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د. خالد بن نا�سر �خلاطر

يت�ضاءل البع�ض عن ماهية دور اجلمعية العلمية للمحا�ضبة يف تطوير مهنة املحا�ضبة واملراجعة 

كادميية  الأ اجلمعية  هذه  باإن�ضاء  اخلا�ض  اجلامعة  رئي�ض  قرار  باأن  التو�ضيح  واأريد   . قطر  دولة  يف 

التي تعمل على رفع الوعي وتطوير الفكر املحا�ضبي يف دولة قطر كان �ضروريًا يف فرتة �ضهدت فراغًا 

تنظيميًا وا�ضحًا ا�ضتمر لفرتة طويلة جدًا كان له اأثرا �ضلبيًا على مهنة املحا�ضبة واملراجعة يف الدولة. 

حيث �ضهدت تلك الفرتة غياب جمعية اأو هيئة مهنية ت�ضرف على املهنة ودور حمدود لوزارة التجارة 

يف تنظيم واإدارة مهنة املحا�ضبة ورفع م�ضتواها وق�ضور وا�ضح يف قانون تنظيم املهنة .

الهدف  وحتقيق  الدولة  يف  املهنة  تطوير  يف  �ضاهمت  طيبة  جهود  بذلت  اجلمعية  تاأ�ضي�ض  ومنذ 

عمال والن�ضطه كاملوؤمترات و الندوات و الدورات التدريبية  اإن�ضائها حيث قامت بالكثري من الأ من 

والن�ضرات ملناق�ضة ال�ضعوبات وامل�ضاكل التي تواجه مهنة املحا�ضبة واملراجعة يف الدولة ، فعلى �ضبيل 

املثال مت مناق�ضة قانون تنظيم املهنة 2004 و دور املكاتب العاملية يف تطوير املهنة و التحديات التي 

و  املالية  التقارير  يف  وال�ضفافية  ف�ضاح  الإ  ، امل�ضتخدم  املحا�ضبة  املعايري  و  الوطنية  املكاتب  تواجه 

ب�ضكل  . وعملت اجلمعية  القطرية  القانونني  املحا�ضبني  املحا�ضبة اخلليجية وجمعية  م�ضتقبل  هيئة 

وا�ضح على حث اجلهات املعنية باملهنة للم�ضاركة معها  يف تنظيم تلك الن�ضطة وحثهم على التواجد 

فكار حول مهنة املحا�ضبة. و�ضاهمت اجلمعية العلمية ب�ضكل  يف تلك املنا�ضبات وتبادل القرتاحات والأ

جتماعات التح�ضريية  متميز يف تاأ�ضي�ض جمعية املحا�ضبيني القانونيني من خالل ا�ضت�ضافة جميع الإ

�ضراف على الجتماع التاأ�ضي�ضي الذي عقد يف غرفة �ضناعة وجتارة قطر. والدعوة والإ

عمال عن تو�ضيات واقرتاحات تعالج الكثري من ال�ضلبيات التي تواجه املهنة. واعتقد  واأ�ضفرت هذه الأ

اأن املو�ضوع يحتاج اإىل متابعة ومناق�ضة مع امل�ضئولني ومتخذي القرار مثل وزارة التجارة والقت�ضاد، 

�ضخا�ض يقومون بهذا الدور ويناق�ضون تلك التو�ضيات مع امل�ضئولني.  وهناك حاجه ملحة لأ

واقرتح ان يتم البدء مبناق�ضة قانون املهنة وتعديل بع�ض مواد القانون مثل املادة رقم ) 8 ( والتي 

يجب تعديلها بحيث تقت�ضر ممار�ضة املهنة على املحا�ضبني واملراجعني فقط وان تتاح كذلك الفر�ضة 

للقطريني للممار�ضة هذه املهنة املهمة لقت�ضاد البلد ب�ضكل اأف�ضل.

ويف اخلتام  لزالت حتى الن يف انتظار اجتماع جمعية املحا�ضبني  القانونيني القطرية لختيار 

دارة وذلك بعد �ضدور قرار املوافقة على اإن�ضاء اجلمعية منذ فرتة طويلة.    جمل�ض الإ
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بالتعاون  للمحا�ضبة  العلمية  اجلمعية  نظمت 

املحا�ضبة  ومكتب  املالية  وراق  ل���الأ ال��دوح��ة  �ضوق  مع 

ابريل  ب��داي��ة  يف   »KPMG« العاملي  وال���ض��ت�����ض��ارات 

يف  وال�ضفافية  ف�����ض��اح  »الإ ب��ع��ن��وان  م��وؤمت��را  ال��ق��ادم 

و�ضيكون  قطر«  دول��ة  يف  لل��ضركات  املالية  التقارير 

ح�ضني  يو�ضف  ال�ضيد  ���ض��ع��ادة  رع��اي��ة  حت��ت  امل��وؤمت��ر 

نابة. بالإ والتجارة  القت�ضاد  وزير  املالية  وزير   كمال 

املالية  التقارير  وال�ضفافية يف  الف�ضاح  طالب موؤمتر 

رقابية  هيئة  ان�ضاء  ب�ضرورة  قطر  دولة  يف  لل�ضركات 

يعهد اإليها مبتابعة الف�ضاح وال�ضفافية ومتابعة تطوير 

املحا�ضبة  مهنة  وتطوير  املحا�ضبية  املعايري  وتطبيق 

للو�ضول اىل م�ضتوى اف�ضل من اخلدمات املقدمة.

قال �ضالح بن غامن العلي رئي�ض ديوان املحا�ضبة 

العلمية  امل���وؤمت���رات  ه��ذه  عقد  اإن  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  يف 

رحبا  علميا  جمال  توفر  والتي  الهادفة  التخ�ض�ضية 

خري  هي  التطوير  ومقرتحات  والفكار  راء  الآ لعر�ض 

�ضبيل لثراء املعرفة العلمية وتو�ضيع قاعدتها مبا يحقق 

ما  واإن  العالقة  ذات  الط��راف  لكل  املن�ضودة  الفائدة 

ت�ضرف  ال��ذي  الثالث  موؤمتركم  عقد  اأهمية  يف  يزيد 

املحا�ضبة  مهنة  اأهمية  على  تاأكيدها  هو  عليه اجلمعية 

و�ضبل تطويرها وتنمية القائمني عليها مبا يعزز دورهم 

يف احداث التنمية وا�ضعة النطاق وال�ضاملة وامل�ضتدامة 

املوؤمتر على  تاأكيد  فاإن  بلدنا قطر كذلك  يعي�ضها  التي 

مناق�ضة مو�ضوع ال�ضفافية والف�ضاح يف التقارير املالية 

يعطي اأهمية م�ضافة اىل هذا امللتقى العلمي.

املن�ضوري  املوؤمتر قال �ضيف خليفة  اأمام  ويف كلمته 

وراق املالية بالنابة: مدير �ضوق الدوحة لالأ

اإن مو�ضوع الف�ضاح وال�ضفافية كان على الدوام 

ال�ضغل ال�ضاغل للجنة ال�ضوق واإدارته باعتباره عن�ضرا 

هاما لإجناح اي �ضوق مالية وحتقيق العدالة والنزاهة 

املطلوبني فيها.

ع��وام الخ��رية اج��راء الكثري من  حيث �ضهدت الأ

التعديالت واإدخال العديد من الن�ضو�ض اجلديدة على 

مواد الالئحة الداخلية لل�ضوق حتقيقا لهذا الهدف المر 

الذي انعك�ض اإيجابيا على ثقة امل�ضتثمرين واقبالهم على 

توجيه املزيد من ا�ضتثماراتهم نحو ال�ضوق.

ونوه بالدور الهام الذي ت�ضطلع به هيئات الرقابة 

املالية  املعلومات  ع��ن  الف�ضاح  مراقبة  تنظيم  يف 

لل�ضركات هذا الدور الذي ل �ضك يف اأنه �ضيتعزز من 

مهامها  املالية  �ضواق  لالأ قطر  هيئة  ممار�ضة  خ��الل 

التنظيمية والرقابية واإنه ليحدونا المل يف ان توا�ضل 

التوجه  لهذا  ا�ضتجابتها  ال�ضوق  املدرجة يف  ال�ضركات 

الذي من �ضاأنه اأن ي�ضاهم يف الرتقاء مب�ضتوى جودة 

ويعزز  الدولة  يف  واملراجعة  املحا�ضبة  معايري  وفعالية 

الثقة بالبيانات املالية لتلك ال�ضركات، كما انني على 

واملقرتحات  بالتو�ضيات  املوؤمتر  هذا  يخرج  باأن  ثقة 

التي من �ضاأنها اأن تعمق الوعي واملعرفة بدور ال�ضفافية 

و�ضع  وبالتايل  الرقابة  دعم  يف  املحا�ضبي  والف�ضاح 

لبنة جديدة يف �ضرح القت�ضاد القطري املتني.

نائب  ثاين  اآل  جر  بنت  �ضيخة  الدكتورة  وقالت 

املوؤمتر  اإن  ك��ادمي��ي��ة  الأ لل�ضوؤون  قطر  جامعة  رئي�ض 

ال�ضفافية  باأهمية  واملعرفة  الوعي  زي��ادة  اىل  يهدف 

املعلومات  يف  والثقة  امل�ضداقية  يدعم  مبا  والف�ضاح 

املالية التي ت�ضدرها تلك ال�ضركات واأ�ضافت اأنه بعد 

النجاح املتميز الذي مت حتقيقه خالل املوؤمتر الثاين 

اجلمعية  توا�ضل  2007م  فراير  �ضهر  يف  للجمعية 

تهدف  ال��ت��ي  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات  بعقد  م�ضريتها 

املحا�ضبة  امل�ضاهمة يف تطوير مهنة  ب�ضكل خا�ض اىل 

يف  املحا�ضبي  الوعي  ون�ضر  قطر  دول��ة  يف  واملراجعة 

ال�ضعوبات  م��ن  الكثري  املهنة  ت��واج��ه  حيث  ال��دول��ة 

ت�ضهدها  التي  املت�ضارعة  التغريات  والتحديات يف ظل 

النجاح يف  اأن  واأك��دت  القت�ضادي.  املجال  الدولة يف 

املحا�ضبة  مهنة  تدعم  وتو�ضيات  نتائج  اىل  الو�ضول 

وت�ضاهم يف تطويرها والنهو�ض بها لت�ضاير امل�ضتجدات 

القليمية والعاملية حيث تعتر هذه املهنة �ضمام امان 

ا�ضفاء  به من  تقوم  ما  الوطني من خالل  لالقت�ضاد 

الثقة على البيانات املالية،

العلمية  اجلمعية  رئي�ض  اخلاطر  خالد  د.  وق��ال 

على  للعمل  هام  املوؤمتر  ان  قطر  بجامعة  للمحا�ضبة 

تطوير مهنة املحا�ضبة بدولة قطر حيث تواجه العديد 

من امل�ضاكل منها م�ضاكل تتعلق بالف�ضاح وال�ضفافية 

م�ضتوى  لرفع  املو�ضوع  هذا  على  الرتكيز  مت  وبالتايل 

نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة بالتعاون مع سوق الدوحة لألوراق المالية 
 KPMG ومكتب المحاسبة واالستشارات العالمي

المؤتمر الثالث حول مهنة المحاسبة أبريل 2008
اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية السنوية للشركات في دولة قطر

العلي
هذه المؤتمرات العلمية توفر مجااًل 

علميًا رحبًا لعرض األراء واألفكار 
ومقترحات التطوير.

د. شيخة
إن المؤتمر يهدف الى زيادة الوعي 

والمعرفة بأهمية الشفافية واالفصاح.

المنصوري
إن موضوع االفصاح والشفافية كان 

على الدوام الشغل الشاغل للجنة 
السوق.

اجلل�ضة الفتتاحية للموؤمتر
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الف�ضاح واأن تطبق ال�ضركات معايري حما�ضبية موحدة 

ن  بحيث ن�ضمن م�ضتوى اف�ضاح كامال على البيانات لأ

هذه البيانات تهم امل�ضتثمرين يف هذه الدولة وتهمهم 

يف �ضوق الدوحة لالوراق املالية بهدف و�ضول معلومات 

ق��رارات  اتخاذ  يف  ت�ضاعدهم  لهم  ومفيدة  �ضحيحة 

�ضليمة ونحن لدينا اجلمعية العلمية للمحا�ضبة بدولة 

فهي مهنة  املهنة  م�ضتوى  رفع  اهدافها  اهم  قطر من 

م�ضتقلة  هيئة  وجود  بعدم  تتعلق  كثرية  م�ضاكل  تواجه 

يف  للم�ضاهمة  ن�ضعى  وب��ال��ت��ايل  املهنة  على  ت�ضرف 

ب�ضكل  لن�ضاعدهم  املو�ضوع  هذا  باهمية  الوعي  ن�ضر 

قطر،  دولة  يف  احلا�ضل  القت�ضادي  التطور  يف  فعلي 

املهنة،  يف  تطور  يواكبه  مل  القت�ضادي  التطور  فهذا 

د.  وطالب  وال�ضفافية،  الف�ضاح  يف  تطور  يقابله  ومل 

ت�ضرف  م�ضتقلة  رقابية  جهة  وجود  ب�ضرورة  اخلاطر 

ال�ضركات،  ل��دى  والف�ضاح  ال�ضفافية  مو�ضوع  على 

وان تكون هناك هيئة م�ضتقلة تراقب املهنة والنهو�ض 

بها ل�ضمان جودتها من خالل ال�ضراف وامل�ضاءلة يف 

قبل  من  ملمو�ض  اهتمام  فهناك  وال�ضفافية  الف�ضاح 

امل�ضوؤولني يف هذا املجال.

ويف درا�ضة مقدمة من الدكتور خالد �ضم�ض عبدالقادر 

رئي�ض ق�ضم املالية والقت�ضاد بجامعة قطر ركز فيها:

ون�ضر  ف�����ض��اح  الإ يف  ال��ع��دال��ة  حتقق  م��دى  على 

ف�ضاح  وبالإ ال�ضوق  يف  املتعاملني  جلميع  املعلومات 

الو�ضول  ميكن  وكيف  العادل  غري  والف�ضاح  العادل 

اىل الف�ضاح العادل، مما يعني ان املعلومة ي�ضتقبلها 

امل�ضتثمرون ب�ضكل مت�ضاو ويف اآن واحد دون ان ي�ضتاأثر 

يعني  وه��ذا  عادية،  غري  ارباحا  بها  ليحقق  احد  بها 

اتاحة فر�ض مت�ضاوية لتخاذ القرارات ال�ضتثمارية يف 

�ضوق ال�ضهم دون متييز او تف�ضيل. وتهدف الدرا�ضة 

ال�ضهم  وا�ضعار  الف�ضاح  بني  العالقة  معرفة  اىل 

واختبار مدى حتقق العدالة من الف�ضاح.

خ�ضبا  وجم��ال  �ضبابية  يرتك  الف�ضاح  اأك��د  كما 

ال�ضهم  �ضعر  ي�ضلك  قد  وبالتايل  ال�ضاعات  فيه  تنمو 

املعلومة  اهمية  مع  يتنا�ضب  ل  مبالغا  واجتاها  م�ضارا 

القبال  ي�ضجع  ل  قد  امل�ضداقية  اأن غياب  ذاتها، حيث 

ال�ضوق  يف  التعامالت  يف  الثقة  وي�ضعف  ال�ضهم  على 

والرغم من ان العدالة كلمة �ضعبة القيا�ض ال انه ميكن 

التحقق منها واجراء بع�ض الختبارات ملعرفة وجودها 

وحتققها اىل حد ما.

ل�  التنفيذي  ال�ضريك  فخرو  جمال  قال  جانبه  ومن 

KPMG مكتب قطر والبحرين ان تنظيم هذا املوؤمتر حتت 
لل�ضركات  املالية  التقارير  يف  وال�ضفافية  »الف�ضاح  عنوان 

يف دولة قطر« يعك�ض الهتمام الذي تبديه الهيئات املهنية 

والرقابية يف قطر ملو�ضوعي الف�ضاح وال�ضفافية.

حيث اأن معيار الف�ضاح واحدا من اهم املعايري التي 

املعايري املحا�ضبية بحيث  ا�ضتحوذت على اهتمام معدي 

ا�ضبحت التعديالت على هذا املعيار والتعليمات ال�ضادرة 

ب�ضاأنه وب�ضاأن الف�ضاح ب�ضكل عام تتم ب�ضكل دائم �ضواء 

او  املحا�ضبية  املعايري  باعداد  املعنية  الهيئات  قبل  من 

الهيئات الرقابية وعلى الخ�ض ا�ضواق املال.

يف  حاليا  امل��وج��ود  الف�ضاح  حجم  ان  وا���ض��اف 

جمال  هناك  ولكن  ن�ضبيا  معقول  القطري  ال�ضوق 

مزاجيا  �ضيئا  لي�ض  وه��ذا  وتطويره  لتح�ضينه  كبريا 

وامنا هو التزام باملعايري الدولية ول بد ان ينظم من 

خالل قانون او ال�ضلطات الرقابية يف الدولة وبالتايل 

عندما يلزم م�ضرف قطر املركزي ال�ضركات والبنوك 

مبعايري  بالتزام  واملوؤ�ض�ضات  رقابته  حتت  امل��درج��ة 

املحا�ضبة الدولية فهكذا حققنا جانبا واحدا فقط اما 

اذا الزمت هيئة �ضوف املال ال�ضركات باعداد البيانات 

غطينا  نكون  فهكذا  الدولية  للمعايري  وفقا  املالية 

ال�ضركات  قانون  يف  الن�ض  غرينا  واذا  اأك��ر  ج��زءا 

 والزمنا باتباع معايري املحا�ضبة الدولية انتهى المر.

فيما  كبريا  تطورا  هناك  ان  ح��ال  كل  على  ونالحظ 

التعاون  دول جمل�ض  كل  املحا�ضبية يف  باملعايري  يتعلق 

ويتجهون اىل اتباع املعايري الدولية واذا التزموا فيها 

عندنا  تكون  �ضوف  عليه  تن�ض  وم��ا  متطلباتها  بكل 

بيانات مالية على م�ضتوى عاملي.

وقد اأ�ضفر املوؤمتر عن عدة تو�ضيات كالتايل:

مهنة  بتنظيم  معنية  م�ضتقلة  عامة  هيئة  اإن�ضاء   )1

املحا�ضبة واملراجعة يف دولة قطر

تكون يف مهامها على �ضبيل اأملثال ولي�ض احل�ضر..

اأ - اعتماد املعايري املحا�ضبية .

ب - اعتماد معايري املراجعة .

دارة املهني . ج - مراقبة جودة الإ

د - اعتماد الزمالة املهنية للمحا�ضبني القانونيني.

ه� -  التدريب والتعليم امل�ضتمر .

�ضنة   146 رق��م  التجارية  ال�ضركات  قانون  تعديل   )2

2002 حي�ث اأن  القانون احلايل ين�ض على ا�ضتخ�دام 

اأن  ينبغي  عليها،حيث  املتع�ارف  املحا�ضبية  القواعد 

ين�ض القانون �ضراحة على ا�ضتخدام معايري املحا�ضبة 

الدولية .  لكي تكون ملزمة جلميع ال�ضركات .

وراق  ل��الأ قطر  هيئة  ودور  م�ضوؤولية  على  التاأكيد   )3

التقارير  ج���ودة  من  بالرفع  يتعل��ق  فيما  املالية 

املالية من خالل التزام ال�ضركات املدرجة يف �ضوق 

دنى من  الأ بتوفري احلد  املالي����ة  وراق  لالأ الدوحة 

حتديثها  و�ضرورة  املالية  التقارير  يف  ف�ضاح  الإ

ب�ضورة م�ضتمرة 

4( التاأكيد على اأهمية حوكمة ال�ض��ركات يف ال�ض��ركات 

وج���ه اخل�ضو�ض  وع��ل�����ى  ال�����ض��وق  يف  ال��������م��درج��ة 

 Audit“ التدقيق  جل��ان  اإن�����ض��اء  على  ال��ت��اأك��ي��د 

املهنية  املمار�ضات  ف�ضل  لأ Committees“وفقًا 
يف هذا اجلانب .

5( تطوير وت�ضجيع الكوادر الوظيفية للعمل يف جمال 

مهنة املحا�ضبة واملراجعة .

زيادة  يف  التكنولوجية  التطورات  من  ال�ضتفادة   )6

ال�ضركات  عن  املتوفرة  املعلوم���ات  ونوعي�ة  كمية 

امل�ضاهمة .

بحاث العلمية املتعلقة بدور  7( ت�ضجيع الدرا�ضات والأ

 Capital Market“ املايل  ال�ضوق  يف  املعلومات 

.“  Research

8( التاأكيد على اأهمية ممار�ضة املراجعني اخلارجني 

اإدارات  ب�ضغوط  التاأثر  وع��دم  املهني  ل��دوره��م 

حال  يف  حتفظهم  اأو  راأي��ه��م  واإب���داء   ، ال�ضركات 

وجود خمالف��ة لروح اأو ن�ض معايري املحا�ضبة.

- إنشاء هيئة عامة مستقلة معنية 
بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة 

في دولة قطر.

- ينبغي أن ينص القانون صراحة على 
استخدام معايير المحاسبة الدولية 
لكي تكون ملزمة لجميع الشركات .

- تطوير وتشجيع الكوادر الوظيفية 
للعمل في مجال مهنة المحاسبة 

والمراجعة.

جانب من احل�ضور
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كمال  ح�ضني  يو�ضف  ال�ضيد  �ضعادة  رعاية  حتت 

نابة انطلقت  وزير املالية وزير القت�ضاد والتجارة بالإ

املحا�ضبة  و�ضركات  ملكاتب  الثالث  امللتقي  فعاليات 

مهنة  عنوان  حتت  التعاون  جمل�ض  دول  يف  واملراجعة 

املحا�ضبة واملراجعة اأ�ضا�ض حلماية القت�ضاد وتنميته 

وذلك بالتعاون مع اجلمعية العلمية للمحا�ضبة بجامعة 

املحا�ضبني  وجمعية  وال�ضناعة  التجارة  وغرفة  قطر 

وراق املالية وقام  القانونيني القطرية و�ضوق الدوحة لالأ

�ضعادة  املالية  وزير  �ضعادة  عن  نيابة  امللتقي  بافتتاح 

القت�ضاد  وزارة  وكيل  القحطاين  خالد  بن  عبداهلل 

والتجارة خالل الفرتة 7-8 مايو 2008م.

الهيئة  بني  ال�ضلة  توطيد  ايل  امللتقي  ويهدف 

ال��ذي  املهم  ال���دور  وب��ي��ان  القت�ضادية  والقطاعات 

القت�ضاد  وتنمية  تعزيز  يف  املحا�ضبة  مهنة  به  تقوم 

الهتمام  لذوي  الفر�ضة  اإتاحته  ايل  ا�ضافة  الوطني 

راء حول عدد  والخت�ضا�ض مبهنة املحا�ضبة لتبادل الآ

من املوا�ضيع املت�ضلة مبهنة املحا�ضبة واملراجعة حيث 

ويل  ول خالل اجلل�ضة الأ ناق�ض املتحدثون يف اليوم الأ

والتي تراأ�ضها �ضالح غامن العلي رئي�ض ديوان املحا�ضبة 

قليمية  تكامل مقومات املهنة ودور الهيئات املحلية والإ

اجلل�ضة  اأما  بينها.  فيما  والتكامل  وهيكلتها  والدولية 

رئي�ض جمل�ض  د. خالد اخلاطر  تراأ�ضها  والتي  الثانية 

اإدارة اجلمعية فناق�ضت حوكمة ال�ضركات. واأكد �ضعادة 

افتتاح  يف  كلمة  خ��الل  القحطاين  خالد  بن  عبداهلل 

امللتقي حر�ض دول جمل�ض  لدول اخلليج العربية عر 

التطورات  مواكبة  علي  التنموية  وخططها  براجمها 

من  وال�ضتفادة  احلقول  خمتلف  يف  واملهنية  العلمية 

يجابية. معطياتها الإ

مهنة  ان  والتجارة  قت�ضاد  الإ وزارة  وكيل  واأك��د 

باعتبارها  بالغة  باأهمية  حتظي  واملراجعة  املحا�ضبة 

ال�ضركات  يف  امل�ضوؤولني  ت�ضاعد  فعالة  رقابية  اأداة 

تكفل  التي  ال�ضائبة  القرارات  اتخاذ  علي  باأنواعها، 

ا�ضتمرار هذه ال�ضركات يف خدمة القت�ضاد الوطني. 

وحت��ف��ظ ح��ق��وق امل�����ض��اه��م��ني وامل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع ه��ذه 

باملباديء  اللتزام  اأن  كما  �ضواء،  املوؤ�ض�ضات علي حد 

مهمًا يف  عاماًل  اأ�ضبح  املهنة  لهذه  ال�ضليمة  والقواعد 

حتديد م�ضتوي تناف�ضية الدول اقت�ضاديًا من جهة ويف 

تقييم م�ضتوي التقدم يف جمال حوكمة ال�ضركات من 

جهة ثانية.

وقال القحطاين ان املحا�ضبني القانونيني م�ضوؤولون 

امل�ضتثمرين  اأمام  ثم  اأمام اهلل عز وجل قبل كل �ضيء، 

تقارير  من  يقدمونه  عما  املخت�ضة  الرقابية  واجلهات 

بعدل  تظهر  اإنها  من  التاأكد  واجب  وعليهم  و�ضهادات 

املركز املايل لل�ضركات ونتائج اأعمالها وبيان ما لديهم 

غمو�ض،  اأو  م��وارب��ة  دون  مالحظات  اأو  حتفظات  من 

التي  باجلهود  والتجارة  القت�ضاد  وزارة  وكيل  واأ�ضاد 

قامت بها هيئة املحا�ضبة واملراجعة لدول جمل�ض التعاون 

لتحقيق  املا�ضية  ال�ضنوات  خالل  العربية  اخلليج  لدول 

غرا�ض التي اأن�ضئت من اأجلها. الأ

من جانبه اأكد د. خالد بن نا�ضر اخلاطر رئي�ض 

بجامعة  للمحا�ضبة  العلمية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض 

املحا�ضبي يف  الوعي  ن�ضر  ايل  يهدف  امللتقي  اأن  قطر 

دول اخلليج ومناق�ضة العديد من الق�ضايا القت�ضادية 

واملالية املرتبطة مبهنة املحا�ضبة واملراجعة وامل�ضاهمة 

يف تطويرها والرتقاء بها وبيان الدور املهم الذي تقوم 

به املهنة يف تعزيز وتنمية القت�ضاد الوطني.

م�ضيفًا بعد النجاح الذي مت حتقيقه خالل امللتقيني 

الهيئة م�ضريتها نحو ما يناط بها  ول والثاين توا�ضل  الأ

من اأهداف وذلك من اأجل الرتقاء باملهنة يف دول اخلليج 

والنهو�ض بها حيث تواجه املهنة يف دول اخلليج الكثري 

املت�ضارعة  التغريات  ظل  يف  والتحديات  ال�ضعوبات  من 

التي ت�ضهدها تلك الدول يف املجال القت�ضادي.

مو�ضوعا  يتناول  امللتقي  ان  اخلاطر  د.  واأو�ضح 

حلماية  اأ�ضا�ض  املحا�ضبة  مهنة  وه��و  ومهما  حيويًا 

واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  وواق��ع  وتنميته.  القت�ضاد 

يتواكب  ل  الراهن  الوقت  يف  اخلليج  دول  معظم  يف 

مع م�ضتوي التطور القت�ضادي الذي و�ضلت اإليه هذه 

�ضارة ايل ان بع�ض دول املجل�ض قد خطت  الدول مع الإ

ال�ضوء  ولت�ضليط  املهنة.  م�ضتوي  لرفع  جادة  خطوات 

التي  ال�ضعوبات  عن  احلديث  ميكن  الواقع  هذا  علي 

يف  وا�ضح  ق�ضور  منها  التي  املحا�ضبة  مهنة  تواجه 

القوانني التي حتكم املهنة ونق�ض يف العنا�ضر الوطنية 

للمكاتب  وا���ض��ح  وغ��ي��اب  املهنة  ت���زاول  التي  املوؤهلة 

الوطنية وعدم وجود هيئة تتويل تنظيم املهنة وترعي 

�ضوؤونها وتفتقر املهنة ايل عدم وجود معايري وقواعد 

داء  �ضلوك مهنية �ضاملة وبرامج رقابية تكفل جودة الأ

املحا�ضبية  املعايري  وا�ضح يف تطبيق  واختالف  املهني 

من قبل ال�ضركات العاملة يف الدولة وعدم وجود نظام 

للتعليم امل�ضتمر للمحا�ضبني واملراجعني.

من جانبه اأكد عبدالعزيز بن را�ضد الرا�ضد رئي�ض 

جمل�ض اإدارة هيئة املحا�ضبة واملراجعة لدول  التعاون 

اأن اأهداف مهنة املحا�ضبة تكمن يف دعم اقت�ضاديات 

الملتقى الثالث لمكاتب وشركات المحاسبة

نظمته الهيئة بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة

· القحطاني :
تطوير مهنة المحاسبة يعزز 

مقومات االقتصاد ويزيد االستثمار

· د. الخاطر :
واقع مهنة المحاسبة ال يتواكب 

مع التطور االقتصادي 

· الراشد :
هدفنا دعم اقتصاديات دول 

المجلس وتفعيل األسواق المالية

�ضتاذ الدكتور / عبد اهلل الفي�ضل رئي�ض جامعة امللك �ضعود ال�ضابق اأحد جل�ضات امللتقى ويظهر الأ
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واإجن���اح  ال��ع��ام��ة،  امل�ضلحة  خل��دم��ة  امل��ج��ل�����ض  دول 

م�ضاريعها الوطنية، وتفعيل اأ�ضواقها املالية، وحمايتها 

من الت�ضرفات النتهازية، وجذب ال�ضتثمارات املحلية 

املوردين،  املمولني،  امل�ضتثمرين،  وحماية  جنبية،  والأ

املوظفني، وحتقيق العدل بني املتنازعني علي احلقوق 

�ضا�ضي لتوفري  املالية . وذلك ب�ضفة املهنة امل�ضدر الأ

املعلومات املالية الالزمة لتخاذ قراراتهم القت�ضادية 

وامل�ضوؤولة عن التاأكد من اأن تكون تلك املعلومات كافية، 

مالئمة، موثوق بها، �ضفافة، قابلة للمقارنة.

القحطاين يف ت�ضريحات علي  اأكد عبداهلل  كما 

هام�ض املوؤمتر اأن دور الوزارة كجهة رقابية وتنظيمية 

اخلليجية  الهيئة  وم�ضاعدة  امللتقيات  هذه  مثل  دعم 

اجلهات  دور  مثمنا  روؤيتها  حتقيق  نحو  النطالق  يف 

امل�ضرتكة واخلروج بتو�ضيات فعالة ونقا�ض ثري يخدم 

املهنة �ضواء علي امل�ضتوي املحلي واخلليجي م�ضريًا ايل 

اأن املعوقات كثرية اأهمها الق�ضور يف القوانني املنظمة 

للمهنة ا�ضافة ايل ق�ضور يف الكوادر الوطنية �ضواء يف 

التنظيم اأو املمار�ضة و�ضعف الرقابة وعدم وجود نهج 

ايل  ا�ضافة  املهنة  اأعمال  ممار�ضة  يف  عليه  متعارف 

الوقت  النواحي الجرائية موؤكدًا يف  الكثري من  تغيب 

املحا�ضبة  مبهنة  للنهو�ض  حثيثة  اخلطوات  ان  ذات��ه 

حيث بداأت قطر دعم اجلمعية العلمية وان�ضاء جمعية 

لتفعيل  برئا�ضتي  جلنة  وان�ضاء  القانونيني  املحا�ضبني 

قانونًا  هناك  ان  موؤكدًا   2004 عام  املحا�ضبة  قانون 

يف  املجل�ض  دول  بني  املحا�ضبة  مهنة  لتنظيم  موحدًا 

طور اعادة النظر وقد مت اقراره �ضابقًا من قبل زعماء 

التنقيح  ن يف دور  الآ واأم��راء وملوك دول اخلليج وهو 

ليطبق علي اجلميع ويتم التفاق عليه من حيث املعاملة 

باملثل متوقعًا تطبيقه خالل �ضنتني م�ضيفًا ان العالقة 

القانونيني  واملحا�ضبني  الدارات  جمال�ض  بني  منظمة 

عن طريق القواعد املنظمة للمهنة.

واأ�ضفر امللتقى على عدة تو�ضيات وهي:

اجلهات  بني  التعاون  اأهمية  على  امللتقى  يوؤكد   .1

احلكومية وهيئة املحا�ضبة واملراجعة لدول جمل�ض 

خرى  التعاون لدول اخلليج العربية ، واجلهات الأ

ذات العالقة ، والتن�ضيق معها لتحقيق هدف دول 

املجل�ض يف تطوير مهنة املحا�ضبة واملراجعة ح�ضب 

مع  بالتعاون  للهيئة  �ضا�ضي  الأ النظام  يف  ورد  ما 

اجلمعيات املهنية الوطنية و�ضرورة ذلك التعاون 

املقومات  بتطبيق  بقيامها  الهيئة  دور  لتفعيل 

�ضا�ضية للمهنة يف دول املجل�ض. الأ

الت�ضريعات  وتوفيق  تطوير  على  امللتقى  ي��وؤك��د   .2

يف  واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  بتنظيم  املتعلقة 

دول املجل�ض مبا يخدم التنمية فيها ، ومواكبتها 

على  املهنة  ت�ضهدها  ال��ت��ي  الهيكلية  ل��ت��ط��ورات 

م�ضتوى العامل. 

قدر امللتقى ما قامت به الهيئة من اإجناز الكثري   .3

مت  ما  ومنها   ، ال�ضابقني  اللقاءين  تو�ضيات  من 

الزمالة  �ضهادة  اختبار  التدريب وعقد  يف جمال 

على  ويوؤكد  ون�ضرها،  بتوثيقها  ويو�ضي   ، فعليًا 

تو�ضيته ال�ضابقة ب�ضاأن ما يلي :

حث دول املجل�ض على اعتماد �ضهادة زمالة الهيئة   -1

ب�ضفتها اأحد متطلبات الرتخي�ض ملزاولة املهنة. 

م�����وال وال�����ض��رك��ات  دع����وة اأ���ض��ح��اب روؤو������ض الأ  -2

واملواطنني اإىل دعم برنامج منح زمالة الهيئة يف 

تاأهيل اأبناء دول املجل�ض.  

كليات  يف  التعليمية  املناهج  تطوير  على  العمل   .4

وحتقيق   ، املجل�ض  دول  يف  دارة  والإ القت�ضاد 

يتناولها  التي  املوا�ضيع  وب��ني  بينهما  ال��ت��واف��ق 

اختبار زمالة الهيئة ، واأن تواكب احتياجات �ضوق 

العمل.

الهيئات  مع  التوا�ضل  �ضرورة  على  امللتقى  يوؤكد   .5

تلك  يف  اليجابية  وامل�����ض��ارك��ة  املماثلة  ال��دول��ي��ة 

املنتديات لتو�ضيح متطلبات وحاجة دول املجل�ض. 

خذ مبنهج التوفيق الذي تو�ضلت  التاأكيد على الأ  .6

اإليه الهيئة بني مقومات مهنة املحا�ضبة واملراجعة 

العاملية ومقومات املهنة املعتمدة يف دول املجل�ض. 

يوؤكد امللتقى على �ضرورة الهتمام بو�ضع اأنظمة   .7

ومراقبتها  ال�ضركة  اإدارة  لنظام  وفاعلة  كفاأة 

مفاهيم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل   ، )احل��وك��م��ة( 

امل�ضئوليات  الكامل وحتديد  ف�ضاح  والإ ال�ضفافية 

وامل�ضاءلة والعدل. كما اأكد امللتقى على اأن تبادر 

متخ�ض�ضة  هيئة  اإن�ضاء  مو�ضوع  ببحث  الهيئة 

ا�ضتكمال  على  والعمل   ، احلوكمة  جم��الت  يف 

يجاد هذه الهيئة.   جراءات الالزمة لإ الإ

لتطوير  الهيئة  بذلتها  التي  امللتقى اجلهود  يقدر   .8

�ضا�ضي لهيئة املحا�ضبة واملراجعة لدول  النظام الأ

وذلك   ، العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض 

فاعلية  زي��ادة  على  ه��ام  اإيجابي  اأث��ر  من  له  ملا 

مع  تنظيمها  وات�ضاق  واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة 

بعد  الطويلة  الدول ذات اخلرة  اإىل  تو�ضلت  ما 

تطوير  على  انعك�ضت  مريره  بتجارب  م��رت  اأن 

متابعة  على  الهيئة  امللتقى  وي��ح��ث  تنظيمها. 

متهيدًا  الالزمة  النظامية  ج��راءات  الإ ا�ضتكمال 

لرفع النظام املعدل اإىل جلنة التعاون التجاري.

املهني  داء  الأ ج����ودة  م��راق��ب��ة  ب��رن��ام��ج  و���ض��ع   .9

مو�ضع  املجل�ض  دول  يف  القانونيني  للمحا�ضبني 

منتجات  بني  يجابي  الإ التفاعل  وحتقيق  التنفيذ 

الرنامج كافة واجلهات ذات ال�ضلة به ومكاتب 

املحا�ضبة واجلهات الت�ضريعية والتنظيمية.

جمل�ض  ل��دول  وامل��راج��ع��ة  املحا�ضبة  هيئة  تقوم   .10

ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

امللتقى  تو�ضيات  مبتابعة  الوطنية  اجلمعيات 

وو�ضع جدول زمني لتفعيل التو�ضيات ، ون�ضرها.

مارات  املوافقة على عقد امللتقى الرابع يف دولة الإ  .11

من  املوجهة  ال��دع��وة  على  بناء  املتحدة  العربية 

ماراتية ،  جمعية املحا�ضبني ومدققي احل�ضابات الإ

ويتم التن�ضيق بني الهيئة واجلمعية لتحديد حماور 

خرى ذات ال�ضلة بعقد امللتقى. مور الأ امللتقى والأ

تقوم الهيئة بالتن�ضيق مع الهيئات املهنية يف دول   .12

وتقدمي  املهنية  تعاب  الأ مو�ضوع  ببحث  املجل�ض 

اأتعاب  اأن تكون  املقرتحات التي يكون من �ضاأنها 

اأعمال  املراجعة متفقه مع اجلهد الالزم لتنفيذ 

بتقدير  املن�ضاأة  تقوم  اأن  اأمثلتها  ، ومن  املراجعة 

تكلفة املراجعة من قبلها واأن تكون املفا�ضلة بني 

تعاب  اأتعابهم لالأ مراجع احل�ضابات الذين تكون 

املقدرة من قبل اإدارة ال�ضركة.

- العمل على تطوير المناهج التعليمية في 
كليات االقتصاد واإلدارة في دول المجلس

- تطوير وتوفيق التشريعات المتعلقة 
بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في 

دول المجلس.

- حث دول المجلس على اعتماد شهادة 
زمالة الهيئة بصفتها أحد متطلبات الترخيص 

لمزاولة المهنة. 

- دعوة أصحاب رؤوس األموال والشركات 
والمواطنين إلى دعم برنامج منح زمالة 

الهيئة في تأهيل أبناء دول المجلس.

جانب من احل�ضور �ضتاذ عبد اهلل القحطاين �ضعادة الأ



ن��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��ح��ا���ض��ب��ة يف 

تواجه  التي  التحديات  ح��ول  ن��درة   2008/1/30

مكاتب املحا�ضبة الوطنية يف دولة قطر .

نا�ضر  �ضتاذ  الأ من  كاًل  الندوة  يف  �ضارك  وقد 

�ضتاذ اإبراهيم باع�ض من مكتب  فالح الدو�ضري والأ

�ضتاذ  باع�ض للحماية يف اململكة العربية ال�ضعودية والأ

نبيل ال�ضاعي مدير مكتب ال�ضاعي يف البحرين وقطر 

�ضتاذ حممد الزبيدي مدير مكتب الزبيدي . والأ

باحلديث  اجلل�ضة  الدو�ضري  �ضتاذ  الأ افتتح 

عن املحا�ضبة يف دولة قطر وو�ضع مكاتب املحا�ضبة 

القطرية والتحديات التي تواجهها تلك املكاتب .

الزبيدي  حممد  ���ض��ت��اذ  الأ ذل��ك  بعد  وحت���دث 

عمل  حتكم  التي  والت�ضريعات  القوانني  اإىل  واأ�ضار 

تلك املكاتب واأ�ضار اإىل كيفية تطبيق املكاتب لبع�ض 

املوا�ضيع املحا�ضبية واملهمة وامل�ضئولية القانونية عن 

خطار يف عمل تلك املكاتب . ارتكاب املخالفات والأ

باع�ض  اإبراهيم  �ضتاذ/  الأ حتدث  جانبه  ومن 

اململكة  يف  الوطنية  املحا�ضبة  مكاتب  جتربة  ع��ن 

تطور  عن  تاريخية  نبذة  واأعطى  ال�ضعودية  العربية 

املهنة يف اململكة العربية ال�ضعودية :

املحا�ضب  لعمل  نظمة  الأ قبل �ضدور  ما  1 - مرحلة 

القانوين وتتميز هذه املرحلة مبا يلي  :

- ع���دم وج����ود ق���ان���ون ي��ن��ظ��م ع��م��ل امل��ح��ا���ض��ب 

القانوين.

حكام التي تنظم م�ضك الدفاتر  - وجود بع�ض الأ

التجارية واثبات العمليات املحا�ضبية .

2 - مرحلة بداية تنظيم عمل املحا�ضب القانوين:

- �ضدور نظام ال�ضركات .

له  يرخ�ض  مل��ن  ت��واف��ره��ا  ال��واج��ب  ال�����ض��روط   -

مبراجعة احل�ضابات .

نظمة التي تنظم عمل املحا�ضبة  3 - مرحلة �ضدور الأ

القانوين : 

ول . - حدود نظام املحا�ضبني الأ

اأخ��رى  دول  مع  باملقارنة  املهنة  و�ضع  درا���ض��ة   -

)الوعي بدور املحا�ضب القانوين ( .

- �ضدور اأول معايري منظمة للعمل املهني ) معايري 

حما�ضبة ومعايري مراجعة ( .

- �ضدور مر�ضوم ملكي لنظام املحا�ضبني القانونيني 

الهيئة  باإن�ضاء  ع�ضر  التا�ضعة  مادته  يف  ون�ض 

ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني .

4 - مرحلة ممار�ضة الهئية لدورها :

داء املهنية . - اإ�ضدار املعايري والآ

- و�ضع اختبارات للح�ضول على ترخي�ض حما�ضب 

قانوين .

- تطبيق برنامج الفح�ض امليداين ملراجعة جودة 

داء . الآ

- التدريب والتعليم امل�ضتمر .

- زيادة الوعي املهني .

- تطبيق عقوبات مل�ضتويات خمتلفة على املحا�ضبني 

نظمة . املخالفني لالأ

واأ�ضار بعد ذلك اإىل وجود اأربع اأنواع من املكاتب  

يف اململكة العربية ال�ضعودية :

. )big four( مكاتب كبرية -

- مكاتب  وطنية كبرية .

- مكاتب وطنية متو�ضطة .

- مكاتب وطنية �ضغرية .

ومن املزايا التي توجد يف املكاتب الكبرية الدعم 

التدريب  بعمليات  والقيام  املالية  وال��ق��درة  الفني 

الوطنية  للمكاتب  بالن�ضبة  اأما   . امل�ضتمر  والتعليم 

تخدم �ضريحة من العمالء ل ميكن للمكاتب الكبري 

 ، العميل  مع  املتميزة  العالقة   ، بخدمتها  يقوم  اأن 

نواع من  حتافظ املكاتب الكبرية على تاأدية بع�ض الأ

اخلدمات )�ضرعة اتخاذ القرار ، حكم املكتب وعدد 

املوظفني ( .

اأما اأهم التحديات التي تواجه تلك املكاتب :

- حمدودية الدخل .

- �ضمان ال�ضتمرارية .

لهم  ت��ق��دم  ال��ت��ي  وال��ع��م��الء  اخل��دم��ات  نوعية   -

اخلدمة .

اأم����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل���الق���رتاح���ات مل��واج��ه��ة تلك 

التحديات :

اأو  �ضغرية  مكاتب  ل��ع��دة  مهني  جتمع  تكوين   -

تقدمي  على  )العمل  اأوىل  كمرحلة  متو�ضطة 

منهجية  وتوحيد  وم�ضوره  وت��دري��ب  فني  دع��م 

العمل( .

للمحا�ضبني  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  دور  زي����ادة   -

املكاتب  دعم  يف  امل��ال  �ضوق  وهيئة  القانونيني 

الوطنية لرفع امل�ضتوى املهني .

- عمل تعاون مع جمموعة مهنية دولية .

عن  ال�ضاعى  نبيل  ال�ضتاذ  حتدث  ذلك  وبعد 

والقرتاحات  التدقيق  مهنة  تواجه  التي  املعوقات 

ويف  املهنة  تطوير  يف  امل�ضاهمة  �ضانها  م��ن  ال��ت��ي 

لقاء  لإ م�ضية  الأ ه��ذه  يف  نهدف  اأن��ن��ا  ق��ال  البداية 

ت�ضكل  والتي  املهنة  هذه  اأمام  املعوقات  على  ال�ضوء 

وقبل   . احل�ضابات  تدقيق  مهنة  تنظيم  يف  �ضا�ض  الأ

بنا  يجدر  ال�ضاعي  قال  املعوقات  تلك  اإىل  التطرق 

اأن نعطى ملحة عامة عن تنظيم هذه املهنة اأن مهنة 

احل�ضابات تعتر من املهن التي اأخذت دورًا بارزًا يف 

الن�ضاط القت�ضادي يف دولنا العربية خالل الثالثني 

�ضباب التالية : ربعني �ضنة املا�ضية . وذلك لالأ اأو الأ

�لتطور�ت �لقت�سادية :  .1

ال��دول  بع�ض  يف  الق��ت�����ض��ادي  للتطور  نتيجة 

اإن�ضاء  العربية وخا�ضة دول اخلليج وما �ضهدته من 

 ، امل�ضاريع  ملختلف  امل�ضاهمة  ال�ضركات  من  العديد 

م��وال يف  الأ روؤو���ض  عمال يف �ضخ  الأ واهتمام رجال 

عمال  الأ اأ�ضحاب  على  لزامًا  ك��ان  ال�ضركات  ه��ذه 

التاأكد من  البنوك كمقر�ضني  امل�ضاهمني وعلى  من 

�ضالمة ح�ضابات هذه ال�ضركات وبالتايل الطمئنان 

موال امل�ضتثمرة ، مما اأدى اإىل زيادة احلاجة  على الأ

وازدهار مهنة تدقيق  واملحا�ضبية  املالية  للمعلومات 

احل�ضابات .  

و�سيلة للرقابة :  .2

اأداه  املراجعة  مهنة  اأ�ضبحت  للتطور  نتيجة 

للرقابة واأداه لقيا�ض م�ضتوى عمل ال�ضركات ومراقبة 

اأعمال البنوك خا�ضة من قبل اجلهات الر�ضمية .

�أخبار �ملحا�سبة � �لعدد �خلام�س - يوني�و 2008م
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التحديات التي تواجه مكاتب المحاسبة الوطنية في دولة قطر

امل�ضاركون يف الندوة من اليمني باع�ضن ، ال�ضاعي ، الدو�ضري، الزبيدي



جهاز �لتخطيط :  .3

الدول على علم املحا�ضبة  كما اعتمدت معظم 

نتاجية ملختلف القطاعات  كاداه للتخطيط وقيا�ض الإ

وحتليل  الف�ضلية،  اأو  ال�ضنوية  املقارنات  طريق  عن 

هداف  البيانات ب�ضكل يوؤدي اإىل التاأكد من حتقيق الأ

ومراجعة النتائج لتحديد اأوجه ال�ضعف والقوة .

د�ء : موؤ�سر جيد مل�ستوى �لأ  .4

فرتة  من  املالية  البيانات  مقارنة  طريق  عن 

داء . خرى لتحديد م�ضتوى الأ لأ

تدقيق  مهنة  �أم��ام  �ملعوقات  و�أه��م   	

�حل�سابات :

�سعف �ملناهج �لدر��سية :  .1

بالنواحي  تهتم  املحا�ضبية  امل��ن��اه��ج  بع�ض 

التقليدية دون الرتكيز على درا�ضة حالت من واقع 

املمار�ضة العملية .

�لتدريب :  .2

اجليد  التدريب  وجود  عدم  املعوقات  اأهم  من 

على  يركز  الذي   ، احل�ضابات  ومدققي  للمحا�ضبني 

يف  امل�ضتجدات  اآخ��ر  اإىل  اإ�ضافة  العملية  الناحية 

املحا�ضبية  املعايري  ودرا���ض��ة  املحا�ضبة  علم  جم��ال 

ومعايري التدقيق ب�ضورة م�ضتفي�ضة . وعاده ما يتم 

التدريب يف املكاتب الكبرية .   

�جلمعيات �ملهنية :  .3

املهنة  على  املهنية  اجلمعيات  �ضيطرة  ع��دم 

ب�ضكل مبا�ضر ، والهتمام بتحليل املعايري املحا�ضبية 

مبا يالئم ظروف دولنا والعتماد اعتمادًا كليًا على 

جنبية . املعايري التي ت�ضدر يف الدول الأ

منح  على  التنفيذية  جهزة  الأ �ضيطرة  وكذلك 

الرتاخي�ض .

ال��دول  بع�ض  يف  مهنية  جمعيات  وج��ود  ع��دم 

ترعى �ضئون املهنة وممار�ضيها .

�ملوؤهل :  .4

جنبية يف  نظرًا لوجود العديد من ال�ضركات الأ

على  دائمًا  ين�ضب  تف�ضيلها  فاأن   ، املحلية  �ضواق  الأ

املوؤهالت التابعة لها.

جنبية هي موؤهالت عالية  رغم اإن املوؤهالت الأ

ومتطورة وتهتم بتطوير علم املحا�ضبة ومهنة التدقيق 

املعايري املحا�ضبية  اإ�ضدار  ب�ضكل م�ضتمر من خالل 

ن�ضطة القت�ضادية اإل انه  التي تهتم باأمور املهنة والأ

عليه  يتفق  اأن  الذي ميكن  املنا�ضب  املوؤهل  ينق�ضنا 

معظم املهنيني يف دولنا العربية .

ول �ضك اأن اململكة العربية ال�ضعودية قد قطعت 

�ضوطًا جيدًا من خالل الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني 

القانونيني يف تاأهيل عدد جيد من املحا�ضبني وناأمل 

خرى حذوها. اأن حتذو الدول الأ

�لدور�ت �لدر��سية و�لندو�ت :  .5

ذات اأهمية ق�ضوى وخا�ضة الدورات الق�ضرية 

وامل��ع��اي��ري  امل��ه��ن��ة  اأم����ور  مناق�ضة  فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي 

املختلفة.

جتارية  دورات  هي  فقط  يتم  ما  اأن  واملالحظ 

م��ور  الأ على  الرتكيز  دون  املوا�ضيع  لبع�ض  تخطط 

املهنية .

والهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني ، تقوم 

بعمل دورات عديدة اإل اأنها معتمدة على املحا�ضبني 

اأن املكاتب ال�ضغرية ل تتوفر بها  ال�ضعوديني ، كما 

اإمكانية اإعطاء الدورات.  

�لدوريات و�ملجالت �ملهنية :  .6

ع��دم ت��وف��ر ال���دوري���ات وامل��ج��الت ال��ت��ي تركز 

مور املهنية ب�ضكل عام ، تعتر من املعوقات  على الأ

همية الطالع امل�ضتمر بالن�ضبة  اأمام املهنة وذلك لأ

للمحا�ضبني واملدققني على اآخر التطورات املهنية.

�لتعليم �مل�ستمر :  .7

، يف  امل�ضتمر  للتعليم  يتجهون  ل  املمار�ضني  معظم 

التعليم  �ضرط  تعتر  جنبية  الأ املهنية  اجلمعيات  حني 

املمار�ض  ع�ضوية  ل�ضتمرار  املهمة  م��ور  الأ من  امل�ضتمر 

باجلمعية .

حجم �ملكاتب �ملهنية :  .8

يالحظ اأن حجم املكاتب يف دولنا �ضغري ن�ضبيًا 

وبالتايل من ال�ضعب عليها تقدمي اخلدمات املهنية 

ت�ضمح  ال���دول  بع�ض  اأن  كما   . املطلوبة  بال�ضورة 

احل�ضابات  مدقق  اأو  القانوين  املحا�ضب  يكون  ب��اأن 

معينة  بوظيفة  يعمل  اأي  اجلزئي  بالنظام  مرخ�ضًا 

ويزاول املهنة بعد الوظيفة مما ي�ضعب على املكتب 

تقدمي اخلدمات املهنية بال�ضورة املطلوبة، وكذلك 

ن  عدم وجود الهتمام واجلدية من قبل املمار�ض، لأ

�ضا�ضية هي عمله ال�ضباحي . وظيفته الأ

خ�سوع �ملهنة ل�سلطة �جلهات �لر�سمية:  .9

والتدقيق  املحا�ضبة  ملهنة  املميزة  ال�ضمات  من 

اجلهات  لهيمنة  الكلي  خ�ضوعها  العربية  الدول  يف 

ن املهنة غري  قادرة على تطوير نف�ضها  الر�ضمية . لأ

فيها  تتواجد  ل  ال���دول  ه��ذه  معظم  واأن  �ضيما  ل 

التغيري  اأح���داث  ت�ضتطيع  التي  املهنية  اجلمعيات 

والتطوير املطلوب.

جراءات  وكذلك �ضدور القواعد املحا�ضبية والإ

للتطورات  م��رون��ة  اأق���ل  يجعلها  ب��ق��وان��ني  املهنية 

امل�ضتجدة التي ت�ضتلزم التعديل .

تطوير  يف  ت�سهم  �سوف  �لتي  �لتو�سيات  �ه��م  وع��ن 

�ملهنة ��سار �ل�ساعي �ىل �لنقاط �لتالية:

توحيد �آد�ب و�سلوك �ملهنة :  .1

املهني  ال�ضلوك  واآداب  قواعد  توحيد  �ضرورة 

والتعارف  العربية  املهنية  املنظمات  طريق  عن 

مع  ال��دول��ي��ة  باملعايري  وال�ضتعانة  بينها  فيما 

تعديلها مبا يتالءم وظروفنا القت�ضادية .

2. مر�جعة �لقو�نني يف خمتلف �لدول :

امل�ضتجدات  واخ��ذ  دولنا  يف  التطور  لتواكب 

الدول  يف  مرنه  وجعلها  القوانني  مراجعة  يجب 

ت�ضتخدم  التي  امل�ضطلحات  وتوحيد  املتقدمة 

عادة يف املهنة بني دولنا املختلفة .

مر�جعة �لقو�نني و�لت�سريعات :  .3

يكون  اأن  ي��ج��ب  املحا�ضبية  ال��ع��ل��وم  ت��در���ض 

التدريب من�ضبًا على الرتكيز على الواقع العملي 

وتوفري املعاهد لذا القر�ض .

تطوير �ملعلومات �ملحا�سبية :  .4

ف�ضاح  تطوير املعلومات املحا�ضبية وت�ضجيع الإ

ال���الزم���ة جلمهور  امل��ه��ن��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ون�����ض��ر 

امل�ضتخدمني لهذه املعلومات.

�لدور�ت �لتدريبية :  .5

تنظيم دورات تدريبية ق�ضرية للنظم احلديثة 

يف جمال املهنة وحماولة �ضرح املعايري املحا�ضبية 

كثار  بال�ضورة التي ي�ضتطيع املزاول اأن يلم بها والإ

من الدورات املتخ�ضة.

�لتاأهيل �جليد :  .6

قيام  طريق  عن  للمحا�ضبني  اجليد  التاأهيل 

ومنح  المتحانات  وعقد   ، املهنية  اجلمعيات 

باجلمعيات  اأ���ض��وة  العالية  املهنية  ال�����ض��ه��ادات 

املهنية العاملية .

�لرتقاء باملهنة :  .7

يجب العمل على ارتقاء املهنة وعلى احلكومات 

يف  واأهميتها  املهنة  دور  ب��راز  لإ باملهنة  هتمام  الإ

الهيئات  دور  وتف�ضيل   ، القت�ضادي  الن�ضاط 

الق�ضايا  خمتلف  يف  اآرائ��ه��ا  واأخ���ذ  املحا�ضبية 

القت�ضادية .

�لتن�سيق :  .8

التنفيذية  ال�ضلطة  اأج��ه��زة  ب��ني  التن�ضيق 

م��ور  الأ يف  املهنية  واجلمعيات  املحلية  واملكاتب 

املهمة لكي تطلع على كافة ال�ضعاب التي تواجه 

كل جهة وحماولة حلها بال�ضورة التي تعمل على 

املحافظة  اإىل  ي��وؤدي  مما  باملهنة  امل�ضا�ض  ع��دم 

على امل�ضتوى الفني للمهنة .

جانب من احل�ضور
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THE WORST NIGHTMARE OF THE 
INTERNAL AUDITOR
A presentation was made by Neeraj 
Kumar, Senior Vice-President Internal 
Audit of Emirates Group at the 
Millennium Hotel in Doha on April 6, 
2008 to the members of the Institute 
of Internal Auditors and Scientific 
Accounting
“The one unifying aspect in the 
practice of internal auditing across 
the world is the response even the 
best-crafted and expertly researched 
report gets from senior management: 
Silence. Internal auditors fret about 
management’s inability to see the 
importance of their contribution, 
and put it all down to management’s 
“inability to understand” the auditor’s 
perspective.  In fact, it is internal 
auditors who do not understand” 
Neeraj argued.
“Internal auditors fail to understand 
what goes into the creation of 
enterprise value.  They understand 
the processes, procedures, manuals 
and rulebooks.  They believe – in 
error – that these are the ingredients 
of enterprise value. Management is 
engaged in the production of enterprise 
value.  Each business venture, each 
business decision is a leap of faith into 
the unknown – a risk.  And this is what 
auditors must understand and address 
if they do not wish to have a deaf ear” 
Kumar stated with the conviction of a 
life long auditor.
Neeraj departing from convention 
proposed to the auditors “To equip 
themselves to profile key decision-
makers and make sense of the energies 
that drive them.  Auditors may need at 
times to persuade the business to lower 
the safety net of rules and regulations, 
perhaps even encourage a guarded 
non-compliance.  They should learn 
to spot opportunities in numbers as a 
business leader would, and then assist 
the business in preparing for that 
necessary leap into uncertainty”

“The CEO does not need a Chief Auditor 
to describe the chaos in which business 
decisions are taken, but rather to make 
as much sense of it as possible at that 
point in time, for time is of the essence 
in the world of business.  To keep in step 
with the CEO, to be a companion in that 
journey into the unknown, the Chief 
Auditor needs to inspire trust in his 
wisdom, judgement and understanding 
of the business. The challenge for the 
internal auditor, in a word, is how to gain 
that trust, how to win that confidence. 
The internal auditing profession has 
gone through an evolutionary cycle, 
from being a bloodhound to a watchdog 
to a consultant to a business risk expert.  
It is time now for another paradigm shift, 
to being a confidant to the business” 
stated Neeraj

The INSTITUTE OF INTERNAL 
AUDITORS
The IIA Qatar was formed in June 
2003 and currently has close to 
300 Finance/ Audit practitioners 
representing a cross-section of the 
private businesses, banking and the 
public sector from 23 nationalities.  
The IIA offers opportunities for 
internal audit practitioners to share 
the latest techniques and approaches 
to internal auditing update their 
knowledge and become certified as 
Internal Auditors, that way enjoying 
the benefits of being in the growth 
profession of the 21st century.  
In addition, the Chapter is a source of 
information for executive management 
and board members of organizations 
both in the public and private sectors 
of the Qatari economy, giving them 
the opportunity to evaluate the 
effectiveness and efficiency within 
their internal audit departments.
The Chapter has, since its inception, 
organized a series of very relevant 
professional meetings which have 
provided members and guests with an 

opportunity to exchange ideas and up-
to-date “know-how”, drawing from 
the top internal auditors in the Gulf 
region and from around the globe.  
We are continually searching for ways 
to expand both the quantity as well as 
the range of subjects discussed.
Certified Internal Auditor (CIA) - the 
only globally accepted certification 
for internal auditors, in addition to the 
Certification in Control Self-Assessment 
(CCSA), Certified Government 
Auditing Professional (CGAP), and 
Certified Financial Services Auditor 
(CFSA) examinations are now being 
administered by the chapter.

MISSION
To promote awareness of Corporate 
Governance within companies 
operating in the State of Qatar

OBJECTIVES
• Provide in-country training for 

internal auditors and management.
• Promote awareness and 

understanding of efficient and 
effective internal controls.

• Provide opportunities to obtain the 
designation of Certified Internal 
Auditor, as well as the other 
certifications provided by the IIA.

• Active collaboration with Scientific 
Accounting Association (QU), 
to extend benefits to both of our 
memberships.

We Want To Hear From You.
The IIA Qatar Chapter aims to 
provide outstanding service to the 
profession of the internal auditing 
in this country. As such, we would 
welcome contributions from members 
towards achieving that objective. If 
you or a colleague make presentations 
on audit related topics (risk, controls, 
governance, fraud, ethics, etc.) we 
want to hear from you. Your input will 
help to build a speakers’ database to 
the benefit of all.



SEMINAR ON CHALLENGES 
FACED BY INTERNAL AUDIT:

The Institute of Internal Auditors 
jointly with The Scientific Accounting 
Association (QU) and the Institute 
of Administrative Development 
held a seminar on 12th March 2008 
at the Institute of Administrative 
Development. This is the first joint 
event between these bodies. Dr. 
Khalid N Al-Khater, Chairman of 
Scientific Accounting Association, 
Dr Rashid Ali Aldosari, General 
Manager, Institute of Administrative 
Development, Awad Mohd Seed 
Ahmed, Corporate Internal Auditor, 
Q-tel,  main sponsor of the event and 
Jeypriya Partiban, Partner, KPMG 
sponsor were guests of honor.. 

Afzal Ismail started his presentation on 
challenges faced by internal audit by 
explaining changes happening in the 
Gulf countries and its consequences. 
In terms of business development 
Middle East is still in nascent stages as 
far as size of companies, development 
of commercial and industrial 
sector including stock exchanges. 

The difference is in transparency, 
good management and safety of 
investment. The Governments are 
currently looking to the post oil world 
to have sustainable economies and 
industries as indicated by massive 
investments taking place. Business 
strategies changed and to be world 
class, businesses need a legally 
secure, well regulated and transparent 
environment. Internal audit emerged as 
regulatory requirement for companies 
and there is emergence of corporate 
governance as board responsibility. 
Central banks pioneered financial 
institutions to comply with guidelines 
and reporting. Afzal stated that Internal 
Auditors should acquire knowledge 
of business, be involved in projects, 
due diligence etc and cannot remain 
insular. He summed up saying that 
auditors should help management to 
create value rather than just preserve 
value meaning don’t just help to avoid 
losses but help to improve revenues 
and profitability. 

Christian Adonis, President of IIA 
Qatar, handled the next part of the 
presentation “Value Internal Audit is 

adding to organizations” He stated 
that research indicate that reasons 
for business failures include poor 
corporate governance from among 
other issues such as Debt, Inadequate 
Leadership, Poor Planning,  Failure to 
change etc. Traditional audit revolved 
around custodianship whereas IA now 
encompasses Corporate Governance. 
Inadequate internal controls in 
organization affect its functioning 
by having no strategic goal setting, 
improper decisions support, exposure 
for fraud etc. Value addition by internal 
audit can be achieved by way of audit’s 
unique position within organization 
having vast body of knowledge, the 
ability to be objective and impartial, 
knowledge of business dynamics 
and having ability to view matters 
from a control standpoint. Chris gave 
exhaustive illustration of areas of 
value addition by internal audit. That 
includes ideas on how opportunities 
and risks could be balanced, assessing 
the ethical climate, systems thinker 
to see the bigger picture/integration, 
evaluate effectiveness and efficiency 
of all other controls and so on.

The Scientific Accounting Association

with
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عام  يف  فل�ضطني  يف  نابل�ض  مدينة  يف  ول��دت   

هناك،  العامة  الثانوية  على  ح�ضلت  حيث   1961

يف  ردن  الأ يف  الريموك  بجامعة  يف  التحقت  ثم  ومن 

1979 وح�ضلت على درجة البكالوريو�ض يف املحا�ضبة 

عام 1982 وبعد ذلك التحقت مبكتب ديلويت يف عّمان 

اأرم�ضرتونغ  بجامعة  التحقت  ذلك  وبعد  تخرجي  منذ 

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ح��ي��ث ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى درج���ة 

ال�ضرف عام 1984  املاج�ضتري يف املحا�ضبة مع مرتبة 

للعمل مبكتب ديلويت ويف  اإىل عّمان  وعدت بعد ذلك 

عام 1978 التحقت مع مكتب ديلويت يف منيابولي�ض يف 

اأعمل  كنت  حيث  ون�ضف  �ضنة  ملدة  املتحدة  الوليات 

اإجتزت  حتى  الوقت  نف�ض  يف   CPA لدرجة  واأدر����ض 

عام  منت�ضف  يف  وىل  الأ ال��دورة  منذ   CPA امتحان 

واإىل  القاهرة  اإىل  ثم  وم��ن  عمان  اإىل  ع��دت   ،1988

جمل�ض  يف  ع�ضوًا  واإنتخبت  ع���ام 1995 .  يف  الدوحة 

ردنيني  الأ القانونيني  اإدارة جمعية مدققي احل�ضابات 

عام 1992  من  �ضنوات  اأربع  وملدة  متتاليتني  لدورتني 

ولغاية عام 1996 .

قانوين  حما�ضب  فاأنا   ، تعاىل  اهلل  وبحمد  وحاليًا 

مريكية  الأ املتحدة  وال��ولي��ات  ردن  والأ قطر  من  كل  يف 

وع�ضوًا يف هيئة املحا�ضبة واملراجعة لدول جمل�ض التعاون 

املحا�ضبني  وجمعية  العرب  املحا�ضبني  واإحتاد  اخلليجي 

ردن وكذلك  مريكية والأ القانونيني يف الوليات املتحدة الأ

مريكية . حتيالت الأ زمياًل جلمعية فاح�ضي الإ

 حدثنا عن بد�يتك مع مهنة �ملحا�سبة 

قطر  دول��ة  يف  �لعمل  ب��د�أت  ومتى  و�ملر�جعة 

وكيف كان و�سع �ملهنة يف ذلك �لوقت ؟

مراجعة  مهنة  يف  العمل  ب���داأت  ذك���رت  كما   
يومنا  وحتى  ال��ع��ام 1982  منت�ضف  منذ  احل�ضابات 

مراجعة  مهنة  يف  العمل  يف  التفكري  ب��داأت  وق��د  ه��ذا 

ندر�ض  كنا  حيث  ع��دادي��ة  الإ يف  كنت  منذ  احل�ضابات 

حيث  واملحا�ضبة  التجارة  مواد  بع�ض  الوقت  ذلك  يف 

بداع  اأحببت هذه املادة ملا وجدت فيها من جمال يف الإ

والتفكري . واحلمد هلل فقد وفقت يف الدرا�ضة والعمل 

املهنة عندما كنت  العمل يف  بدايتي يف  واأذكر   . فيها 

يف  املتبعة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  ح��ول  ببحث  اأق��وم 

ردن وقابلت العديد من املكاتب وال�ضركات . الأ

اأن  الوقت  ذل��ك  يف  ديلويت  مكتب  على  وعر�ض 

ح�ضل  م��ا  وه���ذا  تخرجي  ف��ور  ل��دي��ه  بالعمل  األتحق 

وقد  املكتب  يف  �ضريكًا  اأك���ون  اأن  اأط��م��ح  كنت  حيث 

وبالعمل اجلاد  تعاىل  بف�ضل من اهلل  اأمنيتي  حتققت 

اإدارة  جمل�ض  طلب  العام 1995  ويف  العام 1993 .  يف 

ن�ضمام اإىل مكتب الدوحة وقد اأحببت  ديلويت مني الإ

احلياة  من  فيها  وجدناه  ملا  قطر  يف  احلياة  وعائلتي 

والطيبة  وال�����ض��داق��ة  خ����الق احل��م��ي��دة  والأ ال��ك��رمي��ة 

والكرم والعادات والتقاليد ، كذلك كنت متفائاًل اإىل 

قطر  ينتظر  ال��ذي  الواعد  امل�ضتقبل  يف  احل��دود  اأبعد 

العلمي  والتطور  القت�ضادي  النمو  حيث  من  احلبيبة 

والتكنولوجي وغري ذلك من كافة النواحي .

من  العديد  با�ضتقطاب  عملي  منذ  با�ضرت  وقد 

وزارة  مع  والتعاون  بالتن�ضيق  قمت  كما   . الكفاءات 

املركزي  قطر  وم�ضرف  والتجارة  قت�ضاد  والإ املالية 

من  العديد  بتقدمي  املحا�ضبة  ودي��وان  قطر  وجامعة 

ومراجعة  املحا�ضبة  مهنة  ح��ول  وال��ن��دوات  ال���دورات 

يف  احل�ضابات  مراقبي  تقارير  اأن  واأذك��ر  احل�ضابات 

املعايري  اإىل  �ضارة  الإ بدون  ت�ضدر  كانت  الوقت  ذلك 

اإدارة  مدير  على  املو�ضوع  هذا  عر�ضت  وقد  الدولية 

حيث  ال�ضركات  مراقبة  وم��دي��ر  التجارية  ال�����ض��وؤون 

قاموا باإ�ضدار اأول تعميم يلزم ال�ضركات باإتباع قواعد 

املحا�ضبة الدولية مما اأدى اإىل تطور املهنة والتقارير 

املالية .

تطورت  قد  احل�ضابات  مهنة  ب��اأن  �ضك  من  وم��ا 

قت�ضادي يف قطر والزيادة  ب�ضكل كبري نظرًا للتطور الإ

الكبرية يف ال�ضركات امل�ضاهمة والتفاعل مع ال�ضركات 

والبنوك العاملية وكذلك التطورات التي ي�ضهدها العامل 

اأجمع خا�ضة بعد انهيار العديد من ال�ضركات العاملية 

القواعد  ت�ضهدها   التي  واملعقدة  املتزايدة  والتغريات 

املحا�ضبية ب�ضكل م�ضتمر .

�ملحا�سبة  م��ه��ن��ة  ق��ان��ون  يف  ر�أي���ك���م  م��ا   

و�ملر�جعة �جلديد )2004(	؟

للعام  واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  قانون  يعتر   

أخبار المحاسبة في حوار مع :

األستاذ/ سامر جاغوب
المدير الشريك لمكتب ديلويت أند تّوش
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رتقاء مبهنة مراجعة  2004 تقدمًا كبريًا اإىل طريق الإ

املهنية  امل�ضتويات  اأعلى  اإىل  بها  للو�ضول  احل�ضابات 

العاملية ، وما من �ضك باأن هنالك جماًل لتطوير هذا 

القانون خا�ضة فيما يتعلق ب�ضروط الرتخي�ض واخلرة 

املهنية  املعايري  وحتديد  امل�ضتمر  والتدريب  والتعليم 

وقواعد ال�ضلوك املهني .

للتوا�ضل  للتن�ضيق  ما�ضة  حاجة  هنالك  كذلك 

م�ضرف  م��ث��ل  املختلفة  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات  ب��ني  م��ا 

ووزارة  املالية  �ضواق  لالأ قطر  وهيئة  امل��رك��زي  قطر 

القطريني  املحا�ضبني  وجمعية  والتجارة  القت�ضاد 

املعايري  تطبيق  ملتابعة  خ���رى  الأ الرقابية  واجل��ه��ات 

ف�ضاح  والإ واملحا�ضبة  احل�ضابات  مبراجعة  املتعلقة 

مور املتعلقة باملهنة  وال�ضفافية والرقابة وغريها من الأ

حيث ل يخفي اأهمية التقارير املالية وتقارير مراقبي 

الوطني  قت�ضاد  بالإ املتعلقة  القرارات  يف  احل�ضابات 

تن�ضيقًا  تتطلب  اأم���ور  وه��ي  وال��رق��اب��ة   ، وال�ضتثمار 

متوا�ضاًل بني هذه اجلهات لتحقيق ال�ضتفادة الق�ضوى 

من عمل مراقبي احل�ضابات والتقارير املالية .

 ه���ل ه��ن��اك �خ���ت���الف يف ت��ط��ب��ي��ق �مل��ع��اي��ر 

�ملحا�سبية من قبل �ل�سركات �لعاملة يف �لدولة وماهي 

�سباب يف ��ستخد�م معاير حما�سبية خمتلفة ؟ �لأ

املعايري  تطبيق  يف  جوهري  اختالف  يوجد  ل   
الدولية للتقارير املالية وهي املعايري املعتمدة من قبل 

والتجارة  القت�ضاد  ووزارة  املركزي  قطر  م�ضرف 

يتعلق  فيما  خ��ا���ض��ة  امل��ال��ي��ة  ���ض��واق  ل��الأ ق��ط��ر  وه��ي��ئ��ة 

ختالفات  الإ بع�ض  واإذا حدثت  امل�ضاهمة ،  بال�ضركات 

للتغريات  نظرًا  املعايري  بع�ض  تف�ضري  اإيل  تعود  فاإنها 

عام  وب�ضكل  اأنها  اإل  املعايري  ه��ذه  على  حت��دث  التي 

من  بد  ول  املالية  البيانات  يف  جوهري  ب�ضكل  ل توؤثر 

امل�ضتمر  التدريب  اأهمية  اإىل  املجال  هذا  يف  �ضارة  الإ

وكذلك  احل�ضابات  مراقبة  مهنة  يف  العاملني  لكافة 

القواعد  جمال  يف  وذلك  واملحا�ضبني  املاليني  امل��دراء 

اأجل  وتطبيقاتها من  وتف�ضرياتها  واملحا�ضبة  واملعايري 

هذه  يف  واخل��رة  املعرفة  واكت�ضاب  التطبيق  توحيد 

املعايري .

 ما ر�أيك يف �لدور �لذي ينبغي �أن تقوم 

يف  للم�ساهمة  �لقطرين  �ملحا�سبني  جمعية  به 

تطوير �ملهنة ؟

تطلع  اأن  القطريني  املحا�ضبني  جمعية  على   
بدور اأكر فيما يتعلق مبهنة مراجعة احل�ضابات �ضواء 

احل�ضابات  مراجعة  مكاتب  على  بالرقابة  يتعلق  فيما 

ال�ضلوك  بقواعد  لتزام  الإ ومتابعة  امل�ضتمر  والتدريب 

وجهة  اإب��داء  يف  امل�ضاركة  وكذلك  والرتخي�ض  املهني 

نظمة ذات العالقة . النظر يف القوانني والأ

ا�ضتقطاب  م��ن  لب��د  ال���دور  ه��ذا  اإىل  وللو�ضول 

الكوادر املوؤهلة للقيام بهذا الدور وال�ضتعانة باخلرات 

ومتابعة التطورات املهنية �ضواء يف دول جمل�ض التعاون 

خرى اأو الدول العاملية . اخلليجي اأو الدول العربية الأ

لدول  و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  هيئة  و�جهت   

يف  و�لتحديات  �ل�سعوبات  بع�س  �لتعاون  جمل�س 

دول  يف  �ملهنة  لتطوير  �ل��ر�م��ي��ة  خططها  تنفيذ 

للرب�مج  �لتمويل  �ل�سعوبات  تلك  �أهم  ومن  �خلليج 

قر�حات  و�مل�ساريع �ملختلفة للهيئة . ما هي �أهم �لإ

�لتي ميكن �أن ت�ساعد �لهيئة يف �مل�ساهمة يف �لنهو�س 

باملهنة ؟

 اإن ما ينطبق على جمعية املحا�ضبني القطريني 
يتطبق اأي�ضًا على هيئة املحا�ضبة واملراجعة لدول جمل�ض 

املهنية  الكوادر  ت�ضتقطب  اأن  لها  ينبغي  التي  التعاون 

من  وال�ضتفادة  باملهنة  الرتقاء  على  القادرة  والفنية 

�ضافة  خرى بالإ خرات اجلمعيات املهنية يف الدول الأ

اإىل التعاون مع املكاتب العاملية يف هذا املجال وكذلك 

احل�ضول على التمويل الالزم لن�ضاطات الهيئة �ضواء 

اأو غريها  الرقابية  اأو اجل��ه��ات  التدقيق  مكاتب  من 

الالزمة  نظمة  والأ القوانني  ا�ضتحداث  على  والعمل 

لعمل الهيئة .

 ما هي �أ�سباب عزوف �لكو�در �لقطرية 

عن ممار�سة �ملهنة ؟

العديد  تدريب  ال�ضرف يف  لنا  كان  لقد  بداية   
ودي��وان  قطر  جامعة  طلبة  من  القطرية  الكوادر  من 

القت�ضاد  ووزارة  املركزي  قطر  وم�ضرف  املحا�ضبة 

املوؤ�ض�ضات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��ال��ي��ة  ووزارة  وال��ت��ج��ارة 

وال�ضركات واجلامعات ، وقد اأثبت عدد كبري من هوؤلء 

توازي  مهنية  وكفاءة  مقدرة  واملحا�ضبات  املحا�ضبني 

العديد  اأن  اإل  تقدمًا ،  ال��دول  اأك��ر  يف  املوجودة  تلك 

منهم ل يرغبون يف العمل يف مهنة مراقبة احل�ضابات 

ماليًا  توفر دخاًل  نظرًا حل�ضولهم على عرو�ض عمل 

توفرها  التي  تلك  مع  مقارنة  مرتفعة  اأخ��رى  ومزايا 

اإىل  �ضافة  بالإ الق�ضري  امل��دى  على  التدقيق  مكاتب 

اأدى  مما  املهنة  تتطلبها  التي  الطويلة  العمل  �ضاعات 

اإىل عزوف العديد من القطريني عن العمل يف جمال 

تدقيق احل�ضابات .

اخلرجني  بع�ض  لدى  اأن  موؤخرًا  لحظنا  اأننا  اإل 

اجلدد الرغبة وال�ضتعداد للعمل يف هذه املهنة بالرغم 

من م�ضاقها نظرًا ملا توفره هذه املهنة من فر�ض كبرية 

للتقدم والو�ضول اإىل اأعلى الرتب  واملراكز لدى مكاتب 

العديد  قريبًا  �ضرنى  اأننا  واأعتقد  احل�ضابات .  تدقيق 

تدقيق  جم��ال  يف  يعملون  والقطريات  القطريني  من 

دارية وغريها . احل�ضابات وال�ضت�ضارات املالية والإ

�ملحا�سبة  مكاتب  م�ستقبل  عن  حدثنا   

�لوطنية يف دولة قطر ؟

واإيجاد  توحيد  اإىل  بحاجة  املكاتب  اأن  اأعتقد   
مكاتب وطنية كبرية واإيجاد نوع من التعاون مع املكاتب 

والتدريب  نظمة  الأ توفر  التي  العاملية  واملوؤ�ض�ضات 

نظمة وبرامج التدريب مكلفة  امل�ضتمر حيث اأن هذه الأ

ي مكتب وطني �ضواء يف قطر  جدًا ومن غري املمكن لأ

الكافية  التمويل  م�ضادر  اإيجاد  ال��دول  من  غريها  اأو 

للقيام بذلك بدون تعاون مع مكاتب وموؤ�ض�ضات مالية 

م�ضتوى  املهنة على  املت�ضارع يف هذه  النمو  مع  خا�ضة 

كل  يف  التخ�ض�ض  على  الرتكيز  يتطلب  مما  العامل 

جمال من جمالت املهنة .

�لبيانات  مل�ستخدمي  ن�سيحتكم  هي  ما   

�ملالية ؟

تن�ضرها  التي  املالية  البيانات  اأ�ضبحت  لقد   
معلومات  وان��ت��اج  حتليلها  وميكن  �ضاملة  ال�ضركات 

�ضواء  املالية  البيانات  ه��ذه  م�ضتخدم  ت�ضاعد  قيمة 

كان م�ضتثمرًا اأو جهة رقابية اأو غريها من حتليل هذه 

البيانات املالية وبالتايل اإتخاذ القرارات املنا�ضبة . كما 

�ضارة هنا اإىل اأن النظرة ملراقب احل�ضابات  لبد من الإ

عماًل  يعمل  م�ضتقل  ح�ضابات  مراقب  من  تغريت  قد 

الن�ضح  يف  عليها  يعتمد  رقابية  جهة  اإىل  روتينيًا 

اأهمية  اأمر ميثل  وهو  تقاريرها  ويعتمد على  وامل�ضورة 

مما ي�ضع  الوطني  قت�ضاد  الإ يف  ودوره��ا  املهنة  هذه 

ليقوموا  احل�ضابات  مراقبي  على  ج�ضام  م�ضوؤوليات 

خالقية. على امل�ضتويات املهنية والأ بعملهم وفقًا لأ

إصدار أول تعميم يلزم الشركات بإتباع 
قواعد المحاسبة الدولية مما أدى إلى 

تطور المهنة والتقارير المالية .

بأن هنالك مجااًل لتطوير هذا القانون 
خاصة فيما يتعلق بشروط الترخيص 

والخبرة والتعليم والتدريب المستمر 
وتحديد المعايير المهنية وقواعد 

السلوك المهني .

أعتقد أن المكاتب بحاجة إلى التركيز على 
توحيدها وإيجاد مكاتب وطنية كبيرة 
وإيجاد نوع من التعاون مع المكاتب 

والمؤسسات العالمية التي توفر 
األنظمة والتدريب المستمر حيث أن هذه 

األنظمة وبرامج التدريب مكلفة جدًا
�ضتاذ جاغوب مع وزير املالية ورئي�ض جامعة قطر يف املوؤمتر التاين الأ
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م�ضاركًا وم�ضاركة ميثلون عددًا من املوؤ�ض�ضات 

يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ض.وق���د اأ���ض��اد 

ال��دورات  لهذه  الرفيع  بامل�ضتوي  امل�ضاركون 

مهاراتهم  تطوير  يف  واأهميتها  التدريبية 

وقدراتهم الوظيفية.

التدريبية  ن�����ض��ط��ة  الأ ه��ذه  بتنفيذ  وق���ام 

خراء وممار�ضون يف جمال املحا�ضبة ميثلون 

املعروفة  الدولية  املهنية  املوؤ�ض�ضات  من  عددًا 

ذات الخت�ضا�ض يف جمال التدقيق والتحليل 

املايل.

بن  را�ضد  الدكتور  ال�ضياق �ضرح  ويف هذا 

داري��ة  الإ التنمية  معهد  مدير  الدو�ضري  علي 

موؤ�ض�ضات  مع  والتن�ضيق  التعاون  قنوات  ب��اأن 

املهنية  املوؤ�ض�ضات  وبخا�ضة  امل��دين  املجتمع 

وتقوى  �ضتت�ضع  للمحا�ضبة  العلمية  كاجلمعية 

دارية وتو�ضيع دائرة  لتن�ضيط حركة التنمية الإ

الهتمام بها و�ضوًل اإىل تعزيز دولة املوؤ�ض�ضات 

ال�ضمو  �ضاحب  ح�ضرة  لرت�ضيخها  ي�ضعي  التي 

مني.  الأ عهده  ويل  و�ضمو  املفدى  البالد  اأمري 

بكافة  امل��دين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  اأن  واأ�ضاف 

اأن�ضطتها وعلى اختالف تخ�ض�ضاتها اأ�ضبحت 

من دون �ضك رديفا مهمًا للموؤ�ض�ضات الر�ضمية 

املجتمعات  يف  امل�ضتدامة  التنمية  لتحقيق 

الدكتور  اأ���ض��ار  اأخ��رى  ناحية  من  املعا�ضرة. 

هذا  على  جدًا  حري�ضة  اجلمعية  اأن  اخلاطر 

على  اجلمعية  ي�ضاعد  �ضوف  وال��ذي  التعاون 

املحا�ضبية  للكوادر  التدريبي  دورها  ممار�ضة 

و�ضقل قدراتها ب�ضكل اأف�ضل وي�ضهم يف تطوير 

م�ضتوى اأدائها . وي�ضكر الدكتور اخلاطر ب�ضكل 

على  الدو�ضري  علي  بن  را�ضد  الدكتور  خا�ض 

دوره الفعال يف اإجناح تلك الدورات.

الدورة األولى :
أساسيات المحاسبة باللغة 

اإلنجليزية :
عقدت هذه الدوره خالل الفرتة من 11-

اأ�ضا�ضيات  تقدمي  فيها  ومت  2008م  مايو   15

املحا�ضبة  �ضهادات  حلاملي  املحا�ضبة  ومبادئ 

بامل�ضطلحات  وت��ع��ري��ف��ه��م  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 

الدولية  للمعايري  وف��ق��ًا  املحا�ضبية  وال��ط��رق 

وحتليل  اإع��داد  على  تدريبهم  اإىل  �ضافة  بالإ

القوائم املالية باللغة الجنليزية ، ومتت حتت 

�ضماعيل. اإ�ضراف الدكتور رجب الإ

 الدورة الثانية:
تطبيقات محاسبية على 

الحاسوب باستخدام برنامج 
أكسل :

عقدت هذه الدوره خالل الفرتة من 11-

15 مايو 2008م وتهدف اإىل تعريف امل�ضاركني 

اك�ضل  برنامج  يف  املتاحة  �ضا�ضية  الأ دوات  ب��الأ

الجمعية العلمية للمحاسبة تطرح دورات تدريبية
بالتعاون مع معهد التنمية اإلدارية

د�رية تهدف  �لإ �لتنمية  بالتعاون مع معهد  �سهر مايو2008م دور�ت جديدة  للمحا�سبة خالل  �لعلمية  طرحت �جلمعية 

�إيل تنمية �لفكر �لعلمي يف جمال �ملحا�سبة وتطوير وتنمية �ملحا�سبني و�ملر�جعني بدولة قطر وتزويدهم بامل�ستجد�ت بعلم 

�ملحا�سبة وحتقيق �لتو��سل بني �أع�ساء �جلمعية �لعلمية للمحا�سبة.

�أخبار �ملحا�سبة � �لعدد �خلام�س - يوني�و 2008م
14
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تلك  ل�ضتخدام  الالزمة  املهارات  واإك�ضابهم 

واإج��راء  املالية  التقارير  اإع���داد  يف  دوات  الأ

وممار�ضة  الربحية  وحتليل  امل���ايل  التحليل 

التخطيط  غ��را���ض  لأ وذل���ك  التنبوؤ  عمليات 

ال��دورة  واع���داد  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  والرقابة 

وال�ضتاذ  اليومية  قيود  من  ابتداء  املحا�ضبية 

العام وميزان املراجعة وقائمتي الدخل واملركز 

والنقدي  التجاري  اخل�ضم  واحت�ضاب  امل��ايل 

املايل   والتحليل  ال�ضرطية  املعادلة  با�ضتخدام 

ومتت حتت اإ�ضراف الدكتور جالل العطار.

الدورة الثالثة:
إعداد وتحليل بيانات التدفقات 

النقدية: 
عقدت هذه الدوره خالل الفرتة من 18-

23 مايو 2008م وتهدف اإىل تعريف امل�ضاركني 

النقدي  التدفق  قائمة  اإع��داد  وقواعد  باأ�ض�ض 

القت�ضادية  بالقطاعات  ع��م��ال  الأ ملن�ضاآت 

املحا�ضبة  مب��ع��اي��ري  ج���اء  مل��ا  ط��ب��ق��ًا  املختلفة 

ال��دول��ي��ة وت��ق��دمي اأ���ض��ال��ي��ب حت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات 

التدفقات  اإع��داد  وكيفية  النقدية  التدفقات 

النقدية احلرة وا�ضتخدامها يف تقييم من�ضاآت 

الدكتور/روبرت  اإ�ضراف  عمال ومتت حتت  الأ

نياموري.

الدورة الرابعة:
المحاسبة على االستثمارات 

في األوراق المالية: 
عقدت هذه الدوره خالل الفرتة من 25-

�ضتاذ  29 مايو 2008م ، ومتت حتت اإ�ضراف الأ

زياد نادر من مكتب اأرن�ضت ويونغ.



معهد التنمية اإلدارية
برامج المالية والمحاسبة

مبكتب  امل��دي��ر  ال�ضريك   : احل���ايل  العمل 

التوفيق للمحا�ضبة والتدقيق .

جتارة  بكالريو�ض   : الدرا�ضية  ال�ضهادات 

جامعة القاهرة 1978 - زمالة جمعية املحا�ضبني 

. CPA مريكية الأ

بداأت عملي يف قطر يف �ضنة 1982 كمدقق 

ح�ضابات يف مكتب نوار و�ضركاه ، ثم تدرجت اإىل 

درجة ال�ضريك املدير .

يف �ضنة 2006 مت تغيري ا�ضم املكتب لي�ضبح 

مكتب التوفيق للمحا�ضبة والتدقيق .

وتعتر نقطة التحول يف حياتي العملية هي 

مريكية  ح�ضويل على �ضهادة زمالة املحا�ضبني الأ

يف  و�ضريك  كمدير  عملي  من  فبالرغم   ،CPA

الوقت  من  الكثري  مني  ياأخذ  وال��ذي   ، املكتب 

فقد  العائلية  ارتباطاتي  من  وبالرغم  واجلهد 

ا�ضتطعت بحمد اهلل احل�ضول على زمالة جمعية 

واأن�ضح   2006 عام  نهاية  يف   CPA املحا�ضبني 

جميع الزمالء الذين يرغبون يف درا�ضة �ضهادة 

باأنه   CPA مريكية  الأ املحا�ضبني  جمعية  زمالة 

تنظيم  اإىل  يحتاج  ولكن  ال�ضعب  مر  بالأ لي�ض 

الوقت  اإدارة  اإىل  واأي�ضًا  الدرا�ضة  اأثناء  للوقت 

بطريقة جيدة اأثناء المتحان .

احل�ضابات  تدقيق  مهنة  يف  عملي  ط���وال 

26 عام،  ك��ر من  لأ امتد  وال��ذي  دول��ة قطر  يف 

عا�ضرت التطور الكبري الذي �ضهدته دولة قطر 

اأن  اأعتر  واأنا  القت�ضادية  املجالت  يف خمتلف 

بالعمل  مي��اين  لإ ونظرًا   ، الثاين  بلدي  قطر هي 

كر�ضت  التي  املهنة  ورغبتي يف خدمة  اجلماعي 

النت�ضاب  لها معظم حياتي فقد كان يل �ضرف 

العلمية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  اأع�����ض��اء  اإىل 

تهدف يف  والتي  �ضر اجلمعية  كاأمني  للمحا�ضبة 

والقائمني  املحا�ضبة  مهنة  خلدمة  ول  الأ املقام 

عليها وامل�ضتغلني بها .

أحمد توفيق نسيم

�ل�ستاذ �أحمد توفيق ن�سيم
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د�رية �لرب�مج �ملالية و�ملحا�سبية �لتالية خالل �لفرة �لقادمة يطرح معهد �لتنمية �لإ

موجه �إىلفرة �لنعقاد��سم �لربنامج

ق�ضام وم�ضريف وحدات التدقيق والرقابة املالية2-6/ 11/ 2008التدقيق والرقابة املالية روؤ�ضاء الأ

داء املعنيني باإعداد موازنة امل�ضاريع وموازنات وزارات وهيئات وموؤ�ض�ضات الدولة21-25/ 12/ 2008موازنة الرامج والأ

العاملني يف ال�ضوؤون املالية ومعدي املوازنات28/ 12/ 2008-1/ 1/ 2009القيمة مقابل التكلفة

العاملني يف اإدارة ال�ضوؤون املالية4-8/ 1/ 2009املحا�ضبة ال�ضريبية

املوظفني املعنيني باإعداد العطائات واملناق�ضات11-15/ 1/ 2009اإعداد املناق�ضات والعطائات

العاملني يف ال�ضوؤون املالية ومعدي املوازنات25-29/ 1/ 2009القيمة مقابل التكلفة

�ضاليب احلديثة يف التحليل املايل دارات املالية وم�ضاعديهم وروؤ�ضاء اأق�ضام املحا�ضبة8-12/ 2/ 2009الأ مديري الإ

دارية واملالية22-26/ 2/ 2009طرق اختيار وتقييم املوردين املوظفني اجلدد باإدارة ال�ضوؤون الإ

ق�ضام واأمناء املخازن واملعنيني باإدارة وحما�ضبة املخازن احلكومية8-12/ 3/ 2009اإدارة وتنظيم املخازن احلكومية روؤ�ضاء الأ

العاملني يف جمال املحا�ضبة احلكومية15-19/ 3/ 2009املحا�ضبة احلكومية

ق�ضام واأمناء املخازن املعنيني باإدارة وحما�ضبة املخازن احلكومية22-26/ 3/ 2009الرقابة على املخزون با�ضتخدام احلا�ضوب روؤ�ضاء الأ



اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية للشركات
من  رئي�ضة  متطلبات  وال�ضفافية  ف�ضاح  الإ

حجمها  عن  النظر  بغ�ض  ال�ضركات  جميع 

املالية  التقارير  ع���داد  لإ الدولية  واملعايري 

تهدف اإىل اأن ي�ضتفيد منها قطاع كبري ولي�ض 

متطلبات  تخدم  وبالتايل  امل�ضاهمني  فقط 

قطاع وا�ضع من م�ضتخدمي البيانات املالية. 

يعدون  ال��ذي��ن  معظم  ه��دف  اأن  وامل��الح��ظ 

هو  فيما  العادة  يف  ينح�ضر  املالية  البيانات 

ياأخذ يف  ول  الرقابية فقط  للجهات  مطلوب 

خرين.  الآ امل�ضتخدمني  احتياجات  العتبار 

قطر  يف  امل��ع��اي��ري  بع�ض  تطبيق  مي��ك��ن  ول 

املحلية  اخلرة  توفر  عدم  ب�ضبب  والبحرين 

 19 املعيار  تطبيق  يتطلب  ذل��ك  على  ومثال 

جل  تقييمًا اكتواريًا ملزايا املوظفني طويلة الأ

ج��ازات  الإ وروات��ب  اخلدمة  نهاية  كمكافاآت 

وخالفها وب�ضبب عدم وجود خراء م�ضجلني 

لتزام  الإ يتم  ل  املعيار  هذا  فاإن  املنطقة  يف 

جوهري  ب�ضكل  ف�ضاح  الإ يتم  ل  وكذلك  به. 

طراف ذات العالقة ومعظم ال�ضركات  عن الأ

تلتزم جزئيًا ب�ضبب ح�ضا�ضية هذه املعلومات 

املنطقة  يف  القاعدة  هو  ال�ضتثناء  واأ�ضبح 

الرقابية  واجل��ه��ات  املدققني  اأ�ضبح  بحيث 

معتادون على اللتزام اجلزئي .

املتعلقة  ال��ت��ق��اري��ر  ف���اإن  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 

مناق�ضات  وت��ق��اري��ر  ال�����ض��رك��ات  ب��ح��وك��م��ة 

دارة حمدودة جدًا اأو اختيارية  وحتليالت الإ

وي��ت��ط��ل��ب ب��ع�����ض ا����ض���واق امل����ال م��ث��ل ه��ذه 

املعلومات والتقارير ويح�ضل عليها ولكنها ل 

والف�ضاحات  املعلومات  حتدد مدى وطبيعة 

جهة  اأي  قبل  من  املراجعة  فيها.  املطلوبة 

جودة  على  اأو  املدققني  اأعمال  على  ر�ضمية 

البيانات املالية غري موجودة. ولدى موؤ�ض�ضات 

للرقابة  حمكمة  اإج��راءات  الكرى  التدقيق 

على جودة العمل يتم القيام بها �ضنويًا ، لذا 

تقييم  برنامج  بو�ضع  املوؤ�ض�ضات  تلك  قامت 

للجودة ومراجعة للمخاطر كجزء من عملية 

التدقيق التي تقوم بها . اإل اأننا ل جند ذلك 

يوؤدي  مما  خ��رى  الأ التدقيق  موؤ�ض�ضات  لدى 

اإىل اختالف وا�ضح يف جودة البيانات املالية 

واإجراءات التدقيق التي يتم اأداوؤها.

ال�ضركات  قانون  متطلبات  بع�ض  تتناق�ض 

التجارية مع مبادئ املعايري الدولية للتقارير 

اأع�ضاء  مكافاآت  املثال  �ضبيل  وعلى   ، املالية 

اأنها  على  تعامل  والترعات  دارة  الإ جمل�ض 

خم�ض�ضات اإل اأنها مبوجب املعايري الدولية 

اأنها  على  العادة  يف  تعامل  املالية  للتقارير 

م�ضروفات يجب حتميلها على قائمة الدخل. 

وحيث اأن القوانني هي التي لها ال�ضواد على 

اإتباعها  العادة  يف  يتم  فاإنه  الدولية  املعايري 

مع  املقارنة  فر�ض  تقلي�ض  اإىل  ذلك  وي��وؤدي 

البيانات املالية العاملية.

و�سع �ملعاير

�ضهدت كل من قطر والبحرين منو كبري خالل 

العقد املا�ضي . اأدى ذلك اإىل فتح اأ�ضواقهما 

وخلق رغبة لدى ال�ضركات العاملية يف الدخول 

الطريق  متهيد  اإىل  اأدى  مما  اأ�ضواقهما  اإىل 

اإىل  املبا�ضرة  جنبية  الأ �ضتثمارات  الإ لتدفق 

املنطقة.

برغم ذلك فاإن ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات العاملة 

عن  الت�ضاوؤلت  بتقدمي  الغالب  يف  تقوم  هنا 

لتزام بها  اأي من املعايري التي يجب عليها الإ

اإذ اأنه لي�ض هناك ا�ضرتاط واحد )خا�ضة يف 

مفتوحة  واخليارات  العامة(  ال�ضركات  غري 

بحيث ميكن لها اإما اتباع املعايري الدولية اأو 

وا�ضحة يف  اإىل فروق  اأدى ذلك  وقد  غريها 

ف�ضاح وال�ضفافية. م�ضتوى الإ

فعلى �ضبيل املثال »مادة 146« من قانون رقم 

ال�ضركات  قانون  باإ�ضدار   2002 ل�ضنة   )5(

يت�ضمن  اأن  على  تن�ض  القطري  التجارية 

ال�ضركة  اأن  على  احل�ضابات  مراقب  تقرير 

وم�ضتندات  و���ض��ج��الت  ح�����ض��اب��ات  مت�����ض��ك 

املتعارف  املحا�ضبة  لقواعد  وفقًا  منتظمة 

عليها عامليًا.

اإىل  اإ�ضارة  هناك  لي�ض  اأنه  ذلك  من  يت�ضح 

املعايري الواجب اتباعها عند اإعداد البيانات 

�ضارة اإىل : املالية ولكن يجب الإ

تقوم  اأن  امل��رك��زي  قطر  م�ضرف  يطلب   -

�ضراف  جميع البنوك واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضعة لإ

امل�ضرف على القيام باإعداد البيانات املالية 

ع���داد  لإ ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  ملتطلبات  وف��ق��ًا 

التقارير املالية.

جميع  تقوم  اأن  امل��ايل  قطر  مركز  يطلب   -

املركز  لدى  امل�ضجلة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات 

باإعداد البيانات املالية وفقًا لإحدى املعايري 

التقارير  ع��داد  لإ الدولية  املعايري   : التالية 

مريكية  الأ اأو  الريطانية  املعايري  اأو  املالية 

املحا�ضبة  هيئة  عن  ال�ضادرة  اأو  وربية  الأ اأو 

�ضالمية. واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ

�إن�ساء هيئة رقابية

فيما  العقبات  ه��ذه  تخطي  يف  وللم�ضاعدة 

وج��ودت��ه  ون��وع��ه  ف�����ض��اح  الإ ب��ح��ج��م  يتعلق 

والنهو�ض مبهنتي املحا�ضبة والتدقيق �ضيكون 

 ، اإليها  يعهد  رقابية  هيئة  اإن�ضاء  املفيد  من 

هتمام مبراقبة اأعمال  �ضمن اأمور اأخرى ، الإ

�ض�ض العاملية اأو اأية اأ�ض�ض  التدقيق وتطبيق الأ

من  ل��ذل��ك  مل��ا  ���ض��ول  الأ ح�ضب  عليها  يتفق 

منفعة للمهنة وال�ضركات والقت�ضاد الوطني 

القطري.

�ل�ستاذ جمال فخرو
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عمليات اللوبي المهني ودورها في خدمة توجهات 
وأهداف القائمين على مكاتب المحاسبة الكبرى

 )Lobbying processes( اللوبي  عمليات  عرفت 

تعك�ض  اأنها  على  واملراجعة  املحا�ضبة  مبهنة  املتعلقة 

ت�ضرفات واأعمال �ضادرة من تكتل ي�ضم اأطرافًا مهتمة 

بهدف التاأثري على اجلهات القائمة على تنظيم واإدارة 

خ�ض فيما يتعلق مبا ت�ضدره هذه اجلهات  املهنة وبالأ

وق��رارات . مناق�ضة مفهومة ومظاهر مثل  اأنظمة  من 

يف  امل��وؤث��رة  ال��ع��وام��ل  وحتليل  وت��ري��ر  العمليات  ه��ذه 

ظهورها وتطورها واإبراز ما ترتب عليها من نتائج من 

ب�ضكل  طرحه  مت  خمتلفة  دول  يف  ميدانية  اأدل��ة  واق��ع 

املحا�ضبية  والبحوث  الدرا�ضات  من  عدد  يف  مبا�ضر 

واملتنامي  احلديث  الجت��اه  اأن  وامللحوظ  املن�ضورة . 

ملثل هذه الدرا�ضات والبحوث بات ذا �ضلة وثيقة جدًا 

بالعوامل الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية املحيطة 

مبمار�ضة وتنظيم مهنة املحا�ضبة واملراجعة يف الدول 

حمل الدرا�ضة اأو البحث .

�ضيكون  امل��ق��ال��ة  ه��ذه  م��ن  املتبقي  اجل���زء  تركيز 

من�ضبًا على بيئة مهنة املحا�ضبة واملراجعة ال�ضعودية ، 

خ�ض مناق�ضة ما اإذا كان هناك دلئل ت�ضري اإىل  وبالأ

وجود عمليات لوبي حما�ضبي �ضواًء خالل تاريخ ظهور 

املعا�ضر .  واقعها  يف  اأو  ال�ضعودية  يف  املهنة  وتطور 

الدوافع  �ضالمة  على  احلكم  م�ضاألة  ف��اإن   ، وللتاأكيد 

تكتل  اأي  واأعمال  ت�ضرفات  الكامنة خلف  والتوجهات 

) لوبي ( ي�ضم اأطرافًا مهتمة باملهنة يجب ربطها مبا 

عمال من اأحداث . ترتب عن هذه الت�ضرفات والأ

املحا�ضبة  مهنة  وت��ط��ور  ظ��ه��ور  م��راح��ل  ���ض��ه��دت 

حداث اجلوهرية  واملراجعة يف ال�ضعودية عددًا من الأ

قبل  من  متت  واأعمال  بت�ضرفات  ربطها  ميكن  التي 

طراف املهتمة باملهنة . فمثاًل ، �ضدور قرار  خمتلف الأ

على  باملوافقة  �ضعود  امللك  جلامعة  العلمي  املجل�ض 

اإن�ضاء جمعية املحا�ضبة ال�ضعودية يف عام 1401 ه� جاء 

وىل ل�ضبل  جتاوبًا مع تو�ضيات امل�ضاركني يف » الندوة الأ

اإىل  احلاجة  اأب���رزت  والتي  املحا�ضبة «  مهنة  تطوير 

وجود منظمة اأكادميية تعمل على رفع الوعي وتطوير 

الفكر املحا�ضبي يف ال�ضعودية . ظهور جمعية حما�ضبية 

ملحوظًا  تنظيميًا  فراغًا  �ضهدت  ف��رتة  يف  اأكادميية 

والوعي  الفكر  تدعيم  على  فقط  لي�ض  اآث��ار  له  ك��ان 

ممار�ضي  خماوف  اإث��ارة  على  اأي�ضًا  واإمن��ا  املحا�ضبي 

طراف املهتمة مبهنة املحا�ضبة  املهنة وغريهم من الأ

من  ك��ادمي��ي��ني  الأ ب��خ��الف  ال�ضعودية  يف  وامل��راج��ع��ة 

اإمكانية تطور اأدوار مثل هذه اجلمعية لت�ضمل التدخل 

واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  واإدارة  تنظيم  يف  املبا�ضر 

بجانب وزارة التجارة .

مثال اآخر ، �ضدور موافقة املقام ال�ضامي على نظام 

املحا�ضبيني القانونيني لعام 1412 ه� والذي مت مبوجبه 

اإن�ضاء الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني كجهاز 

املحا�ضبة  مهنة  واإدارة  تنظيم  على  يقوم  خمت�ض 

واملراجعة يف ال�ضعودية  حتت اإ�ضراف وزارة التجارة . 

فالنظام ين�ض على تواجد معايل وزير التجارة اأو من 

ي�ضم  وال��ذي  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئا�ضة  على  ينيبه 

املحا�ضبة  مبهنة  املهتمة  ط���راف  الأ ملختلف  ممثلني 

يق�ضي  غالبيتهم �� كما  ال�ضعودية ،  يف  وامل��راج��ع��ة 

الرغم من  القانونيني . وعلى  النظام �� من املحا�ضبني 

املهتمة  ط��راف  الأ خمتلف  بجانب  املهنيني  تواجد  اأن 

تفادي  يف  ي�ضهم  قد  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  يف  باملهنة 

تفرد طرف معني يف ر�ضم ال�ضيا�ضات واتخاذ القرارات 

املتعلقة بتنظيم وممار�ضة مهنة املحا�ضبة واملراجعة ، 

�ضدور  �ضبقت  التي  وامل��داولت  الظروف  دلئل  اإل اأن 

اإ�ضراك ممثلني ملختلف  اأن مراعاة  اإىل  النظام ت�ضري 

بروز  اإىل  تعود  ال�ضعودية  باملهنة يف  املهتمة  طراف  الأ

اإظهار  �ضبيل  يف  ط��رف  كل  قبل  من  املبذلة  اجلهود 

يف  واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  لتطوير  ا�ضتعداده  مدى 

الكامنة يف تويل  ال�ضلطة  ال�ضعودية كاأ�ضا�ض لكت�ضاب 

اأكر عدد ممكن من مهام تنظيم واإدارة املهنة بجانب 

وزارة التجارة .

املهنة من خالل  كادمييني يف �ضبيل تطوير  الأ فروز 

متخ�ض�ضة  حما�ضبية  اأكادميية  جمعية  اأول  تاأ�ضي�ض 

حماولت  بروز  واكبها  ال�ضعودية (  املحا�ضبة  ) جمعية 

املهتمة  طراف  الأ من  اآخر  عدد  بوا�ضطة  مبذولة  اأخرى 

امل�ضاريع  من  لعدد  �ضافة  فبالإ ال�ضعودية .  يف  باملهنة 

التي ت�ضمنت ت�ضورات عن كيفية الرقي مب�ضتوى مهنة 

التنظيم  حيث  من  ال�ضعودية  يف  واملراجعة  املحا�ضبة 

التجارة من قبل كل من  واملمار�ضة والتي قدمت لوزارة 

العامة  املراقبة  ودي���وان  الدولية  املهنية  املكاتب  اأح��د 

ب�ضكل  ب��رز  القانونيني ،  للمحا�ضبني  العليا  واللجنة 

ملحوظ دور اأحد املكاتب املهنية املحلية الرائدة يف اإقناع 

مل�ضروع  املكتب  تنفيذ  بتمويل  التجارة  ب��وزارة  امل�ضئولني 

العربية  اململكة  يف  واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  » تطوير 

ال�ضعودية « . وقد �ضاهمت خمرجات امل�ضروع امل�ضار اإليه 

اإليه  ال�ضتناد  الذي مت  الت�ضور  تكوين  ب�ضكل مبا�ضر يف 

لعام 1412 ه�  القانونيني  املحا�ضبني  نظام  �ضياغة  يف 

خ�ض فيما يتعلق بطبيعة ومقومات الهيكل التنظيمي  وبالأ

املنا�ضب ملهنة املحا�ضبة واملراجعة يف ال�ضعودية .

القوى  �ضراع  حدة  تقل�ض  اأن  اإىل  �ضارة  الإ وجتدر 

طراف املهتمة مبهنة املحا�ضبة  بني خمتلف تكتالت الأ

املحا�ضبني  نظام  �ضدور  بعد  ال�ضعودية  يف  واملراجعة 

الذي  باخللل  تريره  ميكن  1412ه�  لعام   القانونيني 

على  طرف  كل  تاأثري  قدرة  ميزان  يف  النظام  اأحدثه 

نظمة والقرارات وال�ضيا�ضات املهنية . الأ

ف�������ض���دور ال����ق����رار ال���������وزاري رق�����م 2 ب��ت��اري��خ 

اإدارة  جمل�ض  ق��رار  اإىل  وامل�ضتند  1425/1/16 ه������ 

 2/4 رق��م  القانونيني  للمحا�ضبني  ال�ضعودية  الهيئة 

من  ) ج (  الفقرة  بحذف  1424/9/17 ه������  وت��اري��خ 

للرقابة  ال��دوري  الفح�ض  دليل  من   )3/5/5( البند 

ال��ق��رار  مب��وج��ب  واملعتمد  املحا�ضبة  ملكتب  النوعية 

الوزاري رقم 1/1 بتاريخ 1423/11/15 ه� والتي تن�ض 

يقوم  التي  امل�ضاهمة  ال�ضركات  عدد  » األ ي��زي��د  على 

�ضريكًا  اأو  كان  - فردًا  القانوين  املحا�ضب  مبراجعتها 

�ضركات  ثالث  عن  �ضنة  كل  خالل  مهنية -  �ضركة  يف 

حداث اجلوهرية  حد الأ م�ضاهمة فقط « ، يقدم مثاًل لأ

املرتتبة عن ما ميكن اعتباره �ضمن ممار�ضات اللوبي 

املحا�ضبي امل�ضتمد من الواقع املعا�ضر ملهنة املحا�ضبة 

تكتل  دور  بروز  اأي�ضًا  ويوؤكد  ال�ضعودية،  يف  واملراجعة 

ممار�ضي املهنة من حما�ضبني قانونيني خا�ضًة واأنهم 

الهيئة  اإدارة  جمل�ض  اأع�ضاء  ن�ضف  قرابة  ي�ضكلون 

على  ال��ت��اأث��ري  يف  القانونيني  للمحا�ضبني  ال�ضعودية 

نظمة والقرارات وال�ضيا�ضات املهنية . الأ

وتتطلب  ال�ضدد  ه��ذا  يف  ت��رز  ع��دي��دة  ت�����ض��اوؤلت 

ملراجعة  معينة  مكاتب  احتكار  تفادي  فهل  جابة .  الإ

ح�ضابات ال�ضركات امل�ضاهمة يرر وجود الفقرة )ج( 

�ضا�ض  بالدليل قبل تعديله ؟ اأو اأن الهدف من وجودها بالأ

مبتطلبات  القانوين  املحا�ضب  التزام  ب�ضمان  يرتبط 

مل  ومل��اذا  ال��ك��رى ؟  املراجعة  عمليات  على  اإ�ضرافه 

اأ�ضباب تغري القناعات والتي ترتب  ف�ضاح عن  يتم الإ

اآخر  اإلغاء الفقرة املذكورة مبوجب قرار وزاري  عنها 

اإلغاء  من  م�ضتفيد  القانونيني  املحا�ضبني  غري  وم��ن 

القيود على عدد عمليات مراجعة ح�ضابات ال�ضركات 

�ضنة ؟  كل  اإجنازها يف  على  يتعاقدون  التي  امل�ضاهمة 

وهل من املنطق اأن يتم التعديل من خالل اإلغاء الفقرة 

اأم كان ينبغي الكتفاء بزيادة عدد ال�ضركات  متامًا ، 

مثل  على  اإجابات  باإيجاد  كفيل  الوقت  وحده  قلياًل ؟ 

هذه الت�ضاوؤلت وغريها .

ختامًا ، يجدر بي التاأكيد على اأن ما مت طرحه مل 

دوار التي قدمت  يق�ضد به التقليل من اأهمية وجدية الأ

طراف  كادمييني واملهنيني وغريهم من الأ بوا�ضطة الأ

على  ال�ضعودية  يف  واملراجعة  املحا�ضبة  مبهنة  املهتمة 

ب��راز  لإ حماولة  هو  ما  بقدر  تطورها ،  مراحل  م��دار 

حداث الهامة التي �ضهدها تاريخ تطور املهنة  ارتباط الأ

واأعمال  بت�ضرفات  املعا�ضر  واقعها  اليوم  وي�ضهدها 

اأطراف معينة دون تدخل طالبي  مت توجيهها خلدمة 

اخلدمات وم�ضتخدمي التقارير املهنية . كما اأن ما مت 

طرحه ل يت�ضمن ر�ضائل مبطنة تهدف اإىل الت�ضكيك 

طراف ، بقدر  يف �ضالمة نوايا وتوجهات اأي من هذه الأ

ما هو تنويه على اأن مثل هذه الظروف قد تتيح فر�ض 

والقت�ضاد  املجتمع  على  التاأثري  يف  املهنة  ا�ضتخدام 

دلئل  واأن  خا�ضًة  خا�ضة ،  اأهداف  لتحقيق  ال�ضعودي 

واقع املهنة يف ال�ضعودية توؤكد وجود عدد من امل�ضاكل 

ظاهرة  انت�ضار  وتف�ضي  ا�ضتمرار  مثل  والتحديات 

تعاب املهنية ، وحمدودية التزام املهنيني  انخفا�ض الأ

نظمة ذات  باملعايري والقواعد ال�ضلوكية وغريها من الأ

بوا�ضطة  املهنية  اخلدمات  تقدمي  واحتكار  العالقة ، 

عدد حمدود من املكاتب .

�ستاذ �لدكتور / ح�سام �لعنقري �لأ
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اإلفصاح
في السعودية

املوؤمتر  الرحمن احلميد يف  الدكتور / عبد  �ضتاذ  الأ حتدث 

يف  املحا�ضبي  ف�ضاح  الإ مو�ضوع  عن  العلمية  للجمعية  الثالث 

اململكة  العربية ال�ضعودية )نظرة اأكادميية( واأ�ضار اإىل اأن اأهم 

ف�ضاح هناك ما يلي : كادميية على واقع الإ املالحظات الأ

1. تقاطع ال�ضالحيات واختالف يف حتديد اجلهة امل�ضوؤولة عن 

ف�ضاح املحا�ضبي كفاءة الإ

هتمام على ال�ضركات املدرجة وا�ضتغالل املعلومات  2. تركيز الإ

للتداول

ف�ضاح )اجلهل باأهمية املعلومة( 3. ثقافة الإ

ف�ضاح ياأتي من البيئة 4. الإ

�ضاعة 5. تقاطع املعلومة مع الإ

6. عدم م�ضاعدة ال�ضركات للمحللني

 ، ال�ضركة  اإدارة   ، القانوين  املحا�ضب  بني  الدائم  ال�ضراع   .7

هيئة ال�ضوق وهيئة املحا�ضبني

 : كفوؤ  )نظام مايل غري  بحجج خمتلفة  ف�ضاح  الإ 8. خمالفة 

�ضمنت( ف�ضاح : الأ املعلومات القطاعية( اأو )�ضرر من الإ

9. ق�ضور دور هيئة املحا�ضبني القانونيني يف التوعية

10. ل يوجد “عقاب” واإن وجد فهو غري معلن

11. تدين اأتعاب املحا�ضبني القانونيني

12. تقدمي املحا�ضبني القانونيني خلدمات اإ�ضت�ضارية

ف�ضاح 13. تعقيد لغة الإ

14. الرتكيز على رقم “�ضايف الربح”

ف�ضاح هتمام بالإ 15. تاأثري تداول العامة على الإ

اململكة  يف  ف�ضاح  الإ عن  حديثه  احلميد  الدكتور  ختم  وقد 

بالعبارة التالية :

) لقد عاين الغرب واأ�ضواقه املالية وما زال يعاين من �ضعوبة 

يف  زلنا  ما  ونحن  الكايف”  ف�ضاح  “الإ وح��دود  معنى  حتديد 

ن�ضري  اململكة  يف  اأننا  القول  ن�ضبيًا  ميكن  ولكن  الطريق  بداية 

بالإجتاه ال�ضحيح(

بقلم ا. د. عبد �لرحمن �إبر�هيم �حلميد

ACCA (the Association 
of Chartered Certified 
Accountants) is 
the largest and 
f a s t e s t - g r o w i n g 
global professional 
accountancy body 
with 122,000 members 
and 325,000 students 
in 170 countries, 
including Qatar where 
we presently have a 
rapidly growing body 
of over 300 students 
and 70 members. 
We aim to offer the first 
choice qualifications to 
people of application, 
ability and ambition 
around the world who 
seek a rewarding career 
in accountancy, finance 
and management.

 We support our 
students and members 
throughout their 
careers, providing 
services through a 
network of nearly 80 
offices and centres, 
including a number of 
important offices in 
the Gulf, Africa and 
South Asia. We have 
established more than 
50 global accountancy 
partnerships, through 
which we deliver 
qualifications and 
a range of services 
which promote global 
standards, benefit the 

accountancy profession 
and enhance the value 
of accountants in the 
workplace. ACCA 
strongly supports 
international financial 
reporting standards 
as they are based on 
principles and provide 
a level playing field for 
businesses.   

 We work closely 
with 500 registered 
tuition providers and 
9,000 employers 
of accountants and 
finance professionals. 
We use our expertise 
and experience to work 
with governments, 
donor agencies and 
professional bodies 
to develop the 
accountancy profession 
around the world. We 
aim to achieve and 
promote the highest 
professional, ethical and 
governance standards 
and advance the public 
interest. 

 ACCA’s reputation is 
grounded in more than 
100 years of providing 
accounting and finance 
qualifications. Our 
long traditions are 
complemented by 
modern thinking, 
backed by a diverse, 
global membership.

ABOUT ACCA
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روح المحاسبة
ادارة االصول من االصول

�ضول ما تعارف عليه الب�ضر من جمموعة عادات  الأ

الراقي  للتعامل  اأ�ضا�ضًا  النا�ض  يتخذها  عليا  ومثل 

اأو  التيكيت  مناق�ضة  ب�ضدد  ل�ضت  هنا  لكني  بينهم 

ال�ضول  اأتناول  ولكني  الن�ضانية  والع��راف  العادات 

لدى علماء الدارة واملحا�ضبة ويف عامل املال والعمال 

ميالدي  ع��ام  من  لك��ر  تعمر  معمرة  ممتلكات  وه��ي 

وت�ضتغل لنتاج �ضلع وخدمات.

اأ�ضول  فاملباين والرا�ضي وال�ضيارات والنقود كلها 

متثله  ال��ذي  الكيان  ق��وي  كلما  وق��وي��ت  زادت  فكلما 

المر  وكذا   ، ال�ضول  هذه  لها  تنتمي  التي  واملو�ض�ضة 

واأطيانه  عقاراته  زادت  فكلما  اأي�ضًا  للفرد  بالن�ضبة 

واأر�ضدته قوي مركزه املايل يف املجتمع .

ومن عنده مال اليه النا�ض قد مالوا

                  ومن ل عنده مال فعنه النا�ض قد مالوا

وقد ل ين�ضحب هذا الكالم مبجمله على الفرد اذ 

مقتنيات  من  الن�ضان مبا ميلك  تقييم  على  اأواف��ق  ل 

مادية واأغفل الذي يجب اأن ميلك من ُمثل اأخالقية .

امل��ال  ال���ض��ول يف  ه��ي  احل��دي��ث عنه  ب�ضدد  وم��ا 

كما  منها  امل��ت��داول  اجل��ان��ب  و�ضاأ�ضتبعد  والع��م��ال 

ي�ضنفها علماء الدارةواملحا�ضبة:

ال�ضول املتداولة: نقود ، اأ�ضهم ، �ضندات ، ب�ضائع.

ال�ضول الثابتة : اأرا�ضي ، مباين ، �ضيارات ، ج�ضور ، طرق.

وكال الق�ضمني – ال�ضول املتداولة والثابتة – ينتج 

اأن  نقود ميكن  اىل  وال�ضندات  ال�ضهم  فت�ضييل  الخر 

اأ�ضول ثابتة جديدة ، ويف املقابل  اأو يعزز متويل  يوَلد 

الت�ضغيل وال�ضتغالل المثل لال�ضول الثابتة تف�ضي اىل 

انتاج يباع ومن ثم يتحول اىل نقود اأو ما يقوم بالنقود 

وهي من ال�ضول املتداولة.

ومناف�ضة  قوية  اقت�ضاديات  بناء  الم��ر  وحقيقة 

يتطلب اقتناء اأ�ضول جيدة ومن ثم ح�ضن ادارتها ادارة 

�ضليمة تكفل ا�ضتمرار جودة انتاجها  وها هي منطقة 

خر  الآ تلو  امل�ضروع  ولدة  ت�ضهد  خا�ضة  وقطر  اخلليج 

مبا مٌن اهلل به علينا من خري وفري،  لذى فمثل هذه 

امل�ضاريع حتتم التدقيق والتحقيق يف اأ�ضولنا املقتناة اأو 

امل�ضنعة اأو امل�ضيدة �ضيما اذا كانت هذه امل�ضاريع هي 

البنية التحتية التي �ضتوؤهل ال�ضتفادة من امل�ضتقبل بل 

وتقلل تكاليف امل�ضتقبل.

ولنا يف جتارب العامل عر وعظات واحلكمة �ضاآلة 

املوؤمن ويف هذا املقام اأنقل ما ذكره الدكتور/رميوند 

ال�ضتاذ باملعهد المريكي للمحا�ضبني الدارييني 

الفل�ضفة  ظ��ل  يف  وادارت��ه��ا  الثابتة  ال���ض��ول  ح��ول 

المريكية فيقول :

))لقد بنيت الوليات املتحدة المريكية – جمتمع 

اجلدران الورقية- منذ احلرب العاملية الثانية ، بنينا 

جانب  مغفلني  ال�ضريع  النتاج  فل�ضفة  على  اقت�ضادنا 

اجلودة �ضنعنا �ضيارات وبنينا بنايات وما نزال نبني 

اىل  حتتاج  البنايات  هذه  1950م  بناء  طريقة  بنف�ض 

اعادة بناء ومنها اىل ترميم حقًا بنينا اقت�ضادًا قويًا 

من  يف ظل فل�ضفة »اانتج ب�ضرعة Do it Quick”رفعنا 

م�ضتوى عي�ض املواطن وحققنا له الرفاهية.

اأوجدنا عماًل للمواطنني المريكيني خا�ضة العمالة 

الغري مدربة اأو ال�ضبه مدربة.  

عملنا كل هذا لجل امل�ضتقبل وبتكاليف م�ضتقبلية وها 

اأ�ضولنا اليوم  اأ�ضتخدام  اأتى ول ميكننا  هو امل�ضتقبل قد 

بطئ  ب�ضكل  منا  فقد  والياباين  الوروب��ي  القت�ضاد  اأما 

مقارنة باقت�ضادنا لكن اأنظر اىل بنيتهم التحتية هناك  

ال�ضوارع والبنايات بنيت منذ 1950 م وما تزال ت�ضتخدم 

حتى يومنا هذا ول حتتاج اىل ترميم اأو �ضيانة جوهرية 

فرق كبري يف الفل�ضفة الدارية لدارة ال�ضول.

بالعك�ض  بل  اليوم  اأج��ل  من  بامل�ضتقبل  ي�ضحوا  مل 

اأتى  قد  اليوم  هو  وها  اليوم  اأجل  من  بالم�ض  �ضحوا 

واأ�ضولهم يف اأح�ضن حال.

منافع  لنا  لتحقق  نقتنيها  اأ���ض��ي��اء  ه��ي  ال���ض��ول 

ومكا�ضب م�ضتقبلية لكنها يجب اأن تدار ادارة ر�ضيدة.

جتربتنا  نقيم  اأن  يجب  املتحدة  الوليات  يف  نحن 

وادارتنا لال�ضول الثابتة ونعيد النظر فيها اذ ل ميكن 

اأن يتحمل دخلنا القومي اأن ننفق مرتني اأو ثالث مرات 

الخ���رى”((   ال��دول  من  اأك��ر  �ضدودنا  ا�ضالح  على 

اأنته�ى كالم الدكتور رميوند غالبية القراء على اطالع 

ال�ضفر  اىل  العطب  خف�ض  م��ب��داأ  وتطبيق  مبفهوم 

“Zero Defect “ وغريها من الجراءات التي ت�ضاعد 
مديري  خلد  يف  ت��دور  هامة  اأ�ضئلة  على  الجابة  على 

ال�ضول يف املوؤ�ض�ضات واملن�ضااآت 

قيا�ض  م��ن  متكن  التي  الج����راءات  م��ن  منلك  ه��ل   -

م�ضتوى �ضيانة اأ�ضولنا؟

- هل منلك خطة مكتوبة للكيفية التي �ضنقوم مبوجبها 

با�ضتبدال اآلت النتاج؟

�ضببها  منتجاتنا  يف  ج��ودة  م�ضاكل  من  نعاين  هل   -

اأ�ضولنا النتاجية؟

- كم هي ن�ضبة ا�ضتخدام ال�ضول لدى موؤ�ض�ضتنا؟

- هل كل اأ�ضولنا ت�ضتخدم ب�ضكل اأمثل ؟

مكانها  يف  ت�ضعها  اأن��ك  اأم  اأ�ضولك  تدير  حقًا  هل   -

وتكون عاجزة  ت�ضتبدل حني تعطب  ثم  ت�ضتخدم ومن 

عن النتاج؟

ل�ضراء  - هل خططنا تت�ضمن تدبري الموال الالزمة 

اأو ا�ضتبدال ال�ضول اأم اأننا �ضنلجاأ اىل متويل خارجي 

اأو حملة ترعات عندما نكت�ضف عطب وتوقف ال�ضول 

عن العمل؟

وا�ضتخل�ضت  الدارة  تداولتها  ان  ال�ضئلة  تلك 

وطبقتها  لال�ضول  مكتوبة  �ضيا�ضة  �ضورة  يف  مغزاها 

اىل  �ضتتوا�ضل  ا�ضولها  يف  العافية  ب��اأن  اأج��زم  فاأكاد 

امل�ضتقبل وال فن�ضاأل اهلل ال�ضالمة.

على  عٌرج  العمال  وادارة  املحا�ضبة  در�ض  من  كل 

مفهوم ال�ضول الثابتة لكن بتعريف عام ل يغو�ض يف 

اأعماق ماهيتها ، طبيعتها وادارتها

 وحقيقة حتى FASB و APB املوؤ�ض�ضتني المريكيتني 

املتميزة   املحا�ضبية  وال��ت��ج��ارب  ملعايري  امل�ضرعتني 

الثابتة  لال�ضول  تف�ضيلية  معايري  ح��ول  �ضمتًا  اآث��را 

وادارتها.

من  اأخ���رى  م�����ض��ادر  يف  البحث  اقت�ضى  م��ا  ه��ذا 

هذه  حتى  لكن  املحا�ضبة  والتجارب  معايري  مراجع 

وتطرقت  حقه  املو�ضوع  تعط  مل  اأنها  اأرى  امل�ضادر 

يتحدث عن  يتيم  مبحث  للحديث يف  الحيان  يف جل 

راأ�ضمالة ال�ضول وح�ضب.

الذي   93 املعيار  واأ�ضدرت   FASB واأخ��ريًا حتدثت 

عالج ال�ضول يف املوؤ�ض�ضات الغري هادفة للربح ا�ضافة 

للمعايري 34 و 33 .

بحكم  العربية  موؤ�ض�ضاتنا  عن  اأحت��دث  لن  وهنا 

التدريبية  وال��دورات  املعايري  هذه  مثل  اىل  افتقارها 

حول ال�ضول وادارتها ولكن حتى الدورات التي تقام 

المريكي  كاملعهد  متخ�ض�ضة  وموؤ�ض�ضات  معاهد  يف 

املحا�ضبني  ومعهد   ACPA القانونيني  للمحا�ضبني 

يف  تدريبية  دورات  يطرحان  اللذان   IMA الداري��ني 

راأ�ضمالة ال�ضول الثابتة ، معظم هذه الدورات تغطي 

ما  القليل  والقليل  ال�ضول   تقييم  اأو  ال�ضريبي  الثر 

 ، واملن�ضاآت  للموؤ�ض�ضات  اأ�ضول  �ضيا�ضة  و�ضع  يغطي 

كتابتها ، ومن ثم تطبيقها.

هناك حاجة ما�ضة لن نوؤكد على اأن ال�ضول يجب 

اأن تدار ادارة ر�ضيدة ل اأن تعالج حما�ضبيا فقط 

يجب اأن تدار ل اأن ت�ضرتى وت�ضتخدم ثم ت�ضتبدل

اذًا الهدف لي�ض توفري طريقة حما�ضبية للتعامل مع 

ال�ضول الثابتة ولكن طريقة حما�ضبية متكن متخذي 

القرار واملديرين من احل�ضول على اأق�ضى عائد من 

من  اأو  بالمكان  دائمًا  لي�ض  اذ   ، امل�ضتثمرة  ال�ضول 

التمويل اخلارجي لقتناء  اللجوء اىل  ال�ضهولة مبكان 

اأ�ضول جديدة .

اأو  اقتناء  عند  ونحقق  ندقق  اأن  من  بد  فال  وعليه 

لننعم  اليوم  اأ�ضولنا  من  اأ�ضل  اأي  ت�ضييد  اأو  �ضناعة 

باأ�ضول م�ضتقبلية ذات جودة عالية.

املعاجلة  ال�ضول ل حتتاج اىل  اأن  القول  وخال�ضة 

املحا�ضبية العتيادية بل ل بد اأن تتوج بخطط ادارية 

وحتقيق  ال�ضول  عمل  كفاءة  ا�ضتمرار  تكفل  ر�ضيدة 

قيم م�ضافة عالية.

واأخريًا فادارة ال�ضول من ال�ضول

د . حمفوظ �ل�سعدي
كبري حمللي املخاطر املالية 

املوؤ�ض�ضة العامة القطرية للكهرباء واملاء

خبري تطوير وتدريب مايل واداري



جهزة العليا للرقابة املالية واملحا�ضبة  يناط لالأ

م��وال  الأ على  واملحا�ضبة  املالية  الرقابة  مهام  يف 

الد�ضتور  ادارتها ح�ضب ما يرد يف  العامة وح�ضن 

عمالها. و �ضوف اأ�ضتعر�ض يف  والقوانني املنظمة لأ

جهرة يف تعزيز ال�ضفافية  هذه املقالة دور هذه الأ

وامل�ضاءلة يف القطاع العام.

لقد ورد يف اجلزء اخلا�ض عن تعزيز ال�ضفافية 

دارة  لإ تقرير  من  احلكومي  القطاع  يف  وامل�ضاءلة 

املتحدة  مم  بالأ والجتماعية  القت�ضادية  ال�ضئون 

حول »ال�ضفافية وامل�ضاءلة يف القطاع احلكومي يف 

بلدان عربية خمتارة«  ما يلي:

ال�ضرورة  ح��ول  ال��دويل  جماع  لالإ اإ�ضتجابة   «

احل��ال��ي��ة ل��ل�����ض��ف��اف��ي��ة وامل�����ض��اءل��ة يف  ال��ق��ط��اع 

احلكومي، قامت بع�ض املنظمات الدولية باتخاذ 

ال�ضفافية  )اأي  املفهومني  هذين  لتعزيز  مبادرات 

املتحدة  مم  الأ منظمة  حت��اول  كما  وامل�ضاءلة(. 

اأي�ضا ت�ضكيل اإجماع دويل وتنفيذ ن�ضاطات معينة 

احلكومي،  القطاع  وم�ضاءلة  �ضفافية  على  تركز 

والتنمية  ال�ضالح  احلكم  عنوان  حتت  وب��ال��ذات 

الب�ضرية امل�ضتدامة. وللتعبري عن الجماع الدويل، 

ترتاوح  الوثائق  من  عددا  العامة  اجلمعية  قدمت 

مم  مم املتحدة اىل ميثاق الأ لفية لالأ من اإعالن الأ

�ضروط  الوثائق  وت�ضع هذه  الف�ضاد.  املتحدة �ضد 

حمددة لتعزيز �ضفافية وم�ضاءلة القطاع احلكومي 

حتت موا�ضيع اأخرى تتجاوز ذلك« .

وكما هو معلوم، يعتر تعزيز �ضفافية وم�ضاءلة 

املكونات  م��ن  احلكومية  ج��ه��زة  والأ املوؤ�ض�ضات 

اإذ  داري،  الإ ���ض��الح  الإ يف  وال��ه��ام��ة  �ضا�ضية  الأ

القطاع  م�����ض��ارك��ة  تر�ضيخ  اىل  ي����وؤدي  ذل���ك  اأن 

�ضنع  يف  امل���دين  املجتمع  وم��وؤ���ض�����ض��ات  اخل��ا���ض 

جذب  على  اإيجابا  ينعك�ض  مما  احلكومي  القرار 

بكفاءة  العامة  امل��وارد  ا�ضتخدام  و  ال�ضتثمارات 

وفاعلية وعقالنية.

مرتبطان  مفهومان  وامل�ضاءلة  ال�ضفافية  اإن 

فبدون  خ��ر.   الآ بع�ضهما  يعززان  تبادلية  بعالقة 

ملعلومات  املقيد  غري  الو�ضول  )وه��ي  ال�ضفافية 

داء( ي�ضبح  موثوقة واآنية حول القرارت املتخدة والأ

وموؤ�ض�ضات  هيئات  اإخ�ضاع  مبكان  ال�ضعوبة  من 

القطاع احلكومي اىل امل�ضاءلة.  وما مل يكن هناك 

م�ضاءلة ) اأي اآليات لالبالغ عن ا�ضتخدام املوارد 

داء  خفاق يف حتقيق اأهداف الأ العامة وعواقب لالإ

قيمة  �ضوى  لل�ضفافية حينها  يكون  لن   ، املحددة( 

�ضئيلة. اإن وجود كال ال�ضرطني هو متطلب اأ�ضا�ضي 

الهيئات  يف   وفعالة  ك��ف��وءة  ادارة  اىل  للو�ضول 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية. 

املالية  للرقابة  عليا  اأجهزة  وجود  اإن  راأيي،  يف 

ب�ضورة  وت����دار  باإ�ضتقاللية  تعمل  وامل��ح��ا���ض��ب��ة 

والب�ضرية  املادية  مكانيات  الإ لديها  وتتوفر  جيدة 

حلكومة  اأ�ضا�ضيا  مطلبا  يعتر  املنا�ضبة،  والفنية 

ن وجود مثل هذه  تعمل بكفاءة وفاعلية.  وذلك لأ

جهزة ي�ضاعد على و�ضول معلومات دقيقة واآنية  الأ

موال العامة  اإىل اجلهات الر�ضمية  حول اإدارة الأ

اىل  ت��وؤدي  اأن  �ضاأنها  من  اجلمهور،  و  املخت�ضة 

عمال يف اأجهزة الدولة وم�ضاءلة  تطوير وحت�ضني الأ

امل�ضئولني فيها.

عليا  اأجهزة  وج��ود  ف��اإن  ذل��ك،   اإىل  �ضافة  بالإ

للرقابة املالية واملحا�ضبة قوية، �ضوف ي�ضاعد على 

م�ضاءلة امل�ضئولني احلكوميني وامل�ضاريع احلكومية 

داء. حول نتائج الأ

للرقابة  العليا  جهزة  لالأ التقليدية  الر�ضالة  اإن 

املالية واملحا�ضبة هي القيام مبهام الرقابة املالية 

للتاأكد  لتزام، وهي يف نظري، �ضرورية  الإ ورقابة 

احل�ضابات  يف  ال���واردة  رق���ام  الأ �ضحة  م��دى  من 

مدى  و  للرقابة،  اخلا�ضعة  للجهات  اخلتامية 

جراءات املتعلقة  نظمة والإ التزامها بالقوانني والأ

و�ضوء  خ��ت��ال���ض  الأ ح��الت  اإكت�ضاف  باأعمالها،و 

تطور  اأدى  وقد  هذا  العامة.   م��وال  الأ اإ�ضتخدام 

جهزة العليا  مفهوم الرقابة اإىل قيام العديد من الأ

والتي  داء،  الأ على  الرقابة  مبهام  املالية  للرقابة 

قت�ضاد. من عنا�ضرها الفاعلية والكفاءة والإ

بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  دوار  الأ ال��ب��ع�����ض  ���ض��ب��ه  وق���د 

»بهرم  واملحا�ضبة   املالية  للرقابة  العليا  جهزة  الأ

مازلو،  اإب��راه��ام  النف�ضاين  للعامل  الحتياجات« 

فراد اأوًل، احل�ضول  والذي اأ�ضار فيه اإىل اأن على الأ

 Basic Needsض��ا���ض��ي��ة��� الأ اإح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ع��ل��ى 

ومن  م��ان،  والأ وامللب�ض  وامل�ضرب  باملاأكل  واملتمثلة 

ثم ميكنهم النتقال اإىل املراحل التالية يف »هرم 

»اإر�ضاء  يوجد  الهرم  اأعلى  ويف  الحتياجات«.  

الذات« Self  Actualization ومن ي�ضل اإىل هذه 

املرحلة، فقد متكن من ت�ضخري جميع طاقاته التي 

ف��راد قد  الأ ب��اأن ه��وؤلء  وهبها له اهلل، مما يعني 

و�ضلوا اإىل اأف�ضل ما قد ي�ضلوا اإليه.

اأو  طبقات  خم�ضة  م��ن  ه��رم��ًا  نتخيل  دع��ون��ا 

اأو مهمة من  مراحل، كل طبقة منها متثل ر�ضالة 

على للرقابة القيام بها،  املهام التي على اجلهاز الأ

�ضا�ضية التي على  حيث يوجد يف اأ�ضفله الر�ضالة الأ

كل جهاز اأعلى للرقابة القيام بها وحتقيقها، وهي 

الرقابة  مبهام  القيام  خالل  من  الف�ضاد  حماربة 

اللتزام،  ورقابة  املالية  الرقابة  مثل  �ضا�ضية  الأ

جهزة  الأ هرم  من  الثانية  الطبقة  يف  جند  بينما 

العليا للرقابة املالية واملحا�ضبة، تعزيز ال�ضفافية، 

اأما يف  امل�ضاءلة.  التاأكيد على  الثالثة  الطبقة  ويف 

جهزة  الطبقة الرابعة من الهرم، جند اأن على الأ

قت�ضاد  الإ تعزيز  واملحا�ضبة  املالية  للرقابة  العليا 

والكفاءة والفاعلية و النزاهة يف اجلهات اخلا�ضعة 

التي  الرقابة  مبهام  القيام  طريق  عن  للرقابة، 

ت�ضاعد على ذلك.

جهزة العليا  وعلى قمة الهرم، جند باأنه على الأ

اجلهات  م�ضاعدة   ، واملحا�ضبة  املالية  للرقابة 

امل�ضتقبل«  اإىل  »النظر  على  لرقابتها  اخلا�ضعة 

حيث  حدوثها.  قبل  املخاطر  ملواجهة  والتخطيط 

جهزة  اأن قيامها بهذه املهمة يتطلب اأن تتوفر يف الأ

ال�ضتقاللية  مثل  اأ�ضا�ضية  عنا�ضر  للرقابة  العليا 

يف  والفاعلية  والكفاءة  الطويلة  واخلرة  واملهنية 

على وموظفيه الفنيني. اجلهاز الأ

اأو  طبقة  ك��ل  يف  ب���اأن  ال��ت��اأك��ي��د  علينا  وي��ج��ب 

يجب  فاإنه  ذكرناها،  التي  امل��راح��ل  من  مرحلة 

العدالة  تتوفر  اأن  للرقابة  العليا  ج��ه��زة  الأ على 

ن�ضاف يف اأدائها للدور الرقابي الذي ت�ضطلع  والإ

اخلا�ضعة  اجل��ه��ات  تطوير  على  تعمل  واأن  ب��ه، 

العليا  جهزة  الأ على  املثال،  �ضبيل  على  للرقابة. 

تعمل  التي  وال�ضيا�ضات  املمار�ضات  بيان  للرقابة 

ب�ضورة �ضحيحة ولي�ض فقط بيان اأوجه الق�ضور يف 

داء احلكومي، حيث اأن بيان اأف�ضل املمار�ضات  الأ

وامل�ضاركة يف الق�ض�ض الناجحة، ي�ضاعد متخذي 

القرار ووا�ضعي ال�ضيا�ضة يف احلكومة على تطوير 

مثل للموارد املتاحة. داء وال�ضتخدام الأ الأ

همية مبكان،  ويف اخلتام، فاإنني اأرى باأنه من الأ

ومب�ضاندة  العربية  منطقتنا  يف  احلكومات  قيام 

الت�ضريعية فيها  وال�ضلطات  الرقابية  جهزة  الأ من 

اأننا قد  ال�ضفافية وامل�ضاءلة، حيث  بتفعيل مبداأي 

ن يف ظل وجود فوائ�ض ، يف  ل ن�ضعر باأهميتها الآ

النفط،  اأ�ضعار  لرتفاع  نتيجة  العامة  امليزانيات 

تواجه  التي  ال�ضنوات  يف  تكمن  اأهميتها  واإمن���ا 

بجب  اأن��ه  حيث  ع��ج��وزات.  امليزانيات  تلك  فيها 

من  لل�ضعب  موقفها  �ضرح  حينها  احلكومات  على 

ملواجهة  تتخذها  التي  ج����راءات  والإ ال�ضيا�ضات 

طريق  عن  اإل  ذلك  يتم  ولن  ال�ضعبة،  الظروف 

ف�ضاح وامل�ضاءلة. املزيد من ال�ضفافية والإ
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دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام

د. �حمد �بر�هيم �لبلو�سي 
 وكيل ديوان الرقابة املالية مبملكة البحرين



�أخبار �ملحا�سبة � �لعدد �خلام�س - يوني�و 2008م
22

أهمية اإلفصاح والشفافية للقوائم المالية 
بالشركات المساهمة

ابريل  حتى  يناير  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  املعتاد  م��ن 

العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  ت��ق��وم  اأن  ع��ام  ك��ل  م��ن 

بتقدمي تقاريرها املالية وقيام جمعيتها العمومية عن 

�ضوء  وفى  املن�ضرم   املايل  العام  عن  اأعمالها  نتائج 

قت�ضادى  التطورات التى ت�ضهدها البالد يف املجال الأ

ال�ضتثمارات  وجذب  ت�ضجيع  على  العمل  منطلق  ومن 

وراق املالية ودعمها اأ�ضبح الهتمام  وتن�ضيط �ضوق الأ

بالتقارير املالية وفق اأ�ض�ض وقواعد حما�ضبية موحدة 

وتتفق مع معايري املحا�ضبة الدولية �ضار اأمرا حتميا . 

ن ماحتتوى  اإن مو�ضوع التقارير املالية حمل اهتمام لأ

واملديرون  وامل�ضاهمون  املالكون  امل�ضتثمرون  يهم  عليه 

العاملون وجهات الئتمان .

بها  املتعاملني  متكن  اجليدة  املالية  فالتقارير   -

ومما  ال�ضحيحة  ال�ضتثمارية  ال��ق��رارات  اتخاذ  من 

ن�ضطة  الأ تنمية  وبالتايل  ال�ضتثمارات  لزيادة  يهيئ 

م��وال  الأ روؤو���ض  تدفق  مع  خا�ضة  الوطني  والقت�ضاد 

العربية البينية .

توحيد  نحو  ال�ضدد  ذل��ك  يف  احلاجة  تن�ضاأ  وهنا   -

مات�ضتخدمه الدول العربية من معايري املحا�ضبة واإر�ضادات 

املراجعة والتوفيق فيما بينها وبني املعايري الدولية .

- ومن منطلق معايري املحا�ضبة يجيء معيار عر�ض 

املرتبة  يف  امل��اىل  ع��الم  ل��الأ وكنافذة  املالية  القوائم 

وىل حيث يجب اأن تعر القوائم املالية بو�ضوح عن  الأ

داء املايل والتدفقات النقدية للمن�ضاة  املركز املايل والأ

حوال يتحقق العر�ض ال�ضليم للقوائم  – وفى جميع الأ
املالية اإذا مامت تطبيق معايري املحا�ضبة تطبيقا �ضليما 

�ضرورية  كانت  متى  �ضافية  الإ الف�ضاحات  عمل  مع 

توفري  ت�ضمن  والتى  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  تطبيق  مع 

القوائم  باحتياجات م�ضتخدمي  املعلومات بحيث تفي 

تعك�ض  بحيث  عليها  ويعتمد   ، القرار  لتخاذ  املالية 

للمن�ضاأة  املايل  واملركز  عمال  الأ نتائج  �ضادق  ب�ضكل 

واملعامالت  حداث  لالإ القت�ضادي  امل�ضمون  وتعك�ض 

باحليادية  تتميز  واأن  القانوين  ال�ضكل  فقط  ولي�ض 

وعدم املحاباة واأن تت�ضم باحليطة واحلذر .

عالم املايل مبا يوفره من  اإن هذا كله يتم يف اإطار الأ

ف�ضاح  بيانات ومعلومات حتددها معايري العر�ض والإ

حتقق  بحيث  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وائ��م  حت��وي��ه  مل��ا  املحا�ضبي 

كانت  اإذا  امل�ضداقية  وتتحقق  وامل�ضداقية  املالئمة 

تعبريا  تعر  عنها  ف�ضاح  الإ مت  التي  املالية  املعلومات 

حداث املالية لتلك املوؤ�ض�ضة ون�ضاطها  �ضادقا عن الإ

- وهناك جمموعة من التقارير املالية متثل الركيزة 

تي  عالم املايل وتتمثل تلك التقارير يف الآ �ضا�ضية لالأ الأ

) قائمة املركز املايل ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات 

تقرير  امللكية،  حقوق  يف  التغريات  قائمة  النقدية، 

مراقب احل�ضابات عن مراجعته للقوائم املالية، تقرير 

بع�ض  عن  املوؤ�ض�ضة،تقرير  ن�ضاط  عن  دارة  الإ جمل�ض 

ي�ضاحات  الإ ثم   ، البيانية  والر�ضوم  املالية  املوؤ�ضرات 

املتممة للميزانية وال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة( 

وتعتر تلك القوائم البوابة التي يدخل منها الغري 

ملعرفة ن�ضاط ال�ضركة ومدى قوة مركزها املايل 

املالية  القوائم  واإذا ماحتدثنا عن معيار عر�ض   -

تي :  ف�ضنجد الآ

�أول: قائمة �ملركز �ملايل :

وتبني  للموؤ�ض�ضة  املالية  ال�ضنة  نهاية  يف  تعد  وهى 

�ضول واخل�ضوم وحقوق امللكية ويكون ت�ضل�ضل  بنود الأ

�ضول  �ضول املتداولة والأ تي: الأ بنود امليزانية ح�ضب الآ

غري  واخل�ضوم  املتداولة  �ضواء  اخل�ضوم  ثم  الثابتة 

 . بنودها  ح�ضب  امللكية  حقوق  تعرف  ث��م  امل��ت��داول��ة 

اأ�ضل  انه  على  �ضل  الأ يبوب  انه  هنا  بالذكر  واجلدير 

تية: متداول يف احلالت الآ

يكون  اأو  قيمته  حتقق  املتوقع  من  يكون  عندما  اأ- 

دورة  خالل  ال�ضتخدام  اأو  البيع  بغر�ض  به  حمتفظا 

الت�ضغيل املعتادة للموؤ�ض�ضة.اأو

اأو  الجت��ار  لغر�ض  اأ�ضا�ضا  به  يحفظ  عندما  ب- 

جل ويتوقع حتقيق قيمته خالل اثني  لفرتة ق�ضرية الأ

�ضل  ع�ضر �ضهرا من تاريخ امليزانية. اأ-ج-اذا كان الأ

،اأ.قب�ض،  ،مدينون  )نقدية  مثال  م�ضابهه  اأو  نقدي 

�ضول  الأ كافة  تبويب  يتعني  ذلك  وبخالف  املخزون،  

خرى على اأنها اأ�ضول غري متداولة مثال اأ�ضول ثابتة  الأ

واأ�ضول غري ملمو�ضة وال�ضتثمارات.

م��ن جهة اأخ���رى ي��ب��وب الل��ت��زام على ان��ه ال��ت��زام 

متداول عندما :

الت�ضغيل  دورة  خ��الل  ت�ضويته  املتوقع  من  يكون  اأ- 

املعتادة للموؤ�ض�ضة اأو

اثني  خ��الل  الت�ضوية  م�ضتحق  الل��ت��زام  ب-ي��ك��ون 

ع�ضر �ضهرا من تاريخ امليزانية مثال: ح�ضاب املوردين 

والقرو�ض امل�ضرفية الخ . وبخالف ذلك يتعني تبويب 

خرى كالتزامات غري متداولة مثل  كافة اللتزامات الأ

كمايلى:  امللكية  حقوق  وتعر�ض  جل  الأ طويلة  القرو�ض 

 ، الحتياطيات   ، �ضدار  الإ عالوة  املدفوع،  املال  راأ���ض 

رباح املحتجزة . وفى هذا ال�ضدد يجب على ال�ضركة  الأ

ي�ضاحات  الإ يف  اأو  امليزانية  �ضلب  يف  اإم��ا  تف�ضح  اأن 

تي : املتممة عن الآ

اأ- فيما يتعلق بكل فئة من اأ�ضهم راأ�ض املال )عدد 

�ضهم امل�ضدرة واملدفوعة  �ضهم امل�ضرح بها ، عدد الأ الأ

القيمة   ، بالكامل  دفعها  يتم  ومل  وامل�ضدرة  بالكامل 

�ضهم يف بداية ال�ضنة  ال�ضمية لل�ضهم ، ت�ضوية عدد الأ

�ضهم يف نهاية ال�ضنة ، احلقوق والمتيازات  مع عدد الأ

والقيود اخلا�ضة بتلك الفئة واحل�ضة التي حتتفظ بها 

اأو التي حتتفظ بها  اأ�ضهم راأ�ضمالها  املن�ضاأة ذاتها يف 

ال�ضركات ال�ضقيقة اأو التابعة لها املن�ضاأة .

�ضمن  احتياطي  كل  وغر�ض  لطبيعة  و�ضف  ب- 

حقوق امللكية.

رباح و�خل�سائر( ثانيا : قائمة �لدخل ) بيان �لأ

اأو خ�ضارة خالل  وهو يبني نتيجة الن�ضاط من ربح 

ع��م��ال  الإ م��ن  الن�ضاط  نتائج  وت��ب��ني  امل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة 

ن�ضطة  الأ من  عمال  الإ نتائج  يبني  وكذلك  الرئي�ضية 

الدخل  قائمة  تعر�ض  اأن  يجب  اأدنى  وكحد  العر�ضية 

اأن�ضطة  ،نتائج  ي��رادات  الإ  -: تية  الآ للبنود  التفا�ضيل 

الت�ضغيل ، تكلفة التمويل ،ال�ضرائب ،الربح اأو اخل�ضارة 

ن�ضطة العادية ، البنود غري العادية ، �ضافى ربح  من الأ

تف�ضح  اأن  املن�ضاأة  على  ويجب   – الفرتة  خ�ضارة  اأو 

عن  ي�ضاحات  الإ يف  اأو  الدخل  قائمة  �ضلب  يف  �ضواء 

ت�ضيب ال�ضهم من التوزيعات املقرتحة .

ثالثا : قائمة �لتغر يف حقوق �مللكية :

اإن التغري يف حقوق امللكية يف املوؤ�ض�ضة بني تاريخني 

اأو  الرت��ف��اع  ع��ن  موؤ�ضر  يعطى  متتاليتني  مليزانيتني 

النخفا�ض فيما يتعلق بزيادة راأ�ض املال اأو التوزيعات 

رباح غري املوزعة وبنود الحتياطيات .  والإ

ر�بعا : قائمة �لتدفقات �لنقدية :

اإعطاء  يف  النقدية  التدفقات  قائمة  اأهمية  وجتدر 

توليد  يف  املوؤ�ض�ضة  اإمكانية  لتقييم  اأ�ضا�ضا  ال��ق��ارئ 

ا�ضتخدام  اإىل  املن�ضاأة  ومافى حكمها وحاجة  النقدية 

اأوج��ه  تبني  القائمة  وتلك   . النقدية  التدفقات  ه��ذه 

وال�ضتثمارية  الت�ضغيلية  ن�ضطة  الأ من  النقدي  التدفق 

موال املماثلة  والتمويلية ومدى تاأثريها على النقد والأ

عر�ض  يف  املبا�ضرة  الطريقة  اأتباع  مع  وذل��ك  للنقد 

التدفقات النقدية .

رباح �ملحتجزة : خام�سا : قائمة �لأ

وهى تبني املجالت التي وزعت ال�ضركة اأرباحها فيها 

رب��اح وال��ذي �ضري�ضل  امل��وزع من الأ وبيان اجلزء غري 

للفرتة املالية التي تليها ويجب اأن تبني القائمة  اأر�ضدة 

مثل  والحتياطيات  املحتجزة  رب��اح  الأ من  امل��دة  اأول 

حتياطى القانوين والعام وغريها من الحتياطيات  الأ

اأي  بعد  املحتجزة  رب����اح  الأ م��ن  امل���دة  اآخ���ر  ور�ضيد 

ت�ضويات ب�ضورة وا�ضحة .

*** ولبد من عر�ض ال�ضيا�ضيات املحا�ضبية املتبعة 

بحيث تبني اأ�ض�ض التقييم امل�ضتخدمة يف اأعداد القوائم 

اأتباعها ملزيد من  – وكل �ضيا�ضة حما�ضبية مت  املالية 

ي��رادات،  الإ حتقق   ( مثل  ملو�ضوعات  وذل��ك  الو�ضوح 

���ض��ول امل��ل��م��و���ض��ة وغ��ري  ه�����الك وال���ض��ت��ه��الك ل��الأ الإ

املالية  دوات  الأ  ، القرتا�ض  تكلفة  ر�ضملة   ، امللمو�ضة 

وال�ضتثمارات ، املخزون ، ال�ضرائب واملخ�ض�ضات ، 

فروق تقييم العمالت الخ ..( 

واجلدير بالذكر اإن م�ضئولية اإعداد القوائم املالية 

اإبداء  ال�ضركة ودور مراقب احل�ضابات هي  اإدارة  هي 

تعر  املالية  القوائم  تلك  كانت  اأذا  ما  ح��ول  ال���راأي 

املعايري  �ضوء  يف  لل�ضركة  الن�ضاط  نتائج  عن  باأمانة 

والقوانني ال�ضارية.

اأهمية  مدى  ال�ضابق  ال�ضرد  يف  جند  ولعلنا   ****

عالم املايل ويجيء دور جمعيات  التقارير املالية يف الإ

املحا�ضبني واملراجعني والنقابات املهنية وذلك كما يرى 

املوؤمترات  من  العديد  وتو�ضيات  اخلراء  من  العديد 

واملراجعني  املحا�ضبني  وتاأهيل  كفاأة  رفع  على  بالعمل 

ر���ض��ادات يف جم��ال املعايري مع  اإ���ض��دار الإ مع دوري��ة 

تكنولوجيا  ع�ضر  يف  نعي�ض  اإننا  العتبار  يف  خ��ذ  الأ

املحا�ضبة  نظم  من  والتحول  والت�ضالت  املعلومات 

حتى  النرتنت  عر  املعلومات  اأهمية  وبيان  القدمية 

يتم املواكبة مع متطلبات الع�ضر ومع التطبيق ال�ضليم 

�ضالمة  على  �ضينعك�ض  وذلك  املعايري  بتلك  واللتزام 

قرارات امل�ضتثمرين وبالتايل كفاأة اأ�ضواق املال وجميع 

طراف يف املنظومة القت�ضادية. الأ

خالد ��سماعيل على
حما�ضب قانوين
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In the late 1980’s Tunisia went through deep 
economic reforms. After a decade of hard 
economic situation (1980’s), the government 
played the liberal economy card and the open 
market strategy. All these reforms shed the 
light on the limitations of the accounting 
system prevailing at that time (Plan Comptable 
General 19681). 
The PCG 1968 was not convenient anymore to 
the new economic reality. Many transactions 
did not enter under the umbrella of its 
accounting rules (example: transactions in 
foreign currency, leasing, etc) and the financial 
statements were issued with a purpose of 
satisfying a governmental need for planning. 
Financial statements (PCG 1968) did not 
satisfy users’ needs to appreciate the financial 
situation/performance of companies. By 
signing international trade agreements, 
attracting foreign investments was more than 
ever a primary objective. Financial reporting 
and accounting reforms (also at the profession 
level) had to take place to follow the economic 
shift the country was living.
The objective of this paper is to introduce 
readers to accounting in Tunisia. (1) The first 
paragraph introduces the accounting profession 
and (2) the second paragraph outlines the 
current accounting system in the country.

1. The Accounting Profession in Tunisia
Accounting professionals in Tunisia are 
grouped into two main bodies: (a) The Institute 
of Certified Public Accountants of Tunisia 
التونسية) باجلمهورية  احملاسبني  اخلبراء   and (b) (هيأة 
The Accountants’ Institute of Tunisia ( مجمع   
.(احملاسبني باجلمهورية التونسية

1.1 The Institute of Certified Public 
Accountants of Tunisia (OECT2)
The institute was officially created in 1983 (Even 
though the first Tunisian CPA, Mr.Mhamed 
Chenik got his degree at the beginning of the 
20th century).  A reform took place in 1988 to 
better define the tasks and responsibilities of 
the Certified Public Accountants (Law 88-108, 
August 18, 1988). Today, it has more than 500 
members (individuals and firms) qualified to 
practice as CPAs. 
To become a CPA, the candidate must have 
obtained a Bachelor degree in accounting -
from a recognized university- or related field 
(management, finance and recently since 
2001 candidates from other disciplines such 
as engineering may also apply for the CPA 
exam3). The candidate must study one further 
year (usually it is the fifth year at the university) 
and sit for the CPA national exam (CSRC4). 

The exam consists of a written part and an oral 
part. The candidate can not sit for the oral part 
unless he passes the written part. 
The written part of the exam consists of 
three independent modules: (i) Integrated 
Management (Strategic management, financial 
management and investments, Management 
control), (ii) Accounting and Auditing (Financial 
Accounting, Managerial Accounting, Auditing 
and Accounts Certifications) and (iii) Taxation 
(Taxation system in Tunisia, International 
taxation). Exam duration per module is 5 hours. 
Once the candidate passes the written part he 
has to sit for the oral part. The candidate is 
invited  for one hour interview with a committee 
composed of three members (CPAs). He has to 
solve on the spot a comprehensive case (some 
issues like ethics, integrity are also discussed 
in this interview). Once the candidate passes 
these exams he becomes an “Intern-Certified 
Accountant”5. He has to go for a three year-
internship with a recognized CPA firm. During 
these thr ee years the candidate has to identify 
an accounting related problem and solve it in 
a thesis. By the end of the third year he has to 
defend his thesis in the presence of 3 member-
committee fixed by the minister of finance. 
If the committee agrees on the thesis quality 
and relevance for the accounting profession in 
Tunisia ,  then the candidate officially becomes 
a Certified Public Accountant of the  Republic  
of Tunisia (Expert Comptable).  To qualify as a 
CPA is a long and hard process attracting every 
year the best students. In total it takes at least 8 
years (including the 3 years of internship/Thesis 
and the 5 years of university studies). 

1.2. The Accountants’ Institute of Tunisia 
(CCT6)
Recent years witnessed an increasing number 

in business students majoring in accounting. 
In order to better organize the profession it 
was decided, in 2002, to officially create the 
Tunisian Institute of Accountants (Law n.2002-
16, Feb 4, 2002). All independent practicing 
accountants in Tunisia must be members of 
the institute. To qualify as an accountant in 
Tunisia, the candidate must hold a Bachelor 
degree in Accounting and have worked with an 
accounting firm for at least 1 year.   

2. The Accounting system 1997
The accounting reform started in the early 1990s 
to give birth to the new accounting system 1997 
promulgated by law n. 96-111, Dec 12, 1996. 
The system became with effective application 
in the fiscal year 1997. However, that year was 
considered as a transition year and companies 
were granted the flexibility to use the old 
system under the condition to start the reform 
of their accounting. In 1998, all companies were 
compelled to report their financial statements 
according to the new accounting system.
 The new accounting system (1997) is very 
close to the international accounting standards 
in its content and spirit. According to Tunisian 
economic authorities this goes in favor of 
accounting harmonization and will make it 
easier for investors to appreciate Tunisian 
companies’ financial reporting. However, some 
divergences between the two systems still exist 
to date taking in consideration the economic 
reality of the country.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Tunisia has a deeply rooted accounting tradition. Time 
before the French came (1881), a very efficient accounting 
system was working in the regency. Under the French 
occupation, companies were compelled to use the 
accounting French system of that time (Especially the Plan 
Comptable Francais 1947 revised in 1957). The PCG 1968 
(Joseph Lombardo, 1968) was effective since 1968 with 
a clear objective: supporting the economic ascension of a 
newly independent country (Tunisia got its independence 
from France in 1956 after 75 years of occupation). At 
that time, the main scope was to measure the company 
added value to the economy. All the reporting system 
was following  this logic of a protectionist economy. Tax 
collection was a primary objective and correspondence with 
national accounting was a main scope

(2)  O.E.C.T: Ordre des Experts Comptables de Tunisie. In 
Tunisia, the title granted to the CPA is inherited from the 
French Terminology. The CPA is called «Expert Accountant” 
.(محاسب) ”by difference to the “Accountant (خبير محا سب)

(3)  Obviously any candidate not majoring in accounting has to 
satisfy a minimum number of course hours in accounting  in 
order to be authorized to sit for the CPA exam.

(4)  CSRC: Certificat Superieur de Revision Comptable (الشهادة 
.(العليا في املراجعة احملاسبية

خبير محاسب حتت التدريب  (5)

(6)  C.C.T: Compagnie  des Comptables de Tunisie.

Helmi Hammami, Ph.D.
Qatar University

Accounting in the world:
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Qatar Management Accountants at 
the Cross Roads?

Qatar is a country on the run.  The 
transport infrastructure is being 
modernized.  Public services are being 
revamped.  Ultra-modern buildings now 
grace its skyline.  Qatar is becoming a 
country of choice for delegates seeking to 
negotiate international trade agreements 
or peace.  The country has assumed 
a more visible role in sport and the 
media.  There are moves to bring Qatar’s 
labour and commercial laws in line with 
international norms.  These developments 
are expected to herald a surge in business 
interest that should give Doha leverage 
in its wrestling match with Dubai over 
dominance in the Gulf Region.  

These developments might be viewed 
as peripheral to the concerns of the 
accountant in Qatar.  After all, accountants 
in Qatar have survived without belonging 
to any unified body, unbound by formal 
ethical or standard benchmark or 
accepted mode of practice.  For sure, 
accountants working for companies listed 
on the Doha Stock Market are guided 
by International Accounting Standards, 
but the majority of accountants working 
for unlisted firms are guided by no such 
unified framework.  This state of affairs 
is likely to change as Doha increasingly 
comes under the embrace of international 
capital.  It is however the internal 
practices of firms, that area referred to 
as management accounting that is likely 
to undergo the greatest transformation.  
Management accounting is likely to be 
thrust into a strategic role in what has 
now come to be referred to as strategic 
management accounting.

Strategic management accounting 
emerged in the early 1980s following 
an onslaught on Western businesses 
by Japanese companies with the latter 
emerging victorious in the struggle for 
dominance in the auto-making, electric 
and electronic businesses.  Questions 
were raised about how relevant 
management accounting information 
was to the needs of modern firms abd 
especially their ability to compete in this 
intense contest.  It was concluded that 
management accounting was inadequate 
in meeting the needs of business in 
this competitive environment where 
overhead, not direct labour was the most 

significant component of cost, where 
intangible assets were becoming more 
significant than tangible ones and where 
external competitiveness was more 
important than internal efficiency.  This 
verdict was best captured in Johnson 
and Kaplan’s treatise “Relevance Lost: 
The Rise and Fall of Management 
Accounting” (1987).

The call for a new managerial accounting, 
a strategic management accounting, was 
accompanied by concerted efforts to 
define the boundaries of this accounting 
(see Nyamori, Perera and Lawrence, 
2001 for a detailed treatise).  Some 
advocates, desiring a more visible 
role for accountants suggested that 
accountants assist the boards of directors 
to identify the business opportunities 
hence moving from the shop floor to the 
boardroom.  These advocates were keen 
to shift accountants from the traditional 
role of scorekeeping to one of analysis 
and decision making.  There were others 
who took a more contingency theory 
view that management accountants need 
to be aware of changes in their external 
environments so that they would change 
in tandem with these changes and 
contribute to change strategy as well.  But 
more radical voices were calling for a new 
accounting that focused on the external 
environment and how this external 
environment impacted on the internal 
operations of the business.  Specifically, 
these advocates called for managerial 
accounting to provide information on 
customer tastes, competitor strategies, 
costs and prices, and other economic 

data.  This perspective became associated 
with calls for managerial accounting 
to provide financial and non-financial 
data throughout the value chain of the 
business.  Allied with this perspective are 
calls for a marriage between managerial 
accounting and marketing with the 
centering of the customer in the mind of 
the accountant.

Strategic managerial accounting has 
been embraced with varying degrees of 
success.  Since the emerging business 
environment in Qatar is bound to 
generate similar pressures on business 
organizations as it did in the Western 
countries, I suggest that managerial 
accountants would be under pressure 
to provide new types of information 
and analysis, and play new roles.  This 
development would compel these 
accountants to acquire new skills and 
new competencies as they get thrust to 
new roles.  One of these skills is going to 
be multiple languages with accountants 
needing to demonstrate competencies 
in both English and Arabic. Managerial 
accountants may have to adopt new 
cost accounting techniques such as 
Activity Based Costing as they guide 
their businesses to compete with newer 
and more fierce competitors.  These 
accountants would have to assist their 
businesses set competitive prices and 
come up with strategies that would 
enable their businesses attain positions 
of competitive advantage.  It is not our 
position that Qatar businesses would 
follow the same trajectory as accountants 
in the West, but the status quo is unlikely 
to obtain for long.  The calls for a more 
vibrant accounting profession in Qatar 
are likely to grow louder.
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The study focuses on the financc
cial reporting practices of Indian 
banking companies. Its purpose is 
to examine empirically, the associacc
tion between a number of corporate 
attributes and levels of disclosure in 
corporate annual reports as well as 
to determine the quality of financial 
reporting. Most of the previous recc
search in this area has concentrated 
on noncfinancial companies in both 
developed and developing councc
tries, with the result that research on 
financial companies, and especially 
banking companies, is limited. India 
is the largest country in South Asia 
with a huge financial system and 
banks that were established accordcc
ing to the British pattern. Recent 
financial stress in East Asian econocc
mies, has urged the World Bank, and 
IMF to promote financial stability 
and greater disclosure and transparcc
ency in banking companies. 

Within this framework, and in 
order to measure more specifically, 
the extent of disclosure, the study 
covering 38 banks (68% of the samcc
ple) listed on the stock exchanges in 
India, has been undertaken. Disclocc
sure is measured using disclosure 
indices based on a dichotomous 
model. A total of 184 items of incc
formation comprising both mandacc
tory (101) and voluntary (81) items 
have been selected, and a linear recc
gression model has been developed 
in order to examine the relationship 
between various corporate attributes 
and the level of disclosure. The findcc
ings indicate that  diversification, 
profitability, corporate governance, 
stock exchange, complexity of busicc
ness and assetscincplace variables 
are significant, and other variables 
such as age, audit, dividend, are incc
significant in explaining the level of 
disclosure. In addition, in terms of 
disclosure compliance, Indian banks 
scored as high as 97 with an average 
of 88 in mandatory items, whilst in 
respect of voluntary items, 34 was 
the highest score, with an average 
of 25.   The above findings indicate 
that Indian banks are very complicc
ant with the mandatory rules and 
regulations, and thus will build up 
confidence among global investors, 
depositors and regulatory authoricc
ties as well as international financial 

institutions. On the other hand, it is 
found that Indian banks are far becc
hind in disclosing voluntary items. 
However, the extent of overall discc
closure depends on companies’ atcc
tributes. 

The study also presented the emcc
pirical results of the research in recc
lation to levels of bank disclosures 
concerned specifically with corpocc
rate governance and relates these 
disclosures to firmcspecific detercc
minants of variations in corporate 
governance disclosure. The study 
showed variations in disclosure patcc
terns between public sector and pricc
vate sector banks in relation to total 
corporate governance disclosures 
and the mandatory and voluntary 
elements of the index.  Thus, for 
total corporate governance disclocc
sures private sector banks on avercc
age scored marginally higher than 
public sector banks with the latter 
showing lower dispersion by range 
of disclosure score and standard decc
viation.   

This study has contributed to the 
academic literature highlighting the 
phenomenon that if there is an existcc
ence of a close monitoring system 
including regulatory authorities and 
regulations in the country, it is poscc
sible to have high compliance with 
disclosure legislation. This is obvicc
ously true in the case of India and 
the Indian banking sector. 

India is a developing country and 
has strong capital market and financc

cial institutions as well as belong 
to some specific characterises. For 
examples, India is the largest multic
party democracy in the world. It has 
a well established independent judicc
cial system and in terms of educacc
tion in the field of literature, compucc
ter engineering and programming, 
science and technology and business 
management and administration, is 
considered to meet the highest glocc
bal standards. And finally, financial 
reporting in India derives from a UK 
model as is the case in many former 
British colonies. Due to the prescc
ence of all of these characteristics in 
India, any research work undertaken 
in this country would provide a fruitcc
ful outcome which is theoretically 
and practically acceptable. The nacc
ture of the study is to evaluate the ficc
nancial reporting practices in India, 
and findings suggested a quite good 
direction on how is the best way to 
reach higher level of compliance, in 
general and corporate governance, 
in particular. Indian regulatory aucc
thorise are closely monitoring the ficc
nancial sector and thus enable them 
to build confidence to the investors.  
The same can be followed by other 
developing countries considering 
their individual country circumcc
stances.  

Ideally, increased transparency 
through the disclosure of timely and 
accurate information should enable a 
bank to access capital markets more 
efficiently.  Market discipline based 
on information should contribute to 
the efficient allocation of capital and 
provide incentives for banks to opcc
erate efficiently and to manage and 
control their risk exposures prudentcc
ly. In particular, increased transparcc
ency should reduce the magnitude 
and frequency of bank problems 
insofar as enhanced disclosure alcc
lows market participants to impose 
market discipline earlier and more 
effectively.

The outcome of the study will be 
of help to policycmakers concerned 
with practices associated with ficc
nancial reporting in the developcc
ing countries in particular, thereby 
instilling confidence among global 
investors in the Indian financial seccc
tor.
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The financial reporting and corporate govee
ernance disclosure of Indian banks: An emee

pirical analysis
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قانون جمعية المحاسبين القانونيين القطرية

مادة  )1(

ووفق على ت�سجيل و�سهر جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية .

مادة  )2(

 ،  2004 ل�سنة   )12( رقم  القانون  حكام  لأ وفقاً  وت�سهر  الجمعية  ت�سجل 

المعدل بالقانون رقم )8( ل�سنة 2006 الم�سار اإليه .

مادة  )3(

على جميع الجهات المخت�سة ، كل فيما يخ�سه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل 

به من تاريخ �سدوره . وين�سر في الجريدة الر�سمية .

د. �سلطان بن ح�سن ال�سابت الدو�سري

�سكان وزير �س�ؤون الخدمة المدنية والإ

�سدر بتاريخ : 1428/2/16 هـ

الموافق : 2007/3/6 م

�سا�سي لجمعية المحا�سبين القانونيين القطرية النظــام الأ

ول : تاأ�سي�س الجمعية الف�سل الأ

مادة  )1(

2004 ب�ساأن  القانون رقم )12( ل�سنة  حكام  �س�س جمعية مهنية وفقاً لأ توؤ

ل�سنة 2006 ،  بالقانون رقم )8(  المعدل  الخا�سة ،  �س�سات  الجمعيات والموؤ

�سا�سي ، بياناتها كما يلي : وهذا النظام الأ

: جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية . ا�سم الجمعية 

: مدينة الدوحة . مقرها 

اأخرى مماثلة،  اأو مدد  للتجديد لمدة  قابلة  : ثالث �سنوات  مدتها 

�سكان. ون الخدمة المدنية والإ وي�سدر بالترخي�س وتجديده قرار من وزير �سوؤ

مادة  )2(

اأهداف الجمعية :

1 - العمل على رفع م�ستوى المهنة والنهو�س بها .

المهنة  تقاليد  على  والمحافظة  الجمعية  اأع�ساء  بين  المهني  الوعي  ن�سر   -  2

واآدابها .

ع�ساء الجمعية . 3 - الرتقاء بالم�ستوى العلمي والمهني لأ

ع�ساء الجمعية . 4 - تقديم الخدمات الجتماعية والثقافية لأ

5 - توثيق العالقات بين اأع�ساء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم .

عمال التالية : وللجمعية في �سبيل تحقيق اأهدافها القيام بكل اأوبع�س الأ

قتة . 1 - ت�سكيل اللجان المخت�سة �سواء كانت دائمة اأو موؤ

�ستعانة بخبرات وتجارب الجمعيات اأو الجهات المخت�سة في مجال  2 - الإ

المهنة من مختلف الدول .

التدريب  مجال  في  المختلفة  والمراكز  العلمية  المعاهد  مع  التن�سيق   -  3

عداد وتاأهيل اأع�ساء المهنة . والتطوير لإ

الدرا�سية والنقا�سية  تمرات والحلقات  الموؤ 4 - عقد وتنظيم والم�ساركة في 

فكار والخبرات في مجال المهنة . لتبادل الأ

المحا�سبة  )معايير  المهنية  المعايير  واقتراح  مراجعة وتطوير  العمل على   - 5

تجارب  عتبار  الإ في  اآخذاً  المهنة(  واآداب  �سلوك  وقواعد   ، والمراجعة 

ون المهنة . وممار�سات الهيئات المعنية ب�سوؤ

ع�ساء . 6 - ت�سجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المهنة بين الأ

اأ�ساليب  وتطوير  بالمهنة  رتقاء  الإ يحقق  بما  العلمي  البحث  ت�سجيع   -  7

ممار�ستها .

المتعلقة  العلمية  والبحوث  والكتب  والــدوريــات  الن�سرات  اإ�سدار   -  8

بمو�سوعات المهنة .

9 - اإعداد وتنفيذ برامج التعليم الم�ستمر بالمهنة .

القانونيين  داء المحا�سبين  التنظيم المنا�سب للرقابة الميدانية لأ اإقتراح   - 10

لتزام بقواعد و�سلوك المهنة . داء المهني وتاأكيد الإ ومتابعة تقويم الأ

مادة  )3(

�ستغال  الإ عليها  ويحظر  مادي،  ربح  تحقيق  الجمعية  اأغرا�س  من  يكون  ل 

مور ال�سيا�سية، ول يجوز لها الدخول في م�ساربات مالية . كما يحظر عليها  بالأ

وعلى اأع�سائها التوقف عن العمل اأو الدعوة اإليه اأو التحري�س عليه اأو الم�ساركة 

فيه اأو اإ�سدار بيانات ل تتعلق بالمهنة .

الف�سل الثاني

مادة )4(

ي�سترط في ع�سو الجمعية ما يلي :

1 - اأن يكون قطرياً .

2 - اأن يكون مقيداً باأحد �سجالت القيد الخا�سة بالمهنة .

مانة ،  3 - األ يكون قد �سدر �سده حكم نهائي في جريمة مخلة بال�سرف اأو الأ

مالم يكن قد رد اإليه اعتباره .

4 - اأن يكون ح�سن ال�سمعة ، محمود ال�سيرة .

مادة  )5(

دارة ، وللمجل�س  يقدم طلب الع�سوية على النموذج الذي يعده مجل�س الإ

اأ�سباب  بين  مع  اأو رف�سه  قبوله   ، الطلب  تقديم  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  خالل 

الرف�س، ويعتبر م�سي هذه المدة دون رد رف�ساً �سمنياً للطلب .

المدنية  الخدمة  ون  �سوؤ وزير  اإلى  المجل�س  قرار  من  التظلم  طلبه  رف�س  ولو 

�سكان خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإخطاره بقرار الرف�س بكتاب م�سجل اأو من  والإ

تاريخ الرف�س ال�سمني، ويعتبر القرار ال�سادر من الوزير في هذا ال�ساأن نهائياً .

مادة  )6(

الذين  �سخا�س  الأ فيهم  بمن  للجمعية  الن�سمام  طالبي  من  كل  على  يجب 

يوقعون على عقد التاأ�سي�س اأن يقدموا اإقراراً بال�سيغة التالية :

اأقر اأنا .................... حامل بطاقة �سخ�سية رقم  .................... 

المقيم في ............. وعنواني ................ ومهنتي ................. 

�سا�سي لجمعية المحا�سبين القانونيين القطريين واأتقدم  باأنني اطلعت على النظام الأ

�سا�سي  بطلبي راغباً قبولي ع�سواً بها ، وفي حالة قبول طلبي فاإنني األتزم بالنظام الأ

 ، العمومية  الجمعية  وبقرارات  المقررة،  الع�سوية  ا�ستراك  قيمة  وباأداء  للجمعية 

خرى المبينة في هذا النظام . لتزامات وال�سروط الأ دارة ، وكافة الإ ومجل�س الإ

التاريخ : ...................... التوقيع : .............................

مادة  )7(

دي خدمات جليلة  دارة اأن يمنح الع�سوية ال�سرفية لمن يوؤ يجوز لمجل�س الإ

للجمعية، ول يكون لهذا الع�سو �سوى حق الم�ساركة في اأن�سطة الجمعية .

مادة  )8(

ديه  تحدد قيمة ال�ستراك ال�سنوي للع�سو بمبلغ )300( ثالثمائة ريال ، يوؤ

دارة . وفي جميع  اأق�ساط �سهرية ح�سبما يرى مجل�س الإ اأو على  دفعه واحدة 

ب�سهر  للجمعية  المالية  ال�سنة  نهاية  قبل  ال�ستراك  اأداء  يتم  اأن  يجب  حوال  الأ

ع�ساء اإلى الجمعية خالل ال�سنة المالية،  قل، واإذا ان�سم اأحد الأ واحد على الأ

دي اإل ما ي�ستحق عليه من ال�ستراك ال�سنوي للمدة الباقية من ال�سنة . فال يوؤ

مادة  )9(

يلتزم ع�سو الجمعية بالواجبات التالية :

1 - اأداء ال�ستراك ال�سنوي في المواعيد المقررة .

�ساءة اإليها . 2 - المحافظة على �سمعة الجمعية وعدم الإ

دارة. 3 - عدم التحدث با�سم الجمعية، مالم يكون مكلفاً بذلك من مجل�س الإ

مادة  )10(

يتمتع ع�سو الجمعية بالحقوق التالية:

1 - الم�ساركة في اأن�سطة الجمعية .

الختامي،  والح�ساب  الميزانية  ومناق�سة  العمومية،  الجمعية  اجتماعات  2 - ح�سور 

والت�سويت على قراراتها .

دارة . 3 - التر�سيح لع�سوية مجل�س الإ

دارة . 4 - انتخاب اأع�ساء مجل�س الإ

مادة  )11(

في  الحق  دارة  الإ ولمجل�س  ي�ساء  وقت  اأي  في  الجمعية  من  ين�سحب  اأن  ع�سو  لكل 

مطالبته بما قد يكون م�ستحقاً عليه من ر�سوم ال�ستراك حتى اآخر �سهر تم فيه الن�سحاب .

مادة  )12(

دارة في الحالتين التاليتين : تُ�سقط الع�سوية بقرار من مجل�س الإ

1 - اإذا فقد الع�سو �سرطاً من �سروط الع�سوية .

المقرر  التاريخ  من  �سنة  لمدة  الع�سوية  ا�ستراك  اأداء  تاأخر عن  اأو  امتنع  اإذا   -  2

لل�سداد، رغم اإخطار الجمعية له بكتاب م�سجل .

وتنتهي الع�سوية بالن�سحاب من الجمعية اأو بالوفاه .

مادة  )13(
يف�سل الع�سو من الجمعية في الحالتين التاليتين:

1 - اإذا اأ�سر ب�سمعة الجمعية اأو اأ�ساء اإليها .

هداف التي اأقرتها الجمعية . 2 - اإذا انحرف عن المبادئ اأو الأ

لف�سله  الداعية  �سباب  بالأ كتابة  الع�سو  اإخطار  دارة  الإ مجل�س  على  ويتعين 

ميعاد  تحديد  مع  الجمعية  �سجالت  في  المو�سح  عنوانه  على  م�سجل  بكتاب 

قل . دارة بفترة ل تقل عن اأ�سبوع على الأ ل�سماع دفاعه اأمام مجل�س الإ

مادة  )14(

اإذا اأخطر الع�سو بالجل�سة المحددة ولم يح�سر دون عذر مقبول من مجل�س 

بكتاب  دارة  الإ مجل�س  بقرار  اإخطاره  ويجب  غيبته،  في  ف�سله  جاز  دارة  الإ

م�سجل خالل ثالثة اأيام من تاريخ �سدوره .

مادة  )15(

يجوز لمن اأ�سقطت ع�سويته اأو ف�سل من الجمعية التظلم من القرار ال�سادر 

في هذا ال�ساأن اإلى الجمعية العمومية خالل �ستين يوماً من تاريخ اإخطاره بالقرار 

بكتاب م�سجل ، واإل كان التظلم غير مقبول .

عليه  الت�سويت  ليجري  العمومية  للجمعية  اجتماع  اأول  في  التظلم  ويدرج 

بالقتراع ال�سري ، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا ال�ساأن نهائياً .

مادة  )16(

ع�ساء الذين انتهت ع�سويتهم ب�سبب الن�سحاب  يجوز اإعادة الع�سوية اإلىالأ

اأو اأ�سقطت عنهم تلك ال�سفة ب�سبب عدم اأداء ال�ستراكات، اإذا تقدموا بطلب 

اإعادة قيدهم خالل مدة �ستة اأ�سهر واأدوا المبالغ الم�ستحقة عليهم خالل هذه 

الفترة . فاإذا تقدموا بطلب اإعادة القيد بعد فوات المدة الم�سار اإليها في الفقرة 

ع�ساء الجدد . ال�سابقة، عوملوا معاملة الأ

مادة  )17(

�سباب اأو  ي �سبب من الأ ل يجوز للع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته اأو ف�سل لأ

لورثته في حالة وفاته الحق في ا�سترداد ال�ستراك اأو التبرعات اأو الهبات التي 

يكون قدمها للجمعية اأثناء مدة ع�سويته .

الف�ســل الثالـث الجمعــية العمومــية

مادة  )18(

تجاه  بالتزاماتهم  اأوفوا  الذين  ع�ساء  الأ العمومية من جميع  الجمعية  تتكون 

قل . الجمعية، وم�سى على ع�سويتهم �ستة اأ�سهر على الأ

مادة  )19(

تدعى الجمعية العمومية لالنعقاد في اجتماع عادي مرة كل �سنة ، بناء على 

ال�سنة  انتهاء  تاريخ  من  يوماً  �ستين  خالل  وذلك   ، دارة  الإ مجل�س  من  دعوة 

ع�ساء لح�سور الجتماعات بكتاب م�سجل  المالية للجمعية، وتوجه الدعوة لالأ

الجتماع  و�ساعة  تاريخ  وتت�سمن  قل ،  الأ على  باأ�سبوعين  النعقاد  ميعاد  قبل 

عمال . ومكانه ، كما يرفق بها جدول الأ

�سكان ، في حالة امتناع مجل�س  ون الخدمة المدنية والإ ويجوز لوزارة �سوؤ

دارة عن دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد، اأن تقوم بتوجيه الدعوة . الإ

مادة  )20(

في  عقدها  ويجوز   ، الجمعية  مقر  في  العمومية  الجمعية  اجتماعات  تعقد 

ون الخدمة  مكان اآخر يحدد في كتاب الدعوة ، وذلك بعد موافقة وزارة �سوؤ

�سكان . المدنية والإ

مادة  )21(

دارة اأو نائبه في حالة غيابه . يراأ�س اجتماعات الجمعية العمومية رئي�س مجل�س الإ

ول للجمعية العمومية  وا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة ، يراأ�س الجتماع الأ

ع�ساء �سناً. اأكبر الأ

مادة  )22(

اأن  في  الحق  ع�سو  ولكل   ، العمومية  الجمعية  اجتماعات  ع�ساء  الأ يح�سر 

نابة  الإ العمومية ، وتكون  الجمعية  يمثله في اجتماعات   ، اآخر  ينيب عنه ع�سواً 

من  ومعتمد  والوكيل  الموكل  من  موقع  توكيل  بموجب  اأو  ر�سمي  بتوكيل  اإما 

قبل  وذلك  الجمعية،  بخاتم  ومختوم  العمومية  الجمعية  دعوة  عن  ول  الم�سوؤ

الميعاد المحدد لالجتماع ، ول يجوز اأن ينوب الع�سو عن اأكثر من ع�سو واحد، 

�سالة عن نف�سه وبالنيابة عن غيره �سوتان . ويكون للع�سو الذي يح�سر بالأ

مادة  )23(

ع�ساء  الأ اأغلبية  ح�سره  اإذا  اإل  �سحيحاً  العمومية  الجمعية  اجتماع  ل يكون 

الذين لهم حق الح�سور ، فاإذا لم يكتمل الن�ساب ، وجب تاأجيل الجتماع �ساعة 

واحدة ، فاإذا لم يكتمل الن�ساب المقرر ، تدعى الجمعية العمومية لالنعقاد مرة 

اأخرى خالل مدة ل تقل عن خم�سة ع�سرة يوماً ول تزيد على ثالثين يوماً، ويعتبر 

ع�ساء الحا�سرين . اجتماعها في هذه الحالة �سحيحاً مهما كان عدد الأ

مادة  )24(

يدي ،  الأ برفع  عالنية  العمومية  الجمعية  اجتماعات  في  الت�سويت  يكون 

�سكان رقم )6( ل�سنة 2007 بالموافقة على ت�سجيل و�سهر جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية قرار وزير �سوؤون الخدمة المدنية والإ

�سكان: وزير �س�ؤون الخدمة المدنية والإ

�س�سات الخا�سة ، المعدل بالقانون رقم )8( ل�سنة 2006 ، طالع على القانون رقم )12( ل�سنة 2004 ب�ساأن الجمعيات والموؤ بعد الإ

وعلى القانون رقم )30( ل�سنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الح�سابات ،

مير للت�سديق عليها واإ�سدارها ، ميري رقم )29( ل�سنة 1996 ب�ساأن قرارات مجل�س الوزراء التي ترفع لالأ وعلى القرار الأ

�سا�سي لكل منها ، �س�سات الخا�سة والنظام الأ �سكان رقم )2( ل�سنة 2005 باإ�سدار نماذج عقد اأو وثيقة تاأ�سي�س الجمعيات والجمعيات المهنية والموؤ ون الخدمة المدنية والإ وعلى قرار وزير �سوؤ

وعلى اعتماد مجل�س الوزراء لم�سروع هذا القرار في اجتماعه العادي )23( لعام 2006، المنعقد بتاريخ 2006/6/21 ،

ما يلي :
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النظام  ين�س عليها هذا  التي  الحالت  ال�سري في  بالقتراع  الت�سويت  ويكون 

قل . ع�ساء الحا�سرين على الأ �سا�سي ، اأو بناء على طلب ُخم�س عدد الأ الأ

مادة  )25(

تية : تخت�س الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الم�سائل الآ

دارة . 1 - التقرير ال�سنوي لمجل�س الإ

2 - الت�سديق على الح�ساب الختامي لل�سنة المالية المنتهية .

3 - اإقرار م�سروع الموازنة التقديرية لل�سنة المالية الجديدة .

4 - تقرير مراقب الح�سابات .

5 - اعتماد تعيين مراقب للح�سابات وتحديد مكافاأته .

دارة بنظام القتراع ال�سري . 6 - انتخاب اأع�ساء مجل�س الإ

دارة ال�سابق . 7 - اإبراء ذمة مجل�س الإ

عمال . خرى المدرجة في جدول الأ 8 - الم�سائل الأ

مادة  )26(

اإذا دعت  اإلى اجتماع غير عادي  العمومية  الجمعية  دارة دعوة  لمجل�س الإ

ع�ساء  الأ ثلث  ذلك  منه  طلب  اإذا  بدعوتها  يقوم  اأن  عليه  ويجب  الحاجة، 

الذين يحق لهم ح�سور الجمعية العمومية، ب�سرط اأن يبينوا في الطلب اأغرا�س 

دارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة لالنعقاد  الجتماع ، فاإذا امتنع مجل�س الإ

�سكان اأن تقوم بتوجيهها . ون الخدمة المدنية والإ جاز لوزارة �سوؤ

مادة  )27(

تية: تخت�س الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الم�سائل الآ

ع�ساء عر�سها . دارة اأو الأ 1 - الم�سائل الهامة والعاجلة التي يرى مجل�س الإ

دارة ، اأو ال�ستقالت المقدمة من اأع�ساء مجل�س  2 - البت في ا�ستقالة رئي�س مجل�س الإ

دارة بع�سهم اأو كلهم ب�سبب اأمور تم�س كيان الجمعية اأو الم�سلحة العامة . الإ

دارة كلهم اأو بع�سهم . 3 - اإ�سقاط الع�سوية عن رئي�س اأو اأع�ساء مجل�س الإ

�سا�سي للجمعية . 4 - تعديل النظام الأ

5 - حل الجمعية اأو اتحادها اأو اإدماجها مع غيرها .

مادة  )28(

تنظر  اأن  العادي ،  غير  اأو  العادي  اجتماعها  في  العمومية  للجمعية  يجوز  ل 

عمال ، ول يجوز عقد اجتماع غير عادي  في م�سائل غير مدرجة في جدول الأ

للجمعية العمومية للنظر في مو�سوع �سبق اأن اتخذ فيه قرار اإل بعد م�سي �سنة 

من تاريخ �سدور هذا القرار .

مادة  )29(

ل يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي اأو غير العادي ، �سحيحاً اإل اإذا تم اإخطار 

�سكان بالجتماع قبل الميعاد المحدد له ب�سبعة اأيام  ون الخدمة المدنية والإ وزارة �سوؤ

قل ، وللوزارة اإيفاد من يمثلها لح�سور اجتماعات الجمعية العمومية . علىالأ

مادة  )30(

 ، خا�س  �سجل  في  وقراراتها  العمومية  الجمعية  اجتماعات  محا�سر  تدون 

ويوقع عليها الرئي�س وال�سكرتير، ويثبت في مح�سر كل اجتماع �ساعة وتاريخ 

نابة ، ومدى توفر  ع�ساء الحا�سرين باأنف�سهم اأو بالإ ومكان انعقاده ، واأ�سماء الأ

وال�سكرتير ،  الجتماع  رئي�س  ا�سم  به  يثبت  كما  للح�سور ،  المقرر  الن�ساب 

�سوات التي حازها كل قرار . والقرارات ال�سادرة ، وعدد الأ

مادة  )31(

ع�ساء الحا�سرين ، واإذا  ت�سدر قرارات الجمعية العمومية باأغلبية اأ�سوات الأ

�سوات يرجح الجانب الذي منه الرئي�س . ت�ساوت الأ

دارة الف�سل الرابع - مجل�س الإ

مادة  )32(

ع�ساء ل يقل عن  يتولى اإدارة الجمعية مجل�س اإدارة ي�سكل من عدد من الأ

القتراع  بنظام  العمومية  الجمعية  تنتخبهم  ع�سر ،  اأحد  على  ول يزيد  خم�سة 

ال�سري من بين اأع�سائها ، وذلك لمدة ثالث �سنوات .

مادة  )33(

ل يقل  ع�ساء،  الأ من  عدداً  �س�سون  الموؤ يختار  ال�سابقة  المادة  حكم  من  ا�ستثناء 

قتة ، تتولى اإدارة الجمعية اإلى اأن يتم  عن ثالثة ول يزيد عن �سبعة ، ي�سكلون لجنة موؤ

انتخاب اأول مجل�س اإدارة في مدة ل تجاوز �سنة من تاريخ ت�سجيل و�سهر الجمعية .

مادة  )34(

دارة األ تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت  ي�سترط على ع�سو مجل�س الإ

مانة ، اأو اأ�سند اإليه اأمر من ذلك و�سدر قرار من  �سباب مخلة بال�سرف اأو الأ لأ

�سده  التاأديبية  اأو  الجنائية  الدعوى  قامة  لإ وجه  بالأ المخت�سة  التحقيق  جهات 

دلة اأو �سدور حكم ببراءته لذات ال�سبب ، ولم تنق�س مدة خم�س  لعدم كفاية الأ

�سنوات على انتهاء الخدمة اأو �سدور القرار اأو الحكم .

مادة  )35(

دارة في اأول اجتماع له، من بين اأع�سائه ، رئي�ساً ، ونائباً  ينتخب مجل�س الإ

للرئي�س ، و�سكرتيراً ، واأميناً لل�سندوق .

مادة  )36(

وله   ، الغير  مع  وفي عالقتها   ، الق�ساء  اأمام  الجمعية  المجل�س  رئي�س  يمثل 

حق التوقيع عنها .

مادة  )37(

اأع�ساء  اأحد  مكان  واإذا خال   ، غيابه  عنه  الرئي�س  الرئي�س محل  نائب  يحل 

ع�ساء  الأ بين  من  �سوات  الأ كثر  لأ حائزاً  كان  من  محله  حل  دارة  الإ مجل�س 

ذلك  انتخاب  فيه  جرى  الــذي  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  المر�سحين 

المجل�س ، فاإذا لم يوجد ، تنتخب الجمعية العمومية في اأول اجتماع لها ع�سواً 

ي�سغل الع�سوية ال�ساغرة، ويكمل الع�سو الجديد مدة �سلفه .

مادة  )38(

دارة بكل ما يتعلق باإدارة الجمعية ، وعلى وجه الخ�سو�س ما يلي : يخت�س مجل�س الإ

�سراف على تنفيذها . 1 - ر�سم الخطط ، واإعداد برامج واأن�سطة واأعمال الجمعية ، والإ

دارية والمالية المنظمة ل�سير العمل ، ولئحة  2 - اإ�سدار اللوائح الداخلية الإ

العاملين بالجمعية .

ع�ساء الجدد . 3 - قبول الأ

4 - اقتراح تعيين مراقب للح�سابات .

�سكان. ون الخدمة المدنية والإ 5 - اإن�ساء فروع للجمعية بعد موافقة وزير �سوؤ

6 - اإعداد الح�ساب الختامي لل�سنة المالية المنتهية ، واإعداد م�سروع الموازنة 

التقديرية لل�سنة المالية التالية وتقديمهما اإلى الجمعية العمومية .

7 - اإعداد التقرير ال�سنوي عن ن�ساط الجمعية ، وعر�سه على الجمعية العمومية 

في دور انعقادها العادي .

8 - مناق�سة تقرير مراقب الح�سابات واإعداد الرد على ما ورد به من مالحظات 

وعر�سه على الجمعية العمومية .

9 - دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد وتنفيذ قراراتها .

من  كل  من  ب�سورة  �سكان  والإ المدنية  الخدمة  ون  �سوؤ وزارة  موافاة   -  10

الح�ساب الختامي لل�سنة المالية المنتهية مدققاً بوا�سطة مراقب الح�سابات 

اجتماع  موعد  قبل  التالية  المالية  لل�سنة  التقديرية  الموازنة  وم�سروع 

قل . الجمعية العمومية ب�سهر على الأ

11 - مناق�سة مالحظات الوزارة واإعداد الرد عليها والعمل على تالفيها .

مادة  )39(

دارة في مقر الجمعية بدعوة من رئي�سه ، اأو نائبه في حالة  يجتمع مجل�س الإ

اأ�سهر ، ويجوز انعقاده كلما  قل كل ثالثة  غياب الرئي�س ، مرة واحدة على الأ

اقت�ست الحاجة لذلك ، اأو بناء على طلب اأغلبية اأع�ساء المجل�س .

وتوجه الدعوة لح�سور الجتماع كتابة ، وقبل ميعاد انعقاده  بوقت كاف ، 

عمال . ويرفق بالدعوة جدول الأ

مادة  )40(

غياب  حالة  في  نائبه  اأو  المجل�س ،  رئي�س  دارة  الإ مجل�س  اجتماعات  يراأ�س 

ع�ساء . دارة �سحيحاً اإل اإذا ح�سره اأغلبية الأ الرئي�س، ول يكون اجتماع مجل�س الإ

ع�ساء الحا�سرين ، وعند  دارة قراراته باأغلبية اأ�سوات الأ وي�سدر مجل�س الإ

�سوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئي�س . ت�ساوي الأ

دارة في �سجل خا�س ، يوقع عليه الرئي�س اأو من  وتدون قرارات مجل�س الإ

ع�ساء الحا�سرون . يقوم مقامه ، والأ

مادة  )41(

اإذا تغيب اأحد اأع�ساء المجل�س عن الح�سور ثالث اجتماعات متتالية دون 

بدًل منه  المجل�س ع�سواً  الع�سو م�ستقياًل ويختار  اعتبر  المجل�س ،  يقبله  عذر 

�سا�سي . وفقاً لحكم المادة )37( من هذا النظام الأ

مادة  )42(

دارة بما يلي : يخت�س رئي�س مجل�س الإ

دارة . 1 - رئا�سة اجتماعات الجمعية العمومية وجل�سات مجل�س الإ

2 - التوقيع على محا�سر اجتماعات الجمعية العمومية مع ال�سكرتير ، وعلي 

ع�ساء الحا�سرين . دارة مع الأ محا�سر جل�سات مجل�س الإ

دارة غير المتعلقة بالمعامالت المالية . 3 - تنفيذ قرارات مجل�س الإ

مادة  )43(

دارة بما يلي : يخت�س �سكرتير مجل�س الإ

دارة ، واجتماعات الجمعية  1 - تح�سير جدول اأعمال اجتماعات مجل�س الإ

العمومية بالت�ساور مع رئي�س المجل�س .

دارة . 2 - اإر�سال الدعوة لجتماعات الجمعية العمومية ومجل�س الإ

دارة . 3 - تدوين محا�سر اجتماعات الجمعية العمومية ومجل�س الإ

دارة ومتابعة تنفيذها . 4 - تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجل�س الإ

ختام في مقر الجمعية . وراق والم�ستندات والأ 5 - حفظ الأ

اأمام  وتالوته   ، الجمعية  لن�ساط  ال�سنوي  التقرير  اإعــداد  في  الم�ساهمة   -  6

الجمعية العمومية .

�سخا�س المكلفين باأي عمل من اأعمال الجمعية. �سراف على العاملين ، والأ 7 - الإ

دارة . 8 - اأي اأعمال اأخرى يكلفه بها مجل�س الإ

مادة  )44(

يخت�س اأمين ال�سندوق بما يلي :

�سراف على جميع المعامالت المالية للجمعية . 1 - الإ

وتوقيع  المالية،  بالمعامالت  تتعلق  التي  دارة  الإ مجل�س  قرارات  تنفيذ   -  2

دارة . التعهدات مع رئي�س المجل�س ، وتقديم الح�سابات لمجل�س الإ

3 - متابعة تح�سيل ال�ستراكات ، واإعداد قوائم المتخلفين عن اأدائها ، وعر�س 

دارة لتخاذ القرار المنا�سب ب�ساأنها . القوائ على مجل�س الإ

دارة ، على  اأع�ساء مجل�س الإ المفو�سين بذلك من  التوقيع مع غيره من   - 4

اأذون �سرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها .

5 - اإعداد الموازنة التقديرية لل�سنة المالية التالية ، والح�ساب الختامي لل�سنة 

المالية المنتهية .

6 - حفظ الدفاتر والم�ستندات المالية بمقر الجمعية .

7 - الحتفاظ ببيان الر�سيد النقدي ، واللتزام بتقديمه عند كل طلب من مجل�س 

دارة اأو اأي �سلطة اأخرى تملك التفتي�س ، اأو المراجغة ،  اأو المراقبة . الإ

ون الجمعية المالية طبقاً للنظام  وًل عن جميع �سوؤ كما يعتبر اأمين ال�سندوق م�سوؤ

دارة . الذي يعده مراقب الح�سابات ويعتمده مجل�س الإ

الف�سل الخام�س - مالية الجمعية ورقابة اأعمالها

مادة )45(

ول من يناير ، وتنتهي في اآخر دي�سمبر من  تبداأ ال�سنة المالية للجمعية في الأ

ولى من تاريخ �سهر الجمعية  كل عام ، وا�ستثناًء من ذلك تبداأ ال�سنة المالية الأ

وتنتهي في اآخر دي�سمبر من العام التالي .

مادة  )46(

عانات  والإ والتبرعات  والهبات  ال�ستراكات  من  الجمعية  مالية  تتكون 

خرى التي يوافق  يرادات الأ وقاف ، وغير ذلك من الإ والقرو�س والو�سايا والأ

نظمة والقوانين النافذة . دارة ول تتعار�س مع الأ عليها مجل�س الإ

مادة  )47(

ع�سائها ، اأو الع�سو المن�سحب اأو  تعتبر اأموال الجمعية ملكاً لها ، ولي�س لأ

من ف�سل اأو اأ�سقطت ع�سويته  ، حق فيها .

مادة  )48(

ت�سدرها  التي  المحا�سبية  والنماذج  والتعليمات  بالقواعد  الجمعية  تتقيد 

�سكان . ون الخدمة المدنية والإ وزارة �سوؤ

مادة  )49(

تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع ال�سجالت والدفاتر والم�ستندات التي تن�س 

�سول المحا�سبية ، ويجب ختم هذه ال�سجالت  عليها القواعد والتعليمات والأ

�سكان قبل ا�ستعمالها . ون الخدمة المدنية والإ من وزارة �سوؤ

مادة  )50(

تودع الجمعية اأموالها النقدية با�سمها لدى بنك اأو اأكثر من البنوك المحلية 

موال اإل بتوقيع  دارة، ول يجوز اأن يتم ال�سحب من هذه الأ يختاره مجل�س الإ

دارة ، اأو نائبه ، واأمين ال�سندوق . من رئي�س مجل�س الإ

مادة  )51(

على مجل�س اإدارة الجمعية اأن يقدم اإلى الجمعية العمومية الح�ساب الختامي 

مرخ�س له ،  ح�سابات  مراقبة  مكتب  بوا�سطة  مدققاً   ، المنتهية  المالية  لل�سنة 

ون الخدمة  وم�سروع الموازنة التقديرية لل�سنة المالية التالية ، وموافاة وزارة �سوؤ

الجمعية  اجتماع  ميعاد  قبل  منهما ، وذلك  ب�سورة من كل  �سكان  المدنية والإ

قل ، وللوزاره اإجراء المراجعة الم�ستندية . العمومية بثالثين يوماً على الأ

مادة  )52(

تخ�س�س موارد الجمعية لل�سرف منها على اأغرا�سها ، ويجوز للجمعية ، بعد 

�سكان وبما ل يتعار�س مع اأغرا�سها ،  ون الخدمة المدنية والإ موافقة وزارة �سوؤ

ا�ستثمار الفائ�س من اأموالها داخل الدولة بما ي�ساعدها على تمويل اأن�سطتها .

مادة  )53(

لغر�س  الوزير  من  بت�سريح  اإل  التبرعات  بجمع  تقوم  اأن  للجمعية  يجوز  ل 

محدد ولفترة محددة، وبما ل يتعار�س مع القوانين والقرارات المعمول بها .

مادة  )54(

هيئة  اأو  اأي جمعية  اإلى  ن�سمام  الإ اأو  �ستراك  اأو الإ نت�ساب  الإ للجمعية  يجوز  ل 

�سكان . ون الخدمة المدنية والإ اأو ناد مقره خارج الدولة اإل بعد موافقة وزير �سوؤ

كما  ل يجوز لها اإر�سال اأو تلقي اأي قرو�س اأو هبات اأو تبرعات اأو و�سايا 

اأو اأوقاف اأو غيرها من اأموال، اإلى اأو من �سخ�س اأو جمعية اأو هيئة اأو ناد مقره 

الخدمة  ون  �سوؤ كتابية من وزارة  موافقة  الح�سول على  اإل بعد  الدولة،  خارج 

ر�سال والت�سلم  �سكان ، وعلى الجمعية اإر�سال �سورة من ق�سائم الإ المدنية والإ

اإلى الوزارة مو�سحاً بها ا�سم عنوان الجهة المر�سلة ، وا�سم وعنوان المت�سلم .

مادة  )55(

الخدمة  ون  �سوؤ وزارة  ورقابة  �سراف  لإ وح�ساباتها  الجمعية  اأعمال  تخ�سع 

�سا�سي  �سكان، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأ المدنية والإ

�سول المحا�سبية المقررة . للجمعية والأ

الف�سل ال�ساد�س - اأحكام عامة

مادة  )56(

المدنية  الخدمة  ون  �سوؤ وزير  بموافقة  الجمعية ،  اإدارة  لمجل�س  يجوز 

اأو  اأغرا�سها ،  اقت�ست ذلك طبيعة  اإذا  لها  اأو اأكثر  ين�سئ فرعاً  اأن  �سكان ،  والإ

الفروع  هذه  باإدارة  الجمعية  تقوم  اأن  لذلك  وي�سترط  عامة ،  لم�سلحة  تحقيقاً 

�سراف عليها ، ويجب اأن يحمل كل فرع ا�سم الجمعية . والإ

مادة  )57(

في  العمومية  الجمعية  ت�سدره  اإل بقرار  للجمعية  �سا�سي  الأ النظام  تعديل  ل يجوز 

ع�ساء الذين لهم حق الح�سور ، وي�سدر القرار  اجتماع غير عادي ، يح�سره اأغلبية الأ

�سا�سي للجمعية فاإنه  ع�ساء الحا�سرين ، وفي حالة تعديل النظام الأ بموافقة اأغلبية الأ

حكام القانون رقم )12( ل�سنة 2004 الم�سار اإليه. يجب ت�سجيله و�سهره وفقاً لأ

مادة  )58(

الجمعية  ت�سدره  اإل بقرار  غيرها  مع  اأو اتحادها  الجمعية  دمج  يجوز  ل 

حق  لهم  الذين  ع�ساء  الأ اأغلبية  يح�سره  عادي ،  غير  اجتماع  في  العمومية 

القرار  وليعتبر  الحا�سرين  ع�ساء  الأ اأغلبية  بموافقة  القرار  وي�سدر  الح�سور، 

�سكان . ون الخدمة المدنية والإ نافذاً اإل بعد موافقة وزير �سوؤ

مادة  )59(

عادي ،  غير  اجتماع  في  العمومية  الجمعية  من  بقرار  الجمعية  حل  يجوز 

بموافقة  الحل  قرار  وي�سدر  الح�سور ،  حق  لهم  الذين  ع�ساء  الأ ثلثا  يح�سره 

ع�ساء الحا�سرين . اأغلبية الأ

مادة  )60(

الجمعية في  بحل  قراراً  اأن ي�سدر  �سكان  المدنية والإ الخدمة  ون  لوزير �سوؤ

اإحدى الحالت التالية :

1 - اإذا نق�س عدد اأع�سائها عن ع�سرين ع�سواً .

�سا�سي . 2 - مخالفة اأحكام القانون رقم )12( ل�سنة 2004 الم�سار اإليه، اأو هذا النظام الأ

مور ال�سيا�سية . 3 - ال�ستغال بالأ

العمل،  عن  اإدارتها  مجل�س  اإيقاف  الجمعية  حل  من  بدًل  للوزير  ويجوز 

قت لها ، لمدة ل تجاوز �سنة ، اإذا كان ذلك من �ساأنه اأن  وتعيين مجل�س اإدارة موؤ

يخدم الم�سلحة العامة ، ويحقق اأغرا�س الجمعية .

تعيين مجل�س  اأو  الجمعية  الوزير بحل  ي�سدره  الذي  للقرار  بالن�سبة  وتطبق 

القانون  من  المادة )7(  في  عليها  المن�سو�س  التظلم  قواعد  قت،  الموؤ دارة  الإ

رقم )12( ل�سنة 2004 الم�سار اإليه .

قت بعد �سيرورته نهائياً  دارة الموؤ وين�سر قرار الحل اأو قرار تعيين مجل�س الإ

في الجريدة الر�سمية .

مادة  )61(

في  الت�سرف  يجوز  فال  �سباب  الأ من  �سبب  ي  لأ الجمعية  حل  حالة  في 

�س�سات الخا�سة التي تعمل في مجال اأو اأكثر  اأموالها ، لغير الجمعيات اأو الموؤ

من مجالت الجمعية .

مادة  )62(

�سا�سي  تحال الخالفات التي تتعلق باأعمال الجمعية اأو بتف�سير هذا النظام الأ

ون  اإلى وزير �سوؤ دارة ،  اأو بينهم وبين مجل�س الإ ع�ساء،  وتلك القائمة بين الأ

�سكان، لتخاذ ما يراه منا�سباً ب�ساأنها . الخدمة المدنية والإ

مادة  )63(

فيما لم يرد ب�ساأنه ن�س في لئحة العاملين في الجمعية ، ت�سري على العاملين 

بالجمعية اأحكام قانون العمل ال�سادر بالقانون رقم )14( ل�سنة 2004.
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تنظم جمعية املحا�ضبني واملراجعني الكويتية 

واإدارة  املحا�ضبية  »املعلومات  بعنوان  موؤمترًا 

التنمية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي« وذلك 

خالل الفرتة 16-17 نوفمر 2008م.

القت�ضادية  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل  يف   اأن��ه  حيث 

قليمي  الإ امل�ضتويني  على  املناف�ضة  حدة  وزي��ادة 

والعاملي ب�ضبب اإزالة القيود واحلواجز اجلمركية 

بتزويد  املحا�ضبية  للنظم  ال��ه��ام  ال���دور  ي��رز 

الالزمة  باملعلومات  القرارات  ومتخذي  �ضانعي 

ال�ضتخدام  وبالتايل   ، القرارات  تلك  لرت�ضيد 

النمو  معدلت  وحتقيق  املتاحة  للموارد  مثل  الأ

املرغوب فيها.

هدف �ملوؤمتر: 

ي��ع��ت��ر امل���وؤمت���ر ح���دث م��ه��ن��ي ه���ام يلتقي 

واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  على  القائمني  فيه 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ودول  ال��ك��وي��ت  يف 

باملهنة من  واملهتمني   ، خرى  الأ العربية  والدول 

 ، احل�ضابات  ومراقبي  املالية  التقارير  معدي 

كادمييني ، واجلهات احلكومية ذات ال�ضلة.  والأ

راء حول  و�ضوف يتيح املوؤمتر الفر�ضة لتبادل الآ

وت�ضخي�ض  املحا�ضبية  املو�ضوعات  من  العديد 

املقرتحة  واحل��ل��ول  العملي  التطبيق  م�ضكالت 

ملواكبة  املهنة  تطوير  على  ي�ضاعد  مم��ا   ، لها 

التنمية  اأه���داف  وحتقيق  العاملية  ال��ت��ط��ورات 

القت�ضادية والجتماعية على كافة امل�ضتويات. 

حماور �ملوؤمتر:

ف�ضاح  1. معايري املحا�ضبة املالية ومتطلبات الإ

يف التقارير املالية.

راء. 2. حوكمة ال�ضركات والرقابة على الآ

وواقع  الجتماعية  امل�ضوؤولية  املحا�ضبة عن    .3

ف�ضاح عنها.  الإ

4. التعليم املحا�ضبي ودوره يف مهنة املحا�ضبة 

واملراجعة.

5. الجتاهات احلديثة يف مهنة املراجعة.

دارية ودورها يف توجيه  6. اأدوات املحا�ضبة الإ

دارة العليا يف عملية اتخاذ القرارات. الإ

داء يف  7. النظام املحا�ضبي والرقابة وتقييم الأ

وحدات القطاع احلكومي.

 �مل�ساركون يف �ملوؤمتر: 

واملحا�ضبون  داري��ة  الإ العلوم  كليات  اأ�ضاتذة 

وم��راق��ب��ي احل�����ض��اب��ات وال��ب��اح��ث��ون يف جم��ال 

باملوؤ�ض�ضات  والعاملون  وامل��راج��ع��ة  املحا�ضبة 

بالقطاع  والعاملون   ، ال�ضلة  ذات  احلكومية 

وراق املالية وال�ضركات على  امل�ضريف واأ�ضوق الأ

اختالف اأنواعها.

جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

تعتزم تنظيم مؤتمر بعنوان » المعلومات المحاسبية 
وإدارة التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي«

جمعيات أخرى

البحرينية  املحا�ضبني  جمعية  عقدت 

جمعيتها العمومية العادية وذلك يف متام 

ح��د  الأ ي��وم  م�ضاء  م��ن  الثامنة  ال�ضاعة 

خالل  ومت  2008م،  اأب��ري��ل   13 امل��واف��ق 

التقريرين  يف  جاء  ما  مناق�ضة  الجتماع 

مت  م��ا  عك�ضا  وال��ل��ذي��ن  وامل���ايل  داري  الإ

ملجل�ض  املا�ضية  ال����دورة  خ��الل  اإجن����ازه 

جهود  على  احل�ضور  اأث��ن��ى  وق��د  دارة  الإ

بالغ  لها  كان  التي  دارة  الإ اأع�ضاء جمل�ض 

اأن�ضطة  جلميع  النجاح  حتقيق  يف  ث��ر  الأ

اجلمعية، واأي�ضًا مت تعيني ال�ضادة اإيرن�ضت 

احلالية  لل�ضنة  اجلمعية  ح�ضابات  على  التدقيق  باأعمال  للقيام  يونغ  اآن��د 

اإدارة جديد للجمعية حيث  انتخاب جمل�ض  2008م. كما مت خالل الجتماع 

بالتزكية، وفاز  دارة  ال�ضيد عبا�ض عبداملح�ضن ر�ضي برئا�ضة جمل�ض الإ فاز 

وال�ضيد  ح�ضني  اأحمد  عبدالعزيز  ال�ضيد  وهم  كذلك  ال�ضبعة  ع�ضاء  الأ باقي 

حميد يو�ضف رحمه وال�ضيد عي�ضى اأحمد اجلودر وال�ضيد مريزا اأحمد املرزوق 

عزيزة  وال�ضيدة  �ضاجي  مراد  جميد  وال�ضيد  القبيطي  ح�ضن  جعفر  وال�ضيد 

دارة املنتخب  كمال. ومبا�ضرة بعد اجتماع اجلمعية العمومية عقد جمل�ض الإ

جمل�ض  ت�ضكيل  مت  حيث  واللجان،  داري��ة  الإ املنا�ضب  لتوزيع  ول  الأ اجتماعه 

دارة كالتايل: الإ

رئي�ضًاال�ضيد عبا�ض عبداملح�ضن ر�ضي

نائبًا للرئي�ضال�ضيد عبدالعزيز اأحمد ح�ضني

اأمني ال�ضرال�ضيد جعفر ح�ضن القبيطي

مني املايلال�ضيد عي�ضى اأحمد اجلودر الأ

رئي�ض جلنة خدمة املجتمعال�ضيد حميد يو�ضف رحمه

رئي�ض جلنة الع�ضوية والتدريبال�ضيد مريزا ابراهيم املرزوق

رئي�ض جلنة تنمية املوارد املاليةال�ضيد جميد مراد �ضاجي

رئي�ضة جلنة العالقات العامة والإعالمال�ضيدة عزيزة عبدالرحيم كمال

مع  التعاون  من  مزيدًا  اإىل  القادمة  دورت��ه  يف  دارة  الإ جمل�ض  ويتطلع 

خرى والرتابط مع اجلهات ذات العالقة نحو ن�ضر الوعي  اجلمعيات املهنية الأ

املحا�ضبي الهادف اإىل دعم احلركة التنموية يف مملكة البحرين.

تشكيل إداري جديد لجمعية المحاسبين البحرينية

د. ر�سيد �لقناعي
دارة ع�ضو جمل�ض الإ

�ل�سيد عبا�س ر�سي
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جمل�ض  لدول  واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  احتفلت 

وىل  التعاون لدول اخلليج العربية بتخريج الدفعة الأ

عداد لختبار زمالة الهيئة وذلك  للدورة التدريبية لالإ

ربعاء املوافق 2008/2/13م يف الدوحة بدولة  يوم الأ

رئي�ض  املتدربني  اإىل  ال�ضهادات  بت�ضليم  وقام   ، قطر 

عبدالعزيز  �ضتاذ/  الأ معايل  الهيئة  اإدارة  جمل�ض 

�ضتاذ/ �ضالح  الأ الرا�ضد ومعايل  اإبراهيم  را�ضد بن 

غامن العلي ، رئي�ض ديوان املحا�ضبة بدولة قطر وقد 

قطر  ب��دول��ة  التجارة  وزارة  وكيل  الحتفال  ح�ضر 

ورئي�ض جمل�ض  القحطاين  خالد  اهلل  عبد  �ضتاذ/  الأ

قطر  بجامعة  للمحا�ضبة  العلمية  اجلمعية  اإدارة 

الدكتور/ خالد نا�ضر اخلاطر ، ورئي�ض جمل�ض اإدارة 

�ضتاذ/  الأ القطرية  القانونيني  املحا�ضبني  جمعية 

الهيئة  اإدارة  جمل�ض  واأع�ضاء  احلمادي  العزيز  عبد 

امل�ضتمر  واأع�ضاء  والتعليم  التدريب  جلنة  واأع�ضاء 

اجلمعية العمومية للهيئة ، واجلهاز التنفيذي وجمع 

واملراجعة  املحا�ضبة  مبهنة  واملهتمني  امل�ضئولني  من 

على م�ضتوى دول املجل�ض.

ويذكر اأن هذا الحتفال قام على هام�ض اإجتماع 

دارة اخلام�ض )الدورة الثانية( املنعقد يف  جمل�ض الإ

2008م  فرباير   13-12 من  الفرتة  خالل  الدوحة 

ذات  �ضا�ضية  الأ م����ور  الأ م��ن  جملة  ناق�ض  وال���ذي 

دول  يف  واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  بتطوير  العالقة 

�ضا�ضي للهيئة  اخلليج وعلى راأ�ضها تعديل النظام الأ

واعتماده ورفعه ب�ضكل نهائي للجمعية العمومية غري 

العادية.

علمًا اأن الهيئة وفور اإنتهاء اأعمال الدورة تعتزم 

للجنة  اإجتماع  لعقد  الالزمة  ج��راءات  الإ اإ�ضتكمال 

وىل على  الختبارات متهيدًا لعقد اختبار الزمالة الأ

امل�ضتوى اخلليجي خالل الفرتة القريبة القادمة.

تخريج الدفعة األولى للدورة التدريبية المعدة الختبار الزمالة
لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الثالثاء  ي��وم  م�ضاء  القانونيني  للمحا�ضبيني  ال�ضعودية  الهيئة  ع��ق��دت 

امل��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  يف  م��ت��ك��ررة  ���ض��ع��وب��ات  م��ل��ت��ق��ى   2008  /5  /20 امل���واف���ق 

ال��ري��ا���ض. يف  اإنرتكونتننتال  ف��ن��دق  يف  في�ضل  امل��ل��ك  ق��اع��ة  يف   املحا�ضبية، 

والباحث  املحا�ضبة  اأ���ض��ت��اذ  اخل��ال��ق  عبد  ر���ض��اد  اأح��م��د  ال��روف��ي�����ض��ور  واأك���د 

املعلومات  اأو  ال��ب��ي��ان��ات،  دق��ة  اأن  اأم��ري��ك��ا،  يف  اإل��ي��ن��وي��ز  جامعة  يف  امل��ع��روف 

 امل��ال��ي��ة ه���ي اإح�����دى اأه����م ال�����ض��ع��وب��ات ع��ن��د ت��ط��ب��ي��ق امل��ع��اي��ري امل��ح��ا���ض��ب��ي��ة.

اأرقام  ولي�ضت  تقديرات،  عن  عبارة  هي  جميعها  املالية  البيانات  “اإن  واأ�ضاف 

املالية  البيانات  وكذلك  تقديرات،  عن  عبارة  الثابتة  �ضول  الأ فقيمة  حقيقية، 

�ضول التي ل ميكن حت�ضيلها،  اخلا�ضة بالعوائد، واخل�ضائر، والديون املعدومة، والأ

فعلية«. بيانات  ولي�ض  تقديرات،  عبارة عن  املالية  البيانات  اأو  رقام  الأ تلك  كل 
 

واآخر هي  بلد  املحا�ضبية بني  املعايري  “اختالف  الروفي�ضور عبد اخلالق  وقال 

من ال�ضعوبات التي تعوق تطبيق املعايري املحا�ضبية بال�ضكل ال�ضحيح، لذلك من 

جدى للتغلب على تلك ال�ضعوبات، اأو التغلب على جزء منها، تطوير  ف�ضل والأ الأ

معايري حما�ضبية حملية تكون وفق احتياجات ال�ضوق لكل بلد بعينه، بحيث تكون 

وفقا لحتياجات ذلك البلد، وهذا ما هو اإل خيار من اخليارات التي من املمكن 

اأن حتد من ال�ضعوبات التي تتكرر دائما عن تطبيق املعايري املحا�ضبية.

هذه  حقيقة  معرفة  حاولوا  القانونيني  املحا�ضبني  اأن  ر�ضاد  الدكتور  قال 

الدقة  اأن  اإىل  لفتًا   ، تقديرات  م��ر جمرد  الأ ويبقى  ج��دوى  دون  ولكن  رق��ام  الأ

القت�ضادية  البيئة  ت�ضاعد على حت�ضني  نظمة  والأ املحا�ضبية  املعايري  يف تطبيق 

مثل هو دمج ال�ضركات الذي يعتر اأحد الو�ضائل  �ضلوب الأ دارية، موؤكدًا اأن الأ والإ

املهمة للك�ضف عن البيانات ال�ضحية حتى لتفقد القيمة وامل�ضداقية.

الدكتور اأحمد املغام�ض اأمني عام الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبيني القانونيني، 

اأن الهيئة ت�ضعى دوما للنهو�ض مبهنة املحا�ضبة واملراجعة والرفع من م�ضتوها. 

م�ضتوى  رفع  املحا�ضبة يف  باأهمية  كامال  اإميانا  توؤمن  الهيئة  »اإن  املغام�ض  وقال 

الوعي لدي املجتمع، وحتقيق امل�ضلحة العامة، وهذا جزء من م�ضوؤولياتها«.

الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين تنظم
ملتقى صعوبات متكررة في تطبيق المعايير المحاسبية
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يف لقاء مع الدكتور تاج ال�ضر اإبراهيم كردمان مدير مكتب التعليم 

يف  امل�ضتمر  التعليم  مكتب  جتربة  تفا�ضيل  بع�ض  لنا  او�ضح  امل�ضتمر 

الداريني  املحا�ضبني  زمالة  لمتحان  التح�ضري  برنامج  طرح  جمال 

 ،  Certified Management Accountant )CMA( Reviw Program
حيث ا�ضار اىل ان مكتب التعليم امل�ضتمر بدء يف تنفيذ هذا الرنامج 

من خالل عقد ندوات تعريفية للراغبني يف اللتحاق بهذا الرنامج 

الرنامج ككل  اج��زاء   تفا�ضيله من  حيث عدد  التعرف على  لجل 

واوقات  كل جزء  ومدة  الرنامج  كل جزء من  ال�ضاعات يف  وعدد   ،

التدريب وطريقة الت�ضجيل لالمتحان وكيفية اداء المتحان وغريها 

الفرتة من  تنفيذها خالل  التي مت  الج��زاء  يو�ضح  ادن��اه  واجل��دول 

�ضبتمر 2007 وحتى يوليو 2008م .

اما بالن�ضبة لعداد امل�ضاركني يف هذه الجزاء فقد ا�ضار الدكتور 

كردمان من خالل الح�ضائية التالية على ذلك :

الجمايلعدد امل�ضاركنيتاريخ التنفيذاجلزء

اناثذكور

Business Analysis – 201030�ضبتمر – اكتوبر 2007الدفعة الوىل

Business Analysis – 10818يناير – مار�ض 2008الدفعة الثانية

Management Accounting & Reporting - 15520فرباير – ابريل 2008الدفعة الوىل

Management Accounting & Reporting - 8715يونيو – يوليو 2008الدفعة الثانية

Strategic Management – 18422مار�ض – ابريل 2008الدفعة الوىل

7134105الجمايل

وبناء على اجلدول اعاله يت�ضح ان اجمايل عدد امل�ضتفيدين من 

يوليو  وحتى   2007 �ضبتمر  من  الفرتة  برنامج  )CMA( خالل 

2008م  هو )105( م�ضارك وم�ضاركة حيث بلغ عدد الذكور )71( 

م�ضارك اأي ما ن�ضبته 67،6%  من اجمايل عدد امل�ضاركني يف حني بلغ 

عدد امل�ضاركات )34( م�ضاركة وما ن�ضبته 32،4 % .

ويف نهاية اللقاء ا�ضار الدكتور تاج ال�ضر كردمان باأن مكتب التعليم 

امل�ضتمر �ضيفتح باب الت�ضجيل للجزء الول واجلزء الرابع من برنامج 

دارية )CMA( خالل �ضهر �ضبتمر 2008 ، علما باأن  املحا�ضبة الإ

الدرا�ضة يف الرنامج �ضتبداأ بتاريخ 12 اكتوبر 2008م.

اخبار البرنامج التحضيري المتحان زمالة المحاسبين االداريين بمكتب 
التعليم المستمر – جامعة قطر

Certified Management Accountant (CMA) Review Program

The Continuing Education Office at Qatar University , Announces Commencement of Registration for 
Certified Management Accountant (CMA) Review Program

Qatar University c Continuing Education’s Certified Management Accountant (CMA) Review Program is a 4–part program  intended to prepare 
bachelor degree holders in any area for the  CMA Exam . The program is also designed as a powerful professional development tool for those 
who are interested in advancing their career in accounting , finance or basiness management in accounting firms , banks and other institutions 
competing in today’s changing world of global business.
Duration :

 64 hours, 2 months, for each part , and 256 hours , 8 months, for all 4 parts.
Schedule :

 Sundays and Wednesdays , 6: 00 pm – 10:00 pm , Starting Sunday 12/10/2008.
Exam Registration :

The CMA exam is computer administrted , on demand , at any Doha–based Prometric center. To register for the exam, please go to: http : 
www.imanet.org/.

Tuition Fee :
 QR 3,300 pre individual – part registration and QR 10,300 for all 4–part registration.

§ How to Apply :
c Print the application form by logging to : http://www.qu.edu.qa/html/uni_contedu_brief.html
c Pay your tuition fees at any QNB branch to account number (0066cc012083c001)
c Fax your payment receipt and your filled–in application form to : 485c2892. Alternatively you can send your filled–in application by 
ecmail to : ceo2007@qu.edu.qa , and later on bring your payment receipt.

§	 For	more	information	please	contact	us	at , Tel : 485-6333 , 485-6329 – 4852993
                   Fax : 485-2892
                   E-mail : ceo2007@qu.edu.qa
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ول : مفاهيم �أ�سا�سية : �لباب �لأ

)1( ا�ضم اجلمعية : اجلمعية العلمية للمحا�ضبة. املادة : 

)2( اجلمعي���ة تعمل حتت اإ�ضراف جامعة قطر وحتكمه���ا اأنظمة ولوائح جامعة  املادة : 

دارة. قطر. وتتبع اجلمعية  نائب رئي�ض اجلامعة ل�ضوؤون الإ

�ضا�ضي من اإن�ضاء اجلمعية علمي ا�ضت�ضاري ول تعتر جمعية مهنية.
أ
)3( الغر�ض ال املادة : 

�لباب �لثاين : �أهد�ف و�أن�سطة �جلمعية :

)1( اأه���داف اجلمعي���ة: ته���دف اجلمعي���ة اإىل حتقي���ق جمموعة من  املادة : 

هداف تتمثل يف : الأ

1. تنمية الفكر العلمي يف جمال املحا�ضبة والعمل على تطويره وتن�ضيطه.

ع�ضاء اجلمعية. 2. حتقيق التوا�ضل العلمي لأ

3. تقدمي امل�ضورة العلمية يف جمال املحا�ضبة واملراجعة.

ع�ضاء اجلمعية. داء العلمي لأ 4. تطوير الأ

فكار العلمية يف جمال اهتمامات اجلمعية بني  5. تي�ضري تبادل النتاج العلمي والأ

الهيئات واملوؤ�ض�ضات املعنية داخل الدولة وخارجها.

6. تق���دمي ال�ضت�ض���ارات واإعداد الدرا�ض���ات العلمية ملج���الت التطبيق املختلفة 

خلدمة املجتمع.

7. تنمية روح التعاون بني اأع�ضاء اجلمعية.

ع�ضاء اجلمعية عن طري���ق عقد الندوات  8. القي���ام بن�ضاط التعليم امل�ضتم���ر لأ

واملوؤمترات.

)2( ن�ض���اط اجلمعية : يف �ضبيل حتقيق اأهداف اجلمعية فاإن اجلمعية  املادة : 

ن�ضطة التالية : �ضتقوم بالأ

1. اإجراء وت�ضجيع اإجراء البحوث وال�ضت�ضارات العلمية.

2. تاأليف وترجمة الكتب العلمية يف جمال اهتمام اجلمعية.

3. اإجراء الدرا�ضات العلمية لتطوير جوانب املمار�ضة التطبيقية.

4. عق���د الن���دوات واحللق���ات الدرا�ضي���ة وال���دورات الت���ي تت�ض���ل مبج���الت 

اهتمامها.

5. اإ�ض���دار الدرا�ض���ات والن�ض���رات والدوري���ات العلمي���ة التي تت�ض���ل مبجالت 

اهتمامها.

6. امل�ضاركة يف املعار�ض املحلية والدولية.

7. دعوة العلماء واملفكري���ن ذوي العالقة للم�ضاركة يف ن�ضاطات اجلمعية وذلك 

جراءات املنظمة لذلك. وفق الإ

ع�ضائها واإقامة م�ضابقات علمية يف جمال تخ�ض�ضها. 8. تنظيم رحالت علمية لإ

�لباب �لثالث : ع�سوية �جلمعية :

)1( تنق�ضم ع�ضويج اجلمعية اإىل : املادة: 

�أ. �لع�سوية �لعاملة : وي�ضرتط لها :   

   1 - اأن يك���ون طال���ب الع�ضوية حا�ضل على �ضهادة جامعي���ة يف املحا�ضبة اأو 

مايعادله���ا اأو دبلوم ع���ايل يف املحا�ضبة من موؤ�ض�ضة معرتف بها يوافق عليها 

دارة. جمل�ض الإ

2 - اأن يدفع ال�ضرتاكات ال�ضنوية.   

دارة. 3 - اأن يح�ضل على موافقة جمل�ض الإ   

ب . �لع�سوية �ملنت�سبة : يجوز قبول كال من :   

- الطلبة يف تخ�ض�ض املحا�ضبة على اأن يتم اعفائهم من %50 من قيمة ال�ضرتاك    

ال�ضنوي.

ول من �ضروط  - املهتم���ني مبهن���ة املحا�ضب���ة ول تنطبق عليه���م ال�ض���رط الأ   

دارة باجلمعية انت�ضابهم لها. الع�ضوية العاملة ويرجى جمل�ض الإ

�أ. �لع�سوية �ل�سرفية : وي�ضرتط لها :   

دارة مل���ن اأدو خدم���ات جليلة ملهن���ة املحا�ضبة  متن���ح بق���رار م���ن جمل����ض الإ   

دارة منحهم الع�ضوية.. واملراجعة واأرتاأى جمل�ض الإ

)2( يتمتع ع�ضو اجلمعية باحلقوق التالية: املادة : 

- امل�ضاركة يف اأن�ضطة وفعاليات اجلمعية املختلفة

- ح�ضور اجتماعات اجلمعية ومناق�ضة اأمور اجلمعية.

دارة ) الع�ضوية العاملة فقط(. - الرت�ضيح لع�ضوية جمل�ض الإ

)3( تنتهي الع�ضوية يف اجلمعية يف احلالت التالية: املادة :  

- اإذا فقد الع�ضو �ضرطا من �ضروط الع�ضوية.

- اإذا امتن���ع اأوتاأخر الع�ضو ع���ن �ضداد قيمة ا�ضرتاك الع�ضوية ملدة �ضنتني من 

التاريخ املقرر ل�ضداد ال�ضرتاك.

- ان�ضحاب الع�ضو من اجلمعية اأو وفاته.

)4( املادة : 

دارة اإعادة الع�ضوي���ة للع�ضو الذي فقدها بناءا  يجوز بق���رار من جمل�ض الإ

على طلبه اإذا زالت اأ�ضباب اإ�ضقاط الع�ضوية ال�ضابقة.

�لباب �لر�بع : مو�رد �جلمعية :

تعتمد اجلمعية ب�ضفة اأ�ضا�ضية على مواردها الذاتية وهي : 

ع�ضاء. اأ - ح�ضيلة ال�ضرتاكات ال�ضنوية لالأ

ب - ح�ضيل���ة ما تبيع���ه اجلمعية من مطبوعات ون�ضرات وما تقدمه من خدمات 

يف حدود اأهدافها.

ج - اإيرادات ما تعقده من دورات وبرامج وما تقدمه من ا�ضت�ضارات وما تعده من درا�ضات.

د - ما تقدمه اجلامعة من منحة مالية، واأية موارد مالية اأخرى توافق عليها اجلامعة.

�لباب �خلام�س : �إد�رة �جلمعية :

)1(  املادة : 

كر من اأع�ضاء  يت���م ت�ضكيل جمل�ض اإدارة للجمعية مكون من ثمانية على الأ

قل من من�ضوبي اجلامعة. اجلمعية ، على اأن يكون ن�ضفهم على الأ

)2(  املادة : 

مدة ع�ضوية املجل�ض ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.

)3(  املادة : 

دارة من ب���ني اأع�ضائه رئي�ضًا له ملدة ث���الث �ضنوات قابلة  يخت���ار جمل�ض الإ

للتجدي���د على اأن يك���ون من من�ضوبي اجلامعة، كما يخت���ار املجل�ض من بني 

اأع�ضائه نائبًا للرئي�ض واأمينًا للمجل�ض واأمينًا لل�ضندوق.

)4( املادة : 

دارة ب�ضكل دوري، ويكون الجتماع �ضحيحًا بح�ضور  تعقد اجتماعات جمل�ض الإ

دارة باأغلبية اأ�ضوات احلا�ضرين،  اأغلبية اأع�ضائه، وت�ضدر ق����رارات جمل�ض الإ

�ضوات يكون �ضوت رئي�ض املجل�ض مرجحًا. وعند ت�ضاوي الأ

دارة مبا يلي : )5( يخت�ض جمل�ض الإ املادة : 

1. اقرتاح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم اأعمالها.

2. دعوة اأع�ضاء اجلمعية لالجتماع ملناق�ضة اأمور اجلمعية.

داء مهام اجلمعية ون�ضاطها. 3. تكوين اللجان واملجموعات املتخ�ض�ضة لأ

4. اإعداد التقرير ال�ضنوي لن�ضاط اجلمعية ورفعه اإىل اإدارة اجلامعة لعتماده.

ع�ضاء. 5. حتديد ال�ضرتاكات ال�ضنوية لالأ

بحاث. 6. التكليف باإعداد الدرا�ضات والأ

7. املوافق���ة على عقد الندوات والدورات واحللقات الدرا�ضية واإ�ضدار الن�ضرات 

واملجالت العلمية. 

�س����ا�س�ي للج�م�ع�����ية �لن��ظ�����ام �لأ
ت�ضهد دولة قطر العديد من التطورات القت�ضادية يف املجالت ال�ضناعية والتجارية واخلدمية والبنية التحتية، مع حماولة تكامل تلك املجالت لتقدم منظومة متطورة 

تتم�ض���ى م���ع التطورات العاملية املتالحقة. ويتطلب ا�ضتكمال املنظومة �ضرورة مواكبة التط���ورات العلمية للتطورات القت�ضادية على ار�ض الواقع حتى يحدث التفاعل املفيد 

بينهما. وميثل اإن�ضاء اجلمعيات العلمية اأحد الجتاهات نحو اإثراء ودعم التفاعل بني اجلانب العلمي النظري واجلانب العملي التطبيقي.

دارة والقت�ضاد بجامعة قطر اأن هناك حاجة لتكوين جمعية علمية للمحا�ضبة، تعمل من ناحية على التوا�ضل والتفاعل  م���ن ه���ذا املنطلق تبني لق�ضم املحا�ضبة بكلية الإ

العلمي بني الباحثني واملتخ�ض�ضني يف املحا�ضبة، ومن ناحية اأخرى على التوا�ضل والتفاعل بني اجلامعة ومهنة املحا�ضبة يف الواقع العملي والتي تعتر من اأ�ضا�ضيات جناح 

وا�ضتمرار ومنو الن�ضاط القت�ضادي.وعلى ذلك فقد وافقت اإدارة اجلامعة على اقرتاح ق�ضم املحا�ضبة باإن�ضاء جمعية علمية للمحا�ضبة تعمل حتت مظلة جامعة قطر.




