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مشروع القـــانون الجديد 
على طاولة الوزير

Æ العطية : قطر لن تتسامح مع التزوير والفساد.

Æ د. عبد الكريم الزرعوني : الهيئة الخليجية بحاجة إلى 
إعادة النظر في هيكلة.

سيفتح  المحاسبة  قانون  تعديل   : الزييدي  محمد   Æ
الباب أمام الكثير من المكاتب الوطنية.

Æ د. الجزار : ضرورة إنشاء هيئة عالمية لها قوة تنفيذ 
إليها  واللجوء  الدولية  بالمبادئ  االلتزام  ومتابعة 

في حالة االختالف.

Æ الملتقى الثاني للمحاسبين حول المحاسبة الحكومية 
في أكتوبر 2010.

مشروع القـــانون الجديد 
على طاولة الوزير



Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Q C P A

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Q C P AQ C P A

احملتويات
مجلة فصلية تصدرهـــــــــا جمعية 
المحاسبين القانونيين القطـــــــرية

العــــــــــــدد األول

مــــــــــايو - سبتمبر 2010
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هيئة التحرير

اخل��اط��ر ن��ا���ص��ر  ب��ن  خ���������الد  ال��دك��ت��ور/ 

العنزي ���ص��ن��ان  ب��ن  ف����������الح  اال���ص��ت��اذ/ 

�ل�شيخ/ حممد بن حمد بن عبد �هلل �آل ثاين

�هلل �لعبد  ه��م��ام  ر����ش��د  ر��ش��د  �ال���ش��ت��اذ/ 

�لكو�ري �هلل  عبد  ح�شن  ماجدة  �ال�شتاذة/ 

�لك����و�ري �ل�شيخ  �آل  علي  منى  �ال���ش��ت��اذة/ 

حم��م��د ������ش�����اح  ح���������ازم   / �ال������ش�����ت�����اذ 

Æ4 ندوة مستقبل جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون

Æ6 حوار مع الدكتور عبد الكريم الزرعوني

Æ8 االجتماع االول للجمعية العمومية

Æ10 مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة مراجعي الحسابات

Æ11 ندوة من يحاسب المحاسب القانوني

Æ12 العطية يفتتح المؤتمر الثاني للمدققيين الداخليين

Æ13 ندوة حول معايير المحاسبة الدولية

Æ14 حوار مع المحاسب القانوني محمد الزييدي

Æ16 مستوى االفصاح االختياري في الشركات بقلم د. تركي الحمود

Æ17 االفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات بقلم د. طارق حسين

Æ18 الشيكات المصرفية وأهميتها االقتصادية بقلم نضال الخولي

Æ19 صيغ Dupont لمعدل العائد على حقوق الملكية بقلم د. معاوية العاني

Æ22 مفهوم الربح والخسارة في القرآءن الكريم بقلم د. زهير عمر دردر

Æ24 جمعية المحاسبين تستعد إلصدار دليل شامل

Æ26 ندوة تحاسب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

Æ28 مؤتمر حول دور المحاسبة في استقرار ودعم األسواق المالية بالكويت
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+974 4945567 - 4945561  : ه�اتف 

+974 3250713  : ج��و�ل 

+974 4945588  : فاك�س 

: 8941 - �لدوح�ة - قط��ر �ص . ب 

www.qcpa.net : لكرتوين �ملوقع �الإ

info@qcpa.net : لكرتوين �لربيد �الإ

�ملر��شات

تر�شل باإ�شم هيئة حترير �ملجلة على �لعنو�ن �لتايل:

ع���������������������������������������������������م���ال 
أ

�ال وز�رة  ب���������������������������رج 
ع�����ش��ر �حل����������ادي  �ل����������دور   - و�ل����ت����ج�������������������ارة 

ر�ء �لو�ردة يف �ملجلة ال تعرب عن وجهة نظر �ملجلة  óó �الأ
بل تعرب عن وجهة نظر �أ�شحابها.



االفتتاحية

ول من جملة “عامل املحا�سبة”،  اإنه ملن دواعي �سروري اأن ن�سع بني اأيديكم العدد الأ

وهي جملة مهنية متخ�س�سة تهتم ب�سكل خا�ص مبهنة املحا�سبة يف دولة قطر. وقد اأ�سهم 

من  املجال  هذا  يف  املتخ�س�سني  الكتاب  من  كوكبة  جملتكم  من  العدد  هذا  اإجن��از  يف 

اأكادمييني ومهنيني. وياأتي العدد يف ظل تطورات مهمة ت�سهدها مهنة املحا�سبة يف الدولة؛ 

عمال والتجارة يف تقدمي مقرتح قانون جديد لتنظيم  حيث �ساركت اجلمعية مع وزارة الأ

املهنة، ويف داخل هذا العدد مت ذكر اأهم ما مييز هذا امل�سروع اجلديد.

وقد نظمت اجلمعية العديد من الندوات واملوؤمترات التي ناق�ست عددًا من املو�سوعات 

تو�سيات  املناق�سات  هذه  اأثمرت  وقد  ال�سلة.  ذات  والقوانني  باملهنة  تتعلق  التي  املهمة 

ندوة  اجلمعية  نظمت  فقد  بها.  والرتقاء  باملهنة  النهو�ص  يف  ت�سهم  �سوف  واقرتاحات 

تعديالت  اإج��راء  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  واأمتنى  اجلمعيات،  قانون  حول  مهمة 

جوهرية على هذا القانون، ودعم اجلمعيات ب�سكل وا�سح من اأجل حتقيق اأهدافها وخدمة 

لروؤ�ساء جمعيات وهيئات املحا�سبة  ول  الأ ا�ست�سافت اجلمعية الجتماع  املجتمع. وكذلك 

واملراجعة لدول جمل�ص التعاون، ومت التفاق على عقد هذا الجتماع ب�سكل دوري كل �سنة 

لتوحيد اجلهود والعمل على تطوير املهنة من كل جوانبها يف املجل�ص. ويت�سمن هذا العدد 

التو�سيات التي مت التفاق عليها يف الجتماع. وعلى هام�ص هذا الجتماع عقدت اجلمعية 

ندوة مهمة حول م�ستقبل جمعيات وهيئات املحا�سبة واملراجعة يف دول املجل�ص، وقد �سارك 

بال�سفافية،  الندوة  هذه  ومتيزت  اخلليجية.  والهيئات  اجلمعيات  روؤ�ساء  من  نخبة  فيها 

واأ�سفرت عن بع�ص القرتاحات التي تدعو اإىل زيادة التن�سيق والتعاون بني تلك اجلمعيات 

وو�سوح العالقة بني الهيئة اخلليجية واجلمعيات الوطنية.

والتجارة  عمال  الأ وزارة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  نتقدم  اأن  املنا�سبة  بهذه  لنا  ويطيب 

مكانيات لإجناح جميع  لدعمها وم�ساندتها لنا وتوفري مقر دائم للجمعية وتقدمي كافة الإ

على هذا  داري��ة  الإ التنمية  معهد  اإىل  بال�سكر اجلزيل  كذلك  وتتقدم اجلمعية  اأن�سطتها. 

التعاون املتميز والتفهم للدور الذي ينبغي اأن تقوم به يف خدمة القت�ساد الوطني وت�سهيل 

مكانيات. عقد تلك الدورات يف قاعات املعهد املجهزة باأحدث الإ

من  لديهم  مبا  للم�ساركة  املهتمني  جميع  لدعوة  الفر�سة  ه��ذه  اأغتنم  اخلتام  ويف 

اإ�سهامات واقرتاحات لإجناح هذه املجلة وا�ستمرارها. 

د. خالد بن نا�شر �خلاطر



Q C P A

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Q C P A

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Q C P AQ C P A

�

بالتعاون  القطرية  القانونيني  املحا�سبني  عقدت جمعية 

مع اجلمعية العلمية للمحا�سبة بجامعة قطر وحتت رعاية 

�سالمي ندوة بعنوان: »م�ستقبل جمعيات  بنك قطر الدوىل الإ

فى  التعاون«  جمل�ص  دول  فى  واملراجعة  املحا�سبة  وهيئات 

غرفة جتارة و�سناعة قطر يف �سهر مار�ص املا�سى.

وافتتح الندوة الدكتور خالد بن نا�سر اخلاطر رئي�ص 

القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  اإدارة  جمل�ص 

بال�سكر  وتقدم  واحل�سور،  امل�ساركني  بال�سادة  مرحبا 

وكذلك  الندوة،  لرعايته  �سالمي  الإ ال��دوىل  قطر  لبنك 

طالب وطالبات جامعة قطر الذين �ساركوا باحل�سور. 

الو�سع  على  التعرف  اإىل  تهدف  ال��ن��دوة  اأن  واأو���س��ح 

دول  فى  واملراجعة  املحا�سبة  وهيئات  للجمعيات  احلاىل 

جمل�ص التعاون وامل�ساكل والتحديات التى تواجهها وتقدمي 

فى  اجلمعيات  هذه  ت�ساعد  التى  والتو�سيات  القرتاحات 

وحث  بها.  والرت��ق��اء  املهنة  تطوير  نحو  واجباتها  اأداء 

واحلوار  املناق�سة  على  امل�ساركني  اخلاطر  خالد  الدكتور 

البناء لتحقيق الهدف من اللقاء. 

الزرعونى  الكرمي  عبد  الدكتور  الول  املتحدث  وكان 

وم��دق��ق��ى  امل��ح��ا���س��ب��ني  جمعية  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 

عنوان:  حتت  حديثه  بداأ  والذى  الماراتية،  احل�سابات 

واملراجعة...  للمحا�سبة  اخلليجية  املهنية  »اجلمعيات 

ثالثة  على  الزرعونى  الدكتور  وركز  الطموح«   - الواقع 

وال��واق��ع  اخل��ارج��ي��ة،  والتحديات  املهنة  ه��ى:  حم���اور، 

واأ�سار  والتو�سيات.  واملقرتحات  الداخلية،  والتحديات 

اإىل غياب الوعي باملهنة ودورها احليوي، وغياب الدور 

يف  والق�سور  املهنية،  للجمعيات  والر�سمي  القانوين 

حمدودية  مثل  للمهنة  املنظمة  والت�سريعات  القوانني 

�سرط  م��ث��ل  املجحفة  وال�����س��روط  امل��ن��ظ��م��ة،  ال��ق��واع��د 

حيث  الرتخي�ص  و�سهولة  وال���س��ت��ث��ن��اءات،  »ال��ت��ف��رغ«، 

وعدم  املقننة،  غري  واخل��رة  لذلك،  امتحان  يوجد  ل 

املهنية،  امل�سوؤولية  و�سعف  امل�ستمر،  التعليم  ا�سرتاط 

للموؤ�س�سات  املدققة  اخلتامية  احل�سابات  اإلزامية  وعدم 

و�سعف  وامل��ادي،  الر�سمي  الدعم  و�سعف  وال�سركات، 

الكوادر  واإحجام  وغياب  التطوعي،  الجتماعي  الوعي 

و�سيطرة  للمهنة،  والت�سويق  التوا�سل  و�سعف  الفاعلة، 

والنق�ص يف عدد  جنبية،  الأ مكاتب املحا�سبة واملراجعة 

ثم  وخمرجاته.  املحا�سبي  التعليم  و�سعف  املحا�سبني، 

اخلليجية  الهيئة  واقع  اأن  اإىل  الزرعونى  الدكتور  اأ�سار 

اأقل من طموحها ب�سبب عديد من املعوقات اأهمها: عدم 

وجود  وعدم  واملادي،  املعنوي  الدعم  ك�سب  على  القدرة 

خرى، وعدم  اآليات عمل م�سرتكة مع اجلمعيات املهنية الأ

الدكتور  تقدم  ثم  القبول.  ذات  اجلوانب  على  الرتكيز 

خا�سة  بني  �سنفها  التو�سيات  من  مبجموعة  الزرعونى 

وعامة واأخرى تخ�ص الهيئة. ومتثلت التو�سيات اخلا�سة 

هيئة  واإيجاد  القرار،  اأ�سحاب  مع  التوا�سل  �سرورة  فى 

ر�سمية ذات �سلطة، وا�ستقطاب العنا�سر املهنية املميزة، 

وع��ق��د ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون خا�سة ف��ى جم��ال ال��ت��دري��ب. 

وبرامج  وف��اع��ل،  ك��فء  تنفيذي  جهاز  وج��ود  و���س��رورة 

التو�سيات  اأما  امل�ستويات.  توعوية عن املهنة على جميع 

امل�ساءلة  وزيادة  املوازي،  التدقيق  تبني  فت�سمل:  العامة 

التعليم.  نظام  وتطوير  التوطني،  واإلزامية  القانونية، 

الت�سويق  ب�سرورة  حديثه  الزرعونى  الدكتور  واختتم 

املهنية  واجلمعيات  الهيئة  بني  العالقة  وتفعيل  للهيئة، 

خرى، والرتكيز على اجلوانب �سهلة القبول و�سرورة  الأ

وجود جهاز تنفيذي فاعل. 

�ستاذ حممد الهاجرى رئي�ص جمل�ص اإدارة  وحتدث الأ

اأو�سح  حيث  الكويتية،  واملراجعني  املحا�سبني  جمعية 

اأن  ال�سعودية،  القانونيني  املحا�سبني  هيئة  با�ستثناء  اأنه 

العام  النفع  جمعيات  لقانون  تخ�سع  اجلمعيات  بقية 

وهي من �سمن موؤ�س�سات املجتمع املدين التي تقوم على 

اأ�سا�ص العمل التطوعي وتعمل حتت مظلة ورقابة وزارات 

ال�سوؤون الجتماعية والعمل اأوالتنمية الجتماعية ودورها 

والتوعية  ع�ساء  لالأ الجتماعية  ن�سطة  الأ على  يقت�سر 

وجه  على  اأع�سائها  وخدمة  للمجتمع  املهنية  م��ور  ب��الأ

�سهامات  والإ الب�سمات  بع�ص  لها  كان  وان  اخل�سو�ص، 

التدريبية  وال����دورات  العمل  وور����ص  ك��ال��ن��دوات  املهنية 

ب��اإب��داء  ح��ي��ان  الأ بع�ص  ف��ى  ا�ستحياء  على  وامل�ساركة 

جهزة احلكومية املخت�سة ببع�ص  الراأي املهني والفني لالأ

نظمة ذات ال�سلة مبهنة تدقيق احل�سابات.  القوانني والأ

بدول  املهنة  قوانني  اأن  اإىل  الهاجرى  �ستاذ  الأ واأ���س��ار 

اجلمعيات  لغالبية  مهني  دور  اأي  على  تن�ص  مل  اخلليج 

التطوعي  للعمل  �سحيح  فهم  يوجد  ل  واأن��ه  اخلليجية، 

باجلمعيات،  العاملة  باللجان  ول  دارات  الإ مبجال�ص  ل 

وهو  الوقت  وتوافر  والعطاء  الرغبة  توافر  من  لبد  اإذ 

فقط.  اأوثالثة  فردين  على  يقوم  فالعمل  مفقود،  ن�سبيا 

خر  جهزة احلكومية بالطرف الآ واأو�سح الهاجرى اأن الأ

من املعادلة وامل�سئولة عن مهنة تدقيق احل�سابات نف�سها 

تعاين نق�سا حادا بالكفاءات واخلرات املطلوبة للقيام 

والتدريب  داء  الأ بالدور املطلوب منها من متابعة جودة 

اأعمالهم  وم��راج��ع��ة  امل��ك��ات��ب  على  وال��رق��اب��ة  امل�ستمر 

وميزانيات ال�سركات قبل اعتمادها.

بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة وبرعاية بنك قطر الدولي اإلسالمى تم عقد ندوة بعنوان:

»مستقبل جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون «
الهاجري : دعوة قطر تمثل أكبر دليل على فقدان التواصل بين الجمعيات والهيئة الخليجية

ت
وا

ند

 �أمين �شق�������ر

المحاســبة  جهــود متميــزة لهيئة 
بدول التعاون خالل الفترة الماضية

الراشد : لم تحصل الهيئة على الدعم المالي المعتمد لها إال من السعودية وقطر
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بها  اأريد  حق  كلمة  التفرغ  �سرط  اأن  الهاجرى  ويرى 

باطل، وتو�سع بها امل�سرع كثريا لدرجة عزوف املواطنني 

التجارة  وزارة  اأن  واأو���س��ح  باملهنة.  الن��خ��راط  ع��ن 

واأن  املهنة،  على  املهيمنة  هي  املجل�ص  بدول  وال�سناعة 

اإيرادات اجلمعيات �سئيلة جدا ول متكنها من اأداء الدور 

املطلوب منها على الوجه املاأمول. ومع غياب التفرغ فهذه 

دارة  لإ منا�سبة  كفاءات وخرات  تعيني  امل��وارد ل حتقق 

من  اأن�سئت  التى  غرا�ص  والأ الطموحات  وحتقيق  العمل 

اأجلها اجلمعيات. كما بني الهاجرى اأن هناك غيابا تاما 

عن رقابة مراقبي احل�سابات ومكاتب التدقيق يف اأغلب 

دول املجل�ص. وتطرق الهاجرى اإىل معوقات العمل املهنى 

اجلمعيات  دارة  لإ التفرغ  عدم  اأن  مو�سحا  املتخ�س�ص 

تواجه  ع��وائ��ق  اأه��م  هما  املالية  امل���وارد  اإىل  والف��ت��ق��ار 

اجلمعيات املهنية بدول اخلليج. وطالب الهاجرى بتغيري 

جمعيات  اإىل  للتحول  للجمعيات  القانونية  الكيانات 

مهنية م�ستقلة تعتمد على اأع�سائها املهنيني، كاأن تفر�ص 

ر�سوم منا�سبة على مدققي احل�سابات ومكاتب التدقيق 

بالنموذج  وا�ستدل  باملكتب.  العاملني  وعدد  حلجم  تبعا 

نظمة  الأ ال�سعودي واعتره خيارا ممتازا يتوافق مع كل 

يجمع  واإمنا  للهيئة  كامال  ا�ستقالل  لي�ص  فهو  اخلليجية 

بني الثنني ووجود التمثيل احلكومي مفيد من عدة نواحي 

الهيئة وكذلك قوة  باأن�سطة  للقيام  الالزم  التمويل  منها 

املهنيني  اأن وجود  قراراتها، يف حني  اإتباع  ل��زام على  الإ

بالنواحي  لهم  الفر�سة  �سيعطي  دارة  الإ جمل�ص  �سمن 

القرارات.  على  والفنية  املهنية  للهيمنة  واملهنية  الفنية 

خ�ص  الأ وعلى  املهنية  اجلمعيات  من  الهاجرى  وطلب 

قليمية والعربية اأن تكون لها م�ساركة فعالة باملنظمات  الإ

املعايري  وجمل�ص  للمحا�سبني،  الدويل  كالحتاد  الدولية 

املعايري  ومراجعة  اإ�سدار  مبرحلة  ب�سمة  لها  تكون  واأن 

لهيئة  بالن�سبة  اأم��ا  للتطبيق.  اإق��راره��ا  قبل  اجل��دي��دة 

املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�ص التعاون اخلليجي، فقد 

للجمعيات  ال�سحيح  التمثيل  غياب  اإىل  الهاجرى  اأ�سار 

انعقاد  واأن  دارة.  الإ ومبجل�ص  العامة  باجلمعية  املهنية 

اجلمعية العمومية كل �سنتني ت�سعف القرارات. واأو�سح 

دول  اأفرع يف  للهيئة  يكون  اأن  الرغم من جواز  على  اأنه 

ن، مما قد يعك�ص  اأنه مل يتحقق ذلك اإىل الآ اخلليج اإل 

تخوفا من هيمنة الهيئة على اجلمعيات الوطنية. واأ�سار 

املعنية  واجل��ه��ات  اجلمعيات  بني  التن�سيق  فقدان  اإىل 

بتطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة واملحا�سبني املمار�سني. 

واأو�سح اأن عديد من املواد مل يتم تفعيلها كما ينبغى، مثل 

املادة )6( والتى تن�ص على اأنه ل ت�سري قرارات الهيئة 

اإقرارها  بعد  اإل  املهنية  والقواعد  باملعايري  يتعلق  فيما 

واختتم  ع�ساء.  الأ الدول  املخت�سة يف  اجلهات  قبل  من 

�سقاء اليوم يف قطر متثل  باأن دعوة الأ الهاجرى حديثه 

والهيئة  اجلمعيات  بني  التوا�سل  فقدان  على  دليل  اأكر 

اخلليجية ومبادرة ي�سكرون عليها ل�سد هذا الفراغ، الذي 

ه. عقدنا اآمال كبرية على الهيئة اأن متالأ

�ستاذ الدكتور اأ�سامة احليزان اأ�ستاذ  املتحدث الثالث الأ

حديثه  ا�ستهل  وال��ذى  �سعود  امللك  جامعة  فى  املحا�سبة 

بعنوان: “هيئة املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�ص التعاون : 

» نظرة... من جتربة �سخ�سية« حيث بداأ بنبذة تاريخية 

عن تطوير املهنة فاأو�سح اأنه فى عام 1982م وافق املجل�ص 

عام  وف��ى  والرتخي�ص،  الت�سجيل  ب��اب  فتح  على  على  الأ

ال�سعودية  العربية  باململكة  التجارة  وزارة  قدمت  1984م 

املهنة  تطوير  على  عملها  نتائج  التجاري  التعاون  للجنة 

الذي �سمل مقومات املهنة وقامت جلنة من دول املجل�ص 

التجاري  التعاون  اأقرت جلنة   1987 عام  ويف  بدرا�ستها، 

املحا�سبني  وترخي�ص  لت�سجيل  ال���س��رت���س��ادي  النظام 

لدرا�سة  املجل�ص  دول  من  جلنة  ت�سكيل  ومت  القانونيني 

تاأ�سي�ص  التفاق على  1990م مت  املهنة. يف عام  مقومات 

�سا�سي لها. هيئة مهنية واإعداد م�سروع النظام الأ

على  التجاري  التعاون  جلنة  وافقت   1998 عام  ويف 

على  �سا�سي للهيئة، واعتمده املجل�ص الأ م�سروع النظام الأ

العامة  مانة  الأ دعت  2001م  عام  ويف  التعاون.  ملجل�ص 

ول للجمعية العمومية،  ملجل�ص التعاون لعقد الجتماع الأ

وبداأت الهيئة عملها. ويف عام 2003م قام جمل�ص اإدارة 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  يف  والبدء  باعتماد  الهيئة 

منتجات  احليزان  الدكتور  وا�ستعر�ص  للهيئة.  وىل  الأ

اخلطة ال�سرتاتيجية للهيئة فى ت�سل�سل على النحوالتاىل: 

معايري  ث��م  امل��ال��ي��ة،  للمحا�سبة  الفكري  ط���ار  الإ و�سع 

واآداب  �سلوك  قواعد  ثم  املراجعة،  ومعايري  املحا�سبة 

التدريب  الزمالة، ثم  ل�سهادة  التاأهيل املهني  املهنة، ثم 

داء  الأ مراقبة  وب��رام��ج  معايري  ثم  امل�ستمر،  والتعليم 

املهنة،  ملزاولة  املوحد  ال�سرت�سادي  النظام  ثم  امله��ني، 

ثم اإن�ساء مركز الدرا�سات واملعلومات، ثم اإ�سدار ن�سرة 

خبارية، ثم و�سائل التطوير امل�ستمر/ التنظيم  الهيئة الإ

هذا  انتقد  احليزان  الدكتور  اأن  غري  للهيئة.  الداخلي 

اأن  املفرو�ص  من  اأنه  وراأى  اخلطة،  ولويات  لأ الت�سل�سل 

العمل،  وور�ص  والندوات  اللقاءات  بعقد  ولويات  الأ تبداأ 

خبارية ومركز الدرا�سات واملعلومات  واإ�سدار الن�سرة الإ

وو�سائل التطوير امل�ستمر/ التنظيم الداخلي للهيئة. ثم 

ع�ساء  ت�ساءل الدكتور احليزان، هل قامت كل الدول الأ

قامت  وه��ل  الهيئة؟  لتمويل  املعتمدة  ح�ستها  ب��دف��ع 

يجب؟  كما  منتجاتها  وت�سويق  الإعالمي  بدورها  الهيئة 

تواجه  التى  املعوقات  اأهم  اإىل  الت�ساوؤلت  بهذه  م�سريا 

مبجموعة  احليزان  الدكتور  وتقدم  الهيئة.  دور  تفعيل 

مع  بقرب  والعمل  التن�سيق  اإىل  الداعية  التو�سيات  من 

ال��دورات  بعقد  فاأو�سى  الوطنية.  والهيئات  اجلمعيات 

ال�ست�سارات  وتقدمي  الهيئة،  تعتمدها  التي  التدريبية 

املهنية للهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، ومتثيل 

يف  وامل�ساركة  الدولية،  املحا�سبية  الهيئات  يف  ال��دول 

املهنة  باأهمية  الوعي  وزي��ادة  الزمالة،  اختبارات  تنفيذ 

العمل،  وور�ص  واملحا�سرات  الندوات  وعقد  الدولة،  يف 

واختيار القيادات العاملة بالهيئة، ودعم ح�سول الهيئة 

على الدعم املايل املعتمد لها من الدول.

وحتدث الدكتور حممد ال عبا�ص يف ورقته عن العالقة 

بني الهيئة واجلمعيات والهيئات الوطنية واأ�سار اىل بداية 

احلايل  الو�سع  بتقييم  وق��ام  اخلليجية  الهيئة  تاأ�سي�ص 

للجمعيات املهنية يف دول املجل�ص واأثرها يف تطوير املهنة 

يف اخلليج وكذلك عر�ص ومناق�سة اف�سل ال�سبل لتنظيم 

تبنت  الهيئة  ان  اىل  وا�سار  باجلمعيات.  الهيئة  عالقة 

بينها  العالقة  تنظيم  لدرا�سة  م�سروعا  2003م  عام  يف 

وبني اجلمعيات والهيئات املهنية يف دول جمل�ص التعاون 

ومت تكليف الدكتور حممد ال�سهلي للقيام بتلك الدرا�سة 

وطور الدكتور ال�سهلي ا�ستبيانا لتحقيق اأهداف الدرا�سة 

يف  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  على  الدرا�سة  نتائج  وعر�ست 

عام 2004 و�سكل جمل�ص الهيئة جلنة لو�سع اآلية لتنظيم 

العالقة بني الهيئة واجلمعيات والهيئات الوطنية .

الرا�سد  عبدالعزيز  الدكتور  ال�ستاذ  �سعادة  و�سارك 

لدول  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

جهودا  هناك  ان  اىل  وا�سار  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

وحث  املا�سية  الفرتة  خ��الل  الهيئة  بها  قامت  متميزة 

م�ساكل  وهناك  الهيئة  موقع  على  الطالع  على  اجلميع 

امل��ايل  ال��دع��م  على  حت�سل  ومل  الهيئة  واج��ه��ت  مالية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  من  اإل  الدول  من  لها  املعتمد 

الهيئة  بها  التي قامت  الدرا�سة  اأهمية  واأكد  ودولة قطر 

والهيئات  اجلمعيات  وب��ني  بينها  العالقة  تنظيم  ح��ول 

واأو�سح بان ما قامت به  التعاون  املهنية يف دول جمل�ص 

للهيئة  البداية من عمل اخلطة ال�سرتاتيجية  الهيئة يف 

ومعايري  املالية  للمحا�سبة  الفكري  طار  الإ بو�سع  والبدء 

املحا�سبة ومعايري املراجعة وقواعد �سلوك واآداب املهنة 

خرى. ن�سطة الأ كان �سروريا ومهما للقيام بالأ

ت
وا

ند

مجلة فصلية تصدرهـــــــــا جمعية المحاسبين القانونيين القطرية - العــــــــــــدد األول - مــــــــــايو -  سبتمبر 2010

: د.الخـــــاطر 
- هدفنا االرتقاء وتطوير مهنة 

المحاسبة.
- شرط التفرغ توسع بها المشرع 

كثيرًا لدرجة عزوف المواطنين 
عن االنخراط في المهن

: د.الزرعونى 
- ضرورة تفعيل العالقة بين الهيئة 

والجمعيات المهنية األخرى.

الحيزان : هل قامت الهيئة بدورها اإلعالمي وتسويق منتجاتها كما يجب
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الدكتور عبد الكرمي الزرعونى رئي�ص جمل�ص اإدارة 

ان  ماراتية  الإ و مدققى احل�سابات  املحا�سبني  جمعية 

الظروف  رغم  باأبنائها  ال  ترتقى  لن  املحا�سبة  مهنة 

ال�سعبة واملعوقات .

ع��امل   « ملجلة  ح���وار  ف��ى  ال��زرع��ون��ى  د.  واأع�����رب 

املحا�سبة« عن تفاوؤله رغم كل ال�سعوبات التي تواجه 

مارات اأو دول جمل�ص  مهنة املحا�سبة �سواء فى دولة الإ

التعاون  اخلليجي ..مطالبا من اجلميع حتمل امل�سوؤولية 

يام . جلني ثمار هذا العمل فى يوم من الأ

اإىل  بالنتماء  جميعا  نت�سرف  نحن   « وق��ال 

من  اليوم  ن�سحي  ان  ويجب  املحا�سبة  مهنة 

ميل  لف  الأ رحلة  لن  القادمة  جيال  الأ اجل 

�ست�ساهم يف  ال��ي��وم  وخ��ط��وة  خ��ط��وة  ت��ب��داأ 

الرتقاء باملهنة  وفيما يلي ن�ص احلوار .

مهنة  و���ش��ع  ع��ن  حدثنا  �ل��ب��د�ي��ة  ف��ى   °
عامة  ب�شفة  �خلليج  دول  فى  �ملحا�شبة 

مار�ت �لعربية ب�شفة خا�شة ؟ ودولة �الإ

و�سع اجلمعيات املهنية يف دول اخلليج مت�سابه   °
لها  هيئة  لوجود  ال�سعودية  العربية  اململكة  با�ستثناء 

العديد  تعانى  اجلمعيات  باقي  ولكن  ر�سمية  �سلطة 

وينظر  ر�سمية  �سلطة  لها  لي�ص  اإن  ومنها  امل�ساكل  من 

اإليها كجمعيات نفع عام لي�ص جمعية مهنية يناط بها 

عملية تنظيم املهنة فى دول اخلليج وهذه هي امل�سكلة 

الكبرية.

م��ن هذه  م��ا ه��و املطلوب  امل��ط��روح الن  وال�����س��وؤال 

كجمعية   اليها  النظر  اأم  املهنة  تنظيم  هو  هل  الهيئة 

والوا�سح وجود خلل كبري يف هذه  ولكن من  نفع عام 

املنظومة .

° ما هو �لدور �لذي تقوم به �جلمعيات �ملهنية 
يف دول �خلليج ؟

التدريب  مثل  الب�سيطة  ن�سطة  الأ يتجاوز  ل   °
فاعل  دور  لها  لي�ص  ولكن  والجتماعات  وال��ل��ق��اءات 

للم�ساكل  والت�سدي  املهنة  تنظيم  ق�سية  يف  ور�سمي 

وهناك  اخلليج  دول  فى  واملهنيني  املهنة  تواجه  التي 

وفى  وجم���الت،  تدريبية  ودورات  ون����دوات  اأن�سطة 

مارات قطعنا �سوط كبري فى هذا املجال عن طريق  الإ

فى  الر�سمية  الهيئات  مع  والتوا�سل  الندوات   تنظيم 

للمهنة  اجلديد  امل�سروع  �سياغة  يف  وامل�ساركة  الدولة 

مور  الأ ملناق�سة  والعدل  القت�ساد  وزارة  والتوا�سل مع 

التي تخ�ص املهنة واملهنيني .

دولة  �ل��ذي تقدمه  �مل��ايل  �لدعم  م��اذ� عن   °
مار�ت للجمعية ؟ �الإ

تواجه  ال��ت��ي  امل�ساكل  اك��ر  م��ن  امل���ايل  ال��دع��م   °
املايل هو ع�سب جناح اجلمعية  الدعم  اجلمعية لن 

واحلقيقية الدعم حمدود جدا للجمعية ل يتجاوز 70 

الع�سوية  ر�سوم  والباقي من خالل  �سنويا  درهم  الف 

امل�سكلة حتد كثري جدا  التدريبية وهذا  وال��دورات 

من دور اجلمعية .

واجلمعيات املهنية ب�سفة عامة حتتاج اىل 

وقدرة  كفاءة  ذو  عايل  تنفيذي  جهاز 

دارية لتنفيذ  واإعداد  الكوادر الإ

ال��رام��ج ول��ك��ن يف 

اإط��ار 

ال�������دع�������م 

امل���������ادي ال��ق��ل��ي��ل 

ال��ق��ي��ام  اجل��م��ع��ي��ة  ت�ستطيع  ل 

بواجباتها خلدمة مهنة املحا�سبة 

مارات يتجاوز 850  وعدد اأع�ساء اجلمعية فى الإ

3 فئات هم املواطنون والع�سوية  ع�سوا مق�سمني اىل 

املنت�سبة لغري املواطنني والع�سوية الفخرية لل�سخ�سيات 

مهما  ولكن  املهنة  دعم  ق�سية  فى  دور  لها  كان  التي 

بالغر�ص  تفي  ول  قليلة جدا  الع�سوية  فر�سوم  كان، 

اجلوانب  بع�ص  تغطى  التدريبية  ال���دورات  ان  اإل 

ال�������ت�������ى حت����ت����اج 

ال��ي��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة 

اىل  ���س��اف��ة  ب��الإ

امل�������وؤمت�������رات 

تعقدها  التى 

اجل���م���ع���ي���ة 

وه�������ن�������اك 

دع�������م م��ن 

امل��وؤ���س�����س��ات 

وه����و م�����س��در دخ��ل 

ع���ب���اء  ج��ي��د مل���واج���ه���ة الأ

املالية .

° ماذ� عن دور هيئة �ملحا�شبة �خلليجية فى 
تطوير �ملهنة ؟

وب��داأت   1998 ع��ام  اأن�سئت  عندما  الهيئة  ان   °
كبرية  اآم��ال  هناك  وك��ان   2001 ع��ام   عملها  تبا�سر 

د. عبد الكريم الزرعونى
رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين و مدققى الحسابات اإلماراتية لمجلة عالم المحاسبة

حو�ر - �أمين �شقر
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املهنة خ�سو�سا  لعملية تنظيم  للت�سدي  معقود عليها 

اأن�سئت بقرار من جمل�ص التعاون اخلليجي وقد  واإنها 

اكت�سبت الهيئة ال�سفة القانونية الر�سمية التي يفرت�ص 

اأن تقوم بدور فى دول التعاون .

املنظومة  ا�ستكمال  على  يقوم  دوره��ا  اإن  واعتقد 

اأين  املطروح  ال�سوؤال  ولكن  املهنة  لتنظيم  املتكاملة 

ناحية  من  النظرية  م��ور  الأ ا�ستكمال  بعد  األن  نحن 

ورقابة  واملحا�سبة  املراجعة  ومعايري  املوحد  النظام 

مت  ال��ذي  م��ا  ولكن  امل�ستمر  والتعليم  املهني  داء  الأ

الواقع، فالهيئة تعانى م�سكلة عدم  تنفيذه على ار�ص 

الت�سويق لنف�سها لك�سب الدعم املعنوي واملادي فى دول 

الهيئة  اإن�ساء  من  �سنوات  ت�سع  وبعد  والهيئة  اخلليج 

على  حتقق  مما  بكثري  اأك��ر  م���ال  والآ الطموح  كانت 

ار�ص الواقع ب�سبب امل�ساكل التى واجهتها وعلى راأ�سها 

طريقهم  على  عرة  حجر  كانت  التى  املادية  امل�ساكل 

مما حد  كثريا من طموحهم .

اخلليجية  الهيئة  اعتقادي  ف��ى  الثانية  وامل�سكلة 

وه��ذه  العمل  هيكلة  ف��ى  النظر  اإع����ادة  اإىل  حت��ت��اج 

جمل�ص  دول  جمعيات  فى  اأي�سا  موجودة  �سكالية  الإ

نه بدون وجود جهاز تنفيذي فاعل  التعاون اخلليجي لأ

ن�ستطيع  ل  املو�سوعة  ال�سرتاتيجيات  بتنفيذ  للقيام 

مام. التقدم لالأ

بت�سكيل  يقوم  جمل�ص  هناك  احل��ايل  الو�سع  الن 

املجل�ص  فى  فالعمل  فاعلة  غري  اللجان  وه��ذه  جل��ان 

من  عالية  درج��ة  على  تنفيذي  جهاز  اىل  يحتاج 

غري  وه��ذا  ال��ق��رارات  تنفيذ  ي�ستطيع  الكفاءة 

موجود على م�ستوى اجلمعيات او الهيئات .

° هل �لقو�نني و�لت�شريعات �ملتعلقة 
تطوير  على  ت�شاعد  باملحا�شبة 

�ملهنة ؟

° القوانني والت�سريعات املوجودة 
ي���وج���د ب��ه��ا ق�����س��ور ك��ب��ري ففى 

م�����ارات ال��ق��ان��ون ال���ذي �سدر  الإ

عام 1995 �سابه الكثري من النق�ص 

املهنة  تطوير  ع��دم  اىل  اأدى  ال��ذي 

مارات  مارات ويوجد فى الإ فى الإ

اجلهات  جميع  فيها  وممثل  للمحا�سبة  عليا  جلنة 

�سياغة  اإع���ادة  ومت  املحا�سبني  وجمعية  احلكومية 

القانون  فى  املوجودة  الثغرات  جميع  لتجاوز  القانون 

لتوفري  العاجل  القريب  يف  اإ���س��داره  ون��اأم��ل  احل��ايل 

املحا�سبة واحلديث  الرئي�سية لنطالق مهنة  القاعدة 

طار القانوين  الن عن منظومة متكاملة ت�ستمل على الإ

داء  والأ املطلوبة  واملعايري  املحا�سبني  لرتخي�ص 

املهني والتعليم امل�ستمر وهذه اأمور متكاملة ل يجوز 

نها �سل�سلة  الرتكيز على جانب وترك جانب اأخر لأ

لن  املهنة  فان  ت�ستكمل جميعا  واإذا مل  مرتابطة 

ترتقي اإىل امل�ستوى املطلوب منها .

�لعربي  �الحت����اد  دور  ع��ن  م���اذ�   °
�ملنوط  بالدور  يقوم  وهل  للمحا�شبني 

به ؟

الرتقاء  الهدف منه  العرب  املحا�سبني  احتاد   °
مبهنة املحا�سبة فى الوطن العربي ولكن هناك العديد 

واليات  امل��ادي  الدعم  مثل  تواجهه  التى  امل�ساكل  من 

العمل وبالتايل ل يوجد جهاز تنفيذي على قدر عايل 

معظم  تواجه  التى  امل�ساكل  وهى  والفهم  املقدرة  من 

الرغم  وع��ل��ى  العربية  ال���دول  جميع  ف��ى  اجلمعيات 

ان  اإل  باملهنة  الرتقاء  مكان  الإ بقدر  يحاول  انه  من 

الطموحات اكر بكثري .

و�ملر�جعني  �ملحا�شبني  هيئة  �جتماع  هل   °
لدول �لتعاون �شاهم فى �الرتقاء باملهنة؟

لبحث  قطر  دول��ة  من  جيدة  م��ب��ادرة  الجتماع   °
املهنة  ت��واج��ه  التي  امل�ساكل  ودرا���س��ة  املهنة  تطوير 

هداف كما  وكيفية الرتقاء بعمل اجلمعيات وحتقيق الأ

القانونيني  املحا�سبني  جمعية  نظمتها  التى  الندوة  ان 

التى تواجه  القطرية فر�سة لطرح امل�ساكل واملعوقات 

املهنة وما هى املقرتحات لتطوير العمل املهني فى دول 

مثل  الناجحة  التجارب  وا�ستعرا�ص  التعاون  جمل�ص 

جتربة اململكة العربية ال�سعودية التي اعترها جتربة 

ناجحة .

مار�ت  ° ما هو دور �ملكاتب �لوطنية فى دولة �الإ
جنبية ؟ فى ظل �ملناف�شة من �ملكاتب �الأ

مارات لي�ص لها دور  ° اجلمعية املهنية فى دولة الإ
العمل  جمال  ان  يعنى  وهذا  املهنة  تنظيم  فى  ر�سمي 

حمدود وهذا ما تعانيه مكاتب املحا�سبة فى دول جمل�ص 

التعاون لذلك هناك مناف�سة قوية بني املكاتب الوطنية 

ورغم  الكرى  املكاتب  خ�سو�سا  جنبية  الأ واملكاتب 

طار  الإ هذا  فى  تنفيذية  �سلطة  لها  لي�ص  اجلمعية  ان 

حلقة  وت��ك��ون  الوطنية  املكاتب  دع��م  حت��اول  اإن��ه��ا  ال 

امل�سوؤولة  الر�سمية  واجلهات  املكاتب  تلك  بني  الو�سل 

م��ارات واإعطاء الفر�ص  عن تنظيم املهنة فى دولة الإ

مكان يف دخول �سوق العمل  للمكاتب الوطنية بقدر الإ

ر�سمي  دور  وج��ود  ع��دم  فى  ج��دا  �سعب  م��ر  الأ ولكن 

للجمعية .

املحا�سبني  ق�سية  تواجهنا  ال��ت��ي  امل�ساكل  وم��ن 

وزارة  م��ع  بالتوا�سل  اجلمعية  قامت  وق��د  اخل���راء 

ت�سكيل  ومت  ظبى  اأب��و  وحماكم  دب��ي  وحماكم  العدل 

والظروف  العقوبات  جميع  لتدار�ص  م�سرتكة  جلنة 

واملواطن  عام  ب�سكل  املحا�سبني  اخلراء  تواجه  التى 

ن وهناك  الأ الق�سية  لهذه  تفهم  ب�سكل خا�ص وهناك 

اجلمعية  على  و�سيعر�ص  قانون  وم�سروع  مقرتحات 

دور  وجود  اأهمية  على  اأوؤكد  وهنا  لدور اجلمعية  وفقا 

ر�سمي للجمعية لتنظيم هذا اجلانب .

° م��ا ه��و �مل���اأم���ول م��ن م��ه��ن��ة �مل��ح��ا���ش��ب��ة يف 
�مل�شتقبل؟ 

° هذه املهنة لن ترتقي اإل باأبنائها رغم الظروف 
هذه  كل  رغ��م  ج��دا  متفائل  واأن��ا  واملعوقات  ال�سعبة 

ال�سعوبات، لذلك علينا حتمل م�سوؤوليتنا لكي جننى 

يام ونحن نت�سرف جميعا  ثمار هذا العمل يف يوم من الأ

اليوم  ان ن�سحي  املحا�سبة ويجب  اإىل مهنة  بالنتماء 

تبداأ  ميل  ل��ف  الأ رحلة  لن  القادمة  جيال  الأ اجل  من 

خطوة وخطوة اليوم �ست�ساهم فى الرتقاء باملهنة.

§ نتشرف جميعا باالنتماء إلى 
مهنة المحاسبة ورحلة األلف 

ميل تبدأ بخطوة 

§ وضع الجمعيات المهنية في 
دول الخليج متشابه باستثناء 

المملكة العربية السعودية

§ الدعم المالي من اكبر 
المشاكل التي تواجه جمعية 

المحاسبين في اإلمارات 

§ دور هيئة المحاسبة الخليجية 
هو استكمال المنظومة 

المتكاملة لتنظيم المهنة

§ الهيئة الخليجية تحتاج إلى 
إعادة النظر في هيكلة العمل

§ القوانين والتشريعات 
الموجودة بها الكثير من 

القصور 

§ الجمعية المهنية في دولة 
اإلمارات ليس لها دور رسمي 

فى تنظيم المهنة

§ الهيئة تعانى مشكلة عدم 
التسويق لنفسها لكسب 

الدعم المعنوي والمادي
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جلمعية  ول  الأ العمومية  اجلمعية  اجتماع  �سادق 

املحا�سبني القانونيني القطرية الذي عقد بقاعة ال�سيخ 

جدول  على  والتجارة  عمال  الأ بوزارة  جا�سم  بن  فهد 

على  وكذلك  دارة  الإ جمل�ص  قبل  من  املقدم  عمال  الأ

31 دي�سمر  املنتهية يف  ال�سنة  احل�ساب اخلتامي عن 

احلايل  للعام  التقديرية  املوازنة  م�سروع  واأقر   2009

�سافة اإىل اعتماد تعيني مراقب احل�سابات . بالإ

نا�سر  بن  خالد  للدكتور  بكلمة  الجتماع   ب��داأ  وقد 

اإن  فيها  ق��ال  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اخل��اط��ر 

حداثتها  رغم  القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية 

حتتل  اأن  يف  جنحت  انها  ال  املجاورة  للدول  بالن�سبة 

اهلل  بحمد  ومت  القطرية  ال�ساحة  على  كبرية  مكانة 

خالل  اجلمعية  وت�سعى  بل  م��ور  الأ من  العديد  اجن��از 

املحا�سبني  من  كبري  عدد  ا�ستقطاب  يف  املقبلة  الفرتة 

لالن�سمام اإليها وفق خطتها ال�سرتاتيجية يف ظل النمو 

الكبري الذي ت�سهده جميع القطاعات يف الدولة حاليا.

مراحل اشهار الجمعية 
وا�ستعر�ص د. اخلاطر املراحل التي مرت بها جمعية 

املحا�سبني القانونيني القطرية حتى مت اإ�سهارها للقيام 

جلنة  ت�سكيل  مت  حيث  حتقيقها  امل��رج��و  ه��داف  ب��الأ

وفى   2005 عام  مار�ص  للجمعية يف  �سا�سي  الأ النظام 

حل�سور  القطريني  املحا�سبني  دع��وة  مت   2005 يوليو 

الجتماع التاأ�سي�سي وكان الغر�ص من الجتماع عر�ص 

دارة  �سا�سي للجمعية واختيار اللجنة املوؤقتة لإ النظام الأ

اجلمعية التي تولت بعد ذلك ت�سجيل واإ�سهار اجلمعية 

�سا�سي  الأ والنظام  التاأ�سي�ص  عقد  وتقدمي  ومناق�سة 

للجمعية نيابة عن املوؤ�س�سني اإىل وزارة اخلدمة املدنية 

اإدارة  اإىل  اجلمعية  اإ�سهار  تقدمي طلب  ذلك  بعد  ومت 

ال�سوؤون الجتماعية بوزارة اخلدمة املدنية ومت ت�سكيل 

�سهار  جراءات املتعلقة بالإ فريق عمل ملتابعة واإنهاء الإ

 2007 عام  املدنية  اخلدمة  �سوؤون  وزي��ر  ق��رار  و�سدر 

جمل�ص  موافقة  بعد  اجلمعية  ت�سجيل  على  باملوافقة 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  عليه  و�سادق  ال��وزراء 

حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى ويف اأكتوبر 

2008 مت عقد اأول اجتماع جمعية عمومية ومت انتخاب 

اأول جمل�ص اإدارة للجمعية.

ان  القطريني  املحا�سبني  جمعية  رئي�ص  واأو���س��ح 

اأهداف اجلمعية تتمثل يف العمل على رفع م�ستوى املهنة 

والنهو�ص بها ون�سر الوعي املهني بني اأع�ساء اجلمعية 

واملحافظة على تقاليد املهنة واآدابها..وكذلك الرتقاء 

�سافة  ع�ساء اجلمعية .بالإ بامل�ستوى العلمي واملهني لأ

ع�ساء  لأ والثقافية  الجتماعية  اخلدمات  تقدمي  اإىل 

اجلمعية.وتوثيق العالقات بني اأع�ساء اجلمعية وتنمية 

روح التعاون بينهم.

وا�ستعر�ص د.اخلاطر اأن�سطة اجلمعية منذ انتخاب 

 2009 دي�سمر  حتى   2008 اأكتوبر  يف  دارة  الإ جمل�ص 

كان  للجمعية  مقر  على  احل�����س��ول  اأن  اإىل  م�سريا 

اإدارة اجلمعية-  وتكللت جهود جمل�ص  ول  الأ هاج�سنا 

من  عيني  دع��م  على  باحل�سول  تعاىل-  اهلل  بف�سل 

للجمعية  يتمثل يف مقر دائم  والتجارة  عمال  الأ وزارة 

اجلمعية  وتنتهز  والتجهيزات  مكانيات  الإ بكل  جمهز 

هذه الفر�سة لتتقدم بخال�ص ال�سكر والتقدير لوزارة 

عمال والتجارة على دعمهم املتميز للجمعية فى ظل  الأ

وت�سيد  مقر.  ل�ستئجار  للجمعية  ميزانية  وجود  عدم 

باإذن  له  املغفور  به  قام  الذي  البارز  بالدور  اجلمعية 

عمال  الأ وزي��ر  ثاين  اآل  جا�سم  بن  فهد   / ال�سيخ  اهلل 

والتجارة يف دعم اأن�سطة اجلمعية واحل�سول على هذا 

املقر املتميز .

نشاط الجمعية 
اإىل  اأ�سار د. اخلاطر  وعن بدايات اجلمعية املالية 

يف  النقدية  ر�سيد  وك��ان  ن�ساطها  ب��داأت  اجلمعية  ان 

على  اجلمعية  وح�سلت  ريال   1500 يتجاوز  ل  البنك 

دعم مايل من �سركة كيوتل بقيمة 50.000 ريال وذلك 

الن�ساط  اأوجه  على  وال�سرف  اجلمعية  اأن�سطة  لدعم 

دورات  بعقد  اجلمعية  وق��ام��ت  للجمعية.  املختلفة 

تدريبية �سارك فيها متدربون من خمتلف القطاعات. 

قامت  ريال كما   190.500 الدورات  اإيراد هذه  وكان 

للمحا�سبني  ول  الأ امللتقى  بعقد عدة ندوات، ومت عقد 

وبالتايل  اجلهات،  من  العديد  قبل  من  مالية  برعاية 

املالية  الرعاية  هذه  عن  اإي��رادات  للجمعية  توفر  فقد 

بلغ 131.500 ريال واأ�سهمت هذه املوارد يف اأن توا�سل 

رفع  وهو  �سا�سي  الأ لتحقيق هدفها  اجلمعية م�سريتها 

م�ستوى املهنة والرتقاء بها يف دولة قطر.

االجتماع االول للجمعية العمومية 
السعى إلى تعديل القوانين المتعلقة بالمهنة بمشاركة جميع األطراف

ت
عا

ما
جت

ا

دعم وتشجيع الكفاءات القطرية للعمل بمهنة مراجعة الحسابات من أولويات أهداف الجمعية
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أعضاء الجمعية 
اأع�ساء  اإجمايل  قائال:بلغ  اخلاطر  د.  وا�ستطرد 

والباقي  موؤ�س�سًا  65 ع�سوًا  منهم  95 ع�سوًا  اجلمعية 

العمومية.  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  حتى  جدد  اأع�ساء 

العاملني  ت�سجيع  على  للعمل  دارة  الإ جمل�ص  وي�سعى 

ال��ق��ط��ري��ني ممن  م��ن  وامل��راج��ع��ة  امل��ح��ا���س��ب��ة  مبهنة 

للت�سجيل يف ع�سوية اجلمعية  ال�سروط  تنطبق عليهم 

التي  املتعددة  ن�سطة  والأ اخل��دم��ات  من  لال�ستفادة 

باب  بفتح  اجلمعية  ق��ام��ت  وق��د  اجلمعية.  تقدمها 

وكذلك  للجمعية  الن�سمام  يف  للراغبني  الع�سوية 

اأ�سحاب  م��ن  باملهنة  العاملني  ت�سجيل  نحو  ال�سعي 

ع�سوية  يف  القطريني  غري  من  واخل��رات  الكفاءات 

خراتهم. من  لال�ستفادة  منت�سبة  كع�سوية  اجلمعية 

غلب  لأ ع�ساء  لالأ ع�سوية  بطاقات  اإ���س��دار  مت  كما 

اأع�ساء اجلمعية.

لجنة مشتركة
بتطوير  يرتبط  املهنة  تطوير  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

املهنة  حتكم  التي  بها  املتعلقة  والقوانني  الت�سريعات 

الذي  القت�سادي  التطور  بني  كبرية  فجوة  فهناك 

ت�سهده الدولة وو�سع املهنة الذى ظل بعيدا عن تلبية 

فاإن  عليه  .تاأ�سي�سًا  التطور  لهذا  املتزايدة  املتطلبات 

اجلمعية اقرتحت على �سعادة الدكتور خالد بن حممد 

وزير  باأعمال  القائم   - ال��دويل  التعاون  وزير  العطية 

جلنة  من  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل  والتجارة  ع��م��ال  الأ

القانونية  ال�سوؤون  واإدارة  القانونيني  املحا�سبني  قبول 

املحا�سبني  بجمعية  القانونية  ال�سوؤون  وجلنة  بالوزارة 

القانونيني القطرية على اأن تقوم هذه اللجنة مبناق�سة 

القرتاحات  وتقدمي  القانون  هذا  فى  الق�سور  اأوج��ه 

تتنا�سب  تعديالت  اإدخال  �ساأنها  التي من  والتو�سيات 

.وقد  قطر  دولة  ت�سهده  الذى  القت�سادي  التطور  مع 

وافق �سعادته م�سكورًا على ت�سكيل تلك اللجنة وخالل 

�سهر مار�ص 2010 �سوف تقدم اللجنة - باإذن اهلل - 

م�سروع تعديل القانون احلايل . واأ�سار التقرير اإىل ان 

هذا العام �سهد تد�سني املوقع اللكرتوين للجمعية فى 

يناير 2010 بهدف توفري املعلومات التى تتعلق باملهنة 

ن�سطة والفعاليات التي متار�سها اجلمعية . وكل الأ

تطلعات الجمعية المستقبلية
اجلمعية  تطلعات  ا�ستعرا�ص  مت  الجتماع  وبنهاية 

امل�ستقبلية حيث توا�سل اجلمعية م�سريتها نحو حتقيق 

ن�سطة املختلفة التى تقوم بها من  اأهدافها من خالل الأ

وحلقات  تدريبية  ودورات  وامللتقيات  الندوات  خالل 

نقا�سية و�سوف ت�سعى اجلمعية ب�سكل خا�ص اإىل العمل 

مب�ساركة  وذلك  باملهنة  املتعلقة  القوانني  تعديل  على 

طراف ذات العالقة من اأكادمييني ممار�سني  جميع الأ

وجهات ر�سمية على اأن تلبي تلك التعديالت املتطلبات 

واإعادة  الدولة.  فى  املهنة  وتنظيم  لتطوير  �سا�سية  الأ

بفتح  واملطالبة  للجمعية  �سا�سي  الأ النظام  يف  النظر 

باملهنة  واملهتمني  القطريني  غري  للمحا�سبني  املجال 

به  معمول  هو  كما  اجلمعية  لهذه  منت�سبني  كاأع�ساء 

لال�ستفادة  املحا�سبية  والهيئات  اجلمعيات  اأغلب  يف 

لهذه  ال�سامية  ه���داف  الأ يخدم  فيما  خراتهم  م��ن 

للعمل  القطرية  الكفاءات  وت�سجيع  .ودع��م  اجلمعية 

الوطنية  املكاتب  ودع��م  احل�سابات  مراجعة  مبهنة 

حثهم  و  ال��دول��ة  يف  املهنة  خدمة  يف  دوره���ا  وتفعيل 

بتلك  للعمل  امل��ت��م��ي��زة  ال��ك��ف��اءات  ا���س��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 

جميع  اإل����زام  على  العمل  اىل  ���س��اف��ة  ب��الإ  . امل��ك��ات��ب 

عمال ومكاتب املحا�سبة واملراجعة مبعايري  من�ساآت الأ

تعديل  باإجراء  واملطالبة  الدولية  والتدقيق  املحا�سبة 

التي مل  ال�سركات  قانون  من  رقم )146(  املادة  على 

امل�ستخدمة. املحا�سبية  املعايري  تلك  ماهية  حت��دد 

احلكومي  املحا�سبي  للنظام  احلايل  الو�سع  ودرا�سة 

فى دولة قطر، حيث يتم حتديد نقاط القوة وال�سعف 

والفر�ص والتحديات مبا ميكن من و�سع خطة لتطوير 

وحت�سني النظام املحا�سبي مبا يتواكب مع ر�سالة وروؤية 

دعوة  وكذلك  احلكومة.  وبرامج  و�سيا�سات  واأه��داف 

يف  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  احلكومية  اجلهات 

الدولة باعتماد جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية 

كهيئة ا�ست�سارية وتن�سيقية فيما يتعلق مبهنة املحا�سبة 

اأن�سطة  يف  امل�ساركة  وتفعيل   . ال��دول��ة  يف  واملراجعة 

وال�ستفادة من  والدولية  العربية  والهيئات  اجلمعيات 

مكانيات واخلرات املتوفرة لديها يف جمال تنظيم  الإ

الن�سمام  اإىل  ج��اد  ب�سكل  وال�سعي  املهنة  وتطوير 

لالحتاد الدويل للمحا�سبة.

ø المطالبة بفتح المجال 
للمحاسبين غير القطريين 

كأعضاء منتسبين 

ø عقد 11 دورة تدريبية متميزة 
بمشاركة 137 متدربا 

ø إجمالي أعضاء الجمعية 
95 عضوًا منهم 65 عضوًا 

مؤسسًا 

ø الهدف األساسي للجمعية 
رفع مستوى المهنة 

واالرتقاء بها 

ø لجنة للرقابة النوعية على 
مكاتب وشركات المحاسبة 

بقطر

ت
عا

ما
جت

ا

دراسة الوضع الحالي للنظام المحاسبي الحكومي والعمل على تطويره



Q C P A

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Q C P A

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Q C P AQ C P A

10

ت
وا

ـد
ــــ

ن

قامت اجلمعية خالل الفرتة املا�سية بعقد العديد من 

التى  املناق�سات  خالل  من  لنا  تبني  وامللتقيات  الندوات 

دارت فى هذه الفعاليات اأن هناك اأوجه ق�سور وا�سحة 

فى قانون تنظيم مهنة ومراقبة احل�سابات رقم 30 ل�سنة 

املهنة  تطوير  اأن  املعروف  وم��ن  قطر.  دول��ة  فى   2004

والتي  بها  املتعلقة  والقوانني  الت�سريعات  بتطوير  يرتبط 

حتكم املهنة فهناك فجوة كبرية بني التطور القت�سادي 

عن  بعيدا  ظل  ال��ذى  املهنة  وو�سع  الدولة  ت�سهده  ال��ذي 

تلبية املتطلبات املتزايدة لهذا التطور .

�سعادة  على  اقرتحت  اجلمعية  ف��اإن  عليه  تاأ�سي�سًا 

الدكتور / خالد بن حممد العطية وزير التعاون الدويل- 

جلنة  ت�سكيل  والتجارة   عمال  الأ وزي��ر  باأعمال  القائم 

واإدارة  القانونيني  املحا�سبني  قبول  جلنة  من  م�سرتكة 

القانونية  ال�سئون  وجلنة  ب��ال��وزارة  القانونية  ال�سئون 

بجمعية املحا�سبني القانويني القطرية على اأن تقوم هذه 

اللجنة مبناق�سة اأوجه الق�سور فى هذا القانون وتقدمي 

القرتاحات والتو�سيات التي من �ساأنها اإدخال تعديالت 

التطور القت�سادي الذى ت�سهده دولة قطر  تتنا�سب مع 

.وقد وافق �سعادته م�سكورًا على ت�سكيل تلك اللجنة   

انتهت اللجنة اإىل �سياغة م�سروع قانون جديد لتنظيم 

احلايل  القانون  حمل  ليحل  احل�سابات؛  مراجعة  مهنة 

مراقبة  مهنة  بتنظيم   2004 ل�سنة   30 رق��م  )القانون 

املخت�سني  على  امل�سروع  عر�ص  مت  وق��د  احل�سابات(، 

واأ�ساتذة املحا�سبة والقانون وذوي ال�ساأن من املحا�سبني 

عقدت  ن��دوة  خ��الل  من  بالدولة  املمار�سني  القانونيني 

و�سع  ومت   ، ال��وزارة  مببنى  فهد  ال�سيخ  املرحوم  بقاعة 

العديد من مالحظاتهم على م�سروع القانون يف العتبار 

و�سوًل اإىل ال�سياغة املثلى له، ومن اأهم ما مييز م�سروع 

القانون امل�سار اإليه، ما يلي:

1- تعديل عنوان القانون ليكون قانون »تنظيم مهنة 

مراجعة احل�سابات« بدًل من قانون »تنظيم مهنة مراقبة 

ن  لأ ن�سب؛  الأ العنوان  اأنه  لعتقادنا  وذلك  احل�سابات«، 

احل�سابات ُتراجع ول ُتراقب.

لقيد  ال����وزارة  تن�سئها  ال��ت��ي  ال�سجالت  ق�سر   -2

“�سجل  هما  فقط  �سجلني  على  القانونيني  املحا�سبني 

املحا�سبني  و”�سجل  املمار�سني”  القانونيني  املحا�سبني 

املتدربني،   �سجل  واإل��غ��اء  املمار�سني”،  غري  القانونيني 

الغالبية  مع  متا�سيًا  العاملية،  املحا�سبة  مكاتب  و�سجل 

م�سروع  ومنها  ال��دول  من  العديد  لت�سريعات  العظمى 

مراجعة  مهنة  مل��زاول��ة  امل��وح��د  )ال��ن��ظ��ام(  ال��ق��ان��ون 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  احل�سابات 

هو  العاملية،  املحا�سبة  مكاتب  �سجل  اإلغاء  من  والهدف 

تبنى  بعدما  لها  خا�ص  �سجل  اإف��راد  اإىل  احلاجة  عدم 

م�سروع القانون توحيد �سروط ممار�سة املهنة للمحا�سبني 

القانونيني غري القطريني، �سواء كانوا اأ�سخا�سًا طبيعيني 

عليهم  تطبق  موحدة  �سروط  بو�سع  وذلك  �سركات،  اأو 

دون متييز. 

3- اإعفاء املحا�سبني القانونيني القطريني من �سرط 

التفرغ، وذلك ملدة خم�ص �سنوات من تاريخ مزاولة املهنة، 

عفاء اإىل  يجوز مدها بقرار من الوزير، ويهدف هذا الإ

على  املبتدئني  القطريني  املحا�سبني  وحتفيز  ت�سجيع 

ال�ستمرار يف املهنة. 

�سركات  يف  القطري  ال�سريك  يكون  اأن  ا�سرتاط   -4

القانونيني  املحا�سبني  من  للمهنة  املمار�سة  الت�سامن 

املقيدين؛ وذلك بهدف منع ال�ستغالل ال�سيء للمهنة من 

رباح على  قبل غري املتخ�س�سني بتغليب احل�سول على الأ

داء . جودة الأ

ن�ص  داء:  الأ ج��ودة  ومراقبة  امل�ستمر،  التدريب   -5

القانوين  القانون على �سرورة ح�سور املحا�سب  م�سروع 

لعدد من الدورات والندوات حتددها جلنة قيد املحا�سبني 

القانونيني بالتعاون مع جمعية املحا�سبني القطرية، كما 

ن�ص على ت�سكيل جلان متخ�س�سة ت�سكل مبعرفة الوزير 

للتحقق من اأداء مكاتب املحا�سبة؛ وذلك بهدف الرتقاء 

باأداء املهنة يف الدولة.

بعدما  وذلك  ال�ستئنايف؛  التاأديب  جمل�ص  اإلغاء   -6

اأثبتت التجربة العملية عدم احلاجة اإليه، وكان الهدف 

من ت�سكيله �سمان حماية املحا�سب القانوين من �سدور 

التاأديب  جمل�ص  من  بحقه  عادلة  غري  تاأديبية  ق��رارات 

من  التظلم  باإمكانية  اجلديد  القانون  م�سروع  واكتفى   ،

ح��وال  الأ الوزير، ويف كل  اأم��ام  التاأديب  ق��رارات جمل�ص 

رقم  القانون  �سدور  بعد  الق�ساء  لرقابة  م��ر  الأ يخ�سع 

دارية. )7( ل�سنة 2007 ب�ساأن الف�سل يف املنازعات الإ

7- ن�ص م�سروع القانون على �سرورة التقيد ب�سلوك 

ومعايري  وامل��راج��ع��ة  املحا�سبة  ومعايري  املهنة  واآداب 

خرى املتعارف عليها  الرقابة النوعية والقواعد الفنية الأ

واملعتمدة يف دولة قطر .

8- تعديل اأو�ساع املحا�سبني القانونيني غري القطريني 

و�سركات املحا�سبة القائمة؛ وذلك بالن�ص على ا�ستمرار 

القانونيني  للمحا�سبني  ال�سادرة  بالرتاخي�ص  العمل 

له  املرخ�ص  يكون  اأن  �سريطة  القانون  ه��ذا  نفاذ  قبل 

مزاوًل للمهنة، مع التزام مكاتب املحا�سبة غري القطرية 

و�سركات الت�سامن القائمة مب�ساركة حما�سب اأو اأكر من 

مبزاولة  لهم  املرخ�ص  القطريني  القانونيني  املحا�سبني 

املهنة؛ وذلك خالل �سنتني من تاريخ العمل بهذا القانون 

لهم منتهيًا. ويهدف هذا  املمنوح  اأعتر الرتخي�ص  واإل 

ملكاتب  املكت�سبة  القانونية  املراكز  ا�ستقرار  اإىل  الن�ص 

القطرية  املحا�سبة  و�سركات  القطرية  غري  املحا�سبة 

لتوفيق  املطلوب  وال�سرط  بالقانون اجلديد،  العمل  وقت 

املحا�سبني  من  اأك��ر  اأو  واح��دًا  ت�سارك  اأن  هو  و�ساع  الأ

القانونيني القطريني املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة.

مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة مراجعي الحسابات

لجنة مشتركة من الجمعية ووزارة األعمال والتجارة أعدت المشروع
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عقدت جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية يوم  

2009/1/11م ندوة بعنوان )من يحا�سب املحا�سب 

القانوين( وقد اأدار اللقاء الدكتور رجب ال�سماعيل 

ع�سو جمل�ص جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية 

و اأ�ستاذ املحا�سبة يف جامعة قطر و�سارك يف التقدمي 

قانونيون  حما�سبون  املبارك  مكتب  رئي�ص  من  كل 

بن  يو�سف  �ستاذ  الأ بالريا�ص  ماليون  وم�ست�سارون 

اند  ديلويت  ملكتب  التنفيذي  واملدير  املبارك  حممد 

يو�سف  �ستاذ  الأ قدم  جاغوب  �سامر  �ستاذ  الأ تو�ص 

املحا�سب  يحا�سب  ))م��ن  بعنوان  عر�سًا  امل��ب��ارك 

القانوين: درا�سة عن اململكة العربية ال�سعودية(( 

القانوين وهو  للمحا�سب  العر�ص تعريفًا  وت�سمن 

وتعريفًا  واملراجعة،  املحا�سبة  مهنة  ميار�ص  من  كل 

من  جمموعة  متثل  والتي  واملراجعة  املحا�سبة  ملهنة 

يقدمها  التي  وعمليًا  فل�سفيًا  املرتابطة  اخلدمات 

القوائم  مراجعة  ومنها:  القانونيون  املحا�سبون 

بالقوائم  ال�سلة  ذات  خ���رى  الأ التقارير  املالية، 

امل��ح��دود،  والفح�ص  املحا�سبة  خ��دم��ات  امل��ال��ي��ة، 

ال�ست�سارية،  التاأكيدات، اخلدمات  خدمات فح�ص 

وا�ستعر�ص  ف���راد.  ل���الأ امل���ايل  التخطيط  خ��دم��ات 

مفهوم كل خدمة من هذه اخلدمات واملعايري املهنية 

التي حتكمها. ثم ا�ستعر�ص املبارك اللتزامات التي 

يتعني على املحا�سب القانوين اللتزام بها وت�سمل: - 

التزامات مهنية وتت�سمن )معايري املراجعة، فح�ص 

القواعد  املهنة،  واآداب  �سلوك  قواعد  التاأكيدات، 

معايري  امل�ستمر،  املهني  التعليم  لرنامج  املنظمة 

مراقبة  برنامج  املحا�سبة،  ملكتب  النوعية  الرقابة 

وت�سمل  نظامية  التزامات   - املهني(.  داء  الأ جودة 

ال�����س��ادرة  النظامية  املتطلبات  بجميع  الل��ت��زام 

املحا�سبني  نظام  ذلك  ومن  املخت�سة  اجلهات  عن 

ال�سركات،  نظام  التنفيذية،  ولئحته  القانونيني 

ال��ق��واع��د ال�����س��ادرة ع��ن هيئة ال�����س��وق امل��ال��ي��ة. - 

التزامات تعاقدية وتتمثل يف اللتزام بال�سروط التي 

والعميل  القانوين  املحا�سب  بني  عليها  التفاق  يتم 

تعاب، مدة اخلدمة.  وت�سمل نطاق العمل، الأ

اللتزامات  هذه  اإىل  اإ�سافة  اأنه  املبارك  واأو�سح 

يتمثل  �سرعي  التزام  لديه  القانوين  املحا�سب  فاإن 

اأم���ام اهلل  وي��ك��ون م�����س��وؤوًل عنها  م��ان��ة  يف حتمل الأ

�سبحانه وتعاىل. ثم تطرق اإىل العقوبات التي توقع 

نظمة  الأ يخالفون  الذي  القانونيني  املحا�سبني  على 

عقوبات  اإىل  العقوبات  هذه  وق�سم  املهنية  واملعايري 

يقاف عن مزاولة  نذار، الإ �سلوكية وت�سمل )اللوم، الإ

يقاف اأو ال�سطب(،  املهنة، �سطب القيد، ن�سر قرار الإ

ن�سر  الغرامة،  )ال�سجن،  وت�سمل  جزائية  وعقوبات 

اأمثلة  ا�ستعر�ص  ثم  الغرامة(.  اأو  ال�سجن  عقوبة 

خمالفة  ومنها:  العقوبات  لتوقيع  املوجبة  فعال  لالأ

واملراجعة  املحا�سبة  مهنة  مزاولة  املهنية،  املعايري 

دون احل�سول على ترخي�ص، مزاولة مهنة املحا�سبة 

واملراجعة بعد اإلغاء الرتخي�ص اأو �سطبه اأو انتهائه 

جراءات الالزمة للتجديد، فتح اأو اإن�ساء  ومل يتبع الإ

اأو اإدارة مكتب ملزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة دون 

اأو  للحقيقة  مطابقة  غري  بيانات  تقدمي  ترخي�ص، 

ا�ستعمال طرق غري م�سروعة كان من نتيجتها منحه 

اأدت  اأو  واملراجعة  املحا�سبة  مهنة  ملزاولة  ترخي�سًا 

و�سائل  و�سيلة من  ا�ستعمال  اإىل جتديد الرتخي�ص، 

الدعاية يكون من �ساأنها حمل اجلمهور على العتقاد 

باأحقيته يف مزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة خالفًا 

لقاب التي تطلق عادة  للحقيقة، انتحال لقب من الأ

على مزاويل مهنة املحا�سبة واملراجعة.

بمشاركة متخصصين فى مجال المحاسبة ندوة بعنوان

» من يحاسب المحاسب القانونى «

ت
وا

ـد
ــــ

ن

التزام  لديه  القانوني  المحاسب 
األمــانــة  تحمل  فــي  يتمثل  شــرعــي 
اهلل  أمـــام  عنها  مــســؤوالً  ويــكــون 

سبحانه وتعالى .
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العطية :
الشفافية هى العامل الرئيسى 

للحكم على األعمال واالحتيال 
والتزوير سرطان المجتمعات

د. رجب اإلسماعيل:
المدقق الداخلي ساهم بشكل كبير 

في تحديد مخاطر الشركة
أسعد كنعان :

قطر تطبق أحدث األنظمة العالمية 
في مجال التدقيق الداخلي

طالب �سعادة عبد اهلل بن حمد العطية نائب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء وزير الطاقة وال�سناعة من املدققني الداخليني بان 

يكونوا اكر حذرا واكر ا�ستباقا للحدث جتاه واجباتهم .. 

من  للتحذير  املنارة  ميثلون  احل�سابات  مراجعى  ان  موؤكدا 

يحققوا  ان  عليهم  ويجب  ال�سفن  تقابل  التى  مثل  املخاطر 

ومينعوا الحتيال والتزوير.

ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �سعادة  كلمة  فى  ذلك  جاء 

الذى  الداخليني،  للمدققني  الوطنى  املوؤمتر  افتتاحه  خالل 

تنظمه اجلمعية العلمية للمحا�سبة بجامعة قطر بالتعاون مع 

معهد املدققني الداخليني فرع قطر.

الف�ساد  ا�ست�سافة قطر ملوؤمتر مكافحة  العطية اىل  ونوه 

منذ فرتة لي�ست بطويلة .. م�سريا اىل مقولة ح�سرة �ساحب 

املفدى  البالد  امري  ثانى  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو 

بدون  الف�ساد  حماربة  عن  حديث  اأى  )ان  امل��وؤمت��ر  خ��الل 

تطوير الدوات التقليدية هو م�سيعة للوقت(.

عملية  ملقايي�ص  الو�سول  ���س��رورة  على  العطية  و���س��دد 

مثل  بايجاد  اجلميع  مطالبا  والحتيال..  التزوير  ملكافحة 

هذه املقايي�ص العملية والفعالة التى ت�ستطيع ال�سيطرة على 

م�سكلة الف�ساد والتزوير عامليا.

وقال نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الطاقة وال�سناعة: 

حيث  املجتمعات  ���س��رط��ان  هما  وال��ت��زوي��ر  الح��ت��ي��ال  »ان 

اي�سلندا  اىل  ولننظر  ال�سعوب  ث��روات  على  بالتغذية  يقوم 

ت��اأث��رت م��ن خماطر  وال��ي��ون��ان وبع�ص ال���دول الخ���رى ق��د 

ال�����س��وق .. م�����س��ريا اىل ق��ي��ام جل��ن��ة الم���ن وال��ت��ب��ادل فى 

الوليات املتحدة حاليا بتقدمي دعوى مدنية �سد جولدمان 

والف�ساد التزوير  مع  تت�سامح  لن  قطر  ان  وموؤكدا   �ساك�ص 

وم�ساعدة  ال�سوابط  بناء  على  احل�سابات  مراجعى  وحث 

اياهم  مطالبا   .. ال�سركات  حوكمة  ثقافة  لتح�سني  الدارة 

مبعاجلة مثل هذه المور وموؤكدا الدعم الكامل الذى توفره 

قطر لهم دائما للقيام بدورهم على اكمل وجه الذى �سيكون 

لها  التى  العاملية  التغريات  ب�سبب  الحيان  بع�ص  فى  �سعبا 

تاأثريات على كل منظمة.

مباأمن  كيان  او  �سركة  او  بلد  يوجد  »ل  العطية:  وق��ال 

للحكم  الرئي�سى  ال��ع��ام��ل  ه��ى  ال�سفافية  ان  راأي����ي  وف���ى 

ع��ل��ى الع���م���ال، وط��ال��ب ف��ى ال��ن��ه��اي��ة امل��دي��ري��ن واع�����س��اء 

بالعمل  احل�����س��اب��ات  م��راج��ع��ة  وجل����ان  الدارة  جم��ال�����ص 

ال��ق��ادم��ة. ل��الج��ي��ال  ارث  وت���رك  �سفافية  اك���ر   بطريقة 

عملية  بتو�سيات  امل��وؤمت��ر  يخرج  اأن  �سعادته  اأو���س��ى  كما 

وحقيقية وقابلة للتنفيذ.

وكان �سعادة عبد اهلل بن حمد العطية نائب رئي�ص جمل�ص 

كلمته  بداية  فى  قد رحب  وال�سناعة  الطاقة  وزير  ال��وزراء 

بقطر  الطلنطى  �سمال  كلية  برئي�ص  للموؤمتر  الفتتاحية 

العلمية  واجلمعية  الداخليني  امل��راج��ع��ني  معهد  وروؤ���س��اء 

للمحا�سبني.

للهياكل  اجليد  بالعمل  لفخور  »ان��ن��ى   : العطية  وق��ال 

تطوير  اج��ل  من  الكبري  اجلهد  عن  يعر  ال��ذى  التنظيمية 

مت  املنظمات  هذه  ان  على  عالمة  لمتنا  الرئي�سية  امل��وارد 

ان�ساوؤها لرتكز على تنمية وتطوير الطالب القطريني �سغار 

ال�سن للقيام بدورهم على اكمل وجه فى �سركاتنا ال�سخمة 

وموؤ�س�ساتنا احلكومية فعندما ي�ستطيع ال�سخا�ص ان يعروا 

عن انف�سهم ويقوموا باملناق�سة والتفاعل مع بع�سهم البع�ص 

 يعر هذا ب�سكل وا�سح عن م�ستوى الن�سج الذى و�سلوا اليه.

وا�ساف: »لقد تفح�ست برنامج املوؤمتر ولحظت ان حمتواه 

وبرناجمه ذو اأهمية خا�سة بعد الزمة املالية الخرية.

العلمية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأك��د  كلمته  ويف 

اأن  �سماعيل  الإ اهلل  عبد  رجب  د.  قطر  بجامعة  للمحا�سبة 

�سعبة  ظروف  يف  يعقد  الداخلني  للمدققني  الثاين  املوؤمتر 

على  اأب��واب��ه��ا  ت��دق  ت��زال  ل  املالية  زم���ة  الأ تداعيات  حيث 

 ال�سركات وهناك تاأثريات كبرية على الكثري من ال�سركات.

واأ�ساف: ان اأهم ما مييز هذا املوؤمتر هو الرتكيز على اأهم 

التحديات التي تواجه ال�سركات يف امل�ستقبل خ�سو�سا بعد 

زمة املالية العاملية. اإعالن الكثري منها اإفال�سها ب�سبب الأ

املدقق  مهنة  فان  ح��داث  الأ هذه  ظل  يف  انه  اإىل  واأ�سار 

بدرا�سة  لهتمامها  اكر  ودور  كبرية  اأهمية  لها  الداخلي 

على  وحر�سًا  امل�ستقبل  ال�سركة يف  تواجه  قد  التي  املخاطر 

نظمة ال�سليمة. قيام ال�سركة باإتباع القوانني والأ

حتديد  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  الداخلي  املدقق  ان  وق��ال 

انه  اإىل  م�سريا  العامة..  اأهدافها  ال�سركة وحتقيق  خماطر 

املعنية  العامة  ال��ور���ص  من  العديد  عقد  امل��وؤمت��ر  خ��الل  مت 

�ستعود  ال��ور���ص  ه��ذه  اأن  وم��وؤك��دا  املخاطر  تلك  مبواجهة 

قطر دول��ة  يف  العاملة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  على   بالنفع 

واأو�سح اأن هناك العديد من امل�ساركني من جميع دول العامل 

وهى  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ودول  واأوروب���ا  اأمريكا  من 

مهنة  اأهمية  على  اأخ��رى  مرة  يوؤكد  وه��ذا  مميزة  م�ساركة 

قطر  دولة  من  م�ساركني  اإىل  �سافة  بالإ الداخلي،  التدقيق 

�ساتذة بجامعة قطر. والأ

املحا�سبة  جمال  يف  العاملني  عدد  يف  نق�سا  هناك  ان  وراأى 

كل  وان  خ�سو�سا  باملهنة  الهتمام  يتطلب  وه��ذا  قطر  ب��دول��ة 

لذلك  الداخلي  املدقق  على  تعتمد  قطر  يف  العاملة  املوؤ�س�سات 

هيل املدققني وم�ساعدتهم على اأداء عملهم 
أ
نحن يف حاجة اإىل تا

ب�سورة تتنا�سب مع التحديات التي تواجه املوؤ�س�سات وال�سركات.

ووجه ال�سيد ا�سعد كنعان مدير معهد املدققني الداخليني 

الطاقة  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  ل�سعادة  ال�سكر 

الداخلني  للمدققني  الثاين  امل��وؤمت��ر  لفتتاحه  وال�سناعة 

ودعمه ملهنة التدقيق الداخلي.. منوها باأهمية املوؤمتر الذي 

ب�سورة  تتطور  التي  الداخليني  املدققني  مهنة  �سي�ساعد 

كبرية.

ما  على  يوؤكد  املوؤمتر  يف  الكبري  احل�سور  اأن  اإىل  واأ�سار 

الكبري من جامعة  بالدعم  منوها  املهنة..  اإليه هذه  و�سلت 

واأ�ساد  املهنة،  بهذه  لالرتقاء  العاملة  اجلامعات  وكل  قطر 

التدقيق  مهنة  اإليه  و�سلت  ال��ذي  واملهم  الكبري  بامل�ستوى 

نظمة  الداخلي بقطر.. مو�سحا اأن معظم ال�سركات تطبق الأ

العاملية يف هذا املجال.

الداخليني ينظم كل �سهر  املدققني  اأن معهد  اإىل  واأ�سار 

حما�سرة لعر�ص وتقدمي اخلرات جلميع العاملني يف مهنة 

التدقيق الداخلي واملحا�سبة..

الهدف  ان  حيث  املدقق  من  خوف  ل  اأنه  اىل  اأ�سار  كما 

النهائي للمدقق هو مل�سلحة املوؤ�س�سة لتجنب املخاطر التي 

اأن  كما  قطر  دولة  خلدمة  واحد  كفريق  والعمل  حت�سل  قد 

عمال امل�ستقلة وتابعة اإىل  مهنة التدقيق الداخلي هي من الأ

جلنة التدقيق.

الذين  ال��رع��اة  ل�سكر  الفر�سة  ه��ذه  نغتنم  اخلتام  ويف 

�ساهموا يف اإجناح املوؤمتر ونتمنى ا�ستمرارهم برعاية هذا 

املوؤمتر ال�سنوي كما ن�سجع اخلريجني من اجلامعات ب�سكل 

التدقيق  مبهنة  لاللتحاق  ع��ام  ب�سكل  والقطريني  خا�ص 

الداخلي.

اأن  كلمته  يف  املوؤمتر  رئي�ص  اأدوني�ص  كري�ص  ال�سيد  وقال 

مهنة التدقيق الداخلي تتطلب الهتمام باملهارات ومواجهة 

التي  التحديات  ومعاجلة  ال�سركات  تواجه  التي  املخاطر 

فائدة  اك��ر  على  للح�سول  تعلم  بيئة  وخلق  املهنة  تواجه 

ممكنة.

عليهم  يجب  املجال  هذا  يف  العاملني  جميع  اأن  واأ�ساف 

اأف�سل  اإىل  وال��و���س��ول  ال�سركات  لدعم  والتعلم  الب��ت��ك��ار 

املوؤ�س�سات  تلك  م�سلحة  يف  النهاية  يف  ت�سب  التي  النتائج 

وال�سركات.

ايند �سرتكليند رئي�ص كلية �سمال  وفى كلمتها رحبت د. 

عن  معربة  العاملي.  املوؤمتر  لهذا  الكلية  لرعاية  طلنطي  الأ

لتخريج  الداخليني  املدققني  معهد  مع  للتعاون  �سعادتها 

اأجيال قطريني يعملون على تطوير دولة قطر.

العطية يفتتح المؤتمر الثاني للمدققين الداخليين الذى نظمه معهد المدققين الداخليين في قطر بالتعاون مع الجمعية  العلمية للمحاسبة بجامعة قطر

نائب رئيس مجلس الوزراء: قطر لن تتسامح مع التزوير والفساد

ت
مرا

ؤت
م
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نظمت جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية بالتعاون 

ن��دوة  داري����ة  الإ التنمية  معهد  يف   KPMG مكتب  م��ع 

 International Financial Reporting بعنوان 

“ )Standards )IFRS
 The Necessary Conditions for
“  Globally Homogenous Information

�ستاذ الدكتور / �سمري اجلزار  وحتدث يف هذه الندوة الأ

اأ�ستاذ املحا�سبة بجامعة Pace university بالوليات 

مريكية وقد تناولت الندوة عدة حماور : املتحدة الأ

ول :  املحور الأ

من  جمموعة  وتطبيق  تطوير  اإىل  احلاجة  بيان  وهو 

ظل  يف  العامل  دول  كل  بها  تلتزم  التي  الدولية  املعايري 

النظام القت�سادي الذي متار�ص فيه ال�سركات اأن�سطتها 

م (. على م�ستوى العامل )داخل وخارج حدود الدولة الأ

اأ�سا�سيني  عن�سرين  هناك  اأن  الندوة  اأو�سحت  وهنا 

املحا�سبية  معايري  وتطبيق  وج��ود  �سرورة  اإىل  يدفعان 

املالية الدولية :

اأن�سطة   ( ت�سغيلية  بعمليات  ال�����س��رك��ات  ق��ي��ام   اأ. 

اأو  اأفرع  واإقامة  الدولة،  حدود  خارج   ) اقت�سادية 

وحدات اإنتاجية لها يف دول اأخرى. 

�سهم  )الأ املالية  اأوراقها  بت�سجيل  ال�سركات  قيام  ب. 

خرى. وال�سندات( يف بور�سات الدول الأ

املحور الثاين :

�ساليب املمكنة لعالج م�سكلة التقرير  وقد ا�ستعر�ص الأ

املايل يف �سوء قيام ال�سركات مبعامالت دولية وت�سجيل 

هذه  وت�سمل  خ����رى.  الأ ال���دول  ب��ور���س��ات  يف  اأ�سهمها 

�ساليب اإ�سدار اأ�سهمها من القوائم املالية وفقًا ملعايري  الأ

)الدولة  ال��دول��ة  خ��ارج  امل�ستثمرين  وعلى  م  الأ ال��دول��ة 

درا�سة  يف  اخلا�سة  خراتهم  ي�ستخدموا  اأن  املطبقة( 

يف  املعلومات  ا�ستخدام  قبل  التعديالت  واإجراء  الفروق 

اأح�سن  اأن  اإىل  العر�ص  انتهى  وقد  ال�ستثمار.  ق��رارات 

اخليارات يف معاجلة التقرير املايل لل�سركات العاملية هو 

تطوير املعايري الدولية وتطبيقها بوا�سطة كل الدول.

املحور الثالث :

وقد تناول بع�ص التحفظات والظروف املطلوبة حتى 

ذات  حما�سبية  ببيانات  الدولية  امل��ب��ادئ  تطبيق  ياأتي 

حمتوى معلوماتي متماثل. وت�سمل هذه التحفظات :

اإعداد وتعليم املحا�سبني املرتقبني وفقًا ملعايري تعليم   -

ومقررات درا�سية موحدة يف كل الدول.

اإع���داد  مل�ستويات  اخل��ارج��ي��ني  املحا�سبني  خ�سوع   -

وترخي�ص موحدة يف كل الدول.

ومتابعة  تنفيذ  ق��وة  لها  عاملية  هيئة  اإن�ساء  �سرورة   -

حالة  يف  اإليها  واللجوء  الدولية  باملبادئ  الل��ت��زام 

الختالف.

���س��ئ��ل��ة من  الأ م��ن  ال��ن��دوة مبجموعة  اأخ��ت��م��ت  وق���د 

�سوء  يف  عليها  بالرد  املحا�سر  ق��ام  التي  احلا�سرين 

خرته العلمية وجتاربه العملية يف جمال التقرير املايل 

وخدمة امل�ستثمرين.

وتقدم الدكتور/ خالد بن نا�سر اخلاطر رئي�ص جمل�ص 

�سمري  الدكتور/  �ستاذ  الأ اإىل  والتقدير  بال�سكر  دارة  الإ

مو�سوع  ناق�ست  التي  املهمة  ال��ن��دوة  ه��ذه  يف  اجل���زار 

تلك  تطبيق  واإ�سكاليات  الدولية  املحا�سبية  املعايري 

يف  ال�سركات  اأن  اإىل  اخلاطر  الدكتور  واأ���س��ار  املعايري 

�سباب  لأ املعايري  تلك  تطبيق  يف  �سعوبات  تواجه  الدولة 

املحا�سبة  لها مهنة  التي تخ�سع  بالقوانني  تتعلق  عديدة 

يف الدولة حيث اأن هناك عدم و�سوح يف ماهية املعايري 

بقدرات  تتعلق  م�سكلة  اأي�سا  وهناك  اإتباعها  يجب  التي 

الكثري  يحتاج  حيث  ال��دول��ة  يف  املحا�سبني  واإمكانيات 

وكيفية  املعايري  تلك  ملعرفة  وتطوير  تدريب  اإىل  منهم 

تطبيقها وامل�ساكل املتوقعة من اإتباع تلك املعايري ول بد 

اأن تكون هناك رقابة من قبل جهة م�ستقلة على تطبيق 

املحا�سبة  مكاتب  وعلى  ال�سركات  قبل  من  املعايري  تلك 

معايري  ح�سب  اإعدادها  التي  القوائم  تلك  تراجع  التي 

املحا�سبة الدولية. وحث الدكتور اخلاطر املحا�سبني يف 

منها  وال�ستفادة  الندوات  هذه  مثل  ح�سور  اإىل  الدولة 

بان اجلمعية حري�سة جدًا  واأو�سح  اأعمالهم.  يف جمال 

للم�ساركة يف تطوير  الدكتور اجلزار  لدعوة خراء مثل 

مهنة املحا�سبة يف الدولة والرتقاء بها.

عقدت  للدوحة  اجل��زار  الدكتور  زي��ارة  هام�ص  وعلى 

بالتعاون  القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  كذلك 

املوافق  ال�سبت  ي��وم  للمحا�سبة  العلمية  اجلمعية  م��ع 

2010/05/22م يف جامعة قطر حلقة نقا�سية بعنوان “ 

�ستاذ الدكتور/  حوكمة ال�سركات” حتدث بها كذلك الأ

حوكمة  مو�سوع  ال��ن��دوة  ه��ذه  تناولت   ، اجل���زار  �سمري 

النقا�سية حتليل طبيعة  ال�سركات. وقد ت�سمنت احللقة 

وبيان اإطار نظام حوكمة ال�سركات. ولقد ازدادت اأهمية 

بناء وتطبيق نظم فعالة حلوكمة ال�سركات يف ال�سنوات 

املا�سية بعد الف�سل املفاجئ لكثري من ال�سركات الناجمة 

وتكرار حالت الغ�ص املايل، والذي اأدى اإىل اأ�سرار مالية 

كبرية للم�ستثمرين يف هذه ال�سركات.

اإدارة متكامل وما يتبعه  وحوكمة ال�سركات هو نظام 

من اآليات عملية تهدف اإىل :

قيمة  يحقق  مب��ا  ال�سركة  مل���وارد  م��ث��ل  الأ ال�ستغالل   -

م�ساعفة تنعك�ص يف اأ�سعار اأ�سهم ال�سركة.

املالية  العمليات  على  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��رق��اب��ة  اإح��ك��ام   -

بني  الثقة  بناء  يخدم  مبا  لل�سركة  امل��ايل  والتقرير 

ال�سركة للم�ستثمرين.

توازن القوى بني اأ�سحاب امل�سالح يف ال�سركة بحيث   -

خا�سة  م�سالح  جمموعة  دارة  الإ ق��رارات  تخدم  ل 

على ح�ساب العامة.

اأو�سحت  فقد   : املايل  والتقرير  احلوكمة  جمال  ويف 

جراءات التي انبثقت عن  احللقة النقا�سية اخلطوات والإ

مريكي لعام 2002 واأهمها : قانون احلكومة الأ

وا�ستقاللية  ل�سمان  �سافية  الإ ج����راءات  الإ اإجن��از   -

املراجعة  جلنة  دور  تفعيل  مثل  احل�سابات،  مراقب 

وحماية  تعيني  تتوىل  حيث  ال�سركة  اإدارة  مبجل�ص 

اخلارجي.

القوائم  عن  م�سوؤوليتها  عن  ال�سركة  اإدارة  تقرير   -

املالية.

نظام  وكفاية  فاعلية  مدى  عن  ال�سركة  اإدارة  تقرير   -

الرقابة الداخلية.

كل  امل��ل��ي��ة  ال��ق��وائ��م  اع��ت��م��اد  ع��ن  امل�سئولية  ت����داول   -

املحا�سبة  �سركة  داخل  املراجعني  بني  �سنوات  خم�ص 

الواحدة.

الجمعية تنظم ندوة حول معايير المحاسبة الدولية

حلقة نقاشية حول “ حوكمة الشركات”
بجـامعــة قطــر اشــرف عليهـــا الدكتـــور الجــــزار

د. الجزار : ضرورة إنشاء هيئة عالمية لها قوة تنفيذ ومتابعة االلتزام 
بالمبادئ الدولية واللجوء إليها في حالة االختالف.
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تعتر مهنة املحا�سبة ب�سفة عامة واملحا�سبة القانونية 

ب�سفة خا�سة من اأهم املهن التي تعمل جمعية املحا�سبني 

القرار  �سدور  منذ  تطويرها  على  القطريني  القانونيني 

اخلا�ص باإن�ساء اجلمعية عام 2008 .

القت�سادية  والطفرة  الكبري  العمراين  التطور  ومع 

ت�سهدها  الذي  املالية يف قطر  القطاعات  ت�سهدها  التي 

قطر حاليا برزت مهنة املحا�سبة ب�سكل كبري لهذا قامت 

جملة »عامل املحا�سبة .

» باإجراء هذا احلوار مع املحا�سب القانوين القطري 

حممد الزييدي الذي يعتر من اأوائل ممار�سي هذه املهنة 

يف قطر بل فهو يعتر من اأقدم ع�سرة حما�سبني قطريني 

يف الدولة فهو يحمل رقم 7 وفيما يلي ن�ص احلوار .

موؤهات  على  نتعرف  �ن  لنا  هل  �لبد�ية  يف   ª
�ل���زي���ي���دي يف جم��ال  وخ������رب�ت حم��م��د 

�ملحا�شبة؟

1984م  ع���ام  املحا�سبة  مهنة  مم��ار���س��ة  ب����داأت   ª
بوزارة  املوظفني  �سوؤون  باإدارة  وظائف  موازنة  حما�سب 

اأ�سبحت  اأن  املنا�سب اىل  والبرتول وتدرجت فى  املالية 

املوظفني  �سوؤون  ب���اإدارة  الوظائف  موازنة  ق�سم  رئي�ص 

الوظائف  وم��وازن��ة  ترتيب  اإدارة  ومدير  املالية  ب��وزارة 

خالل  من  كثريا  ا�ستفدت  وقد  املدنية   اخلدمة  بديوان 

ال��دورات والحتكاك بدول اخلليج فى عملى وبعد ذلك 

القطاع اخلا�ص وخالل عملي ح�سلت  العمل فى  قررت 

العربية  كادميية  الأ  CPA قانوين  حما�سب  �سهادة  على 

واملجمع  العربية  ال��دول  وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم 

العربي للمحا�سبني القانونيني واأحمل �سهادة بكالوريو�ص 

يف  وع�سو   1982 ع��ام  القاهرة  جامعة  م��ن  املحا�سبة 

اأ�ستاذ  منها  كادميية  والأ املحا�سبية  الهيئات  العديد من 

م�سارك مبناق�سة م�سروعات التخرج بكلية قطر التقنية 

املحا�سبة  هيئة  وع�سو  واملحا�سبة،  دارة  الإ ق�سم  يف 

هيئة  وع�سو  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  لدول  واملراجعة 

وع�سو  ال��ت��ع��اون،  جمل�ص  ب���دول  وامل��راج��ع��ة  املحا�سبة 

اجلمعية العلمية للمحا�سبة يف جامعة قطر وع�سو موؤ�س�ص 

يف جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية .

وتفرغت للعمل بهذه املهنة عام 1995م وعملي يتمثل 

يف تدقيق ومراجعة احل�سابات، واجناز تقارير حما�سبية 

ال��دول��ة،  يف  املدنية  للمحاكم  حما�سبة  خبري  ب�سفتي 

واجناز التقارير ال�ست�سارية يف جمال الخت�سا�ص وفى 

كل يوم اكت�سب خرات جديدة .

وماذ� عن بد�يات مهنة �ملحا�شبة فى قطر ؟   ª
قانون  �سدور  قبل  ب��داأت  قطر  فى  املحا�سبة  مهنة   ª
جنبية  تنظيم مهنة املحا�سبة عن طريق احد املكاتب الأ

وب��ع��د ذل��ك ���س��در ال��ق��ان��ون  ع��ام 1974 وه��ى ب��داي��ات 

�سدور  حتى  القانون  بهذا  العمل  وا�ستمر  املهنة  تنظيم 

القانون احلايل الذى نظم وطور العمل مبهنة املحا�سبة 

املن�ساآت  وزي��ادة  به  اخلا�سة  والقوانني  القواعد  وو�سع 

مر �سدور قانون جديد هذا  واملوؤ�س�سات لذلك ا�ستلزم الأ

و�سنفها  املحا�سبة  جمال  فى  العمل  نظم  الذى  القانون 

املهنية وفتح  الكفاءات  وفق م�ستويات حمددة من حيث 

جداول بت�سنيفات العاملني فى املجال �سواء متدربني او 

م�ستغلني او غري م�ستغلني .

�لقطريني  �لقانونيني  �ملحا�شبني  جمعية   ª
عملت على تطوير مهنة �ملحا�شبة فى قطر 

وهل  �جلمعية  �أد�ء  عن  �نطباعك  هو  ما 

�لقطريني  لغري  �لباب  لفتح  �شرورة  هناك 

لالتحاق بها ؟

اجتماعي  ا�ستثمار  القانونيني  املحا�سبني  جمعية   ª
فرتة  م��رور  يعد  نتائجه  يظهر  الجتماعي  وال�ستثمار 

جيدة  كبداية  ولكنها  �سنوات   7 عن  تقل  ل  الزمن  من 

من  ان�سئت  التى  متطلباتها   حتقيق  فى  و�سريعة  ج��دا 

اجلها خ�سو�سا فيما يتعلق قانون تنظيم املهنة احلاىل 

�سرورة  هناك  ان  وجدت  حيث  العالقة  ذات  والقوانني 

النظرة  احكام  مع  يتوافق  مبا  الن�سو�ص  بع�ص  لتعديل 

العامة للقانون والد�ستور والقوانني املدنية .

الباب  فتح  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  تنظيم  ق��ان��ون 

اللتحاق باجلمعيات بحد اق�سى 20 % من غري املواطنني 

وانا اوؤيد التحاق غري املواطنني باجلمعية خ�سو�سا وان 

التوا�سل بهذه الطريقة �سوف يعطى دفعة اكر لتحقيق 

اأهداف اجلمعية .

حوار مع ..
 محمد الزييدي

المحاسب القانوني القطري
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هل ميكننا �لقاء �لنظرة على مهنة مر�قبة   ª
�حل�شابات وما هو �ملحا�شب �لقانونى 

حا�سل  اعتباري  �سخ�ص  هو  القانوين  املحا�سب   ª
القانون��ية  اأحكامه  وف��ق  املهنة  مبزاولة  ترخي�ص  على 

ب�سفة  تكون  املهنة،  م��زاول��ة  اأن  اىل  ي�سري  والتعريف 

املحايد  املهني  راأي��ه  ب��داء  لإ �سمانًا  تابع«  »غري  م�ستقلة 

مزاولة  يف  ال�ستقاللية  للح�س��ابات  املُنجزة  تقاريره  يف 

املهنة، دارت حولها مناق�سات واأبحاث عدة، ملا لها من 

اأهمية، انتهيت اإىل اأن م�سطلح »ال�ستقاللية« يعر عن: 

واأن  وح��ده،  به  ُمتعلق  اأن��ه  ب��ه،  ُيق�سد  ذات��ي؛  ا�ستقالل 

�سعوره بال�ستقالل يجعله يت�سرف ِبُحرية كاملة مبتعدًا 

دارة املن�ساأة اأيًا  �سراف، اأو التبعية لإ عن اخل�سوع، اأو الإ

كان �سكلها القانوين، وهناك ا�ستقالل مو�سوعي: ُيق�سد 

به، عدم ترك ال�ستقاللية الذاتية ُمطلقة، بل يجب و�سع 

ُملزمة ب�سفة  تكون  به  يقوم  اإج��راء  لكل  وح��دود  قواعد 

�س�ص واملعايري  م�ستمرة، وهي ما مت التعارف عليها اأنها الأ

خالقية وقواعد ال�سلوك املهني،  املحا�سبية والرقابية والأ

وُعن�سر ال�ستقاللية وما يرتبط به من اإجراءات واجبة، 

وحقوق معطاة هو ما مييزه عن املحا�سب الذي يعمل لدى 

من�ساأة قامت بتعيينه لديها كموظف تابع ل�ها.

هناك �لعديد من �ملكاتب �لوطنية فى قطر   ª
ما ر�أيك فى هذه �ملكاتب وهل هناك مناف�شة 

�ملحا�شبة  �مل��ك��ات��ب  وب��ني  بينها  حقيقية 

�لعاملية �لعاملة فى قطر ؟

وجودها  اثبتت  قطر  فى  العاملة  الوطنية  املكاتب   ª
فى جمال العمل املحا�سبى و�سوف تثبت وجودها اأكر فى 

املرحلة القادمة عقب تعديل قانون املهنة واملكاتب العاملية 

تعى متاما حجم املناف�سة بينها وبني املكاتب الوطنية بعد 

حمتكرة  املحا�سبة  مكاتب  كانت  ان 

ان  مبهنى  العاملية  املكاتب  قبل  من 

جمموعة  حمتكر  ع��امل��ي  مكتب  ك��ل 

احلايل  القانون  والن  العمالء  من 

�سواء  الحتكار  فر�سة  هذه  يعطى  ل 

العاملية  غ��ري  او  ال��ع��امل��ي��ة  للمكاتب 

ولي�ص هناك فرق الن فى اخلدمات 

ال��ت��ى ت��ق��دم م��ن اجل��ان��ب��ني ك��م��ا ان 

ان  بل  متقاربة  والكفاءات  اخل��رات 

املكاتب  عن  تتميز  الوطنية  املكاتب 

مبا�سر  اإ�سراف  هناك  بان  الخ��رى 

من �ساحب املكتب على العاملني معه 

على عك�ص املكاتب العاملية التي تعتمد 

على نظام »جزء الوقت« والعدد الذي 

يعمل بنظام كل الوقت اقل بكثري من 

العدد الذى يعمل »كل الوقت » وهذه 

ميزة جيدة فى املكاتب الوطنية الذى 

يكون العمل فيها كل الوقت.

العمل  يف�سل  اجل��دي��د  واخل��ري��ج 

العمل  عن  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  فى 

والذى  عموما  املحا�سبة  مكاتب  فى 

يرغب العمل فى جمال املحا�سبة من 

ا�سمه  حت��ت  مكتب  فتح  ل��ه  الف�سل 

وهناك  خالله  م��ن  املهنة  ومي��ار���ص 

ال�ستفادة �ستكون عملية ومادية .

املرخ�سة فى قطر  املكاتب  وعدد 

يتجاوز 30 مكتبا ولكن العاملني فعال حواىل 10 مكاتب 

م�ستوى  على  بالتدقيق  للقيام  كافى  غري  العدد  وه��ذا 

ال�سدد  هذا  فى  ..م�سريا  قطر  فى  العاملة  املوؤ�س�سات 

ال�سركات  عدد  حول  موؤخرا  بها  قام  التى  الدرا�سة  اىل 

حجم  ان  اك��دت  والتى  البنوك  وع��دد  العامة  امل�ساهمة 

ال�سوق يتجاوز  70 مليون ريال وهو فى زيادة م�ستمرة .

فى  �ملحا�شبة  مكاتب  بني  ف��رق  هناك  هل   ª
قطر و�ملكاتب �الخرى فى دول �خلليج  وهل 

هذ�  ف��ى  و�خلليج  قطر  ب��ني  ت��ع��اون  هناك 

�ملجال ؟

ª التعاون بني اجلانبني يكون من خالل املكاتب نف�سها 
هذا  فى  املتقدمة  الدول  من  ال�سعودية  العربية  واململكة 

املجال نظرا حلجم العمل فيها الكويت بل ان القوانيني 

املطبقة فى دول اخلليج جتذب املكاتب الوطنية للعمل يف 

هذا املجال حتى املكاتب الجنبية هناك لي�ص لها وجود 

ال مع �سريك مواطن عن طريق الندماج وهو موجود فى 

ال�سعودية والكويت والمارات و�سلطنة عمان .

زيادة  بعد  املناف�سة  فى  الدخول  الن  حت��اول  وقطر 

وعدد  ال�سوق  حجم  وزي��ادة  وتطويرها  باملهنة  الهتمام 

فى  �ستحدث  ال��ت��ى  التعديالت  وم��ع  الوطنية  املكاتب 

فى  العمل  على  كبريا  اقبال  هناك  �سيكون  املهنة  قانون 

تاأكيد على  بكل  �ستعمل  التعديالت  املحا�سبة وهى  مهنة 

جذب املواطن للدخول فى العمل واي�سا تطوير القوانني 

الخرى ذات العالقة حيث توجد ن�سو�ص طاردة ون�سو�ص 

جاذبة .

 

�ل��ت��ى ت��و�ج��ه مكاتب  م���اذ� ع��ن �مل�����ش��اك��ل   ª
�ملحا�شبة �لوطنية فى قطر ؟

قطر  فى  الوطنية  املكاتب  تواجها  التى  امل�ساكل   ª
تقت�سر فقط على تخوف بع�ص ا�سحاب املن�ساآت التجارية 

املوؤ�س�سة  ومكا�سب  م�ساريف  اإظهار  من  املواطنني  من 

على الرغم من ان املهنة تفر�ص على العاملني بها عدم 

اإف�ساء اأية  اأ�سرار عن املن�ساأة ويتم حما�سبة اى �سخ�ص 

يقوم باف�ساء ال�سرار وهناك ق�سم يق�سمه املحا�سب عقب 

تخرجه باملحافظة واللتزام باأحكام القانون  واملحافظة 

على ا�سرار العمالء .

م��������ا ه��������و �مل�����ط�����ل�����وب   ª
من جمعية �ملحا�شبني �لقانونيني 

�لقطرية ؟

اجل��م��ع��ي��ة ت��ب��ذل ج��ه��ود كبري    ª
لتطوير املهنة من خالل عقد الدورات 

ت��ق��دمي  اىل  ب��ال���س��اف��ة  وال����ن����دوات 

و�سع  اي�سا  املطلوب  ومل��ن  مقرتحات 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وخ��ط��ة وا���س��ح��ة يتم 

املنجز  لتقييم  �سنوات  على  تطبيقها 

بامل�ستهدف اجنازه وبالتاىل ميكن قيا�ص 

مدى التقدم والن تعمل اجلمعية على 

ذلك .

وق���ال ان ال��ع��دد ال���ذى ���س��ارك فى 

للجمعية  الوىل  العمومية  اجلمعية 

اجلمعية  وان  خ�سو�سا  ج���دا  ج��ي��د 

العهد ومطالبا جميع الع�ساء  حديثة 

ب��امل�����س��ارك��ة ف���ى اج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ة 

العمومية القادمة .

اجلهود  بذل  اجلميع  من  واملطلوب 

لتطوير اجلمعية فى ظل اخت�سا�ساتها 

ف�سل. واأهدافها والو�سول اىل الأ

وار
ــــ

ــــ
حــ

 

فى جمعية المحاسبين القانونيين   ∫
القطرية جيدة جدا وسريعة فى تحقيق 

متطلباتها.

المكاتب الوطنية العاملة فى قطر   ∫
اثبتت وجودها فى مجال العمل 

المحاسبى.

تعديل قانون الخاص بالمحاسبة   ∫
سيفتح الباب امام الكثير من المكاتب 

الوطنية .

حجم السوق فى قطر يتجاوز  70 مليون   ∫
ريال وهو فى زيادة مستمرة .

الجمعية تبذل جهودا كبيرة  لتطوير   ∫
المهنة من خالل عقد الدورات 

والندوات.

مكاتب المحاسبة العاملة في قطر    ∫
عددها غير كافي.
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اهمية  ال��ق��رار  متخذي  م��ن  اي  على  يخفى  ل 

الف�ساح املعلومات  حيث تدخلت معايري املحا�سبة 

وق��وان��ني ال�����س��رك��ات وال����س���واق امل��ال��ي��ة  ودوائ���ر 

يجب  ايل  املعلومات  حتديد  يف  ال�سركات  مراقبة 

الف�ساح عنها. ومع ذلك ما زال الطلب م�ستمرا 

من  كثري  ت��ق��وم  الف�����س��اح حيث  م��ن  م��زي��د  على 

ال�سركات بالف�ساح اختياريا عن بع�ص املعلومات 

امل�ستثمرين  قانونا امال يف اجتذاب  املطلوبة  غري 

وتقدمي �سورة اف�سل عن �سركاتهم

ويف درا�سة حديثه اجرتها الن�سة ميلينا احل�سن 

يف  احلمود  تركي  الدكتور  ال�ستاذ  ا�سراف  حتت 

جامعة الريموك  يف الردن على 67 �سركة اردنية،  

م�ستوى  ح��ول   ، التامني  و���س��رك��ات  البنوك  ع��دا 

يف  امل��درج��ة  ال�سركات  يف  الخ��ت��ي��اري  ف�����س��اح  الإ

ختياري  الإ ف�ساح  الإ ن�سبة  اأن  تبني  عمان  بور�سة 

لدى ال�سركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�سة 

عمان با�ستثناء البنوك و�سركات التاأمني هي ن�سبة 

ما  تراوحت  حيث  القطاعات  جميع  يف  منخف�سة 

بني)33.7% - 39.6%( فقط بالن�سبة للبنود التي 

مت فح�سها.

عالقة  ه��ن��اك  ان  اىل  ال��درا���س��ة  تو�سلت  كما 

ف�ساح  ايجابية ذات دللة اإح�سائية بني م�ستوى الإ

ردنية  الأ ال�سوق  يف  ال�سركات  وحجم  ختياري  الإ

مما يعني اأنه كلما زاد حجم ال�سركة فيمكن توقع 

اإف�ساح اأكر. 

وق���د ت��ب��ني م��ن خ���الل ال��درا���س��ة ع���دم و ج��ود 

ف�ساح  عالقة ذات دللة اإح�سائية  بني م�ستوى الإ

القطاعني  يف  التدقيق  �سركة  حجم  و  ختياري  الإ

يف  ع��الق��ة  ي��وج��د  بينما  اخل��دم��ي،  و  ال�سناعي 

و جود عالقة ذات  تبني عدم  املايل. كما  القطاع 

ختياري  ف�ساح الإ اإح�سائية  بني م�ستوى الإ دللة 

و الرفع املايل و معدل تركز امللكية. وميكن تف�سري 

ذلك بان �سركات التدقيق املختلفة تقوم بعمل نف�ص 

الف�ساحات لل�سركات املختلفة.

ت��ق��وم ال�سركات  ب���ان   وق��د او���س��ت ال��درا���س��ة 

ف�����س��اح عن  امل�����س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة ب��امل��زي��د م��ن الإ

و  ح�����س��ائ��ي��ات  الإ و  بالن�سب  املتعلقة  املعلومات 

امل�ستقبلية  امل��ع��ل��وم��ات  و  التاريخية  امل��ع��ل��وم��ات 

ق��رارات��ه��م،  ات��خ��اذ  يف  امل�ستثمرين  مل�ساعدة   ،

وراق  الأ هيئة  دور  تفعيل  �سرورة  اىل  بال�سافة 

املعلومات  يتناول  ف�ساح  قانون لالإ باإ�سدار  املالية 

امل�ستقبلية و الن�سب املالية باملزيد من التف�سيل و 

التو�سيح.

ويت�ساءل املرء هنا عن مدى وم�ستوى  الف�ساح 

او  القطرية  امل�ساهمة  ال�سركات  يف  الخ��ت��ي��اري 

املتغريات  ببع�ص  وعالقتة  عام  ب�سكل  اخلليجية 

التي مت درا�ستها حيث يبقى هذا مفتوحا لع�ساء 

الالزمة  ال��درا���س��ات   لعمل  والدار�سني  اجلمعية 

يهذا ال�ساأن خدمة للم�ستثمر القطري

مستوى اإلفصاح االختياري في الشركات

ت
اال

ــــ
قــ

م

من  متزايدًا  اإهتمامًا  خ��رية  الأ ون��ة  الآ �سهدت 

وال�سركات  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  قبل 

داخل  الداخلي  بالتدقيق  واخلا�سة  �ستثمارية  الأ

همية الكبرية التي  هذه املوؤ�س�سات وذلك نظرًا لالأ

ومراجعة  تقييم  م��ن  الداخلي  امل��دق��ق  بها  يقوم 

وال�سجالت  ج�����راءات  والإ وال�سيا�سات  اخلطط 

املن�ساأة  قبل  من  له  خمطط  هو  ما  وفق  تتم  انها 

وعدم وجود تدلي�ص اأو غ�ص اأو اأخطاء يف البيانات 

مدى  وكذلك   املن�ساأة  اإدارة  من  ال�سادرة  املالية 

داري���ة  والإ التنظيمية  النواحي  بتطبيق  الل��ت��زام 

�سحاب  لأ الثقة  يعطي  مم��ا  ك��م��ل  الأ ال��وج��ه  على 

امل�ساريع وامل�ستفيدين من  اأن اأعمال املن�ساأة ت�سري 

املدقق  به  يتمتع  ملا  وكذلك  ال�سحيح  النحو  على 

الداخلي من ال�ستقاللية التامة يف املن�ساأة 

بها  يقوم  التي  ال�سابقة  عمال  لالأ �سافة  وبالإ

املن�ساأة  ا�ست�ساري يف  له دور  فاإن  الداخلي  املدقق 

لتفعيل  الالزمة  التو�سيات  واإبداء  داء  الأ لتح�سني 

نظم الرقابة الداخلية .

وملا كانت انظمة الرقابة الداخلية لها دور مهم 

والتاأكد  املن�ساأة  اأ�سول  على  احلفاظ  يف  وموؤثر 

املالية  وال�سيا�سات  ج�����راءات  الإ جميع  اأن  م��ن 

العاملني  فاإن  مثل  الأ الوجه  على  تطبق  داري��ة  والإ

مع  دارات  الإ خمتلف  يف  واملوؤ�س�سات  بال�سركات 

مع  التعامل  على  ويتمر�سون  ياألفون  الوقت  مرور 

بع�ص  يكت�سفون  وبالتايل  الداخلية  الرقابة  نظام 

التدلي�ص  اأوكيفية  النظام  يف  امل��وج��ودة  الثغرات 

والغ�ص يف اأعمالهم مبا يحقق م�ساحلهم وماآربهم 

ال�سخ�سية فيظهر هنا دور املدقق الداخلي الهام 

بتقييم  يقوم  واأن  دائما  م��ر  الأ لهذا  نتباه  الأ يف 

�ساحلة  وهل هي  الداخلية  الرقابة  لنظم  م�ستمر 

اأم مت اخ��رتاق��ه��ا م��ن قبل  ���س��ت��خ��دام وف��ع��ال��ة  ل��الإ

موظفي املن�ساأة واأن يقوم املدقق الداخلى باإدخال 

الرقابة  نظام  على  م�ستمرة  وحت�سينات  تعديالت 

الداخلي مبا يتنا�سب مع التطورات املت�سارعة التي 

اأو  التكنولوجية  �سواء  املحيطة  البيئات  يف  حتدث 

حتيال . املالية وتطور اأ�ساليب الغ�ص والأ

خالل  من  الداخلي  املدقق  دور  ي��رز  هنا  وم��ن 

الداخلية  الرقابة  لنظم  امل�ستمر  وتقييمه  تفاعله 

املن�سودة  الرقابة  اأ�سا�سى وهام فى حتقيق  كمحور 

املتجددة واملتوافقة مع الحداث املتالحقة فى �ستى 

املجالت التى مير بها العامل والتفاعل امل�ستمر معها 

مبا يحقق اأهداف املن�ساأة واحلفاظ على اأ�سولها.

التدقيق الداخلي وأثره في تقويم و تفعيل نظم الرقابة الداخلية 

د. تركي �حلمود

حازم �شاح حممد

حما�سب قانونى – مدقق داخلى
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�سواق النا�سئة فى العديد من دولنا العربية  حتاول الأ

فى  املتقدمة  الغربية  البلدان  فى  عمال  الأ عامل  متابعة 

�ستثمارات وتوفري  حماولت جاهدة جلذب املزيد من الإ

�سغار  وحماية  امل�سالح  واأ�سحاب  للمتعاملني  ال�سفافية 

�سوب  املبذولة  اجلهود  هذه  من  اإنطالقًا  امل�ستثمرين. 

املال ظهرت جمموعة  اأ�سواق  التعامل فى  تطوير قواعد 

ال�سركات  اإلتزام  �سرورة  منها  امل�ستحدثة  املفاهيم  من 

   Corporate Governance مبجموعة من قواعد احلوكمة

وغريهم  واملتعاملني  امل�ساهمني  حماية  اإىل  ت�سعى  التى 

دارات. من اأ�سحاب امل�سالح من ت�سرفات جمال�ص الإ

ال�سركات من  اإدارة  ال�سليم ملجال�ص  عداد  الإ  ويعتر 

ال�سركات  اإدارة  حت�سني  اإيل  ت��وؤدي  التي  العوامل  اأه��م 

�ستثمارات اجلديدة لها، و  وزيادة قدرتها علي جذب الإ

يجب علي املديرين اأن يكون لديهم الدراية الكافية عن 

جراءات التي  مفهوم حوكمة ال�سركات وعن املبادئ والإ

ذلك  يتحقق  اأن  ميكن  ول   ، له  ال�سليم  التطبيق  ت�سمن 

بدون وجود تدريب متخ�س�ص لهم يو�سح اأهمية احلوكمة 

علي  بالتايل  واأثرها  ال�سركة  واأداء  اأدائهم  علي  واأثرها 

به ملا يحققه املفهوم  امل�ستثمرين  املال وزيادة ثقة  �سوق 

املبادرات  اأهم  من  وال�سفافية.  ف�ساح  الأ يف  زي��ادة  من 

2006 عن   ع��ام  ف��راي��ر  ف��ى  �سدر  م��ا  ال�ساأن  ه��ذا  ف��ى 

باإن�ساء معهد حلوكمة  قيام مركز التمويل الدوىل بدبى 

ال�سركات فى حماولة للرتويج واإقناع ال�سركات ب�سرورة 

لتزام مبجموعة القواعد احلاكمة لل�سركات من اأجل  الإ

حتقيق اإدارة واأداء اأف�سل لل�سركات، وميتد الدعم الذى 

يقدمه هذا املعهد لي�سمل ال�سركات بدول جمل�ص التعاون 

فى  املالية  �سواق  لالأ قطر  هيئة  قامت  كذلك  اخلليجى. 

فراير 2009 باعتماد نظام حوكمة ال�سركات امل�ساهمة 

تلتزم  املالية، وبحيث  وراق  الدوحة لالأ املدرجة يف �سوق 

خري  ولعل  النظام.  ه��ذا  متطلبات  بتطبيق  ال�سركات 

دليل على م�ساندة ال�سركات فى قطر ون�سر التوعية بني 

املديرين وال�سركات هو اإن�ساء املجل�ص القطرى للحوكمة 

للمديرين  داري���ة  الإ امل��ه��ارات  تنمية  على  يعمل  وال��ذى 

عداد ال�سليم ملجال�ص اإدارة  ن الإ داخل ال�سركات نظرًا لأ

ال�سركات يعتر من اأهم العوامل التي توؤدي اإيل حت�سني 

�ستثمارات  اإدارة ال�سركات وزيادة قدرتها علي جذب الإ

اجلديدة لها ، ولكي يتحقق ذلك ، يجب علي املديرين اأن 

يكون لديهم الدراية الكافية عن مفهوم حوكمة ال�سركات 

جراءات التي ت�سمن التطبيق ال�سليم له  وعن املبادئ والإ

، ول ميكن اأن يتحقق ذلك بدون وجود تدريب متخ�س�ص 

واأداء  اأدائهم  علي  واأثرها  احلوكمة  اأهمية  يو�سح  لهم 

ثقة  وزي���ادة  امل��ال  �سوق  علي  بالتايل  واأث��ره��ا  ال�سركة 

ف�ساح  امل�ستثمرين به ملا يحققه املفهوم من زيادة يف الإ

من  اجلهد  هذا  ثمار  جنى  ب��داأ  وقد  وال�سفافية.  هذا، 

من  العديد  قيام  على  توؤكد  اإيجابية  موؤ�سرات  ظهور 

ال�سركات فى اأ�سواق املال النا�سئة على م�ستوى دول جمل�ص 

ف�ساح عن  والإ باتباع  ردن  والأ التعاون اخلليجى وم�سر 

لتزام بها.  قواعد حوكمة ال�سركات التى يتم الإ

وهو  اآخ��ر  مفهومًا  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ف��ى  جليًا  يظهر 

 Corporate Social لل�سركات   الجتماعية  »امل�سوؤلية 

Responsibility  والذى يعد من من اأهم املفاهيم التي 
العامل،  ح��ول  ع��م��ال  والأ امل��ال  اأو���س��اط  يف  تداولها  يتم 

دورًا  القطاع اخلا�ص  لل�سركات فى جمال  يكون  وبحيث 

فى التنمية امل�ستدامة Sustainable Development ومبا 

قت�سادى ومن ثم اإحداث  ينعك�ص على تطوير الن�ساط الإ

قواعد  تفعيل  فاإن  فيه  �سك  ل  املجتمعى. ومما  التطوير 

عن  ف�ساح  بالإ فلتزمت  الأ عاى  ي�ساعد  ال�سركات  حوكمة 

اأه��م  م��ن  تعد  وال��ت��ى  لل�سركات  جتماعية  الإ امل�سئولية 

اأن  بحيث  ال�سفافية،  من  مزيد  توفري  نحو  اخل��ط��وات 

ف�ساح  بالإ ال�سركات  قيام  على  يقت�سر  يعد  مل  م��ر  الأ

ف�ساح عن  عن املعلومات املالية فقط بل تعداها ليتم الإ

معلومات ل تقل اأهمية عنها، وبحيث يجب على ال�سركات 

توفري معلومات عن:   

- هيكل امللكية وحقوق امل�ساهمني 

- معلومات مالية وت�سغيلية 

دارة العليا  دارة و الإ - معلومات عن جمل�ص الإ

جتماعية.   - اأخالقيات العمل وامل�سئولية الإ

- حماية البيئة 

- حقوق العاملني 

- خدمة املجتمع 

- العمالء واملنتج 

والهيئات  امل�ستثمرين  ت�ساعد  املعلومات  هذه  وجميع 

اأداء  على  احلكم  م��ن  امل�سالح  واأ���س��ح��اب  احلكومية 

جمال  فى  العربية  التجارب  اإىل  وبالنظر  ال�سركات. 

املبادرة  ترز  جتماعية   الإ بامل�سئولية  ال�سركات  التزام 

ال�سعودية فى فراير 2008  حيث اعلنت الهيئة ال�سعودية 

للم�سوؤلية  �سنوية  جائزة  اطالق  عن  لال�ستثمار  العامة 

ال�سركات  لت�سجيع  منها  خطوة  يف  وذل��ك  الجتماعية، 

اإث��راء  يف  ت�ساهم  التي  املمار�سات  اأف�سل  اعتماد  على 

القدرة  تعزيز  اإىل  وتوؤدي  والجتماعية  الب�سرية  القيمة 

دورا  تلعب  ان  ال�سركات  على  يجب  وبحيث  التناف�سية. 

وطنيا جوهريا يف �سياق م�سوؤليتها الجتماعية من اأجل 

يعزز  ال��ذي  م��ر  الأ والب�سرية،  الجتماعية  القيم  تعزيز 

وذلك  باأكملها،  مم  والأ للمجتمعات  التناف�سية  القدرة 

اإميانًا من  الهيئة العامة لال�ستثمار باأن ال�سركات عندما 

تراعي الحتياجات الجتماعية والبيئية للمجتمعات التي 

اأن  ميكن  التي  العوامل  تراعي  بذلك  فاإنها  فيها،  تعمل 

توؤثر على قدرتها التناف�سية. 

مار�ص  فى  فى م�سر  �ستثمار  الإ وزارة  اأطلقت  كذلك 

الجتماعية  امل�سئولية  »موؤ�سر  عليه  يطلق  موؤ�سرًا   2010

لل�سركات«  لتكون بذلك اأول دولة عربية واأفريقية تقوم 

بتطبيق هذا املوؤ�سر والثانية على امل�ستوى العاملي، وبحيث 

مقيدة  �سركة   30 اأف�سل  اجلديد  املوؤ�سر  حتت  يندرج 

�سك  ول  املجتمعية،  امل�سئولية  فى  وت�ساهم  بالبور�سة 

روح  زيادة  �سي�ساهم يف  ال�سركات  الإعالن عن هذه  اأن 

املناف�سة بني ال�سركات يف اإطار احرتام قواعد امل�سئولية 

حقوق  احرتام  ربعة  الأ بقواعدها  لل�سركات  الجتماعية 

ن�سان، واحرتام حقوق العاملني،  البيئة، واحرتام حقوق الإ

البعد عن اأي معامالت بها �سبهة ف�ساد. من ثم، فاإن اأي 

ن  رباح لبد اأن ت�سعى لأ �سركة ت�سعى لالنطالق وحتقيق الأ

يكون لها قبول جمتمعي وذلك من خالل تطبيق قواعد 

ومفاهيم امل�سئولية الجتماعية لل�سركات، وبحيث ي�سبح 

ف�ساح عن اأدائها يف  على ال�سركات املقيدة بالبور�سة الإ

�سافة  بالإ وذلك  لل�سركات  الجتماعية  امل�سئولية  جمال 

اإىل ما تقوم به من اإف�ساح عن قوائمها املالية.

والعاملية  املحلية  البور�سات  فى  ال�سركات  ترتيب  اإن 

احلوكمة  ملمار�سات  تطبيقها  مدى  اأ�سا�ص  على  �سيكون 

جتماعية.   الإ وامل�سئولية  العاملني  وحقوق  البيئة  وحماية 

جتماعية  الإ للم�سئولية  املقرتح  املوؤ�سر  يقي�ص  وبحيث 

تطوعى  ب�سكل  ال�سركات  تتيحها  التي  املعلومات  حجم 

احلوكمة  يخ�ص  فيما  ممار�ساتها  ع��ن  اخ��ت��ي��ارى  اأى 

تكون  و�سوف  جتماعية،  الإ وامل�سئولية  والعاملني  والبيئة 

هذه البيانات التي تف�سح عنها ال�سركات هي املرجعية 

الوحيدة يف قيا�ص املوؤ�سر. 

وفى ظل عامل �سريع التغري فما زلنا بانتظار املزيد من 

املجتمعية  التغريات  لتلبية  املحا�سبة  علم  فى  التطورات 

قت�سادية والتكنولوجية املتالحقة، وبحيث يتم تطوير  والإ

ف�ساح عنه. موؤ�سرات ملا يجب اأن تقوم ال�سركات بالإ

اإلفصاح عن المسئولية اإلجتماعية للشركات فى األسواق الناشئة
Corporate Social Responsibility Reporting in Emerging Markets

د.ط�������ارق ح�شنني

 ا�ستاذ املحا�سبة امل�سارك

كلية التجارة، جامعة القاهرة
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وراق  الأ اأه���م  م��ن  امل�سرفية  ال�سيكات  تعتر 

التجارية،  و���س��اط  الأ يف  تداولها  يتم  التي  التجارية 

التجارية،  وراق  الأ باقي  عن  دونًا  وا�سع  بقبول  ويتمتع 

ي�ستهر  التي  الكبرية  الثقة  تلك  ال�سيك  اكت�سب  وقد 

قوانني  له  متنحها  التي  القانونية  القيمة  بفعل  بها 

من  كل  جت��ّرم  والتي  العامل  دول  معظم  يف  العقوبات 

ي�سدر �سيكًا بدون ر�سيد اأو حتى بطريقة متنع �سرفه، 

تلك  خ���رى  الأ التجارية  وراق  الأ من  اأٌي  تكت�سب  ومل 

الدرجة من القيمة القانونية، مما اأدى اإىل خلق حالة 

التجارية  القطاعات  غالبية  لدى  العامة  الثقافة  من 

لغايات  امل�سرفية  ال�سيكات  على  اعتمادها  يف  تتمثل 

املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  اإىل  مر  الأ وامتد  ائتمانية، 

والتي اأ�سبحت تعتمد على �سمانات ال�سيكات اأكر من 

اعتمادها على اتفاقيات القرو�ص امل�سرفية.

قد   2006 ل�سنة    27 رق��م   التجارة  قانون  وك��ان 

املادة  امل�سرفية  بال�سيكات  املتعلقة  امل��واد  يف  ت�سمن 

الوفاء  ال�سيك م�ستحق  اأن  والتي تن�ص على   580 رقم 

يعتر  لذلك  خمالف  بيان  وكل  عليه،  الطالع  مبجرد 

فيه  املُبني  اليوم  قبل  ال�سيك  ق�ُّدم  واإذا  يكن،  مل  كاأن 

وقد  تقدميه،  ي��وم  وف��اوؤه يف  َوَج��ب  ���س��داره،  لإ كتاريخ 

اأن يبداأ تطبيق تلك املادة بدءًا من  كان من املفرت�ص 

منت�سف �سهر مايو 2010، اإّل اأّن املُ�سرع ارتاأى تعديل 

�سعوبة يف  وجد من  ملا  �سريانها،  بدء  قبل  امل��ادة  تلك 

التطبيق نظرًا لعتماد العديد من القطاعات التجارية 

تغطى  رئي�سية  تداول  كاأداة  ال�سيك  على  والقت�سادية 

غالبية التعامالت اليومية.

خريًا فعل املُ��سّرع بتعديل املادة 580 من القانون 

يف  الثقافة  تلك  تغيري  ال�سهل  م��ن  فلي�ص  ال��ت��ج��اري، 

اأّن  اإ�سدار ت�سريع قانوين، حيث  اأو مبجرد  يوم وليلة، 

البديل العملي غري متوفر، فالبديل الوحيد لل�سيك هو 

القوي  القانوين  الغطاء  اإىل  تفتقر  لكنها  الكمبيالة، 

م�سوؤولية  وجود  عدم  حيث  من  ال�سيك،  يحمي  الذي 

اأّن  الوفاء بها يف موعدها، كما  جنائية يف حالة عدم 

وقد  اأ�سهر طويلة،  اإىل  قد متتد  الق�سائية  اإجراءاتها 

�سكوكًا  ي�سيف  مما  اإثبات،  اأو  نفي  �سهود  اإىل  حتتاج 

خاللها،  م��ن  احل��ق��وق  حت�سيل  اإمكانية  م��دى  ح��ول 

التجارية  و�ساط  الأ من  كثريًا  اأّن  هذا  كل  من  ه��م  والأ

جتهل مفهوم التعامل بالكمبيالة.

قوانينها منذ ع�سرات  تن�ص  التي  الدول  حتى يف 

داء  الأ واجب  واأنه  وفاء،  اأداء  ال�سيك  اأّن  على  ال�سنني 

مبجرد الطالع، لزال ال�سيك هو اأداة ائتمان رئي�سية 

ذات  مينح  بديل  يوجد  ل  ّن��ه  اأ وال�سبب  عنها،  غنى  ل 

فاإن  وعليه؛  القانونية،  املوثوقية واحلماية  الدرجة من 

حلزمة  بحاجة  مر  الأ بل  يكفي،  ل  الت�سريعات  اإ�سدار 

جراءات التي تهدف اإىل تغيري الثقافة ال�سائدة،  من الإ

التجارية  للقطاعات  ميكن  بديلة  اأدوات  خلق  واإىل 

والقت�سادية التعود على ا�ستعمالها بدياًل عن ال�سيك.

املوؤ�س�سات  عاتق  على  تقع  ل  هنا  امل�سوؤولية  اإّن 

كر تقع على عاتق  الر�سمية والت�سريعية، بل امل�سوؤولية الأ

تطوير  على  العمل  عليه  يجب  ال��ذي  امل�سريف  القطاع 

ك��اأدوات  لتقدميها  ا�ستخدامها  للعمالء  ميكن  اأدوات 

تلك  خالل  من  الكمبيالت  اإ�سدار  تطوير  مثل  ائتمان، 

كما  املوثوقية،  من  اأك��ر  ق��درًا  تك�سبها  والتي  البنوك، 

اأّن البنوك يجب اأن تكون اأول من يتوقف عن ا�ستخدام 

فكيف  للعمالء،  املمنوحة  قرو�سها  ل�سمان  ال�سيكات 

ي�ُتوقع من العمالء عدم ا�ستخدام ال�سيكات كاأداة ائتمان 

يف الوقت الذي تعتمد عليه اأكر موؤ�س�سات الئتمان !

ومن الطريف اأن نعلم باأّن النية تتجه يف بريطانيا 

اإلغاء التعامل بال�سيكات نهائيًا بحلول عام  اإىل  حاليًا 

2018، نظرًا ل�سعف التعامل بها خالل الع�سرين �سنة 

بال�سيكات  ال��ت��داول  حجم  انخف�ص  حيث   ! املا�سية 

باأكر من 60% مقارنة بالعام 1990 ! وقد يكون م�سري 

ال�سيك يف بريطانيا اأحد متاحفها العريقة !

بال�سيكات امل�سرفية يف دولة  التعامل  اأحجام  اإن 

القت�سادية  للطفرة  نظرًا  التزايد،  يف  اآخ��ذة  قطر 

نظمة  الأ تطوير  يتم  اأن  يجب  وبذلك  امل�سبوقة،  غري 

والقوانني التي حتكم تداولها، ويف الوقت ذاته يجب اأن 

ال�سائدة  الثقافة  القادم يف تغيري  الوقت  ا�ستثمار  يتم 

وتطوير اأدوات جديدة، لن�سل اإىل مرحلة ميكن معها 

تطبيق التعريف القانوي لل�سيك كاأداة وفاء فقط.

الشيكات المصرفية وأهميتها االقتصادية
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يعتر معدل العائد على حقوق امللكية احد الن�سب املالية املهمة 

ال�سركة  ا�سحاب  يقدمه  ال��ذي  امل��ال  راأ���ص  على  العائد  قيا�ص  يف 

متمثاًل بال�سهم العادية او ال�سهم العادية واملمتازة معًا اذا كانت 

قوانني البالد ت�سمح بوجود ال�سهم املتازة.ويقا�ص معدل العائد على 

حقوق امللكية كما هو معروف بالن�سبة التية:

ال�سرائب  بعد  ال��دخ��ل  امللكية=�سايف  حقوق  على  العائد  معدل 

\جمموع حقوق امللكية.
توليد  يف  امل���ال  راأ����ص  ا���س��ت��خ��دام  كيفية  يبني  امل��ع��دل  ه��ذا  ان 

الدخل، مبعنى ان هذا املعدل يجيب عن ت�ساوؤل ا�سا�سي هو : كيف 

توليد  يف  مالكها  قدمه  الذي  املال  راأ�ص  ال�سركة  ادارة  ا�ستخدمت 

العائد او الدخل؟

صيغة مضاعف حقوق الملكية:
لقد مت اجراء حتليل ا�سايف ملعدل العائد على حقوق امللكية يطلق 

DuPont Analysis حيث و�سعت �سيغة اخرى لهذا  عليه 

املعدل هي:

 \ ال�سرائب  بعد  الدخل  امللكية=)�سايف  حقوق  على  العائد  معدل 

 \ ال�سول  ال�سول(×)جمموع  جمموع   \ املبيعات(×)املبيعات 

حقوق امللكية(

لنها متثل  امللكية  ب�سيغة م�ساعف حقوق  ال�سيغة  ت�سمى هذه 

ال�سول  دوران  ومعدل  املبيعات  اىل  الربح  �سايف  ن�سبة  بني  عالقة 

وم�ساعف حقوق امللكية.ان ال�سبب يف تقدمي هذه املعادلة اجلديدة 

العامل  ملعرفة  املاليني  واملحللني  امل��الك  قبل  من  رغبة  وج��ود  هو 

تتولد  امللكية.فالرباح  حقوق  على  العائد  معدل  يف  تاأثريًا  الك��ر 

وبالتايل  ال�سول،  ت�سغيل  عمليات  ح�سيلة  هي  التي  املبيعات  من 

فان مالك ال�سركة يرغبون مبعرفة مقدار الرباح التي تولدت من 

قبلهم  من  متويلها  مت  التي  ال�سول  ت�سغيل  عن  الناجتة  املبيعات 

ال�سول  هناك جدوى من متويل هذه  كانت  اذا  فيما  يحددوا  لكي 

وت�سغيل امل�سروع. من جهة اخرى، فان هذه ال�سيغة تقدم تف�سريًا 

متكاماًل اىل حد كبري يف تقييم اداء ق�سم املبيعات )الت�سويق( من 

خالل ن�سبة �سايف الربح واداء ق�سم النتاج من خالل معدل دوران 

اداء  يف  وال�سعف  القوة  نقاط  ت�سخي�ص  ميكن  هنا  ومن  ال�سول. 

هذين الق�سمني الكر اهمية يف توليد الرباح.

صيغة DuPont الموسعة:
ت�سمى هذه ال�سيغة م�ساعف الرافعة التمويلية لنه متت ا�سافة 

التي  بالفوائد  تتمثل  والتي  املقرت�ص  امل��ال  راأ���ص  ا�سحاب  حقوق 

تدفعها ال�سركة لهم.كما متت ا�سافة حقوق الدولة املتمثلة مبعدل 

ال�سريبة املفرو�ص على ال�سركات.وال�سيغة هي:

ال�سرائب  قبل  الدخل  امللكية=})�سايف  حقوق  على  العائد  معدل 

الفائدة  جمموع ال�سول( -)م�سروف   \ املبيعات(×)املبيعات   \
حقوق امللكية(×)1-   \ ال�سول  جمموع ال�سول({×)جمموع   \

معدل ال�سريبة(

عدة  اىل  �سيعزى  العائد  معدل  يف  التغري  فاأن  ال�سيغة  هذه  يف 

عوامل:

1- املبيعات ، 2- ال�سول

3- �سعر الفائدة ، 4- معدل ال�سريبة

�ستحققها  التي  الرب��اح  توليد  يف  �ستوؤثر  الربعة  العوامل  هذه 

املقر�سون  امل�ساركني وهم  الرباح على  توزيع هذه  ال�سركة وكذلك 

املعادلة  هذه  ال�سركة.ان  ملالك  املتبقية  ومقدارالرباح  واحلكومة 

املو�سعة تبني اثر الرافعة التمويلية التي يق�سد منها تو�سيح اثر راأ�ص 

املال املقرت�ص على ارباح ال�سركة وما يقتطع من هذه الرباح ب�سكل 

للمخاطر  مقيا�ص  متثل  فنها  وبالتايل  القرو�ص،  هذه  على  فوائد 

الناجتة عن التمويل من خالل القرو�ص.

متثل  امللكية  حقوق  على  العائد  ملعدل   DuPont �سيغ  ان 

حتلياًل مهما بالن�سبة لالدارة واملحللني املاليني وا�سحاب راأ�ص املال 

ربحية  حول  مهمة  معلومات  توفر  لنها  احل�سابات  مدققي  وكذلك 

ال�سوق  يف  ال�سركة  وقيمة  ال�سهم  ا�سعار  على  ذلك  واث��ر  امل�سروع 

يف  ال�ستمرار  ع��دم  خماطر  اىل  ال�سركة  ه��ذه  تعر�ص  واحتمالية 

عملها وخا�سة خماطر الرافعة التمويلية.

صيغ DuPont لمعدل العائد على حقوق الملكية

ول للمحا�سبني والذي نظمته  خرية امللتقى الأ ُعقد يف الونة الآ

جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية ومن قبل ُعقد املوؤمتر الوطني 

ول للمدققني الداخليني والذي نظمته اجلمعية العلمية للمحا�سبة  الأ

، وبني ذاك امللتقى واملوؤمتر دللت وا�سحة على اأهمية تر�سيخ دور 

مهنة املحا�سبة والتدقيق يف ظل هذا التقدم يف التنمية القت�سادية 

ل�ستى املجالت والتى ي�سهدها القت�ساد الوطني .

الذي  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  مع  اأن��ه  فيه  �سك  ل  فمما 

وزي��ادة  القت�سادية  ال��وح��دات  زي��ادة  وم��ع  الع�سر  ه��ذا  �ساحب 

عن  وف�ساًل  اأهدافها  حتقيق  يف  عاتقها  على  امللقاة  امل�سئوليات 

وزيادة  وفروعها  ن�ساطها  تنوع  الناجتة عن  الدارية  امل�ساكل  تعقد 

حجم اأعمالها فكانت الرقابة الداخلية اأمرًا حتميًا تقت�سيه الدارة 

العلمية احلديثة للمحافظة على املوارد املتاحة .

واإذا ما تطرقنا اإىل املوؤمتر الوطني الول للمدققني الداخليني 

التدقيق  دور  اأهمية  على  وامل�ساركني  امل�سئولني  فيها  اأك��د  وال��ذي 

والدعم  ال�ست�سارات  تقدمي  خالل  من  اأ�سا�سي  دور  من  الداخلي 

املطلوب ملتخذي القرار يف اي �سركة مبا ي�ساعد يف اتخاذ القرارات 

املنا�سبة وحتقيق ا�سرتاتيجييات واأهداف ال�سركات من خالل تلك 

ال�سركات  حوكمة  قواعد  تطبيق  اأهمية  ظل  يف  كذلك  التو�سيات 

الر�سيدة جند اأهمية دور التدقيق الداخلي ومن النقاط الهامة يف 

املوؤمتر هو مناق�سة اأهم ال�سعوبات التي تعوق املدقق الداخلي عن 

اأداء عمله با�ستقاللية عن الدارات التنفيذية .

قيمة  يكونوا  باأن  املدققني  لعمل  اجلديدة  الفل�سفة  بيان  كذلك 

وتقدمي  املو�سوعي  التحليل  خالل  من  املوؤ�س�سات  داخ��ل  م�سافة 

دارات املختلفة  ر�ساد والتوجيه لالإ الإ

املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  الع�سرية  املتغريات  مع  وهنا 

يقع عبء على املدقق الداخلي بتطوير نف�سه ملواكبة تلك املتغريات 

على  واإجماليا�ص  اأوًل  القت�سادية  املن�ساأة  مل�ساعدة  ي�سب  والذي 

القت�ساد القومي .

اأهمية التفريق بني التدقيق الداخلي والتدقيق  اإىل  ون�سري هنا 

ما  عادة  بل  التفا�سيل  يف  يدخل  ل  اخلارجي  فالتدقيق  اخلارجي 

الن�سف  �سواء  املالية  القوائم  اإعداد  قبل  املوؤ�س�سة  مبراجعة  يقوم 

ل  وهنا  املوؤ�س�سة  اإدارة  اإع��داد  من  تكون  والتي  ال�سنوية  اأو  �سنوية 

بينما  البيانات  تلك  و�سحة  دقة  على  املطلق  احلكم  اإب��داء  ميكن 

يطلع  الدائم  وجوده  وبحكم  باملوؤ�س�سة  موظف  هو  الداخلي  املدقق 

واملو�سوعية  ال�ستقاللية  ظل  يف  وبالتايل  اليومية  التفا�سيل  على 

اأو  تالعب  اي  من  املن�ساأة  اأ�سول  حلماية  هام  دفاعي  خط  يكون 

والرقابة على  امل�سجلة  املالية  البيانات  التاأكد من دقة  غ�ص كذلك 

ا�ستخدام املوارد املتاحة على زيادة الكفاية النتاجية للمن�ساأة .

والذي  قطر  دولة  يف  للمحا�سبني  الول  واملوؤمتر  النعقاد  وكان 

لتلك  ا�ستكماًل  القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  اأقامته 

ال�سل�سلة من الندوات واملوؤمترات املتخ�س�سة مبا يعود بالنفع لرفع 

م�ستوى مهنة املحا�سبة واملراجعة ون�سر الوعي املحا�سبي يف الدولة 

حداث التنمية القت�سادية . ومواكبتها لأ

قد  كنت  والتي  املالحظات  بع�ص  اإىل  اأ�سري  املجال  ه��ذا  ويف 

يف  واملراجعة  املحا�سبة  مهنة  تطور  حول  اأبحاثي  اأحد  يف  �سردتها 

مهنة  م��زاول��ة  قانون  ب�ساأن  والتطلعات(  )التحديات  قطر  دول��ة 

مراقبة احل�سابات بقطر اأذكر منها:

1. فيما يتعلق ب�سجالت املحا�سبني حيث يوحد العديد من ال�سجالت 

باملحا�سبني  خا�ص  �سجل  هناك  اأن  فتجد  اأن���واع  اأرب��ع��ة  وه��ي 

�سرورة  ل  وهو  املهنة  ممار�سة  عن  توقفوا  الذين  القانونيني 

املتدربني  القانونيني  باملحا�سبني  خا�ص  �سجل  وك��ذل��ك   ، ل��ه 

له حق  بعد  املحا�سب  ي�سبح  له حيث مل  �سرورة  ل  اأي�سًا  وهو 

م�ستقل  �سجل  وج��ود  وكذلك  والتقارير  امليزانيات  اع��داد  فى 

ملكاتب املحا�سبة العاملة فلماذا مل يتم اإدراجه مع ال�سجل العام 

للمحا�سبني القانونيني املمار�سني للمهنة .

ملزاولة  ت�سامن  �سركة  تاأ�سي�ص  اإمكانية  اأت��اح  القانون  اأن  جند   .2

املحا�سبني  غري  من  للقطريني   )8( امل��ادة  اأج��از  فقد  املهنة 

مع  ب��ال���س��رتاك  املهنة  مل��زاول��ة  �سركات  تاأ�سي�ص  القانونيني 

يكون  اأن  ا�سرتاط  مع  القطريني  غري  اأو  القطريني  املحا�سبني 

امل�ستغلني  �سجل  يف  املقيدين  القانونيني  املحا�سبني  من  املدير 

وهنا جند اأن تاأ�سي�ص غري املحا�سب القانوين املرخ�ص �سركات 

ملزاولة املهنة يحد من م�ستوى املهنة فتتحول املهنة اإىل و�سيلة 

للتجارة دون النظر اإىل موؤهالت وم�ستوى العاملني .

القانون جنده حدد جمال عمال املحا�سب  3. يف املادة )22( من 

ميكن  اأن��ه  ون��رى  تف�سيلي  ب�سكل  العمل  واإج���راءات  القانوين 

اأ�سول  واإت��ب��اع  املراجعة  معايري  اإط��ار  يف  عمله  اإىل  ���س��ارة  الإ

واإجراءات املراجعة .

املوؤمترات  من  ال�سل�سلة  بهذه  ن�سيد  اأن  يجب  ال�سدد  هذا  ويف 

للمحا�سبة  العلمية  اجلمعية  بها  تقوم  والتي  والندوات  وامللتقيات 

اخلاطر  خالد  الدكتور  من  بجهود  القانونيني  املحا�سبني  وجمعية 

رئي�ص اجلمعية ، فمما ل �سك فيه ان تلك اجلهود ت�سب يف �سالح 

البيانات  لتوفري  القت�سادية  املوؤ�س�سات  خدمة  وبالتايل  املهنة 

�ستى  يف  القت�سادية  ال��ق��رارات  متخذي  ت�ساعد  والتي  املالئمة 

املجالت والن�سطة بالدولة .

ما بين المؤتمر األول للتدقيق الداخلي والملتقى األول للمحاسبين

ت
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املحا�سب القانوين

د.معاوية كرمي �شاكر �لعاين

ق�سم املحا�سبة-اجلامعة اخلليجية-مملكة البحرين

حما�سب قانونى

خالد ��شماعيل على



Q C P A

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Q C P A

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

Q C P AQ C P A

20

Monitoring Fraud and corruption
Introduction:

War against fraud is the most complex and 
difficult war in this world. It is the longest 
war that you can not win it but you have to 
monitor it because it deals with the human 
nature. It addresses every fraud perpetrators 
believes, the way he/she brought up and 
how much he/she has been influenced by 
the culture and the environment around 
him/her. It is a common war that its impact 
touches every country, organization, both in 
the public and private sectors, and individuaa
als within these organizations. The most efaa
fective weapon for such war are individuals’ 
believes, culture and rules of conduct.
Due to fraud far reaching impact, the tone 
for monitoring fraud starts from the top of 
the hierarchy down to every individual. Proaa
fessional framework for monitoring fraud 
involves several aspects:

• Legislative/regulatory.
• Professional.
• Legal.

Definition:

Fraud and corruption have negatively imaa
pacted organizations in various aspects, 
including financial, reputation, and social. 
Both fraud and corruption are characterized 
by intentional deception or misrepresentaaa
tion. 
Australian Auditing Standard AUS 210, (2004) 
defines fraud as “an intentional act by one or 
more individuals among management, those 
charged with governance, employees, or 
third parties, involving the use of deception 
to obtain an unjust or illegal advantage.” 
(AUS 210, para. .06).
AUS 210 continues by stating that there 
are two types of intentional misstatements 
relevant to the auditor. Firstly, there are 
misstatements that result from fraudulent 
financial reporting and secondly, there 
are misstatements that result from 
misappropriation of assets.
However, the opportunity is the key to the 
perpetrator to commit fraud and corruption. 
Also, it is the focal issue for formulating fraud 
and corruption monitoring program. Opaa
portunity represents the ability to commit 

fraud and corruption that not be detected. 
Opportunity is created by:

• Weak internal control systems.
• Poor management.
• Lack of Board of Directors supervision.
• Use of ones position and authority to 

override controls.
• Inadequate procedures to detect fraudaa

ulent activities.

Fraud can be committed by an employee 
at any level within an organization, as well 
as by those outside the organization. Fraud 
takes various forms such as:

• Stealing and adjusting the records in 
case of cash, supplies, inventory, equipaa
ment and information.

• Stealing cash before it is recorded in the 
books.

• Paying for goods and services not reaa
ceived and paying higher prices for the 
goods and services.

• Overstating assets or revenues or underaa
stating liabilities and expenses on the 
financial statements.

• Giving and receiving bribes.
• Undisclosed personal economic interest 

in a transaction that has negative impact 
on the organization.

• Reporting false information to reduce 
taxes.

Monitoring Fraud:

The Professional Framework for fraud proaa
vides the basis and guidance for monitoring 
fraud. It defines clearly the roles and responaa
sibilities of all the parties involved in fighting 
fraud. It mandates that management should 
maintain adequate internal control systems 
that deter and discover illegal transactions. 
Internal auditors can assist management by 
reviewing and evaluating the adequacy of 
these control systems. Furthermore, boards 
of directors play an important role in superaa
vising fraud. Moreover, audit committee is 
considered as an independent eyes and ears 
of investors and stakeholders and it:

• Evaluates management’s identification 
of fraud risk, and implementation of 

antifraud measures.
• Supports internal auditing. 
• Oversees senor management compliaa

ance with appropriate financial reportaa
ing.

• Prevents senior management’s override 
of controls.

An effective monitoring program for fraud 
includes, among other things, the following:

• Company ethics policy which represents 
the tone from senior management.

• Fraud awareness that ensures underaa
standing the nature, causes and characaa
teristics of fraud.

• Fraud risk assessment that ensures evalaa
uating the various types of fraud.

• Ongoing reviews that are conducted by 
an internal audit activity that considers 
fraud risk in every audit.

• Prevention and detection that represent 
efforts taken to reduce opportunities for 
fraud and corruption to occur and peraa
suading individuals not to commit fraud 
and corruption because of the likelihood 
of detection and punishment.

• Investigation and persecution that repaa
resent the procedures and resources to 
fully investigate and report a suspected 
fraud and corruption event for prosecuaa
tion.
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Prepared by: Dr. Obeid Ahmed
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تعني  ع��م��ال  الأ بيئة  يف  واخل�����س��ارة  ال��رب��ح  مفهوم 

العائد من ا�ستخدام را�ص املال . ويف لغة الريا�سيات 

نتيجة  اأي   . املبيعات  وتكلفة  املبيعات  الفرق بني  ميثل 

عمليات امل�سروع )مبختلف �سوره – �سناعي اأو جتاري  

اأو خدمي( تتحدد ب�سورة اإجمالية بالفرق بني املبيعات 

وتكلفة املبيعات  . وتتمثل تكلفة املبيعات ب�سورة ما يف 

تكلفة امل�سرتيات وبذلك فاإن امل�سطلحات امل�ستخدمة 

للو�سول اإىل الربح املحا�سبي هي املبيعات )ناجتة عن 

عملية البيع( وامل�سرتيات )ناجتة عن عملية ال�سراء( 

ومعنى  »جت����ارة«  ت�سمى  مبجملها  العمليات  وه���ذه 

املبادلة بني الطرفني  اأو  ال�سراء،  و  البيع  التجارة هي 

�سلع  من  اإليه  يحتاجان  فيما   ) امل�سرتي  و  )البائع 

جتارية ) للم�سرتي ( و ثمن مقدر ) للبائع ( اأو الربح 

مما اجتر به . وقد وردت كلمة » جتارة « على م�ستوى 

اجلذر يف القراآن الكرمي 7 مرات )البقرة 282( { اإل 

اأن  29( {اإل  – )الن�ساء  تكون جتارة حا�سرة }  اأن 

تكون جتارة عن ترا�سى} – )التوبة 24( { وجتارة 

37( { رجال ل تلهيهم  – )النور  تخ�سون ك�سادها} 

جتارة ول بيع عن ذكر اهلل} – )فاطر 29( { يرجون 

جتارة لن تبور } – )ال�سف 10( { هل اأدلكم علي 

 )11 – )اجلمعة  األيم }  ع��ذاب  تنجيكم من  جت��ارة 

{ما عند اهلل خري من اللهو ومن التجارة} .

يات التي وردت يف التجارة نوعان ، نوع لو�سف  والآ

ونوع يو�سف   ، النا�ص  واملتداولة بني  املعروفة  التجارة 

ن  لأ  ، املجازية  التجارة  ويعني  اخلالق  مع  التجارة 

بينهم  كائنة  و عاداتهم هي  النا�ص  التجارة يف عرف 

املخلوق  و  اخلالق  بني  وجودها  يت�سوروا  ومل   ، فقط 

اأن هناك وجه ال�سبه بني التجارتني ، حيث توجد  مع 

من  ال��ن��وع  ه��ذا  علي  دل  ومم��ا   . كليهما   يف  املبادلة 

ية  التجارة بني اخلالق عز وجل واملخلوق ما ورد يف الآ

نَّ  )111 من �سورة التوبة(  فقد قال اهلل عز وجل { اإِ

َلُهْم  ِباأَنَّ  ْمَواَلُهْم  َواأَ اأَنُف�َسُهْم  ِمِننَي  ْ
امْلُوؤ ِمْن  ى  ا�ْسرَتَ  

َ َّ
اهلل

َوْعدًا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن   ِ
َّ

اهلل �َسِبيِل  يِف  ُيَقاِتُلوَن  َة  نَّ اجْلَ

ْوَف��ى  اأَ َوَم��ْن  َواْل��ُق��ْراآِن  جِن��ي��ِل  ��ْوَراِة َوالإِ َعَلْيِه َحّقًا يِف ال��تَّ

ِبِه  َباَيْعُتْم  ��ِذي  الَّ ِبَبْيِعُكْم  َفا�ْسَتْب�ِسُروا   ِ
َّ

اهلل ِمْن  ِبَعْهِدِه 

َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم } .  

رك���ان  الأ ا�ستخال�ص  ميكننا  الكرمية  ي���ة  الآ فمن 

ب��اجل��دول  مف�سلة  وه��ي  ال��ت��ب��ادل  لعملية  الرئي�سية 

التايل:

التجارة مع املخلوقالتجارة مع اخلالقالبيان

ولاهلل عز وجلامل�سرتي
أ
الطرف ال

الطرف الثايناملوؤمنونالبائع

موالب�ساعة البائع
أ
نف�ص وال

أ
و خدماتال

أ
�سلع ا

و خدماتاجلنةب�ساعة امل�سرتي
أ
�سلع ا

ر�ص – اجلنةاملكان
أ
ر�صال

أ
ال

خرةالزمان
آ
حياة الدنياحياة الدنيا – ال

اجل��دول  يف  ال�سفقة  ه��ذه  نتيجة  ع��ر���ص  ومي��ك��ن 

التايل :

التجارة مع املخلوقالتجارة مع اخلالقالبيان

املوؤمنونالرابح

و 
أ
ول ا

أ
الطرف ال

الطرف الثاين

50%100% احتمال حتقق الربح

تقييم ال�سفقة

خا�سر  يوجد  ل   -1

يف ال�سفة . 

م�سمون  الربح   -2

للموؤمنني .

دائ���م  ال���رب���ح   -2

وهو اخللود يف جنة 

النعيم  .

ي��خ�����س��ر  ق�����د   -1

ظل  يف  ال���ط���رف���ان 

ظ�������������روف ع������دم 

كد.
أ
التا

اح�����ت�����م�����ال   -2

ال��رب��ح واخل�����س��ارة 

مت�ساويان 50% لكل 

طرف .

3- الربح اإذا حتقق 

ل يدوم ويزول بفناء 

حد الطرفني . 
أ
ا

الربح  مفهوم  يف  قلياًل  لنتفكر  نقف  اأن  لنا  فهل 

احلقيقي الذي يجب اأن ن�سعي لتحقيقه يف هذه احلياة 

الدنيا . ومن اجلدير بالذكر هنا اأن كلمة الربح وردت 

البقرة -  الكرمي )�سورة  القراآن  مرة واحدة فقط يف 

ية 16( اإذ قال عز من قائل { اأولئك الذين ا�سرتوا  الآ

كانوا  وم��ا  جت��ارت��ه��م  رب��ح��ت  فما  ب��ال��ه��دي  ال�ساللة 

عمالهم ، وبذلك  مهتدين} . فالتجارة هنا م�ستعارة لأ

الربح  وه��و  التجارة  من  العائد  يف  ال�سبه  وج��ه  جند 

والعائد من العمل ال�سالح هو الثواب باملغفرة واجلنة. 

وردت  اجل��در  م�ستوى  على  ككلمة  اخل�سارة  اأن  اإل 

�سور  وجل  عز  اهلل  فيها  وح��دد   . مرة   65 القراآن  يف 

اآمنوا بالباطل  اخلا�سرين، حيث ذكر منهم { الذين 

واأولده��م عن  اأموالهم  األهتهم  الذين  باهلل -  وكفروا 

ذكر اهلل -  الذين ينق�سون عهد اهلل من بعد ميثاقه 

ر�ص  ويقطعون ما اأمر اهلل به اأن يو�سل ويف�سدون يف الأ

الدنيا  ا�ستحبوا احلياة  والذين   - ال�سيطان  - وحزب 

خرة - والذين كفروا باآيات اهلل } .  على الآ

   

الربح  معادلة  مكونات  نعر�ص  اأن  هنا  يفوتنا  ول 

جاءت  وق��د   ، وامل�سرتيات  املبيعات  وهما  واخل�سارة 

ال�سور  م��رة يف   25 الكرمي  ال��ق��راآن  »���س��راء«  يف  كلمة 

التالية : ) البقرة – 16،41،79،86،90،102،174،17

5،207( )اآل عمران – 77،177،178،199( )الن�ساء 

– 44،74 ( )املائدة – 44،106( ) التوبة – 9،111( 
)يو�سف – 21،95( النحل – 95()لقمان – 9( مع 

ية  يات مرتني مثل الآ مالحظة تكرر الكلمة يف بع�ص الآ

عمران  اآل  �سورة   178 ي��ة  والآ البقرة  �سورة  من   102

وبذلك ي�سبح عدد تكرار الكلمة 25 مرة .

 ،  275  ،  254 )البقرة  مرات   6 بيع  كلمة  وتكررت 

- اإبراهيم 31 – النور 37 – اجلمعة 9( .  ونالحظ 

خرى .. ومع  اأن باع وا�سرتى كلمتان اإحداهما عك�ص الأ

ذلك فاإن بع�ص التغيري يف اإحدى الكلمتني يجعلها تدل 

خرى املناق�ص ملعناها : فكلمة ) باع( اإذا  علي معنى الأ

اأ�سبحت ) ابتاع ( دلت علي عك�ص البيع وهو ال�سراء، 

وكلمة  ال�����س��يء.   ذل��ك  ا���س��رتي  اأي  �سيئا  اب��ت��اع  تقول 

اأ�سبح   ) �سرى   ( كلمة  اإيل  حتولت  اإذا   ) )ا���س��رتى 

معناها ) باع(، اأي عك�ص كلمة ) ا�سرتى ( ، هذا فى 

اللغة العربية ويوجد هذا املعني يف اآيات قراآنية اأي�سا.  

َبْخ�ٍص  ِبَثَمٍن  ��َرْوُه  َو���سَ  } يو�سف  �سورة  يف  تعايل  يقول 

َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة ..« اأي اأنهم باعوه بثمن بخ�ص ، ويقول 

ِمن  اُه  ا�ْسرَتَ الَِّذي  َوَقاَل  الذي ا�سرتي{20}  عن ذلك 

ْكِرِمي َمْثَواُه .. } )يو�سف 20 - 21(. ِتِه اأَ َر ِلْمَراأَ �سْ مِّ

  

وال�سوؤال هنا ملاذا ا�ستعمل اهلل عز وجل هذه الكلمة 

) التجارة ( ؟ 

فاجلواب قد يكون واهلل اعلم ملا للتجارة من منفعة 

اأق�سر  باأنها  لعتقادهم  حتقيقها  اإىل  الكثري  ي�سعى 

رباح و�سمان ا�ستمراره وبذلك ميكن  الطرق لتحقيق الأ

ت�سبيهه بالعمل ال�سالح ، كما و�سف اهلل عز وجل باأن 

ُدلُّكْم على جتارة  التجارة تنجي من عذاب األيم { َهْل اأَ

وكلنا   .)10 ية  الآ ِليٍم} )ال�سف  اأَ َعَذاٍب  ّمْن  ُتنِجيُكم 

كانت  ولكنها  ذلك  �سانها  من  لي�ص  التجارة  اأن  نعلم 

ينجي من  الذي  ال�سالح  العمل  ا�ستعارة جمازية عن 

اأن  علي  يدل  الكلمة  هذه  ا�ستخدام  اأن  كما   . العذاب 

كلمة  معني  ج��ي��دًا  يفهمون  ال��زم��ان  ذل��ك  يف  ال��ع��رب 

جتارة وهي بذلك اأقوى واأ�سد تاأثريا على ال�سامعني ملا 

حتتله التجارة من مكانة بني العرب . 

 فاللهم اجعلنا من الرابحني واأبعد عنا اخل�سارة يف 

الدارين ، واألهمنا اللهم فهم معاين كتابك احلكيم. 

مفهوم الربح والخسارة في القرآن الكريم

ت
اال

ــــ
قــ

م

د. زهري عمرو دردر
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داء املهني اإىل التاأكد من  يهدف برنامج مراقبة جودة الأ

واملراجعة  املحا�سبة  مبعايري  القانونيني  املحا�سبني  التزام 

خ��رى  الأ والتعليمات  نظمة  والأ املهنية  والقواعد  واملعايري 

ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة وذلك بغر�ص حت�سني م�ستوى 

املهني  داء  الأ وا�ستمرارية  القانوين،  للمحا�سب  املهني  داء  الأ

اجليد، وزيادة فعالية اخلدمات املهنية، وزيادة الثقة بها.

وقد �سعى عدد من الدول لتنفيذ برنامج ملراقبة جودة اأداء 

والوليات  ال�سعودية  العربية  اململكة  ومنها  املحا�سبة  مكاتب 

مريكية. كما قام جهاز اأبو ظبي للمحا�سبة م بفح�ص  املتحدة الأ

عدد من تقارير مراجعي احل�سابات للجهات اخلا�سعة ملراقبة 

القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  و�سرعت  اجل��ه��از. 

عمال والتجارة بالعمل على اإعداد برنامج  بتكليف من وزارة الأ

املحا�سبة،  ومكاتب  �سركات  يف  املهني  داء  الأ ج��ودة  ملراقبة 

العمل به قريبا. ويتكون برنامج مراقبة جودة  يتم  اأن  وُياأمل 

داء املهني من العنا�سر الرئي�سة التالية : الأ

املهني  داء  الأ ج��ودة  مراقبة  بها  املناط  اجلهة  حتديد   -

ملكاتب املحا�سبة. 

- اإعداد واعتماد معايري الرقابة النوعية ملكتب املحا�سبة. 

معايري  تطبيق  على  للم�ساعدة  النوعية  الرقابة  دليل  تطوير   -

الرقابة النوعية. 

داء املهني ملكاتب املحا�سبة. - اإعداد برنامج مراقبة جودة الأ

- اإعداد دليل الفح�ص الدوري للرقابة النوعية ملكتب املحا�سبة.

- تنفيذ الفح�ص الدوري للرقابة النوعية ملكاتب املحا�سبة.

- ويبني ما يلي اإي�ساحًا لكل عن�سر من العنا�سر املذكورة.

مراقبة  بها  المناط  الجهة  تحديد   : أواًل 
جودة األداء المهني 

ال�سلة  ذات  مور  بالأ تعنى  جهة  اإن�ساء  على  هذا  ينطوي 

داء ومنها: مبراقبة جودة الأ

- اعتماد معايري الرقابة النوعية ومتابعة تطبيقها.

داء. - اإعداد وتنفيذ وتطوير برنامج مراقبة جودة الأ

ج��راءات  الإ ومتابعة  الفح�ص،  اأعمال  تنفيذ  على  �سراف  الإ  -

الت�سحيحية التي تتخذها مكاتب املحا�سبة.

النوعية  الرقابة  معايير  إع���داد   : ثانيًا 
لمكاتب المحاسبة 

القاعدة  املحا�سبة  ملكاتب  النوعية  الرقابة  معايري  تعتر 

داء  الأ ج��ودة  مراقبة  برنامج  عليها  يعتمد  التي  �سا�سية  الأ

املهني ملكاتب املحا�سبة حيث ت�سمل ما يلي:

- تعريف الرقابة النوعية وهدفها ونطاقها.

وم�سئولية  النوعية  ال��رق��اب��ة  معايري  اأه���داف  حت��دي��د   -

اللتزام بها.

والتي  املحا�سبة  ملكتب  النوعية  الرقابة  عنا�سر  تبيان   -

للعمليات،  امل�ساعدين  تخ�سي�ص  ال�ستقالل،  ت�سمل: 

والتدريب  املهني  التطور  التوظيف،  �سراف،  الإ امل�سورة، 

قبول  وترقيتهم،  املوظفني  اأداء  تقومي  املكتب،  ملوظفي 

باأحكام  اللتزام  معهم،  العالقة  وا�ستمرارية  العمالء 

الدوري  الفح�ص  ولوائحه،  القانونيني  املحا�سبني  نظام 

الداخلي.

- تبيان العوامل الرئي�سة الواجب اأخذها يف احل�سبان عند 

ت�سميم و تقييم الرقابة النوعية وتوثيق املكتب للرقابة 

النوعية . 

لمكتب  النوعية  ال��رق��اب��ة  دل��ي��ل   : ثالثًا 
المحاسبة

يت�سمن دليل الرقابة النوعية اإر�سادات واإجراءات ومناذج 

نوعية  رقابة  اأدل��ة  اإع��داد  يف  املحا�سبة  مكاتب  بها  ت�سرت�سد 

وفقًا  النوعية  الرقابة  عنا�سر  تطبيق  على  ت�ساعدها  داخلية 

ملعايري الرقابة النوعية. 

األداء  ج���ودة  م��راق��ب��ة  ب��رن��ام��ج   : راب��ع��ًا 
المهني لمكاتب المحاسبة 

مور  داء املهني عددًا من الأ ي�سمل برنامج مراقبة جودة الأ

منها:

- حتديد اجلهات املعنية بتنفيذ الرنامج، وبيان اأهدافه 

ومتطلبات تنفيذه.

- حتديد اأهداف الفح�ص، واأنواعه ) الفح�ص ال�سنوي/ 

الفح�ص الدوري(.

- حتديد واجبات مكتب املحا�سبة )تزويد  اجلهة  ببيانات  

الفح�ص  قبول  مالئمة،  نوعية  رق��اب��ة  تطبيق  دوري���ة، 

ال�سنوي والفح�ص الدوري(.

للرقابة  ال��دوري  الفحص  دليل   : خامسًا 
النوعية لمكاتب المحاسبة 

جراءات الفح�ص التي يتعني  يت�سمن هذا الدليل �سرحًا لإ

واجلهات  املحا�سبة  ومكاتب  الفح�ص  فريق  م��ن  ك��ل  على 

خرى امل�سئولة عن تنفيذ الرنامج اللتزام بها عند تنظيم  الأ

واأداء الفح�ص الدوري، ويتكون الدليل من العنا�سر التالية :

جراءات التنفيذية للفح�ص. - حتديد الإ

- حتديد التزامات الفاح�ص )ال�سرية، ال�ستقالل، عدم 

ت�سارب امل�سالح، العناية املهنية الالزمة(.

- حتديد ال�سروط الواجب توفرها يف الفاح�ص.

- تبيان اآلية تخطيط الفح��ص.

- حتديد اختبارات الفح�ص.

- حتديد حجم العين�ة وماهيتها والعوامل الواجب اأخذها 

يف العتبار عند اختيارها.

الواجب تقدميه  واملدة  الفح�ص  تقرير  - حتديد مكونات 

خاللها.

مراقبة جودة األداء المهني صمام أمان ألداء المحاسبين القانونيين
يو�شف حممد �ملبارك

حما�سب قانوين و م�ست�سار مايل

ت
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ــــ
قــ
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متالزمان  املحا�سبة  وعلم  احلا�سوب  علم  اأ�سبح 

يتاأثر  اإجتماعي  علم  املحا�سبة  اأن  ب�سبب  ومتكامالن 

ومن  زمنة  الأ عر  تطراأ  التي  جتماعية  الإ باملتغريات 

تكنولوجيا  تطورات  هي  امل��وؤث��رة  املتغريات  ه��ذه  اأه��م 

ت�سالت. املعلومات والإ

يل : اإدخال البيانات وفيها  ومن وظائف احلا�سب الآ

معاجلتها  ليتم  احلا�سوب  اإىل  البيانات  اإدخ��ال  يتم 

اإىل معلومات مفيدة  ثم يحولها  ويبوبها ومن  فريتبها 

عن طريق ا�ستخدام الرامج املختلفة، لتزويد امل�ستفيد 

باملعلومات التي يحتاجها باأ�سكال خمتلفة ومتعددة.

واملعلومات  البيانات  اأهمية  لدينا  يت�سح  هنا  ومن 

تواجه  قد  معينة  م�سكلة  حلل  القرار  �سنع  عملية  يف 

متخذ القرار يف العمليات اليومية ، اأو لو�سع اخلطط 

�سانع  يحتاج  وقد   ، للمن�ساأة  املدى  طويلة  اأو  ق�سرية 

قد  التي  املخاطر  لتجنب  املعلومات  تلك  اإىل  القرار 

تعرت�ص املن�ساأة.

تخزين  يل  الآ احل��ا���س��ب  خ���الل  م���ن  مي��ك��ن  ك��م��ا 

اأو  اجلهاز  داخ��ل  اآم��ن  مكان  يف  املعلومات  و  البيانات 

مثال   ( املختلفة  التخزين  و�سائل  با�ستخدام  خارجه 

 ) الخ   ...  ، ال�سلب اخلارجي  القر�ص   ، ال�سطوانه   :

للرجوع اإليها عند احلاجة.

يل بالدقة العالية وال�سرعة  ويتميز النظام املايل الآ

اأنه  العمليات احل�سابية وغريها، كما  اأداء  الفائقة يف 

يتميز ب�سرعة ا�سرتجاع املعلومات وقدرته الكبرية على 

تخزين البيانات واملعلومات.

�سركات الرجميات قامت باإعداد كثري من الرامج 

ال�سغرية  وامل��ن�����س��اآت  ال�سركات  خل��دم��ة  املحا�سبيه 

ح�ساباتها  و�سبط  تنظيم  ب��ه��دف  وذل���ك  وال��ك��ب��رية 

الرقابة  غرا�ص  لأ واملرحلية  اليومية  التقارير  واإع��داد 

املالية داخل املن�ساأة.

وتنق�سم هذه الرجميات اإىل عدة اأنواع :

التي  ال��رام��ج  بها  ويق�سد   ، اجل��اه��زه  ال��رام��ج   -1

ال�سركات  معظم  قبل  م��ن  ا�ستخدامها  ميكن 

عليها  التعديالت  بع�ص  اإج���راء  م��ع  وامل��ن�����س��اآت 

لتتالئم وطبيعة ال�سركة.

يتم  التي  الرامج  تلك  وهي   ، اخلا�سة  الرامج   -2

اأو قطاع معني  ت�سميمها خ�سي�سًا ملن�ساأة معينة 

مثل البنوك.

الرامج ال�ساملة وهي الرامج التي مت ت�سميمها   -3

الطابع  ذات  للمن�ساأة  ن�سطة  الأ بجميع  لتقوم 

املايل.

غرا�ص معينه  كما توجد برامج حمددة وم�سممه لأ  -4

جور ... الخ. برامج املخزون اأو الرواتب والأ

امثلة على الرامج املحا�سبيه : 

Peach tree -1

2- البازار

Smacc4 accounting program -3

المحاسبة والحاسب اآللي
منى �لك��������و�ري
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القانونيني  املحا�سبني  جمعية  ر�سالة  اإط���ار  يف 

النهو�ص  �ساأنه  من  ما  كل  على  العمل  فى  القطرية 

قطر،  دول��ة  يف  واملراجعة  املحا�سبة  مبهنة  والرتقاء 

فاإن اجلمعية ب�سدد ا�سدار دليل �سامل يحتوي على 

واملراجعني  املحا�سبني  عن  حديثة  تف�سيلية  بيانات 

و�سرح  والإجنليزية.  العربية  باللغتني  قطر  دولة  يف 

اجلمعية  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  اخلاطر  خالد  الدكتور 

بان الهدف هو ت�سهيل عملية التوا�سل بني املحا�سبني 

املنظمة  املوؤ�س�سات  وبينهم وبني  واملراجعني من جهة 

جمل�ص  وبدول  قطر  بدولة  واملراجعة  املحا�سبة  ملهنة 

التعاون اخلليجي وبالعامل اخلارجي وح�سر وت�سنيف 

املحا�سبني  ل��دى  املتاحة  والعلمية  املهنية  اخل��رات 

واملراجعني بدولة قطر مبا ي�ساعد على �سهولة تبادلها 

وتوجيهها نحو املجالت املالئمة ومتكني املعنيني مبهنة 

املحا�سبة واملراجعة �سواء اأكانوا اأ�سخا�سًا اأو موؤ�س�سات 

واملهنية  العلمية  م��ك��ان��ي��ات  الإ م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  م��ن 

يف  قطر  دولة  يف  واملراجعني  للمحا�سبني  والتدريبية 

بحاث وتقدمي ال�ست�سارات التي  اإجراء الدرا�سات والأ

ت�ساعد على تطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة وخدمة 

املجتمع.

ا�ستيفاء  الدليل يجب  للت�سجيل فى هذا  انه  وقال 

ال�سروط التالية اأن يكون حا�ساًل على درجة علمية يف 

جمال املحا�سبة، اأو خرة عملية يف املحا�سبة واملراجعة 

ل تقل عن 5 �سنوات وبالن�سبة لغري القطريني يجب اأن 

اإثبات  و�سهادة  قطر  دولة  داخل  يف  العمل  مقر  يكون 

عمل وتعبئة النموذج املخ�س�ص لهذا الغر�ص.

القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  وحثت 

العاملني فى مهنة املحا�سبة واملراجعة على الت�سجيل 

اخل��رات  بيان  على  حر�سا  وذل��ك  الدليل  ه��ذا  ف��ى 

املجتمع من هذه اخلرات  والعلمية ل�ستفادة  املهنية 

فى جمال املهنة.

جمعية المحاسبين القطرية تستعد 
إلصدار دليل شامل

بار
ــــ

خـ
أ

الملتقى الثانى للمحاسبين حول 
المحاسبة الحكومية

بعنوان  قطر  دولة  فى  للمحا�سبني  الثاين  امللتقى 

ال��ت��ع��اون  »امل��ح��ا���س��ب��ة احل��ك��وم��ي��ة ف��ى دول جم��ل�����ص 

املوافق  رب��ع��اء   الأ ي��وم  وذل��ك  املعا�سرة«  والتحديات 

ال�ساعة  متام  فى  قطر  جامعة  فى   2010  /10  /  20

التا�سعة �سباحًا  و�سوف ي�سارك فى هذا امللتقى نخبة 

دولة  وخ��ارج  داخ��ل  من  واملتخ�س�سني  اخل��راء  من 

قطر. 

ول  الأ للملتقى  اإم���ت���دادا  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذه  ت���ى  وي���اأ

بالتعاون مع مكتب  الذى نظمته اجلمعية  للمحا�سبني 

ول للمحا�سبني يف  براي�ص وتر هاو�ص كوبرز امللتقى الأ

دولة قطر بعنوان« نحو م�ستقبل اأف�سل ملهنة املحا�سبة 

2009/5/21م يف قاعة  ي��وم   وذل��ك  دول��ة قطر«   يف 

�سالمي  املوؤمترات يف متحف الفن الإ

املحا�سبى  الوعى  ن�سر  اإىل  امللتقى  ه��ذا  ويهدف 

احلكومي فى دولة قطر والنهو�ص باملهنة والرتقاء بها 

ويتناول امللتقى املحاور التالية :

1- التدقيق الداخلي يف القطاع احلكومي والإجتاهات 

احلديثة .

يف  التعاون  جمل�ص  دول  يف  الرقابة  اأج��ه��زة  دور   -2

داء يف اجلهات حمل الرقابة . حت�سني الأ

�سا�سية يف القطاع العام. 3- احلوكمة وعنا�سرها الأ

4- تطبيقات املحا�سبة احلكومية يف دول املجل�ص .

5- املوازنات العامة يف النظام املحا�سبي احلكومي.

6- معايري املحا�سبة احلكومية الدولية .

واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  اأر�سلت 

ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ل����دول جم��ل�����ص 

ب�ساأن  اجلمعية  اىل  خ��ط��اب  ال��ع��رب��ي��ة 

العمومية  اجلمعية  لع�سوية  الرت�سيح 

من   )2( ال��ف��ق��رة  تن�ص  حيث  للهيئة  

�سا�سي لهيئة  املادة )10( من النظام الأ

املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�ص التعاون 

بني  من  يكون  باأن  العربية  اخلليج  لدول 

اأع�ساء اجلمعية العمومية للهيئة . » �ستة 

اأع�ساء من مواطني دول املجل�ص عن كل 

هيئة اأو جمعية مهنية منوط بها م�سئولية 

مهنة املحا�سبة واملراجعة يف دول املجل�ص، 

اأو  للجمعية  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم 

هيئة  اأو  جمعية  توجد  مل  ف��اإذا   ، الهيئة 

يف  املخت�سة  اجلهة  تر�سحهم   ، مهنية 

حوال يجب ان يكون  الدولة ، ويف جميع الأ

قل  ع�ساءال�ستة  اأربعة على الأ من بني الأ

من املمار�سني املرخ�ص لهم «.

العادية  العمومية  اجلمعية  و�ستعقد 

ب��ت��اري��خ  اخل��ام�����ص  اإج��ت��م��اع��ه��ا  للهيئة 

تلك  خ����الل  ،و���س��ي��ت��م  2010/6/2م 

دارة  اأع�ساء جمل�ص الإ اجلمعية انتخاب 

احلا�سرين  اجلمعية  اأع�����س��اء  ب��ني  م��ن 

جمعية  ب��اأن  علمًا  ونحيطكم  الجتماع. 

اإختارت  القطرية  القانونيني  املحا�سبني 

للهيئة يف  ممثليها يف اجلمعية العمومية 

وذلك  ول  الأ العمومية  اجلمعية  اإجتماع 

يح�سره  والذي  2010/02/28م  بتاريخ 

الع�سوية  �سرتاك  لإ امل�سددين  ع�ساء  الأ

تى : ال�سنوي. وقد متثل املر�سحون فى الآ

1 – ال�ستاذ / فالح �سنان العنزي

2 – ال�ستاذ / �سقر خالد الهاجري

3 – ال�ستاذ / نا�سر جار اهلل املري

4 – ال�ستاذ / اإبراهيم حممد يو�سف احلاج عيد

5 – ال�ستاذ / حممد الزبيدي ب�سري

6 – ال�ستاذ / اأحمد �سليمان ح�سن ال�سيد

الترشيح 
لعضوية الهيئة 

الخليجية
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ول لروؤ�ساء جمعيات  ا�ست�سافت جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية الجتماع الأ

وهيئات املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�ص التعاون يوم اخلمي�ص املوافق 18 مار�ص 2010 

عمال  والتجارة وح�سر الجتماع كال من مبقر اجلمعية  يف وزارة الأ

- �سعادة ال�ستاذ عبدالعزيز الرا�سد رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة املحا�سبة واملراجعة لدول 

جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية

- الدكتور خالد بن نا�سر اخلاطر رئي�ص جمل�ص اإدارة  جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية

- الدكتور احمد بن عبداهلل املغام�ص المني العام للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

�ستاذ حممد الهاجرى رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية املحا�سبني و املراجعني الكويتية - الأ

مدققى  و  املحا�سبني  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الزرعونى  الكرمي  عبد  الدكتور   -

احل�سابات الماراتية

�ستاذ �سامل اخل�سيبي ع�سو جمل�ص اإدارة جمعية املحا�سبني العمانية - الأ

�ستاذ مريزا املرزوق  ع�سو جمل�ص اإدارة  جمعية املحا�سبني البحرينية - الأ

واكد الدكتور اخلاطر ان من اهم النقاط التي مت التفاق عليها يف هذا الجتماع 

الول مايلي:

لتوحيد  �سنة  ب�سكل دوري كل  والهيئات اخلليجية  روؤ�ساء اجلمعيات   1. تنظيم اجتماع 

وت�ست�سيف  املجل�ص  دول  يف  جوانبها  كل  من  املحا�سبة  تطوير  على  والعمل  اجلهود 

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني الجتماع القادم.

2.  تنظيم ندوة �سنوية تتعلق باملهنة، ويتم تكرمي املتميزين يف جمال املحا�سبة واملراجعة 

من اأ�ساتذة ومهنيني وطالب يف كل دولة

والهيئات  اجلمعيات  حت�سرها  التي  والفعاليات  الجتماعات  يف  والتعاون  التن�سيق    .3

العام  الحت��اد  اجتماعات  مثل  وال��دويل  قليمي  والإ العربي  امل�ستوى  على  اخلليجية 

للمحا�سبني واملراجعني العرب والحتاد الدويل للمحا�سبني و�سرورة التوا�سل مع تلك 

اجلهات وامل�ساركة اليجابية فيها. 

لتبادل اخلرات وخا�سة فيما يتعلق  اإعداد مذكرة تفاهم بني اجلمعيات والهيئات    .4

مبجال التدريب.

5.  اإعداد  قاعدة بيانات  م�سرتكة من اجلمعيات والهيئات تكون متاحة للجميع

وعقد  التعاون،  دول جمل�ص  املحا�سبة جلامعات  ق�سام  لأ الدائمة  اللجنة  دور  تفعيل    .6

وطرق  الدرا�سية  اخلطط  تطوير  اأجل  من  ق�سام  الأ روؤ�ساء  م�ستوى  على  اجتماعات 

والهيئات  ق�سام  الأ تلك  بني  والتعاون  والتن�سيق  العلمي  البحث  وت�سجيع  التدري�ص 

املتخ�س�سة يف مهنة املحا�سبة، ويقرتح اأن تكون اجتماعاتهم على هام�ص امللتقيات 

التي تعقدها هيئة املحا�سبة واملراجعة اخلليجية.

والهيئات  واجلمعيات  اخلليجية  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  بني  والتن�سيق  التعاون   .7

القانونيني  للمحا�سبني  املهني  داء  الأ جودة  مراقبة  برنامج  تطبيق   ب�سان  الوطنية 

وال�ستفادة من جتربة اململكة العربية ال�سعودية.

اجتماع رؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة
لــدول مجلـس التـعـــاون

فى  ت�سهم  التى  ن�سطة  الأ من  بالعديد  القيام  فى  اجلمعية  ر�سالة  اإطار  فى 

التطوير والرتقاء مبهنة املحا�سبة واملراجعة فى دولة  قطر وما للمهنة من دور 

مع  الدائم  اجلمعية  توا�سل  وكذلك   ، للبالد  القت�سادى  داء  تطويرالأ فى  كبري 

اجلهات املعنية باملهنة ،  فاإن اجلمعية ب�سدد اإن�ساء مكتبة متميزة مبقر اجلمعية 

ت�سمل العديد من املراجع والكتب واملجالت العلمية والن�سرات التى تتعلق مبهنة 

املحا�سبة واملراجعة والقوانني ذات ال�سلة ، وذلك من اأجل توفري فر�سة للعاملني 

باملهنة واملهتمنب لالطالع على كل مايتعلق باملهنة من خالل هذه املكتبة من اأجل 

فى  واملراجعني  للمحا�سبني  املهنى  بامل�ستوى  والرتقاء  العلمية  النواحى  تطوير 

دولة قطر » مع العلم اأن فكرة اإن�ساء املكتبة من خالل جلنة الع�سوية«.

املا�سي  “ املحا�سبة  بعنوان  ندوة  القطرية  القانويني  املحا�سبني  تنظم جمعية 

واحلا�سر وامل�ستقبل “ وذلك فى 30 يونيو 2010 وتهدف الندوة اىل التعرف على 

تاريخ مهنة املحا�سبة فى دولة قطر وواقعها احلاىل وامل�ستقبل الذى تتنظره املهنة.

القانويني القطرية تكرمي  الندوة توا�سل جمعية املحا�سبني  وعلى هام�ص هذه 

حممد  بن  اأحمد  وكلية  قطر  جامعة  فى  املحا�سبة  ق�سم  خريجى  من  املتفوقني 

الع�سكرية عن العام الدرا�سي 2009 / 2010 وذلك ت�سجيعا من اجلمعية وتقديرا 

على جهدهم املتميز الذى بذلوه خالل درا�ستهم.

ندوة حول المحاسبة فى دولة قطر الماضى 
والحاضر والمستقبل وتكريم للمتفوقين

الجمعية تعد إلنشاء مكتبة متميزة

الجمعية العلمية للمحاسبة تواصل عقد دوراتها التدريبية
الفرتة  خالل  التدريبية  دوراتها  عقد  للمحا�سبة  العلمية  اجلمعية  وا�سلت 

فى  واملراجعة  املحا�سبة  مهنة  وتطوير  بالرتقاء  امل�ساهمة  اأج��ل  من  املا�سية 

دولة قطر وقد متثلت هذه الدورات فى  املحا�سبة لغري املحا�سبني و تطبيقات 

العمال  اإدارة  ومبادئ    excel برنامج  باإ�ستخدام  احلا�سوب  على  حما�سبية 

وبرنامج احل�سابات برايت حتت قاعدة البيانات اوراكل وتاأتى هذه الدورات فى 

اطار ر�سالة اجلمعية لن�سر الوعى املحا�سبى بني العاملني باملهنة.
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ندوة تحاسب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

حممد  ب��ن  اأح��م��د  بكلية  املحا�سبة  ق�سم  اف��ت��ت��ح 

اإعداد  اإىل  الق�سم  2006  ويهدف  الع�سكرية  يف عام 

�سباط حما�سبني موؤهلني تاأهياًل منا�سبًا وكافيًا لتلبية 

بكافة  القطرية  امل�سلحة  القوات  موؤ�س�سات  اإحتياجات 

الوظائف  �سغل  على  ال��ق��ادرة  ال��ك��وادر  م��ن  فروعها 

امل��ح��ا���س��ب��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة 

وم���واج���ه���ة حت��دي��ات��ه��ا 

ب��اق��ت��دار،  امل�ستقبيلية 

ق�ساياها  م��ع  والتعامل 

املعا�سرة بكفاءة وفاعلية 

حت��ق��ي��ق  اىل  ت���ق���وده���م 

م�ستقبل مهني زاهر.

ت���ت���ك���ون امل��ت��ط��ل��ب��ات 

ال����الزم����ة ل��ن��ي��ل درج���ة 

ال����ب����ك����ال����وري����و�����ص يف 

املحا�سبة من 138 �ساعة 

30 �ساعة  مكت�سبة ت�سمل 

�ساعات   6 و  اإجبارية  �ساعة   24 منها  عامة  متطلبات 

اإختيارية، وت�سمل اأي�سًا 78 �ساعة متطلبات ق�سم منها 

 30 وت�سمل  اإختيارية،  �ساعة   12 و  اإجبارية  �ساعة   66

الق�سم  قام  ولقد  و�سرطية.  ع�سكرية  متطلبات  �ساعة 

التقدم  مع  يتما�سى  مبا  الكادميي  برناجمه  بتطوير 

نظم  ا�ستخدام  يف  والتو�سع  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

عتماد  دارية اللكرتونية، والإ املعلومات املحا�سبية والإ

على توليفة متكاملة ومتنا�سقة من املقررات يف العلوم 

وتكنولوجيا  قت�ساد،  والإ دارة  والإ والقانون  العامة، 

الطالب  متكن  التوليفة  هذه  واملحا�سبة.  املعلومات، 

والتنظيمية،  دارية،  والإ القانونية،  بعاد  بالأ ملام  الإ من 

وتوظيفها  املحا�سبية،  للق�سايا  وال�سلوكية  والرقابية، 

التوظيف ال�سليم مبا يحقق اأعلى منفعة ممكنة. اإ�سافة 

يف  املتطورة  �ساليب  بالأ الطالب  ت��زود  فهي  ذلك  اإىل 

دارية، وامل�سرفية واحلكومية  جمال املحا�سبة املالية والإ

وتطوير  وت�سميم  وتقييم  وتدقيق احل�سابات، وحتليل 

نظم املعلومات املحا�سبية اللكرتونية، واإعداد القوائم 

املالية وحتليلها، وح�ساب تكاليف املنتجات واخلدمات، 

واإنتاج املعلومات املحا�سبية الدقيقة الالزمة للت�سعري، 

النحرافات  وحتديد  التخطيطية،  املوازنات  واع��داد 

داء والرقابة على املوارد املتاحة للمن�ساأة. وتقييم الأ

تدري�سة  هيئة  الق�سم  لدى 

عليا  علمية  مبوؤهالت  متميزة 

مكت�سبة من اأف�سل اجلامعات 

وقدرات  تدري�سية  وبخرات   ،

ومب�ساركات  متميزة،  بحثية 

والدرا�سات  العلمية  بالبحوث 

املختلفة التي ت�سهم يف حتقيق 

وخدمة  قت�سادية،  الإ التنمية 

البيئة واملجتمع القطري.

وم�����ا ف���ت���ئ ال��ق�����س��م م��ن��ذ 

تا�سي�سه حتى اللحظة ي�سارك 

وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  يف  وطلبته  التدري�سية  بهيئته 

يف  الدوحة  يف  تعقد  التي  العمل  وور���ص  واملحا�سرات 

جمال املحا�سبة ، وله ح�سور وا�سح ومتميز يف برامج 

عالية  وامل�ساهمة مب�سئولية  املجتمع،  وخدمة  التدريب 

قوانني  املحا�سبة يف تطوير  املنظمة ملهنة  الهيئات  مع 

مزاولة املهنة يف دولة قطر.

قسم المحاسبة بكلية أحمد بن محمد العسكرية

اإميانًا من اجلمعية باأهمية التطوير امل�ستمر ملهنة املحا�سبة واملراجعة 

فى دولة قطر والقوانني ذات ال�سلة فقد قامت اجلمعية بعقد ندوة بعنوان: 

 2009 نوفمر  فى  والتطلعات«  ال��واق��ع  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  »اجلمعيات 

اجلل�سة  رئي�ص  وكان  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  عن  ممثلني  بح�سور 

ال�سيخ / حممد بن حمد اآل ثانى نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية املحا�سبني 

القانويني القطرية وقد حتدث فى هذه الندوة كل من:

 - القانون  كلية  عميد   - ال�سيد  الرحيم  عبد  ح�سن   / الدكتور   –  1

جامعة قطر

اإدارة جمعية  اأحمد جا�سم اجلولو - رئي�ص جمل�ص  – املهند�ص /   2 

املهند�سني القطرية

�ستاذ / را�سد النعيمي - رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية املحامني  3 – الأ

القطرية

وقد ناق�ست هذه الندوة اأوجه الق�سور فى قانون اجلمعيات واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة رقم 12 ل�سنة 2004 وامل�ساكل التى تعيق قيام اجلمعيات مبهامها 

هناك  وك��ان��ت  منها  امل��رج��وة  اله���داف  وحتقيق  ال�سحيح،  ال��وج��ه  على 

مالحظات كثرية على هذا القانون اأهمها :

األف   )  50.000  ( ت�سجيلها  واإع��ادة  اجلمعيات  ت�سجيل  ر�سوم  ارتفاع 

ريال قطري كل ثالث �سنوات ووجود ازدواجية يف تقا�سي الر�سوم حيث اإن 

املادة رقم 12 ت�سرتط دفع ر�سوم �سنوية 10.000  واملادة رقم 15 ت�سرتط 

دفع ر�سوم  50.000 كل ثالث �سنوات. 

ميزانية خم�س�سة  وجود  وعدم  للجمعيات،  املادي  الدعم  وجود  عدم 

عمال ودفع  لل�سرف على اأوجه الن�ساط املختلفة خا�سة فى بداية ممار�سة الأ

هذه الر�سوم حيث تعتمد اجلمعيات، فى ت�سيري اأعمالها على اجلهود الذاتية 

وكذلك عدم وجود مقر دائم للجمعيات.

عدم اإمكانية ال�ستفادة من خرات غري القطريني فى اأن�سطة اجلمعيات 

نظرًا لقت�سار الع�سوية على القطريني فقط.

ومت  الطبيعى،  القا�سى  اىل  اللجوء  حق  للجمعيات  القانون  مينح  مل 

ح�سر القرارات فى ال�سيد الوزير املخت�ص وذلك فى مادة رقم ) 7 و35 ( 

من القانون ب�ساأن القرارات التى ت�سدر بخ�سو�ص اجلمعيات.

عدم تفعيل حكم املادة رقم ) 30( التى جتيز اإعفاء اجلمعيات من اأية 

�سرائب اأو ر�سوم .
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موقع إلكترونى للجمعية بدعم من ديمــة للمشـاريع

بار
ــــ

خـ
أ الندوة  املحا�سبة  ق�سم  عمال   الأ اإدارة  كلية  نظمت 

الثانية ع�سرة ل�سبل تطوير املحا�سبة فى اململكة العربية 

العربية  اململكة  املحا�سبة يف  “مهنة  بعنوان  ال�سعودية 

ال�سعودية و حتديات القرن احلادي والع�سرين”

خرة/  ربعاء : 4-5 / جمادي الآ وذلك يومى الثالثاء والأ

1431 ه� ) املوافق : 18- 19 / مايو / 2010 م (

وتهدف الندوة اإىل درا�سة �سبل تطوير املهنة باململكة 

العربية ال�سعودية مبا يتواكب مع التحديات العاملية.

ل�سبل  ع�سر  الثانية  الندوة  تو�سيات  اه��م  وكانت 

تطوير املحا�سبة:

القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  1-   تقوم 

كمال منظومة املعايري ال�سعودية  بتكثيف اجلهود لإ

معايري  لتوفيق  ووا�سحة  حمددة  منهجية  واإتباع 

الدولية  املحا�سبة  معايري  مع  ال�سعودية  املحا�سبة 

اإعداد  عملية  يف  الهيئة  م�ساركة  على  التاأكيد  مع 

اإقرارها  الدولية، وتبني تلك املعايري بعد  املعايري 

من  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  من 

خالل تلك املنهجية.

للمحا�سبني  ال�����س��ع��ودي��ة  الهيئة  ب��ني  2-   التن�سيق 

عملية  لتنظيم  املالية  ال�سوق  وهيئة  القانونيني 

ومراقبة  املحا�سبية  باملعايري  الل��ت��زام  مراقبة 

لتحقيق  املالية  التقارير  يف  املحا�سبي  ف�ساح  الإ

والقابلية  وال�سفافية  ف�ساح  الإ من  عالية  درج��ة 

القطاعات  جميع  يف  ال�����س��رك��ات  ب��ني  للمقارنة 

القت�سادية.

ال�سعودية  باجلامعات  املحا�سبة  اأق�سام  ا�سرتاك   -3

واجلمعية ال�سعودية للمحا�سبة مع الهيئة ال�سعودية 

داء  للمحا�سبني القانونيني للعمل على رفع جودة الأ

املهني ملراجعي احل�سابات عن طريق تطوير اآليات 

جودة  ومراقبة  قيا�ص  وب��رام��ج  ال�ستقالل  دع��م 

طريق  عن  املراجعني  كفاءة  رفع  وكذلك   ، داء  الأ

النهو�ص برنامج التدريب والتعليم امل�ستمر.

4-  تقوم هيئة ال�سوق املالية باإلزام ال�سركات امل�ساهمة 

والتحقق  للحوكمة  ونظمها  لوائحها  با�ستكمال 

ال�سفافية  توفري  ل�سمان  اللوائح  هذه  فاعلية  من 

دارات ، وجلان املراجعة ،  وا�ستقاللية جمال�ص الإ

واإدارات املراجعة الداخلية.

القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  5-   تعمل 

بالتن�سيق مع اجلامعات والرئا�سة العامة للبحوث 

املعايري  ت��ط��وي��ر  يف  باململكة  ف���ت���اء  والإ العلمية 

مبا  وال��زك��اة  �سالمية  الإ للمعامالت  املحا�سبية 

يحقق حاجات م�ستخدمي التقارير املالية.

املحا�سبة  ق�����س��ام  لأ ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���رام���ج  ت��ط��وي��ر   -6

باإعادة  وذل��ك  ال�سعودية  كادميية  الأ باملوؤ�س�سات 

العلمية  وامل��ق��ررات   ، ال��رام��ج  نوعية  يف  النظر 

م�ستوى  على  العليا  الدرا�سات  برامج  يف  والتو�سع 

الدبلومات املهنية لتوفري كفاءات متخ�س�سة فى 

وحما�سبة   ، �سالمية  الإ امل�سارف  فى  املحا�سبة 

دوات املالية واملحا�سبة فى املنظمات  التاأمني، والأ

غري الهادفة للربح.

 7-  بجانب برنامج �سهادة الزمالة التي تقدمها الهيئة 

ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، يتعني التو�سع يف 

باملراجعة  املتعلقة  املهنية  ال�سهادات  منح  برامج 

وامل�سورة  والتحليل   ، دارية  الإ الداخلية واملحا�سبة 

املالية وغريها ، مما له �سلة باملحا�سبة واملراجعة 

واأن�سطة ال�سوق املالية.

واملراجعة  املحا�سبة  مهنة  رب��ط  على  التاأكيد   -8 

مببادئ ديننا احلنيف واأخالقيات امل�سلم امل�ستمدة 

من القراآن وال�سنة لدى ممار�سي املهنة من خالل 

يف  املحا�سبة  ق�سام  لأ العلمية  اجلامعية  الرامج 

والندوات  امل�ستمر  والتعليم  والتدريب  اجلامعات 

واللقاءات.

�ستاذ   الدكتور / عبدالرحمن احلميد   وكان راأى الأ

يف الندوات ال�سابقة التي عقدتها الكلية :

الفكر  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ن���دوات  ت��ل��ك  �ساهمت  ول��ق��د 

اإع���داد  اأ���س�����ص  اأر���س��ت  ك��م��ا  امل��م��ل��ك��ة،  يف  املحا�سبي 

والعر�ص  القيا�ص  ومعايري  للمحا�سبة  الفكري  طار  الإ

ف�ساح العام؛ ولقد لقت الندوة هذه املرة اإجماعا  والإ

تية:  �سباب الآ على جناحها وذلك لالأ

املحا�سبة يف تنظيم  الفعالة لطلبة ق�سم  امل�ساركة   -1

ثر الكبري لدى احل�سور  هذه الندوة، مما كان له الأ

مثل  اإدارة  على  يتدربون  ال�سباب  ه��وؤلء  روؤي��ة  يف 

دارة،  هذه اللقاءات، حيث �سكلوا فريقا منظما لالإ

الواقع.  اأر�ص  تعلموه يف اجلامعة على  ما  وطبقوا 

الفر�سة  ال�سباب  »اأع��ط��وا  امل��ق��ول��ة  ي��وؤي��د  وه���ذا 

ليبدعوا« وباحلق اأبدعوا هذه املرة. 

املحا�سبة  جمعية  بني  واملالحظ  الكبري  التعاون   -2

واملهنيني  القانونيني  املحا�سبني  وهيئة  ال�سعودية 

واأكادمييي اجلامعات ال�سعودية، فقد لحظت اأنها 

وىل التي يرز تالحم تلك اجلهات لهدف  املرة الأ

بني  املناق�سات  وات�سمت  م�ستقبال،  املهنة  تطوير 

تها املحبة والغرية  كادمييني واملهنيني بروح مالأ الأ

على  جهة  �سيطرة  ع�سر  وان��ت��ه��ى  امل��ه��ن��ة،  على 

اإجن��اح  على  بجد  حر�ست  اجلهات  فكل  اأخ��رى، 

هذه الندوة. 

ا�ستخدمت  التي  امليدانية  بحاث  الأ بع�ص  جدية   -3

مالية  اأ���س��واق  يف  جتربتها  مت��ت  علمية  من���اذج 

املال  اأ�سواق  بتعديلها لتالئم حميط  عاملية وذلك 

اخلليجية وال�سعودية على وجه اخل�سو�ص، وميكن 

بتطوير تلك النماذج م�ستقبال لتكون و�سيلة جيدة 

للتوقعات امل�ستقبلية. 

متخذي  قبل  من  امل�ساركون  مل�سه  الذي  الت�سجيع   -4

القرار �سواء م�سوؤويل هيئة �سوق املال اأو اجلامعة؛ 

ال��ن��دوات  ه��ذه  مثل  وتطوير  ل�ستمرارية  وذل��ك 

لتكون رمزا خلدمة اجلامعة للمجتمع وتعاونها مع 

اجلهات احلكومية خدمة لقت�سادنا الوطني. 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  م��ن  جيل  ب��روز  واأخ���ريا   -5

ال�سباب الذين �سيكون لهم باإذن اهلل باع طويل يف 

ا�ستمرار تطوير مهنة املحا�سبة يف اململكة.

ندوة عن تطوير المحاسبة فى المملكة العربية السعودية

تتقدم جمعية �ملحا�شبني �لقانويني �لقطرية بخال�س �ل�شكر و�لتقدير ل�شركة دمية للم�شاريع على دعمها للجمعية 

وم�شاهمتها فى �إن�شاء �ملوقع �اللكرتونى للجمعية وذلك مب�شاهمة مالية قدرها مبلغ 30.000 ريال.

www.qcpa.net



Q C P A

Qatari Association of Certified Puplic Accountants

2�

الثقافية  لقاءاتها  عقد  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  وا�سلت  

والتوعوية والتي ترتبط مبهنة املحا�سبة واملراجعة وحتقيق امل�سلحة العامة 

مبقر  امل�ساهمة  ال�سركات  يف  املراجعة  جلان  ملتقى  عقدت  حيث  للمجتمع، 

الغرفة التجارية ال�سناعية  مبدينة الدمام يوم ال�سبت 12 دي�سمر 2009م 

التويجري الع�سو  . وحتدث يف هذا امللتقى الدكتور �سليمان بن عبدالعزيز 

�ستاذ حممد عثمان ال�سبيعي  املنتدب والرئي�ص التنفيذي ل�سركة اميانتيت والأ

اأحمد  والدكتور م�سطفى  ارامكو  �سركة  العمليات يف  ح�سابات  اإدارة  مدير 

حماد ع�سو هيئة التدري�ص بق�سم املحا�سبة بجامعة امللك في�سل واأدار احلوار 

الدكتور حيدر ح�سني مدين ع�سو هيئة التدري�ص بجامعة امللك فهد للبرتول 

اإىل  تهدف  والتي  املراجعة  للجان  الهام  الدور  امللتقى  ناق�ص  وقد  واملعادن. 

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة وتنفيذه بفاعلية وتقدمي 

دارة من �ساأنها تفعيل النظام وتطويره مبا يحقق اأغرا�ص  اأي تو�سيات ملجل�ص الإ

ال�سركة ويحمي م�سالح امل�ساهمني وامل�ستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة 

كادمييني واملديرين املاليني  .وحظي امللتقى مب�ساركة فاعلة من املهنيني والأ

بال�سركات واملوؤ�س�سات الذي تفاعلوا مع اأطروحات املتحدثني. اجلدير بالذكر 

اأنه �سبق عقد هذا امللتقى يف كل من مدينة الريا�ص ومدينة جدة.

امتدادًا لعقدة في الرياض وجدة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  تعقد ملتقى لجان 
المراجعة في الشركات المساهمة بمدينة الدمام

عة
نو

مت
ار 

خب
أ

الكويتية  واملراجعني  املحا�سبني  جمعية  تنظم  

العلوم الدارية  بالتعاون مع ق�سم املحا�سبة بكلية 

املقبل  دي�سمر  م��ن  الول  ف��ى  الكويت  بجامعة 

ا�ستقرار  فى  املحا�سبة  دور  حول  الثانى  املوؤمتر 

ودعم ال�سواق املالية

و�سرح الدكتور ر�سيد حممد القناعى اأمني عام 

املوؤمتر بان املوؤمتر الذى �سيلتقى فيه القائمون على 

مهنة املحا�سبة واملراجعة فى الكويت ودول جمل�ص 

يهدف  الخرى  العربية  والدول  اخلليجى  التعاون 

املو�سوعات  من  العديد  ح��ول  الراء  تبادل  اىل 

العملى  التطبيق  م�سكالت  وت�سخي�ص  املحا�سبية 

تطوير  على  ي�ساعد  مما  لها  املقرتحة  واحل��ل��ول 

ودعم  وا�ستقرار  العاملية  التطورات  ملواكبة  املهنة 

ال�سواق املالية

وت���دور حم���اور امل��وؤمت��ر ح��ول اامل��ع��اي��ري ال��دول��ة 

للتقارير املالية والت�سريع املحا�سبى فى ظل تداعيات 

وا�ستقرار  والف�����س��اح  وال�سفافية  املالية  الزم���ة 

ال�سواق املالية واملحا�سبة على ا�سا�ص القيم العادلة 

والتحديات  الفر�ص  ال�سالمى-  امل��اىل  والنظام 

وحوكمة ال�سركات ومهنة املراجعة ودورها فى دعم 

ال�سواق املالية ونظم املعلومات املحا�سبية والتعليم 

املحا�سبى ودوره فى تطوير املهنة

الداري��ة  العلوم  ا�ساتذة  امل��وؤمت��ر  فى  ي�سارك 

فى  والباحثون  احل�سابات  ومراقبو  واملحا�سبون 

باملوؤ�س�سات  والعاملون  واملراجعة  املحا�سبة  جمال 

بالقطاع  وال��ع��ام��ل��ون  ال�����س��ل��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 

امل�سرفى وا�سواق املال وال�سركات 

وحددت اجلمعية اخر موعد لتقدمي ملخ�سات 

30 يونيو املقبل واخر موعد لتقدمي  البحاث يوم 

البحاث كاملة 31 اغ�سط�ص املقبل 

تنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

مؤتمر حول دور المحاسبة فى استقرار ودعم االسواق المالية
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مجلة فصلية تصدرهـــــــــا جمعية المحاسبين القانونيين القطرية - العــــــــــــدد األول - مــــــــــايو -  سبتمبر 2010

2�

�ستاذ/ اإبراهيم املعتق املدير التنفيذي لهيئة املحا�سبة واملراجعة  اأو�سح الأ

لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية باأن جلنة الختبارات بالهيئة اأقرت 

يف اجتماعها ال�سابع )الدورة الثانية( املنعقد مبقر الهيئة مبدينة الريا�ص 

وىل لعام 2010 م  بتاريخ 2009/12/25 م عقد اختبار زمالة الهيئة الدورة الأ

ربع مواد  بتاريخ 2 مايو 2010 م مبدينة الدوحة بدولة قطر وملدة اأربع اأيام لالأ

املحا�سبة  ومادة  املحا�سبة )1(  مادة  ت�سمل  وهي  الختبار  الالزمة لجتياز 

نظمة التجارية وفقه املعامالت. )2(، ومادة املراجعة، ومادة الأ

اأكملت كافة ال�ستعدادات الالزمة  الهيئة  اأن  اإىل  التنفيذي  واأ�سار املدير 

لعقد الختبار خالل الفرتة امل�سار اإليها اأعاله، ويهدف الختبار اإىل قيا�ص 

فراد الراغبني يف احل�سول  القدرات الفنية واملهنية وال�سفات ال�سلوكية لالأ

هوؤلء  لدى  املالئمة  واملهارة  الكفاءة  توافر  من  والتاأكد  الهيئة،  زمالة  على 

والرتقاء  املهنة  م�ستوى  رفع  يف  وي�ساهم  يكفل  مبا  بعملهم  للقيام  ف��راد  الأ

داء وحماية امل�سالح العامة.  بجودة الأ

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت اختبار الزمالة
خالل الفترة 2-2010/5/5م في مدينة الدوحة بدولة قطر

عقدت جمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

الثالث ع�سر للدورة ال�سابعة للعام 2010 - 2012 يف مقر وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

للمحا�سبة  اخلليجية  املهنية  اجلمعيات   ( بعنوان  علمية  ندوه  �سبقها  والتي   ، بدبي 

الزرعوين  عبدالكرمي   / الدكتور  �سعادة  قدمها  والتي   ) والطموح  الواقع  واملراجعة 

- رئي�ص جمل�ص ادارة اجلمعية. 

التي حققتها  يجابية  للنتائج الإ اأع�ساء اجلمعية العمومية ارتياحهم  اأبدى  وقد 

اجلمعية خالل الدورة ال�سابقة م�سيدين بدور جمل�ص الدارة واجلهاز التنفيذي يف 

جدول  على  املطروحة  املو�سوعات  ا�ستعرا�ص  مت  وقد  الطيبة.  النتائج  هذه  حتقيق 

ع�سو   11 اختيار  مت  ع�سوًا   14 لها  تر�سح  التي  النتخابات  واج��راء  املقرر  عمال  الأ

ميثلون جمل�ص الدارة للدورة القادمة. 

العمومية  اجتماع اجلمعية  على حم�سر  امل�سادقة  جتماع  الإ وقد مت من خالل 

ا�ستعرا�ص  و  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  من  املقدم  داري  الإ التقرير  واعتماد  ال�سابق 

2010م ، وبعد ذلك تقدم املر�سحون  احل�سابات اخلتامية واملوازنة التقديرية لعام 

العمومية  اجلمعية  وانتخابات  القادمة  للدورة  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  لنتخابات 

اأ�سفرت  وقد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  واملراجعة  املحا�سبة  لهيئة 

النتخابات عن فوز كل من ال�سادة / د. عبد الكرمي الزرعوين، علي خليل ال�سم�سي، 

هزاع اإبراهيم املن�سوري، اأحمد حممد املقطري، جمعة حمد املخيني، حممد �سعيد 

ال�سريف، د. عبد الرحمن ال�سايب النقبي، حممد علي اخلزميي، خالد عبد الكرمي 

كرمي، �سعاد حممد احلو�سني ، عدنان ح�سن دروي�ص.من �سمن املر�سحني لع�سوية 

جمل�ص اإدارة اجلمعية للدورة ال�سابعة. 

الكرمي  عبد  د.  ال�����س��ادة/  م��ن  ك��ل  انتخاب  ج��ت��م��اع  الإ اأث��ن��اء  اأي�سًا  مت  وق��د 

الزرعوين، علي خليل ال�سم�سي ، اأحمد جا�سم العبدويل ، اأحمد حممد املقطري ، 

حممد �سعيد ال�سريف ، ح�سني �سامل الها�سمي لع�سوية اجلمعية العمومية للهيئة 

اخلليجية. 

اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين 
ومدققي الحسابات اإلماراتية
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أسماء أعضاء الجمعية وترتيب رقم العضوية

ية
مع
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أع

ال�سفةال�سمرقم الع�سوية

ع�سو موؤ�س�صعبد العزيز اأحمد خمي�ص زامل الكواري49

ع�سو موؤ�س�صعبد الرحمن اأحمد �سالح حيدره اليهري50

ع�سو موؤ�س�صاإميان علي حممد ح�سن البلو�سي51

ع�سو موؤ�س�ص�سيخة عبد الرازق معريف52

ع�سو موؤ�س�صغامن في�سل حممد الكبي�سي53

ع�سو موؤ�س�صعبد الرحمن حممد مبارك �سعيد النابت 54

ع�سو موؤ�س�صفهد علي مبارك املحمود 55

ع�سو موؤ�س�صجا�سم اأحمد حممد عبد اهلل العمادي56

ع�سو موؤ�س�صعبد املجيد حممود عبد املجيد علي املال  57

ع�سو موؤ�س�صفهد اأحمد حممد عبد اهلل املا�ص58

ع�سو موؤ�س�صعبد الرحمن حممد اأحمد احلمادي 59

ع�سو موؤ�س�صعلي ماجد حممد الزامل الكواري 60

ع�سو موؤ�س�صح�سن �سقر حممد �سقر املفتاح 61

ع�سو موؤ�س�ص�سعيد مذكر الهاجري62

ع�سو موؤ�س�صماجدة ح�سن عبداهلل خمي�ص الكواري 63

ع�سو موؤ�س�صماجد علي خمي�ص زامل الكواري64

ع�سو موؤ�س�صعبد اهلل عبد الرحمن �سالح الق�سيمي 65

ع�سونور حمد �سمعان الهاجري66

ع�سوفاطمة حممد على67

ع�سوثريا ناجى حممد �سرف الدين68

ع�سوح�سة علي اأحمد الهيل69

ع�سويا�سر عبد التواب هيكل70

ع�سوهدى �سعيد حممد �سعيد العبيد71

ع�سوعبد العزيز علي عبد اهلل ال�سائغ72

ع�سوحمد مبارك عبد اهلل اآل خليفة73

ع�سو�سيماء حممد اجلهرمي74

ع�سورمي جا�سم النجدى75

ع�سوجا�سم عبد اهلل جا�سم فرج اخلنجي76

ع�سوح�سة يو�سف ال�سهل77

ع�سو�سارة عبد اخلالق البناي78

ع�سوالعنود نا�سر طوار الكواري79

ع�سوعلي فراج علي الري�ص املري80

ع�سوجابر علي حممد العذبة81

ع�سويو�سف حممد ال�سرياوى82

ع�سوحممد زبيدي ب�سري ياقوت83

ع�سوح�سني حممد  العبيديل 84

ع�سوالعنود حمد حم�سن فطي�ص85

ع�سوعمر عبد العزيز اآل حامد86

ع�سواإبراهيم حممد يو�سف احلاج 87

ع�سو ال�سيخة / �سيخة فهد عبد اهلل اآل ثاين88

ع�سوم�ساعل عبد اهلل عبد امللك89

ع�سود. علي العماري90

ع�سواآمنة �سعد را�سد العنزان91

ع�سوموزة حممد جمعة ال�سليطى92

ع�سوجابر احلبابي93

ع�سو�سامح ر�سرا�ص94

ع�سوعبد الرحمن وديع الطويل95

ال�سفةال�سمرقم الع�سوية

رئي�ص جمل�ص الاإدارة الدكتور /خالد نا�سر حممد اخلاطر1

ع�سو جمل�ص اإدارة ال�سيخ / حممد عبد اهلل العبد الرحمن اآل ثاين2

ع�سو جمل�ص اإدارة ال�سيخ / حممد حمد عبد اهلل حممد اآل ثاين3

�سماعيل4 ع�سو جمل�ص اإدارة الدكتور / رجب عبداهلل رجب اإ�سماعيل الإ

دارةعلي �سلطان علي �سلطان فخرو 5 �سكرتري جمل�ص الإ

ع�سو موؤ�س�صعبد اهلل �سيف �سامل امل�سلم6

ع�سو جمل�ص اإدارةعبد اهلل جار اهلل علي ح�سني الريدي7

ع�سو جمل�ص اإدارةخليفة حمد عبد اهلل حممد اآل خليفة8

اأمني ال�سندوقفالح �سنان منادي امل�سياين العنزي 9

ع�سو جمل�ص اإدارةرا�سد را�سد همام العبد اهلل10

ع�سو موؤ�س�صفا�سل نريوز عبد اهلل ح�سن النجار11

ع�سو موؤ�س�صعلي اأحمد حممود عبد الرحيم املال 12

ع�سو موؤ�س�صاأحمد اإبراهيم حممد اأبو يعقوب ال�سليطي13

ع�سو موؤ�س�صنا�سر �سعيد حمدان �سعيد املريخي14

ع�سو موؤ�س�صجابر جار اهلل الريدي15

ع�سو موؤ�س�صخالد عبد العزيز حنفي الع�سيلي 16

ع�سو موؤ�س�ص ال�سيخ / حممد فالح جا�سم جر اآل ثاين17

حمد البوعينني18 ع�سو موؤ�س�صجا�سم را�سد الأ

ع�سو موؤ�س�صخالد حممد ح�سن علي التميمي19

ع�سو موؤ�س�صعلي عبد اهلل حممد عبد اهلل الدباغ20

ع�سو موؤ�س�صزعفران جوهر فرج بخيت العبداهلل21

ع�سو موؤ�س�صفاطمة �سعيدان ح�سن ظافر اآل معجبة22

ع�سو موؤ�س�صحممد جار اهلل علي الريدي املري23

ع�سو موؤ�س�صهادي جار اهلل علي ح�سني الريدي24

ع�سو موؤ�س�صنورة �سعيدان ح�سن ظافر اآل معجبة25

ع�سو موؤ�س�صعبد العزيز حممد نا�سر اآل خليفة26

ع�سو موؤ�س�صعبد العزيز علي عبد اهلل قا�سم احلمادي27

ع�سو موؤ�س�صرا�سد علي �سلطان اآل �سلطان الهاجري28

ع�سو موؤ�س�صفهد ح�سني حممد ال�سعيدان املري29

ع�سو موؤ�س�صنا�سر جار اهلل �سعيد جار اهلل30

ع�سو موؤ�س�صح�سني �سعيد حويدر الهاجري31

ع�سو موؤ�س�صبدر مبارك نا�سر اآل خليفة32

ع�سو موؤ�س�صمنى علي مبارك اآل ال�سيخ الكواري33

ع�سو موؤ�س�صخمي�ص مبارك زامل الكواري34

ع�سو موؤ�س�ص�سقر خالد �سامان الهاجري35

ع�سو موؤ�س�صعلي �سلطان نا�سر اآل �سلطان الهاجري36

ع�سو موؤ�س�صعي�سى غامن عبد اهلل املرزوقي37

ع�سو موؤ�س�صعبد اهلل اأحمد حميد العكري املن�سوري38

ع�سو موؤ�س�صنوف حممد عي�سى ال�سالح العبيد39

ع�سو موؤ�س�صخالد حممد اأ�سد رحيمي العمادي40

ع�سو موؤ�س�صعبد النا�سر علي جر ال�سليطي41

ع�سو موؤ�س�صاأحمد �سليمان ح�سن جا�سم ال�سيد42

ع�سو موؤ�س�صابت�سام �سالح املناعي 43

ع�سو موؤ�س�ص الدكتور /زكي خالد خليل اأبو �ساوي�ص 44

ع�سو موؤ�س�صنا�سر فالح عبد اهلل نا�سر الدو�سري 45

ع�سو موؤ�س�ص�سعود عبد العزيز ح�سن اأحمد بالل46

ع�سو موؤ�س�صفاطمة املا�ص �سعيد جمعة احلمد47

ع�سو موؤ�س�صنور عبد اهلل عبد الرحمن يو�سف املظفر48
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نموذج طلب إشتراك عضوية

التاريخ :         /         /          م

ال�سم : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اجلن�سية  : ......................................................................................................................................

تاريخ امليالد : ..............................................................................................................................      حمل امليالد  : ..........................................................................................................................

رقم البطاقة ال�سخ�سية :

£££££££££££
الوظيفة : ...................................................................................................................................................................................................................................................

جهة العمل : .............................................................................................................................................................................................................................................

هاتف العمل : .........................................................................................................    فاك�ص العمل : .........................................................................................................    �ص . ب : .............................................................................................................................    

لكرتونى : ...................................................................................................................................................................................................................................................... جوال            : .........................................................................................................    الريد الإ

 اأخر موؤهل علمي :         £ بكالوريو�ص              £ ماج�ستري              £ دكتوراة              £ اأخرى ) ........................................................................................................................ (

التخ�س�ص :        £ حما�سبة          £ اأخرى ) ........................................................................................................................ (

اإ�سم اجلامعة : ...................................................................................................................................................................................................................................................    �سنة التخرج : ........................................................................................................................

خرى : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ الع�سوية فى اجلمعيات والهيئات الأ

�إق����������������ر�ر

اأقر اأنا .....................................................................................................................................................................................................  حامل بطاقة �سخ�سية رقم  £££££££££££

املقيم فى .........................................................................................................        وعنوانى  .........................................................................................................

�سا�سى جلمعية املحا�سبني القانويني القطرية واأتقدم بطلبى راغبًا قبوىل ع�سوًا بها ،وفى حالة  باأننى اطلعت على النظام الأ ومهنتى   .........................................................................................................  

لتزامات وال�سروط  دارة وكافة الإ �سا�سى للجمعية وباأداء قيمة ا�سرتاك الع�سوية املقررة ، وبقرارات اجلمعية العمومية وجمل�ص الإ قبول طلبى فاإننى التزم بالنظام الأ

خرى املبينة فى هذا النظام.  الأ

التاريخ :          /           /                                                                                                                           التوقيع :  ..........................................................................................................................

منوذج ت�شديد ر�شوم �لع�شوية

�سم : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... الإ

رقم البطاقة ال�سخ�سية :

£££££££££££
نوع ال�سرتاك   :         £ ا�سرتاك جديد         £ جتديد ال�سرتاك                                              رقم الع�سوية : .........................................................................................................

طريقة ال�سداد :

£ نقدًا         £ �سيك باإ�سم جمعية املحا�سبني القانويني القطرية           £ ايداع فى ح�ساب اجلمعية لدى م�سرف قطر ال�سالمي ح�ساب رقم )1097168100173529(

info@qcpa . net ي�سال باليد اأو اإر�سال على رقم فاك�ص 4945588  اأو بالمييل   وموافاتنا بالإ

الع�سوية. املوافقة على قبول  اإل بعد  الع�سوية  اإيداع ر�سوم  óó يرجى عدم 

�سورة �سخ�سية
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