخر المناصب الوظيفية:
➢ مدير عام الفحص بمأمؤرية ضرائب االستثمار
➢ رئيس اللجنة الداخلية بمأمؤرية ضرائب الشركات المساهمة
➢ مراجع ومأمؤر ضرائب االرباح التجارية والصناعية بمأمؤرية عابدين واالدوات المنزلية والغزل والنسيج
➢ خبير االقرارات الضريبية والبرامج الضريبية االلكترونية بوزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)
أكثر من  25سنة خبرة فى مجال التدريب للعلوم االجتماعية ( :المحاسبة – المراجعة – الضرائب – المهارات
االدارية)

مستشار التدريب بالجهات التالية:

• االكاديمية الكندية للعلوم والتكنولوجيا
• معهد إعداد القادة إلدارة االعمال – وزارة االستثمار

2

• أكاديمية تطوير االداء واالستشارات بالقاهرة ()CDC
• شركة ايفينتى للتدريب وتطوير االداء

مدرب ومحاضر بالجهات التالية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مجلس الوزراء – مركز معلومات قطاع األعمال العام
وزارة التخطيط واإلصالح اإلدارى – أكاديمية السادات
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
وزارة الزراعة وإستصالح االراضى
وزارة االنتاج الحربى
وزارة الداخلية – مصلحة السجون (مركز التدريب)
أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية
الجهاز المركزى للمحاسبات
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء
شركة  OGSلمهارات الزيت إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول
الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة
الشركة القابضة لالدوية والصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة
شركة المقاولون العرب – عثمان أحمد عثمان
جامعة عين شمس – كلية التجارة  :مركز البحوث والدراسات التجارية
االدارة الضريبية (وزارة المالية)  --دولة الكويت – مؤسسة البترول الكويتية KPC
مصلحة الدخل والزكاة بالمملكة العربية السعودية
مصلحة الضرائب المصرية  -وزارة المالية – مصر
االدارة المالية – وزارة النفط  --العراق
مصلحة الضرائب  --وزارة المالية – اليمن
ديوان الضرائب  --وزارة االقتصاد والمالية – السودان

االهتمامات البحثية:
االبحاث العلمية وأوراق العمل المنشورة:
م
1

2
3

4

العنوان

الناشر

المدينة

متطلبات تطوير معيار المحاسبة المصرى
رقم ) (20فى ضوء معيار التقرير المالى
الدولى ( IFRS: 16اإليجار) "دراسة
نظرية تطبيقية "
تطوير المحاسبة عن عقود التأمين فى ظل
معيار " IFRS: 17دراسه تطبيقيه على
شركات التأمين المصرية"
التحديات التى تواجه البنوك المصرية عند
تطبيق معيار  IFRS: 9و اآلثار المترتبة
عليه من منظور كفاية رأس المال الرقابى
"دراسه حالة"
مدخل مقترح للحد من التجنب الضريبى في
الشركات المصرية الملتزمة بتطبيق المبادىء

مجلة الدراسات
والبحوث التجارية
بكلية التجارة
جامعة بنها
مجلة البحوث
التجارية بكلية التجارة
جامعة االسكندرية
المجلة المصرية
للدراسات التجارية –
كلية التجارة – جامعة
المنصورة
مجلة المحاسبة
باالشتراك مع إتحاد
الجامعات العربيه -

القليوبية  -بنها

مصر

االسكندرية

مصر

2018

المنصورة

مصر

2018

بنى سويف

مصر

2017

3

الدولة

تاريخ
النشر
2018

5

المعاصرة لحوكمة الشركات  -دراسة
تجريبية
آليات التطبيق العملي لمبدأ التكليف العكسي
في مجال التحاسب الضريبي
علي القيمة المضافة في مصر ــــ دراسة
ميدانية وتجارب مقارنة"

كلية التجارة – جامعة
بنى سويف
مجلة المحاسبة
باالشتراك مع إتحاد
الجامعات العربيه
كلية التجارة –
جامعة بنى سويف
مجلة الفكر المحاسبى
 كلية التجارة –جامعة عين شمس
مجلة الفكر المحاسبى
 كلية التجارة – عينشمس

6

فروق ضريبة الدخل الدفترية  :مقياس جديد
إلدارة االرباح

7

تطوير أسلوب التحاسب الضريبى لنتائج
أعمال العقود طويلة االجل فى ضوء
االصدار IFRS: 15

8

رؤية مقترحة لعالج مشكالت التحاسب
الضريبى بالبنوك المصرية

9

دراسة تحليلية لآلثار المحاسبية والضريبية
المترتبة على تطبيق قانون االمتثال الضريبى
االمريكى للحسابات الخارجية ()FATCA
على المؤسسات المالية (دراسة ميدانية)

10

نموذج مقترح لقياس آثر التخطيط الضريبي
على األداء المالي للشركات المتداولة فى
سوق المال المصرى (دراسة ميدانية
تطبيقية)

11

مدى تأثير نماذج االفصاح المحاسبى
المستحدثة
وقواعد الشفافية والنزاهة الدولية على كفاءة
سوق االوراق المالية المصرية
بعد ثورة  25يناير 2011
إطار مقترح ” لتقويم اداء الخدمات الضريبية المجلة العلمية
االلكترونية بإستخدام بطاقة القياس المتوازن لالقتصاد والتجارة –
كلية التجارة – جامعة
لالداء ” Scorecard Balanced
عين شمس
(دراسة ميدانية تجريبية)
المؤتمر الضريبى
برمجة االهداف  :منهجية االدارة الضريبية
نحو آفاق مستهدفة لتعظيم ربحية المشروعات السادس عشر –
الجمعية المصرية
الصغيرة وإنعكاساتها الضريبية

12

13

مجلة البحوث
التجارية بكلية التجارة
جامعة االسكندرية
مؤتمر قسم المحاسبة
بكلية التجارة –
جامعة عين شمس
ومجلة الفكر
المحاسبى
و المؤتمر السنوى
لمعهد إدارة االعمال
باستراليا والمعقد فى
اسبانيا :سبتمبر
والمؤتمر السنوى
للعلوم االجتماعية
والتجارية لجامعة
ميدل سيكس
االنجليزية والمنعقد
فى (دبى) /نوفمبر
المؤتمر الضريبى
لجمعية الضرائب
المصرية
و فى مجلة كلية
التجارة – جامعة
القاهرة
مجلة الفكر المحاسبى
 كلية التجارة-جامعةالقاهرة

4

بنى سويف

مصر

2016

القاهرة

مصر

2016

القاهرة

مصر

2015

االسكندرية

مصر

2014

القاهرة

مصر

2014

اسبانيا

برسلونة

2015

االمارات
القاهرة

دبى
مصر

2015
2013

القاهرة

مصر

2012

القاهرة

مصر

2011

القاهرة

مصر

2010

15

مقترح إيجابى للحد من التأثيرات السلبية
لقواعد حوكمة الشركات على أستقاللية
مراقب الحسابات

16

داللة العالقة بين جودة المعلومات المحاسبية
و العوامل المؤثرة على قياس القيمة العادلة

17

أختبار تجريبى لقياس مدى تجانس االساليب
الهيكلية لنظام الرقابة الداخلية فى سد فجوة
احتياجات مستخدمى التقارير المالية فى ظل
بيئة قانون ساربينز -أوكسلى
دراسة تحليلية للعالقة بين تكلفة تخفيض سعر
الضريبة على عوائد االيرادات الضريبية
لضريبة الدخل وتدفق االستثمارات االجنبية
المباشرة خالل الفترة من 2004/2007

18

19

20
21
22
23

24
25

26
27

للمالية العامة
والضرائب
المجلة المصرية
للدراسات التجارية –
كلية التجارة – جامعة
المنصورة
مجلة الشروق للعلوم
التجارية
العدد الثالث
المجلة العربية
للمحاسبة

المنصورة

اكاديميةالشروق القاهرة
مصر
المعهد العالى
للحاسبات
وتكنولوجيا
المعلومات
جامعة البحرين البحرين

مجلة الشروق للعلوم القاهرة
التجارية – العدد الثاني
يوليو -
مجلة مصر
المعاصرة – جمعية
االقتصاد
مجلة الفكر المحاسبى القاهر ة
القياس المحاسبي والمعالجة الضريبية
لعوائد وناتج تداول وفائض تقييم االستثمارات كلية التجارة–جامعة
عين شمس العدد
في األوراق المالية
االول 2 /
اإلسكندرية
دور المحاسب في زيادة فاعلية القدرة جمعية المحاسبين
القانونين
التنافسية للمشروعات الصغيرة
والمتناهية الصغر
القاهرة
الجمعية المصرية
العالقة بين استقاللية مراقب الحسابات و
للمالية العامة
حوكمة الشركات في ظل تحرير تجارة
والضرائب
الخدمات (الجاتس)
القاهرة
الجمعية المصرية
المعاملة الضريبية لشركات المجموعة
للمالية العامة
والضرائب
القاهرة
الحاجة الماسة إلعادة هندسة التدريب باإلدارة المؤتمر الضريبي :
الضريبية لمواجهة تحديات فحص اإلقرارات كلية التجارة جامعة
الضريبية وتطبيق قانون الضريبة على الدخل عين شمس
 91لسنة 2005
القاهرة
مصلحة الضرائب
العالقة بين الدافعية والرضا عن العمل
العامة
لمأمؤر الضرائب
الطور –
المؤتمر المحاسبي
العالقة المستقبلية بين دافعي الضريبة
محافظة جنوب
للجمعية العلمية
واإلدارة الضريبية من منظور سلوكي
سيناء
للمحاسبة والنظم
والمراجعة
القاهرة
استخدام النسب المالية والمؤشرات المحاسبية مصلحة الضرائب
العامة
لزيادة فعالية تقرير فحص الحسابات
القاهرة
المؤتمر المحاسبي
تأثير استقاللية مراقب الحسابات على أداءه
مركز صالح كامل
لوا جباته
لالقتصاد االسالمى –
جامعة األزهر
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مصر

2010

2009

2009

مصر

2008

مصر

2008

مصر

2008

مصر

2007

مصر

2007

مصر

2007

مصر

2001

مصر

1998

مصر

1998

مصر

1996

1996

مصر

القاهرة

المؤتمر
المحاسبي
مركزصالح كامل
– لالقتصاد االسالمى
جامعة األزهر

واجبات ومسئوليات مراقب الحسابات عند
تقييم الرقابة الداخلية
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:االهتمامات العلمية
:المؤتمرات الدولية
➢ Annual Spain Business Research Conference: 14 - 15 September 2015, Novotel
Barcelona City Hotel, Barcelona, Spain. ISBN: 978-1-922069-84-9.
“Accounting and Tax Effects of Applying American Foreign Accounts
Tax Compliance Act (FATCA) On Financial Institution: Evidence from
EGYPT”

:العنوان وموقع النشر الدولى
www.wbiworldconpro.com
World Business Institute Australia, ABN: 62 087 222 400, 31 Blake Street,
Berwick 3806, Melbourne, Victoria, Australia. ISBN: 978-1-922069-84-9.
➢ Third International Conference 24 - 26 November 2015 on Emerging Research
Paradigms in Business and Social Science Organized by Middlesex University Dubai
Venue: Park Hyatt Dubai.
“An Analytical Study of the Accounting and Tax effects of Applying the
American Foreign Accounting Tax Compliance Act (FATCA) on Financial
Institutions (Evidence from EGYPT)”

:العنوان وموقع النشر الدولى
www.mdx.ac.ae
Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business
and Social Sciences ……. admissions@mdx.ac
Dubai Knowledge Village, Blocks 4, 16, 17 & 19 t. 800 MDX.
➢ The IFRS Foundation’s annual conference in Europe will be held at the InterContinental Hotel Frankfurt, Germany on Thursday 28 and Friday 29 June 2018.

:العنوان وموقع النشر الدولى
https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/ifrs-standards-conferencefrankfurt/

: الدورات التدريبية والشهادات الدولية
2000 ) سنةKOICA، • دورة تدريبية فى النظم الضريبية من كوريا (منظمة
2001 ) سنةIRAS : • دورة تدريبية فى السياسات الضريبية من سنغافورة (منظمة
) سنةOECD : • دو رة تدريبية فى الحوافز الضريبية من تركيا (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
2003

: الدورات التدريبية والشهادات المصرية
: مهارات إدارية
• دورة تدريبية فى إعداد المدربين – وزارة التنمية االدارية
• دورة تدريبية فى إكساب وتنمية المهارات االدارية – وزارة المالية
6

•
•
•
•

دورة تدريبية فى تنمية مهارات القيادة وفقا للموقف – الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة
دورة تدريبية فى تنمية مهارات التفاوض – مركز إعداد القادة الحكومى
دورة تدريبية فى تنمية مهارات االبداع – جامعة قناة السويس
دورة تدريبية فى تنمية مهارات الجودة الشاملة للتدريس – جامعة عين شمس

مهارات فى المحاسبة والضرائب :

•
•
•

دورة تدريبية فى مكافحة التهرب الضريبى – مصلحة الضرائب العامة
دورة تدريبية فى الفحص الدفترى وشركات االموال  -مصلحة الضرائب العامة
دورة تدريبية فى معايير المحاسبة المصرية – مكتب حازم حسن KPMG

مهارات فى الحاسب اآللى :
• دورة تدريبية فى مهارات windows : XP, Vista , 7, 8, 8.1, 10
• دورة تدريبية فى مهارات Basic & Cobol & visual basic & C sharp :
• دورة تدريبية فى Word & Excel & Power Point :
• دورة تدريبية فى تحليل النظم و أحزمة البرامج
• دورة تدريبية فىSPSS & Smart Draw & Infinity & Microsoft Accounting :
مهارات فى اللغات االجنبية :
• اللغة العربية  :تحدث وكتابة وتقارير بطالقة (لسان االم)
• اللغة االنجليزية  :تحدث وكتابة وتقارير بطالقة وإدارة حوار وتخاطب
• حاصل على مستوى  TOFEL : 620من جامعة عين شمس – كلية االداب

المشاركات الضريبية :
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

مشاركة اللجنة العليا بمصلحة الضرائب المصرية فى مشروع ترشيح أفضل العروض المقدمة من الشركات
االجنبية لميكنة أعمال المصلحة وترسية العروض على شركة  Bullالفرنسية .
مشاركة قطاع المعلومات والحاسب اآللى بمصلحة الضرائب المصرية فى تقديم حزمة تطبيقات برامج نظم
المعلو مات الضريبية والمتمثلة فى خمسة تطبيقات  ،كلفت من القطاع بإعداد إحداهم :
• برنامج حساب الضريبة على االجور و المرتبات وإعداد االقرارات الضريبية الربع سنوية والتسويات
السنوية بشكل الكترونى يسهل بمقتضاه حساب الضريبة بشكل يتفق والتطبيق العملى لصحيح القانون
وتم اختباره وتجربته مع  40مكتب من كبار مكاتب المحاسبة بمصر ومكاتب المراسلين االجنبية( .تم
تقديمها بفندق ماريوت أبريل )2010
مشاركة قطاع المناطق الضريبية ولجنة الفحص بمصلحة الضرائب المصرية (إحدى لجان الدمج) وشركة
e-irasفى تجهيز وإعداد إجراءات دليل الفحص المميكن و دليل العمل للجنة مراجعة جودة الفحص .
التدريب بمراكز التدريب الضريبى (عامة ومبيعات) فى جميع انحاء الجمهورية وخارجها للعاملين وغير
العاملين باالدارة الضريبية  :لجميع برامج الضريبة على الدخل (فحص ومراجعة – معايير محاسبة –
تحليل مالى) إعتبارا ً من سنة  2000وحتى االن .
مشاركة ديوان الضرائب بالسودان فى إعداد دليل التقدير الذاتى لضرائب الدخل وتدريب قدامى العاملين
على قواعد التقدير الذاتى .
مشاركة مصلحة الضرائب باليمن (قطاع الفحص) فى إصدار أسس محاسبة أنشطة المقاوالت واالستثمار
العقارى والعقود طويلة االجل .
مشاركة االدارة الضريبية بالكويت (قطاع التطوير) فى إصدار أسس محاسبة شركات البترول والبحث
والتنقيب عن الثروات المعدنية .
مشاركة مصلحة الزكاة والدخل بالسعودية (قطاع البحوث) فى إصدار أسس محاسبة البنوك شركات التأمين
وتداول االوراق المالية .
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• يتم التدريس للمواد العلمية التالية لتخصص المحاسبة باللغة العربية:
محاسبة التكاليف – المراجعة (مبادىء ومتقدمة) – محاسبة حكومية وقومية – محاسبة ضريبية (طبيعيين
واعتبارية وقيمة مضافة وعقارية) – بحوث العمليات فى المحاسبة – نظم المعلومات المحاسبية – المحاسبة
االدارية إتخاذ القرارات.
• يتم التدريس للمواد العلمية التالية لتخصص المحاسبة باللغة االنجليزية:
Financial Accounting (Principles+partnership+corporate) – Managerial
 Accounting – Cost Accounting – Advanced Accounting – Financial AnalysisCorporate Finance – Taxation.
عضوية الجمعيات المهنية والعلمية :
• عضو جمعية الضرائب المصرية تحت رقم  848:بتاريخ 1993/2/27
• عضو الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة تحت رقم  137 :لسنة 1993
• عضو جمعية الضرائب الدولية تحت رقم  15787-320-942 :لسنة 1994
• عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب تحت رقم  112 :بتاريخ
1994/6/11
• عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسى واالحصاء والتشريع تحت رقم  4554:لسنة 2008
• عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تحت رقم  2713 :بتاريخ  2009/6/17ومشارك بلجانها
التنفيذية التالية :
➢ لجنة الضرائب
➢ لجنة التدريب والتعليم المهنى المستمر
➢ اللجنة الثقافية وهيئة تحرير مجلة المحاسب
• عضو مؤسس وزميل بالجمعية العلمية للخبرة الضريبية  :تحت رقم  13لسنة .2011
• شريك التطوير الضريبى لمؤسسة Deutsche Gesellschaft für International
) Zusammenarbeit (GIZااللمانية باالتحاد االوروبى.
• خبير السياسات الضريبية بمنظمة ضرائب أفريقيا ()ATAF
• خبير التدريب الضريبى باكاديمية الضرائب الدولية ()IBFD
• شريك التطوير الضريبى بمنظمة التعاون والتنمية الدولية ()OECD
معلومات االتصال:
• هاتف العمل 19644 :داخلي - - 201محمول01223401471 :
• البريد االلكتروني : n2002nabil@gamil.com
• الموقع الشخصي www.drnabil2013.wordpress.com:
العمل المهنى :
الشريك التنفيذى للمجموعة المتحدة للمحاسبة واالستشارات الضريبية ()UGATC
 4شارع أحمد قنديل – مدينة نصر – القاهرة – مصر
ت  – 24045897 :فاكس 24045896 :
محاسبون ومراجعون قانونيون

تاريخ الميالد 1961/11/21 :
محل الميالد  :القاهرة – مصر
 :مصرى
الجنسية
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