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الإفتتاحية



�أمين �صقر 

تقيم جمعية �ملحا�صبني �لقانونيني �لقطرية و�جلمعية �لعلمية للمحا�صبة حفلها �ل�صنوي 

لتكرمي خريجي تخ�ص�ص �ملحا�صبة �ملتفوقني كمبادرة �لهدف منها �لعناية و�الهتمام 

بال�صباب وعلى ر�أ�صهم �ملتفوقني . 

وفى هذ� �الطار  �أكد �لدكتور نظام هندى عميد كلية �الد�رة و�القت�صاد جامعة قطر �أن 

�لكلية فخورة بوجود هذ� �لعدد من �لطلبة �ملكرمني.

 و�أ�صاف نحن فخورون �ي�صا الأن هذ� �لعدد من �ملتفوقني ياأتي كثمار جلهود �الأ�صاتذة 

يف �لكلية و�لعمل �لدوؤوب يف توفري �ملناخ �ل�صحي �لتعليمي �ملوؤدي للتفوق.. موؤكد� �أن 

هذ� �لتوجه �صي�صتمر و�صيزيد عدد �لطلبة و�لطالبات ود�عيا جميع �لطلبة لال�صتمر�ر 

يف م�صرية �لتفوق ليكونو� خري �إ�صافة يف �صوق �لعمل �لقطري.

�خلريف  ف�صل  من  �بتد�ء  قامت  و�القت�صاد  �الإد�رة  كلية  �أن  هندي  �لدكتور  و�أو�صح 

عام 2005  بتحديد خمرجات �لتعليم لكل برنامج مع �لعلم باأنه قد �صارك بتحديد 

هذه �ملخرجات �أع�صاء هيئة �لتدري�ص، و�لطالب، و�الإد�رة، و�صركاء �لكلية وباالإ�صافة 

�أدو�ت تقومي لقيا�ص مدى جناح بر�جمها يف حتقيق مهمتها  �لكلية  �إىل ذلك، طورت 

و�أهد�ف �لتعليم. كما و��صتملت �أدو�ت �لتقومي على �أدو�ت مبا�صرة وغري مبا�صرة. 

و�أكد �ن �لكلية قد �أعدت ونفذت خر�ئط )م�صفوفة �لربنامج( لربط خمرجات �لتعليم 

وبناء  �لتقييم،  نتائج  بتجميع وحتليل  �لكلية  للرب�مج  كما قامت  �الإجبارية  باملقرر�ت 

على هذه �لنتائج، قامت �لكلية بعدة تغيري�ت كان هدفها حت�صني عملية �لتعليم.

�ملجلة  �إ�صد�رها  خالل  من  وذلك  �لعلمي،  �لبحث  جودة  على  تركز  �لكلية  �إن  وقال 

�لكلية  وتقوم  دويل،  حترير  جمل�ص  ولها  ومفهر�صة  حمكمة  جملة  وهي  للكلية  �لعلمية 

بن�صر عددين يف �لعام �الكادميي �لو�حد  وتكر�ص �ملجلة تعزيز ون�صر �ملعرفة �لنظرية 

و�لتجارة  �الإد�رة  جماالت  يف  متنوعة  در��صات  على  �ملجلة  وحتتوي  و�لتطبيقية، 

و�القت�صاد و�ملحا�صبة و�لت�صويق ونظم �ملعلومات وغريها من علوم �الأعمال و�القت�صاد.

بن�صر  �لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء  قام  �ملا�صية  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل  يف  �أنه  و�أ�صاف 

عاملية حمكمة، وبعر�ص 122 بحثا يف موؤمتر�ت دولية  دوريات  يف  علميا  بحثا   155
متخ�ص�صة.

و�ختتم د.هندى كلمته بالتاأكيد على �أن مهنة �ملحا�صبة حتتاج �ىل جهد كبري وم�صاهمة 

فعالة لن�صر �لوعى �ملحا�صبى وتطوير هذه �ملهنة الأهميتها فى تطوير �القت�صاد �لوطنى 

لذلك يجب �ن تكون هذه �ملهنة مميزة والبد من تطويرها مهنيا لذلك فان كل من يعمل 

فى جمال �ملحا�صبة يجب عليه �مل�صاعدة فى تطوير �أد�ء �ملهنة.

للمحا�صبة  �لعلمية  �جلمعية  �د�رة  جمل�ص  رئي�ص  �الإ�صماعيل  عبد�هلل  رجب  د.  وقال 

جميع  حر�صت  ولذلك  �لوطني  �القت�صاد  يف  كبرية  �همية  �ملحا�صبة  لتخ�ص�ص  �أن 

�ملوؤ�ص�صات �الكادميية يف دولة قطر على تدري�ص �أف�صل �ملناهج و�ختيار �حدث �مل�صادر 

�ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري  تغطية  مت  حيث  �حليوي  �لتخ�ص�ص  هذ�  تدري�ص  يف 

ومعايري �ملحا�صبة �المريكية باال�صافة �ىل �طالع �لطلبة على �هم �لتطور�ت �ملتعلقة 

باملهنة على م�صتوى �لعامل .

تت�صم كثري من  �لذي  �لتخ�ص�ص  �لدخول يف هذ�  �لطلبة يف  �ملتميزين من  �عتاد  لقد 

�ملهن  قائمة  يف  �ملتقدمة  �ملر�تب  حتتل  �ملهنة  هذه  ��صبحت  فقد  بال�صعوبة  مقرر�ته 

�ملطلوبة باال�صافة �ىل كونها حتقق �على م�صتوى من �لرو�تب و�المتياز�ت يف �لعامل.

�ل�صباب هم م�صتقبل �ملهنة وهم من �صيقود عجلة �ملهنة جلعلها  �أننا نعتقد �ن هوؤالء 

ت�صتمر يف �لعطاء خلدمة هذ� �لبلد �لغايل فالتخرج هو بد�ية �حلياة �لعملية و�ملهنية 

لهوؤالء �خلريجني لالنخر�ط يف هذه �ملهنة ونتمنى منهم �النطالق خلدمة هذ� �لوطن 

�ن�صطة  يف  و�مل�صاهمة  باجلمعية  لاللتحاق  دعوة  لهم  ونقدم  جميله  من  جزء  برد 

وفعاليات و�د�رة �جلمعية �صو�ء من خالل �لعمل يف �للجان �ملختلفة �أو �الن�صمام �إىل 

ع�صوية �جلمعية لال�صتفادة من �خلرب�ت و�لكفاء�ت �ملهنية �لعاملة يف �جلمعية.

برب�مج  مبا�صرة  �اللتحاق  �ىل  �ملحا�صبة  خريجي  جميع  �إىل  مفتوحة  دعوة  نقدم  كما 

�حل�صول على �لزمالة �ملهنية �صو�ء من هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة لدول جمل�ص �لتعاون 

جمعية املحا�سـبني القانونيني القطرية تكــرم          املتفـوقني بكليـة 

الدارة والإقت�ساد بجامعة قطــر واأحمــد بن           حممـد الع�سـكرية 

بالتعـــاون مـع اجلمعــيــة العلمـيــة للمحـا�ســبـة

 د.حلمى الهمامى: الربط بني النظري والعملي

من  اأهم الأهداف الإ�سرتاتيجية لق�سم املحا�سبة

 اأكرم ميخائيل: اجلمعية اأ�ستطاعت اأن حتقق

فـي فرتة وجيزة اإجنازات عديدة

جمعية املحا�سـبني القانونيني القطرية تكــرم          املتفـوقني بكليـة 

الدارة والإقت�ساد بجامعة قطــر واأحمــد بن           حممـد الع�سـكرية 
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د.نظام هندى: الكلية فخورة بوجود هذا العدد من 

الطلبة املكرمني

لدول �خلليج �لعربية �أو �أي من بر�مج �لزمالة �ملعتمدة دوليا .

�ملعلومات بجامعة قطر �ن  �لهمامى رئي�ص ق�صم �ملحا�صبة ونظم  �لدكتور حلمى  وقال 

�لق�صم يفخر �صنويا بخريجيه وجودة ما يقدمه من تعليم حما�صبي مو�كب للمتطلبات 

و�لتحديات �القت�صادية لدولة قطر. 

من  �الإطار  هذ�  يف  �لقطرية  �لقانونيني  �ملحا�صبني  جمعية  به  تقوم  ما  �أن  �إىل  و�أ�صار 

تكرمي لطلبتنا خلري دليل على �الهتمام �لو��صع �لذي حتظى به مهنة �ملحا�صبة يف دولة 

قطر.

�الإ�صرت�تيجية  �الأهد�ف  �أهم  من   ليمثل   و�لعملي   �لنظري  بني  �لربط  �إن  و�أ�صاف 

بكلية  �ملحا�صبة  طلبة  تعريف  يف  مهم  بدور  تقوم  حيث  �لقطرية  �ملحا�صبني  جلمعية 

�الإد�رة  باأهمية �ملهنة و�أخالقياتها وكيفية �لتعامل مع خ�صو�صيات �ل�صوق �لقطري.

حما�صبي  ونظام  حما�صبة   مهنة  بوجود  مرتبط  لقطر  �القت�صادي  �لتطور  �إن  وقال 

قوي ولعل من �أهم مقومات �أية مهنة وجود عن�صر ب�صري مدرب وهذ� ما ي�صعى ق�صم 

�ملحا�صبة لتوفريه.

و�أو�صح �إن جودة خريجينا متثل �ملجال �حليوي جلمعية �ملحا�صبني �لقطرية �ل�صاعية  

�إىل  �أهميتها  و�إي�صاح  �لدولة  يف  �ملحا�صبة  مبهنة  لالرتقاء  �الأف�صل  ��صتقطاب  �إىل 

خمتلف �الأطر�ف �ملنخرطة يف �ملنظومة �لتنموية �لقطرية .

بخريجني  �لكبري  �الهتمام  على  �لقطرية  �لقانونيني  �ملحا�صبني  جلمعية  �ل�صكر  ووجه 

�ملحا�صبة”  ماج�صتري   “ برنامج  ومع  باأنه  ثقته  عن  ..معرباً  قطر  جلامعة  �ملحا�صبة 

بق�صم �ملحا�صبة ونظم �ملعلومات �جلديد فاأن ج�صور �لتو��صل مع �جلمعية �صرتتقي �إىل 

�ملحا�صبة  موؤهل يف جمال  ب�صري  توفري عن�صر  و�الأخري  �الأول  �أعلى هدفها  م�صتويات 

خلدمة �لطفرة �القت�صادية �لتي تعي�صها �لبالد.

�لقانونيني  �ملحا�صبني  جمعية  �إىل  و�لتقدير  �ل�صكر  بكل  ميخائيل  �كرم  �ل�صيد  وتوجه 

تطوير  يف  جهد  من  تبذله  ملا  و�أن�صطتها  �أعمالها  على  �لقائمني  جميع  و�إىل  �لقطرية 

مهنة �ملر�جعة و�ملحا�صبة يف دولة قطر و�إىل �لدور �حليوي �لذي تلعبه وب�صكل م�صتمر 

لالإرتقاء بهذه �ملهنة باأعتبارها �لقاعدة �ملحورية �الأ�صا�صية لبناء �أقت�صاد ناجح وفعال 

�ملايل  �الإن�صباط  حتقيق  يف  رئي�صية  و�أد�ة  و�ل�صفافية  و�الإف�صاح  �ملعرفة  على  قائم 

و�الأنتظام �ملحا�صبي يف �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات. 

�إجناز�ت عديدة  �أن حتقق يف فرتة وجيزة  �أ�صتطاعت  �أنها  �إال  ورغم حد�ثة �جلمعية 

من �صمنها تقدمي خدمات �لتطوير �ملهني �مل�صتمر الع�صاء �جلمعية و�إىل �لعاملني يف 

�لقطاع �ملحا�صبي يف دولة قطر وكذلك �الإرتقاء بالقيم �ملهنية و�مل�صد�قية و�ل�صفافية 

يف �لعمل و�لتو��صل مع �ملجتمع �ملايل.

�ملالية  �الأ�صو�ق  على  طر�أت  �لتي  و�لعاملية  �ملحلية  �ملتغري�ت  �أن  �ملوؤكد  من  �نه  وقال 

البدَّ  عديدة  حتديات  و�ملحا�صبة  �ملر�جعة  مهنة  على  تفر�ص  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف 

�إعد�د معايري  و�لعمل على  �ملهنة  �لدوؤوب على تطوير  �لعمل  من مو�جهتها من خالل 

�أو تعديل �ملعايري �ل�صادرة وب�صورة م�صتمرة ملو�جهة �لتغيري�ت يف  حما�صبية جديدة 

�الأد�ء �ملايل و�القت�صادي �لذي قد يح�صل من حني �إىل �آخر. كذلك البدَّ من �لتعامل 

�الإف�صاح  وكيفية  �ل�صليمة  �ملحا�صبية  �ملعاجلة  �ملالية �جلديدة من حيث  �ملنتجات  مع 

على  م�صجعة  عو�مل  �لتدقيق  عمليات  �أ�صا�صيات  تكون  حتى  �ملالية  �لبيانات  يف  عنها 

�ال�صتثمار و�آلية لتدفق روؤو�ص �الأمو�ل نظرً� ملا حتققه من �صمانات للم�صتثمر.

و�أ�صاف �إن موؤ�ص�صة �إرن�صت ويونع قامت يف �ل�صابق بتقدمي �لدعم خلريجي �ملحا�صبة يف 

قطر من خالل �لتدريب �لعملي يف مكاتبنا وتقدمي �لدور�ت �لنظرية و�لعملية و�صوف 

ن�صتمر يف تقدمي هذ� �لدعم من خالل عالقاتنا �لفعالة �لقائمة حاليًا بني موؤ�ص�صتنا 

وجمعية �ملحا�صبني �لقانونيني �لقطرية و�إن رعاياتنا لهذ� �حلفل ما هو �إىل تاأكيدً� على 

رغبتنا رفع م�صتوى مهنة �ملر�جعة و�ملحا�صبة يف دولة قطر.

 1951 دولة قطر عام  �لفرع يف  تاأ�صي�ص  ومنذ  ويونغ  �إرن�صت  موؤ�ص�صة  �أن  �ىل  و�أ�صار 

خالل  من  قطر  يف  و�القت�صادي  �ملايل  �ملجتمع  بناء  يف  �مل�صاهمة  على  جاهدة  تعمل 

�ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �ملالية و�لتي ت�صتمل على  �إىل  �لتي تقدمها  �لعمليات 

�أعمال �ملر�جعة و�ال�صت�صار�ت �ملحا�صبية و�ملالية.

جمعية املحا�سـبني القانونيني القطرية تكــرم          املتفـوقني بكليـة 

الدارة والإقت�ساد بجامعة قطــر واأحمــد بن           حممـد الع�سـكرية 

بالتعـــاون مـع اجلمعــيــة العلمـيــة للمحـا�ســبـة

د.زهري دردر: التكرمي فر�سة للخريجني اجلدد 

لالإطالع على دور جمعية املحا�سبني يف تطوير املهنة

جمعية املحا�سـبني القانونيني القطرية تكــرم          املتفـوقني بكليـة 

الدارة والإقت�ساد بجامعة قطــر واأحمــد بن           حممـد الع�سـكرية 
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د.رجب ال�سماعيل: دعوة مفتوحة جلميع خريجي 

املحا�سبة لاللتحاق بربامج  الزمالة املهنية



�ملحا�صبة  ماج�صتري  برنامج  قطـر  بجامعة  و�القت�صـاد  �الإد�رة  كليـة  طرحت 

)MAC( ويعترب هـذ� �لربنامـج �الأول من نـوعـه وهـو برنامج مهني ي�صـاهم 

على  �إليه  �ملنت�صـب  ويح�صل  قطـر،  يف  �ملحا�صبـة  مهنـة  تطوير  يف  فعال  ب�صكل 

�صهـادة ماج�صـتري يف �ملحا�صبـة.

�لربنامج  �أهميـة  و�القت�صاد  �الإد�رة  كليـة  عميد  هنـدي  نظـام  �لدكتور  و�أكد 

�لعمل،  �صـوق  متطلبات  مو�كبـة  يف  �ملهار�ت  وتطوير  �الأفاق  تو�صـيع  يف  ودوره 

وهـذ� �لربنامج يعـد �خلريجني ليكونو� خمت�صني يف جمال �ملحا�صبة من خالل 

�لرتكيز على مو�د جتمع بني �لنظرية و�لتطبيق.

 وقال  د. حلمي �لهمامي  رئي�ص ق�صـم �ملحا�صبـة  بكلية �الد�رة و�القت�صاد  ملجلة 

عامل �ملحا�صبة  �إن مهنـة �ملحا�صبة يف تطور م�صتمر يف كافة �أ�صقاع �لعامل، ولذ�، 

�لقطرية،  �الأعمـال  �صاحة  �لفعال على  و�القت�صاد ح�صورها  �الإد�رة  كلية  تعزز 

فاإن ماج�صتري �ملحا�صبة �صيمثل نقطـة �نطالق نوعيـة يف تزويد  �ل�صوق �لقطري 

مبحا�صبني موؤهلني لتويل �أرفع �ملنا�صب يف �الإد�رة �ملالية و�ملحا�صبـة ، ثم �أ�صاف 

�لدكتور/ حلمي �أن برنامج �ملاج�صتري يهـدف �إىل �أعد�د �لطلبة لتويل وظائف 

ويقدم بطريقة  �ملالية،  و�ال�صـت�صار�ت  �ملحا�صبية  �لنظم  �إد�رة  مهمـة يف جمال 

مميزة جتمع بني �جلو�نب �ملعرفية و�ملهار�ت �لتطبيقية و�لقدر�ت �لعلمية من 

خالل تدري�ص مبني على خرب�ت تطبيقية ومهار�ت بحثية وخدميـة. 

و��صاف �أن �لربنامج �صيقدم جمموعة من �ملهار�ت �لتقنية يف علوم �ملحا�صبة 

�لالزمة ملتطلبات �ملهنة يف دولة قطر حيث �إن برنامج �ملاج�صتري يف �ملحا�صبة 

يتو�فق مع �ملعايري �لدولية لهيئات �العرت�ف �الأكادميي كما تن�ص عليها الئحـة 

.)AACSB( معايري �لـ

 ويت�صف برنامج �ملاج�صتري بعدة نقاط قوة لعل من �أهمهـا �لدمج بني �جلانبني 

�لنظري و�لتطبيقي يف طريقة �لتعليم، و�ن �أهم مميز�ت �لربنامج �حتو�ءه على 

مقرر�ت �أ�صا�صية مهمة مثل مقرر »�ال�صـت�صار�ت �الإد�رية« �لذي ميكن �لطالب 

يتعلمه   ما  لتطبيق  تهـدف  ��صـت�صار�ت  جتربة  يف  �لعلمية  خرب�ته  تفعيل  من 

�لطالب يف قاعات �لدر��صـة على �لو�قع �لعملي للمهنة خارج �حلرم �جلامعي، 

يتكون  حيث  �الأمريكية   �ملتحدة  �لواليات  يف  نظر�ئه  مع  �لربنامج  يتو�فق  كما 

لهيئات �العرت�ف  �لدولية  �ملعايري  يتو�فق مع  �صاعة مكت�صبة، وهو ما   30 من 

.)AACSB(

 خطة الدرا�سة

مكت�صبة خلريجي �لبكالوريو�ص يف �حلا�صبة  �صاعة   )30(  ·
�الجنليزية. باللغة  ·  �لدر��صة 

)MAC( صروط �لقبول بربنامج ماج�صتري �ملحا�صبة�

·  �أن ال يقل �ملعدل �لرت�كمي لدرجـة �لبكالوريو�ص عن 2.85 مـن 4 �أو 2.65 
مـن 4 مع �ختبار �لقبول يف �لدر��صات �لعليا يف �الإد�رة )GMAT(  بنتيجة 

ال تقل عن 450.

عن    تقـل  ال  بنتيجـة   )TOEFL( �الإجنليـزيـة  �للغـة  �ختبار  �جـتيـاز    ·
من �صنتني. �أكرث  عليـها   �حل�صول  �نق�صى  قـد  يكـون  و�أال    520
�لبكالوريو�ص. مرحلة  بعـد  �صـــنتيــن  عـن  تقــل  ال  عمليــة  ·  خبــرة 

�أن  وكيف  �ملاج�صتري  مو��صلة  يود  ملاذ�  �ملتقدم  فيه  يو�صح  ن�ص  كتابة    ·
�ملاج�صتري �صيوؤثر على م�صتقبله )�الأكادميي �أو /و�ملهني(

�ملقابـلـــة �ل�صـخ�صيــة. ·  �جتيـاز 
بالربنـامــج. �اللتحـاق  طلـب  ·  ��صتكمـال 

�ملالية  �الأزمة  بعد  �إنـه  حلمـي  �لدكتور/  قال  �لربنامج  طرح  �أ�صباب  وحول 

و�أزمة �لثقة �لتي عمت �الأ�صـو�ق �ملالية ز�د �لطلب على حما�صبني ذوي كفاء�ت 

وخرب�ت عالية ومتخ�ص�صة، ومع �النتعا�ص  �القت�صادي �لذي ت�صهده دولة قطر 

عليا ومتخ�ص�صة يف  �صهاد�ت  ما�صة ملحا�صبني يحملون  �أ�صبحت هناك حاجة 

�صـد  على  �صيعمل  �ملحا�صبة  يف  �ملاج�صتري  برنامج  �إن  وحيث  �ملحا�صبة،  علوم 

حاجة �ل�صوق �لقطري.  

اأع�ساء هيئة التدري�س 

�لنخبة)مر�جعة  خرية  من  للمحا�صبة  �ملاج�صتري  برنامج  يف  �ملدر�صون  يعترب   

�ل�صياغة( يف ق�صم �ملحا�صبة ونظم �ملعلومات وكلية �الإد�رة و�القت�صاد عموما.

من  )كلهم  يكون  ما  �أعلى  من  �أكادميي  مب�صتوى  �لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء  يتمتع 

حملة �صهادة �لدكتور�ه يف �لتخ�ص�ص(، �إ�صافة �إىل خرب�ت عملية و��صت�صارية 

يف عدة ميادين مرتبطة بالعلوم �ملحا�صبية.

�أنه من حني �إىل حني ميكن �ال�صتعانة باأخطاء)؟؟ ما �ملق�صود  نحيط بالذكر 

�ل�صوق  يف  �لعملية  بخرب�تهم  �لطلبة  يزودو�  حتى  �الأعمال  عامل  من  باأخطاء( 

�لقطري.

)MAC( كلية الإدارة والقت�ساد تطرح برنامج ماج�ستري  املحا�سـبة

بدء الدرا�سة خريف 2011 بجامعة قطر  

30  �ساعة مكت�سبة خلريجي البكالوريو�س يف املحا�سبة والدرا�سة باللغة الجنليزية
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اأول :دورة “املحا�سبة لغري املحا�سبني«

عقدت هذه �لدورة خالل �لفرتة 17-2011/4/21م و تهدف دورة 

�إعطاء نبذه خمت�صرة عن ماهية وطبيعة  �ملحا�صبة لغري �ملحا�صبني �إىل 

و�أنو�ع �لنظم �ملحا�صبية و �ملفاهيم �ملحا�صبية �الأ�صا�صية مع �صرح عنا�صر 

�لنظام �ملحا�صبي كنظام معلومات )دليل ح�صابات – جمموعة م�صتنديه 

– جمموعة دفرتية – دور�ت م�صتنديه – قو�ئم وتقارير( باالإ�صافة �إىل  
و�أ�ص�ص  – حمتوياتها  �ملالية  و�لقو�ئم  ت�صغيلها  وكيفية  �ملحا�صبية  �لدورة 

�إعد�دها وطرق عر�صها و�أخري� تف�صري وحتليل �لقو�ئم �ملالية مع حاالت 

بكلية  �الأ�صتاذ  �ال�صماعيل  عبد�هلل  د.رجب  �إ�صر�ف  ، ومتت حتت  عملية 

�الإد�رة و�القت�صاد بجامعة قطر.

ثانيا: دورة »اإدارة املوارد الب�سرية« 

عقدت هذه �لدورة خالل �لفرتة من 24 – 28 /4 / 2011م وتتطرق 

دورة “�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية” بالتو�صيح باأهمية �ملو�رد �لب�صرية، و�لدور 

�ال�صرت�تيجي �لذي يكون �أن تقوم به هذه �الإد�رة لتح�صني �أد�ء �ملنظمة. 

للو�صول لهذ� �لغر�ص، تقدم �لدورة �صرحا الأ�صا�صيات �إد�رة �الأد�ء، وطرق 

تتطرق  كما  �لتدريبية.  �لرب�مج  وتنفيذ  �لتدريبية،  �الحتياجات  حتديد 

�لعاملة.  �لقوى  وتخطيط  �الأد�ء،  وتقييم  قيا�ص  و�دو�ت  الأ�صاليب  �لدورة 

كما تو�صح �لدورة باإيجاز، �أكرث و�صائل حتديد �لرو�تب و�حلو�فز �صيوعا، 

مبا فيها نظام تقييم �لوظائف. وتختتم �لدورة مبو�صوع �لر�صا �لوظيفي 

وحتفيز �ملوظفني وت�صجيعهم لتقدمي �أف�صل ما لديهم.

وتقييم  القت�سادية  اجلدوى  »درا�سة  دورة  ثالثًا: 

امل�ساريع«

رابعًا: دورة »مبادئ اإدارة الأعمال«

وقد  �إىل2011/5/26م  من2011/5/22  �لدورة  هذه  عقدت 

تناولت هذه �لدورة �صرح مفاهيم �الإد�رة �حلديثة وخ�صائ�صها ومر�حل 

وتنظيم  تخطيط  من  �الأربعة  �الإد�رة  وظائف  در��صة  وت�صمنت  تطورها. 

و�الإنتاج  �لت�صويق  يف  �ملتمثلة  �ملنظمة  وظائف  وكذلك  ورقابة.  وتوجيه 

و�ملو�رد �لب�صرية. �أي�صًا تناولت �لدورة ذكر �ل�صفات �لو�جب تو�فرها يف 

�ملدير �لناجح عرب حتليل بع�ص �مل�صاكل �لتي قد يوجهها �ملدر�ء يف ع�صر 

�لعوملة وبيان كيفية �لتغلب عليها يف �لو�قع.

 �أي�صًا عرب هذه �لدورة مت �حلديث عن مفاهيم �إد�رية غاية يف �الأهمية 

�الأخالق   – �الجتماعية  �مل�صوؤولية   – �لعاملني  وحتفيز  �لد�فعية  مثل: 

 – – �لقيادة  – �تخاذ �لقر�ر  – �الت�صال- �الإبد�ع  – �ل�صر�ع  و�لقيم 

�لتفوي�ص – خدمة �لعمالء وغريها.

نظـمتــها اجلمــعيــة العلمـيـة للمحـا�سـبة 

عقدت هذه الدورة خالل الفرتة 17-2011/4/21م 

و تهدف دورة املحا�سبة لغري املحا�سبني اإىل اإعطاء 

نبذه خمت�سرة عن ماهية وطبيعة واأنواع النظم 

املحا�سبية واملفاهيم املحا�سبية الأ�سا�سية مع �سرح 

عنا�سر النظام املحا�سبي كنظام معلومات )دليل 

ح�سابات – جمموعة م�ستنديه – جمموعة دفرتية 

– دورات م�ستنديه – قوائم وتقارير( بالإ�سافة اإىل  
الدورة املحا�سبية وكيفية ت�سغيلها والقوائم املالية 

– حمتوياتها واأ�س�س اإعدادها وطرق عر�سها واأخريا 
تف�سري وحتليل القوائم املالية مع حالت عملية، 

ومتت حتت اإ�سراف د.رجب عبداهلل ال�سماعيل 

الأ�ستاذ بكلية الإدارة والقت�ساد بجامعة قطر.
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دورات وبرامج 

تـدريـبــيـــة 

للم�ســـاهـمـة 

فـي تطـــــوير 

اأداء وم�سـتوى 

املحـــــا�ســـبني 

واملـراجــعني



تر�سـيد  فـي  التـكاليـف  بيـانات  »دور  دورة  خام�سـًا: 

اتخـاذ القـرارات الإدارية فـي الأجـل الق�سـري«

حيث عقدت �جلمعية بالتعاون مع جمعية �ملحا�صبني �لقانونني �لقطرية،  

�تخاذ  تر�صيد  يف  �لتكاليف  بيانات  »دور  بعنو�ن  هامة  تدريبية  دورة 

خالل  �الإد�رية  �لتنمية  معهد  يف  �لق�صري«  �الأجل  فى  �الإد�رية  �لقر�ر�ت 

– 9 يونيو 2011م �لفرتة من 5 

�إىل زيادة وعي �مل�صاركني باأهمية �لدور �لذي تلعبه  وتهدف هذه �لدورة 

فعال  دور  لها  �لتكاليف  نظم  �أن  حيث   ، �الأعمال  من�صاآت  يف  �لتكاليف 

�لذي  �لدور  تفهم  وي�صاعد  �ملن�صاأة،  و��صرت�تيجيات  �صيا�صات  حتقيق  يف 

�لتكاليف  خف�ص  يف  و�لرقابة  �لتخطيط  جماالت  يف  �لتكاليف  تلعبه 

خالل  من  منها  �ملتوقعة  �ملنافع  زيادة  وحماولة  عليها  �لرقابة  و�إحكام 

“�لتخطيط  يف  �مل�صاهمة  مع  �لت�صغيل”  تكاليف  “�قت�صاديات  حتليل 

�ال�صرت�تيجي للتكاليف” ومبا ي�صاهم يف تر�صيد �لقر�ر�ت �الإد�رية.

يف  �ال�صتثمار(  بعنو�ن)�أ�صا�صيات  هامة  دورة  �جلمعية  تعقد  و�صوف 

�ال�صبوع �لقادم من 2011/6/19م �إىل 2011/6/23م 

وترمي هذه �لدورة �ىل تعريف �مل�صاركني على �ملو��صيع �لتالية:

�لرتكيز  ثم  ومن  و�أهد�فه  ودو�فعه  و�أدو�ته  �ال�صتثمار  و�أ�ص�ص  مبادئ   1-

على �ال�صتثمار يف �ال�صهم. 

-2   مر�حل �لتحليل �ملايل �ال�صا�صي، با�صتخد�م ��صلوب �لتحليل من �لكل 

�ىل �جلزء وذلك من خالل حتليل �لظروف و�لعو�مل �القت�صادية �لكلية 

�ملر�د  �ل�صركة  �لية  تنتمي  �لذي  �القت�صادي  �لقطاع  حتليل  ثم  للدولة، 

�لن�صب  باأهم  و�لتعريف  لل�صركة  �ملالية  �لقو�ئم  حتليل  ثم  ومن  تقيمها، 

�ملالية �مل�صتخدمة يف �لتحليل.

  -3   �لرتكيز على �لن�صب �ملالية �لتحليلية لل�صهم: فباالإ�صافة �ىل �لتحليل 

�ل�صوق  يف  و�ملتعامل  �مل�صتثمر  ي�صتخدمها  �لتي  �ملالية  للبيانات  �الأ�صا�صي 

�ملالية كاأ�صا�ص لقر�ر�ت ��صتثمار�ته، �ال �أن �مل�صتثمر، فرد كان �أم موؤ�ص�صة، 

يحتاج �ىل بع�ص �لن�صب �ملالية �لتحليلية لل�صهم و�لتي تربط تلك �لتحاليل 

�ملالية �الأ�صا�صية لل�صركات مع �أد�ء �أ�صهم تلك �ل�صركات يف �الأ�صو�ق و�أخذ 

نظرة �أ�صمل على و�صع �صعر �ل�صهم من �لناحية �ملالية من جهة ومن ناحية 

تد�وله و�صلوكه يف �ل�صوق �ملالية من جهة �أخرى، مما ميكن �مل�صتثمر من 

�لو�صول �ىل قر�ر�ت ��صتثمارية �أدق و�أكرث و�قعية.

    -4مقارنة �صعر �ل�صهم �ل�صوقية مع �ل�صعر �ملالئم لل�صهم. 

    -5�ملخاطرة و�لعائد وطرق قيا�ص �ملخاطرة.

    -6�لتعريف بو�صائل و�أ�صاليب تقليل �ملخاطر يف �ال�صتثمار. 

بعنو�ن)�ملحا�صب  م�صابقة  �ل�صابقة  �لفرتة  يف  �جلمعية  نظمت  وقد 

�لذهبي لعام 2011( بالتعاون مع نادي طالبات كلية �الإد�رة و�القت�صاد 

�الإد�رة  كلية  �مل�صابقة طلبة وطالبات  ي�صارك يف هذه  �الأوىل حيث  للمرة 

تطوير  �إىل  �مل�صابقة  هذه  .وتهدف  كاأفر�د  �أو  كفرق  �صو�ء  و�القت�صاد 

وقيا�ص قدر�ت �لطالب على حتليل �مل�صكالت �ملحا�صبية، وقدمت �جلمعية 

جو�ئز للفائزين يف �مل�صابقة.

وتنق�صم �مل�صابقة �إىل ق�صمني

حما�سبني مبتدئني

حما�سبني متقدمني

�ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  يف  للم�صابقة  �لنهائية  �ملرحلة  �أقيمت  وقد 

2011/5/19م يف متام �ل�صاعة 12 ظهر.

جمعية  مع  بالتعاون  للمحا�صبة  �لعلمية  �جلمعية  تنظم  �أخرى  جهة   من 

�ملحا�صبني �لقانونيني �لقطرية ندوة بعنو�ن “�لرقابة �لنوعية على مكاتب 

�ملحا�صبة يف دولة قطر”  تقام هذه �لندوة فى غرفة جتارة و�صناعة قطر 

يوم �الأحد �ملو�فق  26 يونيو 2011 م �ل�صاعة �ل�صابعة م�صاًء.

 و�صوف يكون هناك حفل لتكرمي �خلريجني �ملتميزين من �حلا�صلني على 

درجة �لبكالوريو�ص يف �ملحا�صبة  للعام �لدر��صي 2010  / 2011  برعاية 

مكتب �آرن�صت ويونغ وذلك تقديرً� للخريجني �ملتميزين �لذين ميثلون �أحد 

�لدعائم �لهامة �لتي يعتمد عليها �لوطن يف دعم وتطوير مهنة �ملحا�صبة 

و�ملر�جعة و�الرتقاء به.
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لها  �لتابعة  و�الإد�ر�ت  �لوز�ر�ت  جميع  ح�صابات  �ملحا�صبة  ديو�ن  وير�قب 

و�جلهات �مللحقة بها باالإ�صافة �إىل فح�ص ومر�جعة ح�صابات �ملوؤ�ص�صات �لعامة 

و�ل�صركات �لوطنية و�الأجهزة �حلكومية �الأخرى.

ويوؤدي ديو�ن �ملحا�صبة مهامه ��صتنادً� �إىل قانون �إن�صائه �لذي حدد �خت�صا�صاته 

و�صالحياته و�أهمها �لتثبت من �أن �لت�صرفات �ملالية و�لقيود �ملحا�صبية �خلا�صة 

و�ملحا�صبية  �ملالية  للو�ئح  وفقًا  نظامية  بطريقة  متت  و�ل�صرف  بالتح�صيل 

و�الإد�رية ويف �إطار �لقو�عد �لعامة للمو�زنة.

ويقوم ديو�ن �ملحا�صبة باأعمال �لرقابة �مل�صبقة بالن�صبة مل�صروعات �ملناق�صات 

�لديو�ن يف  ي�صاهم مندوبو  كما  �إبر�مها،  قبل  �لعقود  وم�صروعات  قبل طرحها 

�أعمال جلان �ملناق�صات �لقائمة يف �لدولة �صو�ء تلك �ملتعلقة بالقطاع �حلكومي 

�أو �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات �لتي تخ�صع لرقابة �لديو�ن. 

تطبيق  ملر�قبة  �لدولة  يف  �لقائمة  �الأخرى  �للجان  �أعمال  يف  �لديو�ن  وي�صاهم 

�لقو�عد �ملالية و�ملحا�صبية �ملقررة ولتنبيه تلك �للجان �إىل ما قد تقع فيه من 

خمالفة لتلك �لقو�عد.

 ويتبع للديو�ن �إد�رة �لرقابة على �لقطاع �حلكومي و�إد�رة �لرقابة على �لقطاع 

�لقانونية  �ل�صوؤون  و�إد�رة  �إد�رة �لرقابة على �ملناق�صات و�لعقود  و  �القت�صادي 

و�إد�رة �ل�صوؤون �الإجر�ئية و�ملالية وكانت لعامل �ملحا�صبة هذ� �حلو�ر مع �ال�صتاذ 

�لقطاع  على  �لرقابة  �د�رة  مدير  �ل�صليطى  حممد  �بر�هيم  �لرحمن  عبد 

�القت�صادى .

فى البداية حدثنا عن مهنة املحا�سبة فى قطر ؟ 

مهنة �ملحا�صبة فى قطر مهنة حديثة فى تقديرى �ل�صخ�صى وعليها عبء كبري 

�ملهنة فى  لدعم  �الهتمام  �ن حتظى مبزيد من  والبد  �ملجاالت  �لكثري من  فى 

خ�صو�صا  ودعمهم  �لقطرى  �ملحا�صب  بنوعية  �الهتمام  فى  يتمثل  و�لذى  قطر 

�لدعم �ملادى 

بكلية  �اللتحاق  منذ  فيبد�  �لنظرى  �جلانب  �أما  �لعملى   للجانب  بالن�صبة  هذ� 

�الد�رة و�القت�صاد جامعة قطر لذلك البد من تطوير مناهج �ملحا�صبة فى دولة 

قطر لكى تتو�كب مع �لتوجهات �لعاملية وهذ� ال يعنى �ن كلية �الد�رة و�القت�صاد 

تطوير  �ىل  حتتاج  �لتى  �ملقر�ر�ت  بع�ص  هناك  ولكن  �لعاملية  �ملعايري  تتبع  ال 

ن�صر  بحاجة �ىل  �ننا  ..كما  �ملجال  �صوطا كبري� فى هذ�  وجامعة قطر قطعت 

ثقافة �لوعى �ملحا�صبى لدى �فر�د �ملجتمع وهذ� �ملو�صوع مهم جد� للمحا�صبني 

�لقطريني  وغري  �لقطريني  من  جد�  كبرية  �صريحة  فهناك  �ملحا�صبني  وغري 

ت�صتثمر �مو�لها فى �لبور�صة وهذ� �ال�صتثمار يتطلب زيادة �لوعى �ملحا�صبى 

يتم  وهل  العامل  دول  معظم  فى  املطبقة  الدولية  املعايري  عن  وماذا 

تطبيقها فى قطر ؟

�لتطور�ت فى جمال �ملحا�صبة  البد �ن ��صري هنا �ىل �همية �الهتمام مبو�كبة 

خ�صو�صا فيما يتعلق مبو�صوع �ملعايري �ملهنية لذلك يجب �الهتمام بهذ� �جلانب 

جانب  �ىل  تعريفية  ندو�ت  وعقد  �ملحا�صبية  �ملعايري  ثقافة   ون�صر  و�بر�زه 

ما  وهذ�  �ملهنة  تطوير  فى  كبري  ب�صكل  ت�صاهم  �لتى  �لزمالة  برب�مج  �الهتمام 

مدير ادارة الرقابة على القطاع القت�سادى بديوان املحا�سبة لعامل املحا�سبة 

�سـرورة ن�سـر الوعـي املحـا�ســـــــبي لـدى اأفـراد املجـتمـع

حوار اأمين �سقر

ديوان املحا�سبة اأن�سئ يف 28 اأبريل عام 1973 وهو 

عبارة عن جهاز حكومي م�ستقل له �سخ�سية اعتبارية 

يتبع الأمري مبا�سرة وله موازنة خا�سة تلحق مبوازنة 

الديوان الأمريي. ويتوىل رئي�س الديوان اإعداد م�سروع 

موازنة الديوان ال�سنوية وعر�سها على الأمري اأو من 

يفو�سه لعتمادها وي�سدر رئي�س الديوان، دون التقيد 

بالقواعد والنظم احلكومية، اللوائح املنظمة ل�سوؤون 

موظفي الديوان ول ت�سبح هذه اللوائح نافذة اإل بعد 

اعتمادها من جمل�س الوزراء. واىل اأن ت�سدر هذه 

اللوائح يطبق يف �ساأن موظفي الديوان قانون الوظائف 

العامة املدنية واللوائح والقرارات املنفذة له. ويكون 

فح�س ومراجعة ح�سابات الديوان بناء على تكليف من 

الأمري اأو من يفو�سه .
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و�ملر�جعة  للمحا�صبة  �خلليجية  �لهيئة  �ليه  ت�صعى 

فر�ص  توجد  حيث  �خلليجى  �لتعاون  جمل�ص  بدول 

�لزمالة  برنامج  على  للح�صول  �لهيئة  خالل  من 

بل �نه حتث �ملحا�صبني على بذل �ملزيد من �جلهد 

وعاملية  مهنية  �صهادة  وجود  الن  �الطار  هذ�  فى 

�صي�صاهم بال �صك فى تطوير �ملهنة 

كما توجد �صرورة ملحة لالهتمام بربنامج �لتعليم 

�مل�صتمر الن مهنة �ملحا�صبة مرتبطة �رتباطا وثيقا 

�ملحا�صبني  تطوير  من  والبد  �لعاملية  باالحد�ث 

تلك  فى  �الهلية  �جلمعيات  طريق  عن  �نف�صهم 

لتبادل  وبع�صها  �لهيئات  بني  و�لتعاون  �لبلد�ن 

�خلرب�ت وعقد �لندو�ت 

وماذا عن دور  ديوان املحا�سبة فى هذا املجال؟ 

تطوير  وهو  �ملو�صوع  بهذ�  مهتم  �ملحا�صبة  ديو�ن 

فقط  يقت�صر  ال  دوره  فالديو�ن  �ملحا�صبة  مهنة 

بل  و�ملوؤ�ص�صات  لل�صركات  �حل�صابات  مر�جعة  على 

�لعاملية فى �ملهنة وعقد  ي�صعى �ىل تطبيق �ملعايري 

لديهم  يكون  حيث  ملنت�صبيه  �لتدريبية  �لدور�ت 

معلومات تتو�كب مع �ملعايري �لعاملية كما �ن ديو�ن 

فى  �لدول  جهات  من  �لعديد  مع  يتعاون  �ملحا�صبة 

ت�صاهم  �لتى  �المور  من  هذ�  وكل  �لتدريب  جمال 

ب�صكل كبري فى تطوير مهنة �ملحا�صبة بقطر 

 وبالن�سبة لدور الديوان مع ال�سركات التى ل 

تطبيق املعايري املحا�سبية؟ 

�جلهات  بع�ص  تطبيق  عدم  بالفعل  نالحظ 

خاطئ  ب�صكل  وتطبيقها  بل  �ملحا�صبية  للمعايري 

فى  �لديو�ن  من  �ل�صادرة  �لتو�صيات  فان  لذلك 

تطبيق  توؤكد على �صرورة  بالذ�ت  هذ� �خل�صو�ص 

�لرقابى  فالديو�ن   هو �جلهاز  �ملحا�صبية  �ملعايري 

�لعام  �ملال  بحماية  ويخت�ص  �لدولة  فى  �العلى  

ويقوم بالتدقيق وتطبيق �لقو�نني و�للو�ئح  وتقييم 

مهنة  لتطوير  �لنهاية  فى  ي�صب  و�لذى  �الد�ء 

�ملحا�صبة 

ب�سفتك ع�سو الهيئة اخلليجية للمحا�سبني 

وجمعية  الهيئة  بني  تعاون  هناك  هل 

املحا�سبني القانونيني القطرية ؟

بهدف  �لهيئة و�جلمعية  �تفاقية بني  بالفعل  هناك 

مدير ادارة الرقابة على القطاع القت�سادى بديوان املحا�سبة لعامل املحا�سبة 

�سـرورة ن�سـر الوعـي املحـا�ســـــــبي لـدى اأفـراد املجـتمـع

وفق  �ختيارهم  فيتم  �لقطريني  لغري  بالن�صبة  �ما 

عدد �صنو�ت �خلربة و�ملوؤهالت و�للغة و�لكمبيوتر 

عزوف  هناك  المكانيات  هذه  كل  مع  ولكن   

من قبل القطريني للعمل فى الديوان ؟ 

عدد  قلة  قطر  فى  فامل�صكلة  باملعنى  عزوفا  لي�ص 

خريجى �ملحا�صبة �صو�ء �لقطريني �و غري �لقطريني 

حاليا  قطر  ت�صهده  �لذى  �لهائل  �لتطور  مع  ولكن 

بن  حمد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ح�صرة  بجهود 

خليفة �ل ثانى �مري �لبالد �ملفدى فاننا فى حاجة 

ما�صة �ىل حما�صبني �كفاء وهذ� ما نعمل عليه �الن 

وتتطلب  �ملهن  �أ�صعب  من  �لتدقيق  مهنة  �ن  كما 

و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  على  وزيار�ت  متو��صل  عمل 

وقد تغلب �لديو�ن على هذه �مل�صكلة بزيادة طبيعة 

�لرو�تب  �على  من  يجعله  % مما   50 �ىل  �لعمل 

مو�صوع  �ن  �ىل  باال�صافة  �لدولة  فى  �حلكومية 

كاملة  در�ية  على  حما�صب  �ىل  يحتاج  �لتدقيق 

بجميع �ملعايري �ملحا�صبية و�النظمة و�لقو�نني وهذ� 

يتطلب تطور �صريع لذلك يجب �ن يكون هناك نوعا 

من �ملبادرة 

وهل لنا ان نعرف ن�سبة القطريني العاملني 

فى الديوان ؟ 

حو�ىل  �لديو�ن  فى  �لعاملني  �لقطريني  ن�صبة 

�لعمل  لطبيعة  بالن�صبة  كبري  رقم  وهذ�   40%
د�خل �لديو�ن كما حتدثت من قبل خ�صو�صا فيما 

يتعلق بطول فرتة �لدو�م و�لتو�جد ب�صكل م�صتمر 

املحا�سبني  املطلوب من جمعية  اخريا ما هو 

القانونيني القطرية فى امل�ستقبل ؟ 

ومعنوى  �جلمعية فى حاجة ما�صة �ىل دعم مادى 

�ملحا�صبة  مهنة  تطوير  هو  �لرئي�صى  هدفها  الن 

وهذ�  و�لعاملية  �لعربية  �ل�صاحة  على  و�لتو�جد 

و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  من  �ملزيد  عقد  يتطلب 

�خلليجية  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  هيئة  مع  و�لتن�صيق 

مهنة  ت�صهدها  �لتى  �لتطور�ت  ظل  فى  خ�صو�صا 

�ملحا�صبة و�ي�صا �عتماد �ملعايري �لدولية فى �ملجال 

�ملحا�صبي بنهاية عام 2012 حيث �ن %80 من 

�لدول تطبق �ملعايري �لدولية وبتطبيق هذه �ملعايري 

�صيتم توحيد �النظمة �ملحا�صبية على م�صتوى �لعامل 

وعلى  �لدورية  �للقاء�ت  وعقد  �خلرب�ت  تبادل 

وت�صعى  �صعت  �نها  �ال  �جلمعية  حد�ثة  من  �لرغم 

�ىل تطوير �ملهنة ولكن �مامها وقت للعمل على ذلك 

خ�صو�صا و�نها فى حاجة �ىل دعم مادى ومعنوى 

من �لدولة 

كما �ن �لهيئة تعمل على عقد مثل هذه �التفاقيات 

بعقد  وتقوم  �لتعاون  بدول  �جلمعيات  جميع  مع 

�خلليجى  �ملحا�صب  وتدريب  و�لندو�ت  �لدور�ت 

وعقد دور�ت له 

فى  للعمل  املحا�سبني  اختيار  الية  عن  ماذا 

ديوان املحا�سبة ؟ 

هناك بالفعل �لية منظمة الختيار منت�صبى �لديو�ن 

�الد�رة  كلية  خريجى  على  �لديو�ن  يعتمد  حيث 

�ملحا�صبة  ق�صم  خ�صو�صا  قطر  جامعة  و�القت�صاد 

وخارج  د�خل  تدريبية  دور�ت  بعقد  �لديو�ن  ويقوم 

مع  �تفاقية  توجد  حيث  مهار�تهم  لتطوير  قطر 

بعمل  يقوم  بريطانيا  فى  �لعاملية  �ملكاتب  �حدى 

م�صاعدة  و�ي�صا  للمحا�صبني  تدريبية  دور�ت 

هذ�  وعمل  بال�صركات  �لتدقيق  جمال  فى  �لديو�ن 

�ملكتب يتم من خالل خطة و�صعها �لديو�ن 

ديوان املحـا�سـبة هـو اجلــهاز 

الرقابى الأعلى فى قطر لأنه 

يحمى املال العام 40 % ن�سـبة 

القطــريني بديـوان املحا�سبة 
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اىل  بال�سافة  احلايل  للعام  التقديرية  املوازنة  م�سروع  اجلمعية  واأقرت 

اعتماد تعيني مراقب احل�سابات.

وقال الدكتور خالد بن نا�سر اخلاطر رئي�س جمل�س ادارة جمعية املحا�سبني 

حثيثة  بجهود  املجل�س  قام  اجلمعية  تاأ�سي�س  منذ  انه  القطرية  القانونيني 

لتفعيل ن�ساطها حيث قام بو�سع خطة العمل لرفع م�ستوى املهنة والنهو�س 

لبدء  وذلك  التنفيذ  مو�سع  اجلمعية  اأع�ساء  بني  املهني  الوعي  ون�سر  بها 

ن�ساطها وتر�سيخ قدمها يف املجتمع القطري بال�سافة اىل تقدمي اخلدمات 

اأع�ساء  بني  العالقات  وتوثيق  اجلمعية،  لأع�ساء  والثقافية  الجتماعية 

اجلمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

وا�ستعر�س د. خالد اخلاطر خالل الجتماع تقرير جمل�س الدارة حيث اأ�سار 

بالن�سبة  حداثتها  رغم  القطرية”  القانونيني  املحا�سبني  “ جمعية  اأن  اىل 

القطرية  ال�ساحة  على  كبرية  مكانة  حتتل  اأن  فى  جنحت  املجاورة  للدول 

ومت بحمد اهلل اجناز العديد من الأمور، بل وت�سعى اجلمعية خالل الفرتة 

خطتها  وفق  اإليها  لالن�سمام  املحا�سبني  من  كبري  عدد  ل�ستقطاب  املقبلة 

ال�سرتاتيجية يف ظل النمو الكبري الذي ت�سهده جميع القطاعات يف الدولة 

حاليا.

رفع م�ستوى املهنة

اجلمعية  اأهداف  اأن  القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  رئي�س  واأو�سح 

املهني  الوعي  بها ون�سر  والنهو�س  املهنة  العمل على رفع م�ستوى  تتمثل يف 

الرتقاء  وكذلك  واآدابها  املهنة  تقاليد  واملحافظة على  اأع�ساء اجلمعية  بني 

اجلمعية العمومية جلمعية املحا�سبني 

القانونيني ت�سادق على جدول الأعمال 
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د. اخلـاطـــــر: اإ�ســـدار دليــــــل �ســــــنوي 

�ســـامـــل عــن املحــا�ســـبني فـي قطــــر 

 اجلمعيـــة تعمـــل عـلى رفـع م�ســتوى املهنـــة 

والنهـــو�س بها ون�ســر الوعـي املهني 

�سادقت اجلمعية العمومية جلمعية املحا�سبني 

القانونيني القطرية الذي عقد اجتماعها نهاية 

فرباير املا�سى بقاعة املغفور له ال�سيخ فهد بن جا�سم 

بوزارة الأعمال والتجارة برئا�سة د. خالد اخلاطر 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية على جدول الأعمال 

املقدم من قبل جمل�س الدارة وكذلك على احل�ساب 

اخلتامي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010. 



اخلدمات  تقدمي  اىل  بال�سافة  اجلمعية،  لأع�ساء  واملهني  العلمي  بامل�ستوى 

اأع�ساء  بني  العالقات  وتوثيق  اجلمعية،  لأع�ساء  والثقافية  الجتماعية 

اجلمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

القانويني  املحا�سبني  جمعية  بها  مرت  التي  املراحل  اخلاطر  د.  وا�ستعر�س 

القطرية حتى مت ا�سهارها للقيام بالهداف املرجو حتقيقها حيث مت ت�سكيل 

 2005 يوليو  وفى   2005 عام  مار�س  فى  للجمعية  ال�سا�سي  النظام  جلنة 

الغر�س  وكان  التاأ�سي�سي  الجتماع  حل�سور  القطريني  املحا�سبني  دعوة  متت 

من الجتماع عر�س النظام ال�سا�سي للجمعية واختيار اللجنة املوؤقتة لدارة 

اجلمعية التي تولت بعد ذلك ت�سجيل وا�سهار اجلمعية ومناق�سة وتقدمي عقد 

وزارة اخلدمة  اإىل  املوؤ�س�سني  نيابة عن  للجمعية  ال�سا�سي  والنظام  التاأ�سي�س 

املدنية ومت بعد ذلك تقدمي طلب ا�سهار اجلمعية اإىل ادارة ال�سوؤون الجتماعية 

بوزارة اخلدمة املدنية ومت ت�سكيل فريق عمل ملتابعة وانهاء الجراءات املتعلقة 

بال�سهار و�سدر قرار وزير �سوؤون اخلدمة املدنية عام 2007 باملوافقة على 

�ساحب  ح�سرة  عليه  و�سادق  الوزراء  جمل�س  موافقة  بعد  اجلمعية  ت�سجيل 

ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى. ويف اكتوبر 2008 

مت عقد اأول اجتماع جمعية عمومية ومت انتخاب اأول جمل�س اإدارة للجمعية.

اأع�ساء  109
اأع�ساء   109 اجلمعية  اأع�ساء  اإجمايل  بلغ  قائال:  اخلاطر  د.  وا�ستطرد 

وي�سعى جمل�س الإدارة للعمل على ت�سجيع العاملني مبهنة املحا�سبة واملراجعة 

اجلمعية  ع�سوية  يف  للت�سجيل  ال�سروط  عليهم  تنطبق  ممن  القطريني  من 

لال�ستفادة من اخلدمات والأن�سطة املتعددة التي تقدمها اجلمعية.

للجمعية  الن�سمام  فى  للراغبني  الع�سوية  باب  بفتح  اجلمعية  قامت  وقد 

وكذلك ال�سعى نحو ت�سجيل العاملني باملهنة من اأ�سحاب الكفاءات واخلربات 

من  لال�ستفادة  منت�سبة  كع�سوية  اجلمعية  ع�سوية  فى  القطريني  غري  من 

خرباتهم. كما مت اإ�سدار بطاقات ع�سوية لالأع�ساء لأغلب اأع�ساء اجلمعية.

املتميزة  التدريبية  الدورات  من  العديد  بعقد  قامت  اجلمعية  اأن  اىل  ولفت 

خالل عام 2010 وحا�سر فى هذه الدورات نخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني 

فى جمال مهنة املحا�سبة واملراجعة وكان عدد هذه الدورات 12 دورة تدريبية 

اأو  احلكومية  �سواء  اجلهات  خمتلف  من  متدرباً   155 املتدربني  عدد  وبلغ 

القطاع  يف  املالية  الإدارة   — املراجعة  ومبادئ  اأ�سا�سيات  ومنها:  اخلا�سة 

الق�سري  الأجل  يف  القرارات  واتخاذ  دعم  يف  التكاليف  بيانات   — احلكومي 

— حتليل القوائم املالية — معايري املحا�سبة الدولية — تف�سري وحتليل 
احلكومي  القطاع  يف  الأداء  تقييم   — اخلارجي  التدقيق  املالية.  البيانات 

با�ستخدام بطاقات الأداء املتوازن.

ندوات وموؤمترات

التي  املهمة  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  نظمت  اجلمعية  قائال:  وتابع 

ناق�ست كثرياً من الق�سايا اجلادة عن مهنة املحا�سبة واملراجعة والقوانني ذات 

تو�سيات  واملوؤمترات عن  الندوات  املناق�سات يف هذه  اأثمرت هذه  ال�سلة، وقد 

منها  واملراجعة،  املحا�سبة  مهنة  تطوير  يف  ت�سهم  �سوف  مهمة  واقرتاحات 

دول جمل�س  واملراجعة يف  املحا�سبة  وهيئات  “م�ستقبل جمعيات  بعنوان  ندوة 

اإىل  عام  ب�سكل  الندوة  وهدفت هذه  و�سناعة قطر  التعاون” يف غرفة جتارة 

وامل�ساكل  التعاون  جمل�س  دول  يف  للجمعيات  احلايل  الو�سع  على  التعرف 

باملهنة  للنهو�س  والتو�سيات  القرتاحات  وتقدمي  تواجهها  التي  والتحديات 

والرتقاء بها يف دول جمل�س التعاون.

مع  بالتعاون  اجلمعية  عقدتها  الدولية”  املحا�سبة  “معايري  ندوة  وكذلك 

اإىل بيان  الندوة  الإدارية وهدفت هذه  التنمية  KPMG يف معهد  مكتب 

تلتزم  التي  الدولية  املعايري  من  جمموعة  وتطبيق  تطوير  اإىل  احلاجة 

ال�سركات  فيه  متار�س  الذي  القت�سادي  النظام  ظل  يف  العامل  دول  كل  بها 

اأن�سطتها على م�ستوى العامل )داخل وخارج حدود الدولة الأم (. والأ�ساليب 

املمكنة لعالج م�سكلة التقرير املايل يف �سوء قيام ال�سركات مبعامالت دولية 

وت�سجيل اأ�سهمها يف بور�سات الدول الأخرى والتحفظات والظروف املطلوبة 

حتى ياأتي تطبيق املبادئ الدولية ببيانات حما�سبية ذات حمتوى معلوماتي 

متماثل.

مع  بالتعاون  ال�سركات  حوكمة  حول  نقا�سية  حلقة  اجلمعية  نظمت  كما 

ال�سركات  حوكمة  وتناولت  قطر  بجامعة  للمحا�سبة  العلمية  اجلمعية 

وحتليل طبيعة وبيان اإطار نظام حوكمة ال�سركات واأهمية بناء وتطبيق نظم 

وتكرار  ال�سركات  من  لكثري  املفاجئ  الف�سل  بعد  ال�سركات  حلوكمة  فعالة 

يف  للم�ستثمرين  كبرية  مالية  اأ�سرار  اإىل  اأدى  الذي  املايل  الغ�س  حالت 

هذه ال�سركات. وا�سار د. اخلاطر اىل انه يف اإطار حر�س اجلمعية على عقد 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اجلهات ذات اخلربة الكبرية واملتميزة يف مهنة 

اأجل الرتقاء باملهنة والنهو�س بها يف بلدنا العزيز  املحا�سبة واملراجعة من 

املحا�سبني  جمعية  بني  م�سرتك  تعاون  مذكرتي  بتوقيع  اجلمعية  قامت 

املحا�سبني اىل فعاليات قامت  رئي�س جمعية  القطرية. وتطرق  القانونيني 

تعديل  على  العمل  ومنها  بها  والرتقاء  املهنة  دعم  اأجل  من  اجلمعية  بها 

العالقة من  ذات  الأطراف  وذلك مب�ساركة جميع  باملهنة  املتعلقة  القوانني 

اأكادمييني ممار�سني وجهات ر�سمية على اأن تلبى تلك التعديالت املتطلبات 

الأ�سا�سية لتطوير وتنظيم املهنة يف الدولة، فعلى الرغم من �سدور قوانني 

جديدة ذات عالقة مبهنة املحا�سبة واملراجعة يف الدولة مثل قانون ال�سركات 

عام 2002 وقانون تنظيم مهنة مراقبي احل�سابات لعام 2004 اإل اأنها ل 

اإىل  تختلف كثريا عن القوانني ال�سابقة وهناك ق�سور وا�سح فيها وحتتاج 

الكثري من التعديالت اجلوهرية عليها.

جلنة م�سرتكة

ت�سكيل  والتجارة  الأعمال  وزارة  على  اقرتحت  اجلمعية  فاإن  عليه،  تاأ�سي�ساً 

ال�سوؤون  واإدارة  القانونيني  املحا�سبني  قبول  جلنة  من  م�سرتكة  جلنة 

القانونية بالوزارة وجلنة ال�سوؤون القانونية بجمعية املحا�سبني القانونيني 

القطرية على اأن تقوم هذه اللجنة مبناق�سة اأوجه الق�سور يف هذا القانون 
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اأولأ :  اعتماد اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة للأعوام 

الثلثة املقبلة

عقد جمل�ص �إد�رة هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج 

�لدوحة  مبدينة  �صرق  فريج  بفندق  �لثالثة(  )�لدورة  �لر�بع  �جتماعه  �لعربية 

بدولة قطر برئا�صة �الأ�صتاذ/ حممد �صالح �لعبيالن، رئي�ص جمل�ص �الإد�رة.

�الإ�صرت�تيجية  �خلطة  �عتماد  �أهمها  من  �ملو��صيع  من  عددً�  �الجتماع  ناق�ص 

للهيئة لالأعو�م 2011-2014م، وتقرير حول �مللتقى �ل�صنوي للهيئة و�لذي 

�صيعقد يف مبدينة م�صقط يف �صهر دي�صمرب 2011م ، كما �طلع �ملجل�ص على 

�لثاين  �الجتماع  يف  م�صاركته  حول  �الإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  من  �ملقدم  �لتقرير 

�مل�صرتك  �للقاء  يف  م�صاركته  وكذلك  �لوطنية،  و�لهيئات  �جلمعيات  لروؤ�صاء 

جمل�ص  دول  غرف  و�أع�صاء  وروؤ�صاء  �لعامة  �الأمانة  بني  و�لع�صرون  �ل�صاد�ص 

�لتعاون �لذي عقد بالكويت بتاريخ 2011/3/27م

معايل  من  �ملر�صل  �خلطاب  على  �ملجل�ص  �طلع  �لتمويل  مو�صوع  وحول   

دولة  حكومة  �أن  فيه  �أفادت  و�لذي  �لكويت  بدولة  و�ل�صناعة  �لتجارة  وزيرة 

و�لبالغة  �لكويت  دولة  ح�صة  �صد�د  على  باملو�فقة  قر�رً�  �أ�صدرت  قد  �لكويت 

)5.000.000( ريال �صعودي )خم�صة ماليني ريال �صعودي( لتمويل �لهيئة، 

هذ� وقد قرر �ملجل�ص �أي�صًا �ملو�فقة على �عتماد عدد من �ملنت�صبني �إىل �لهيئة.

ثانيًا: ندوة اإ�سلح التقاريراملالية

�لعربي  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ص  لدول  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  هيئة  عقدت 

وبالتعاون مع جمعية �ملحا�صبني �لقانونيني �لقطرية و�لبنك �لدويل ندوة حول 

�لتقارير �ملالية من �أجل ��صتعادة �لثقة، حتدث فيها �ال�صتاذ جون هيقرتي رئي�ص 

مركز �إ�صالح �لتقارير �ملالية بالبنك �لدويل

�لبنك  جتارب  ��صتعر�ص  ثم  �لعامل،  دول  يف  �ملهنة  تطوير  �همية  �ىل  و��صار 

بني  �لعالقة  عن  حتدث  ذلك  بعد  ذلك.  يف  �ملركز  ودور  �ل�صاأن  بهذ�  �لدويل 

�ملجل�ص  دول  يف  �ملالية  �لتقارير  �إ�صالح  وم�صروع  �لدويل  و�لبنك  �خلليج  هيئة 

كمجموعة من �لدول �لتي تربطها عالقات �قت�صادية و�صيا�صية قوية وت�صعى �إىل 

تكامل �قت�صادي وهو �لذي بدورة بحاجة �ىل تطوير يف �لتقارير �ملالية للتنا�صب 

مع هذ� �لتكامل �ملن�صود. 

ثالثًا: مذكرة تفاهم بني الهيئة وجمعية املحا�سبني 

القانونيني القطرية

مت توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة لدول جمل�ص �لتعاون لدول 

جانب  من  وقع  وقد  �لقطرية،  �لقانونيني  �ملحا�صبني  وجمعية  �لعربية  �خلليج 

�لهيئة �الأ�صتاذ/ حممد بن �صالح �لعبيالن ، رئي�ص جمل�ص �الإد�رة، ومن جانب 

�جلمعية �لدكتور/ خالد بن نا�صر �خلاطر، رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلمعية.

�ن  �لقطرية  �لقانونيني  �ملحا�صبية  جمعية  رئي�ص  �خلاطر  خالد  �لدكتور  وقال 

�لعلمية  �جلمعية  ��صهار   منذ  �خلليجة  �لهيئة  �لهيئة  مع  متميز  تعاون  هناك 

و�لتدريبية  و�لدور�ت  �لفعاليات  من  �لعديد  عقد  ومت   2004 عام  للمحا�صبة 

�لقطرية  �لقانونيني  �ملحا�صبني  جمعية  مع  �لو�صع  و��صتمر  �ملوؤمتر�ت  وتنظيم 

..منوها بدعم �لهيئة للجمعية فى جميع فعالياتها 

�ملجاالت  جميع  فى  ومثمر  طيب  �ثر  لها  �صيكون  �التفاقية  هذه  �أن  �ىل  و�أ�صار 

خ�صو�صا فيما يتعلق بالتدريب وتنظيم �ملوؤمتر�ت وتطوير �مكانيات �ملحا�صبني 

فى قطر كما �ن هذه �التفاقية حتدد �طار �لتعاون بني �جلانبني 

ووجه د. �خلاطر �ل�صكر لرئي�ص �لهيئة على هذه �ملبادرة النها ت�صب فى م�صلحة 

تطوير �ملهنة كما وجه �ل�صكر للجهاز �لتنفيذى للهيئة ..متمنيا لها �لتوفيق و�ن 

العنــوان التمهيــــدي 

العنوان الرئي�سي
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تقوم بالدور �ملنوط بها فى عملية �لتن�صيق بني �جلمعيات �ملهنية فى دول �لتعاون 

و�جلمعية على �مت �ال�صتعد�د للتعاون لتحقيق �هد�فها 

وقال و�نه فى �طار هذه �التفاقية فان �جلمعية �صتنظم �ال�صبوع �ملقبل �أول دورة 

تدريبية فى جمال �ملحا�صبة بهدف تطوير �ملهنة فى قطر 

وقال �ال�صتاذ �لعبيالن �ن �التفاقية تاأتى فى �طار �لتعاون بني �لهيئة و�جلمعية 

برنامج  و�قامة  �لتدريبية  �لدور�ت  وعقد  �لعمل  وور�ص  �لندو�ت  �قامة  بهدف 

�متحان �لزمالة مع �جلمعية �خلليجية وم�صاركة فى مر�قبة جودة �الد�ء 

وحول �لدور �لذى تقوم به جمعية �ملحا�صبني �لقانونيني �لقطريني فى قطر �أ�صار 

د، �لعبيالن �ىل �ن �جلمعية تقوم بالتن�صيق و�لرقابة على �ملحا�صبني �لقانونيني 

وندو�ت  دور�ت  وعمل  �ملحا�صبى  �لفكر  ون�صر  معهم  و�لتو��صل  قطر  دولة  فى 

باال�صافة �ىل �لتعاون مع ديو�ن �ملحا�صبة فى قطر لتطوير �ملهنة 

ت�صعى  �لتى  �لعديد من �خلطط  �ن هناك  للهيئة قال  �مل�صتقبلية  وعن �خلطط 

جمل�ص  بدول  �لزمالة  برنامج  تنفيذ  منها  �مل�صتقبل  فى  تطبيقها  �ىل  �لهيئة 

و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  و�قامة  �الد�ء  جودة  برنامج  وتفعيل  �خلليجى  �لتعاون 

و�مللتقيات حيث تنظم �لهيئة ملتقى �صنوى ملكاتب �ملحا�صبة ويعقد �صنويا قى كل 

دولة من دول �خلليج وهذ� �لعام �صيعقد فى عمان يوم 4 و5 دي�صمرب باال�صافة 

بدولة  �صيكون  �ملقبل  و�الجتماع  �صهور   3 كل  �لهيئة  �د�رة  جمل�ص  �جتماع  �ىل 

�المار�ت بابو ظبى 

من جهته ��صار �أ�صار �لدكتور/ حممد �آل عبا�ص ، �ملدير �لتنفيذي لهيئة �ملحا�صبة 

و�ملر�جعة لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �أن توقيع �التفاقية ياأتي يف 

�إطار �لتعاون بني �لهيئة و�لهيئات �لوطنية ومن �أجل و�صع �إطار للعمل �مل�صرتك 

بني �لهيئة و�جلمعيات لتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات و�لتعاون يف �إقامة �ملوؤمتر�ت 

جمعية  به  تقوم  �لذي  بالدور  و�أ�صاد  باملهنة،  �لعالقة  ذ�ت  و�لبحوث  و�لندو�ت 

�ملحا�صبني �لقانويني �لقطرية من تعاون د�ئم ، يف جميع �ملجاالت وخا�صة يف 

جمال �ختبار �لزمالة و�لدور�ت �لتدريبية �مل�صاحبة له.  

و�جلدير بالذكر �أن هيئة �ملحا�صبة و �ملر�جعة لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج 

�لتعاون  جمل�ص  لدول  �الأعلى  �ملجل�ص  من  �صادر  قر�ر  مبوجب  �أن�صاأت  �لعربية 

لدول �خلليج �لعربية يف دورته �لتا�صعة ع�صر �ملنعقدة يف مدينة �أبوظبي بتاريخ 

تنظيم  �صاأنه  من  ما  بكل  �لقيام  �إىل  �لهيئة  وتهدف  7-1998/12/9م. 
�لتن�صيق  وحتقيق  �لتعاون  جمل�ص  دول  يف  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  مهنة  وتطوير 

و�لتكامل بينها.
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�ملحا�صبة  �أ�صتاذ   — �لكبي�صي  �ل�صتار  عبد  �لدكتور  �لندوة  هذه  يف  وحا�صر 

�لز�ئر  و�الأ�صتاذ  باالأردن  �لعاملية  �الإ�صالمية  باجلامعة  �ملحا�صبة  ق�صم  ورئي�ص 

�لذي  �لدو�صري  بن فالح  نا�صر  �ل�صيد  و  �لع�صكرية،  بن حممد  �أحمد  كلية  يف 

قدم ورقة �الأ�صتاذ ح�صني �لعبيديل — �خلبري �ملتخ�ص�ص يف جمال �ملحا�صبة 

�لق�صائية.  

وهدفت �لندوة ب�صكل عام �إىل �لتعرف على �لو�صع �حلايل للخرب�ء �ملحا�صبني 

وتقدمي  �لدولة  حماكم  �أمام  تو�جههم  �لتي  و�ملعوقات  �لق�صايا  ومناق�صة 

مبا  �ملحا�صبني  خرب�ء  عمل  لتنظيم  �ملعنية  للجهات  و�لتو�صيات  �القرت�حات 

يتنا�صب مع �لتطور�ت �لتي ت�صهدها مهنة �ملحا�صبة يف �لدولة.

�لقانونيني  �ملحا�صبني  جمعية  رئي�ص  �خلاطر  نا�صر  بن  خالد  �لدكتور  �فتتح 

�لندوة  �أهمية  �أن  �إىل  فيها  �أ�صار  �حل�صور  �أمام  �ألقاها  بكلمة  �لندوة  �لقطرية 

�ملحا�صبني  للخرب�ء  �حلايل  �لو�صع  تطوير  مناق�صة  �إىل  تتطرق  �أنها  من  تنبع 

ل�صنة   )29( رقم  للق�صاء  �الأعلى  �ملجل�ص  رئي�ص  قر�ر  مو�د  �أهم  و��صتعر�ص 

2008 بتنظيم قبول وت�صنيف �خلرب�ء �أمام �ملحاكم.

جلنة تنظيمية

عمل  لتنظيم  للمحاكم  مقرتح  بتقدمي  �جلمعية  قيام  عن  �خلاطر  د.  وك�صف 

�أن هناك كثريً� من �ملالحظات على  �ت�صح  باملحاكم، حيث  �ملحا�صبني  خرب�ء 

�لو�صع �حلايل لهوؤالء �خلرب�ء وخا�صة فيما يتعلق باختيار �خلرب�ء و�الإ�صر�ف 

 .2008 ل�صنة   29 بالقر�ر  يتعلق  فيما  و��صح  ق�صور  وهناك  وتقييمهم  عليهم 

�ملحا�صبني  �خلرب�ء  قيد  �صروط  تفعيل  على  و��صح  ب�صكل  يعتمد  و�ملقرتح 

و�ل�صادر بقر�ر رئي�ص �ملحاكم �لعدلية رقم )39( ل�صنة 2002 و�إجر�ء بع�ص 

مهنة  ت�صهدها  �لتي  �لتطور�ت  مع  يتنا�صب  مبا  �ل�صروط  هذه  على  �لتعديالت 

�ملحا�صبني  جمعية  عن  وممثل  �لق�صاة  �أحد  برئا�صة  جلنة  وت�صكيل  �ملحا�صبة، 

متكامل  مقرتح  لو�صع  وذلك  �خلربة،  ذوي  من  و�صخ�ص  �لقطرية  �لقانونيني 

ينظم هذ� �ل�صاأن ويحدد تفا�صيله كاملة، وبحيث تخت�ص هذه �للجنة يف �لنظر 

تتوىل  وباأن  �ملحا�صبني.  �خلرب�ء  قيد  ل�صروط  وفقًا  فيها  و�لبت  �لقيد  بطلبات 

�للجنة �الإ�صر�ف و�لرقابة على �صجل قيد �خلرب�ء �ملحا�صبني، وباأن ت�صع الئحة 

د�خلية لتنظيم عملها مبا يتو�كب مع دورها يف �الإ�صر�ف و�لتطوير و�لرقابة على 

�الأد�ء �ملهني على �خلرب�ء �ملحا�صبني يتم �عتمادها من رئي�ص �ملحاكم �لعدلية.

ومن جانبه تناول �لدكتور عبد �ل�صتار �ملو�صوع من ثالثة حماور، �ملحور �الأول 

متثل مبقدمة عن هدف �لندوة و�أهمية مو�صوعها وتاريخه ومربر�ته، ويف �ملحور 
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مقــــتـرح 
لتنظـيــم 
عـمــــــــل 
خـبــــراء 
املحا�سبني 
باملحــاكـم

نظمت جمعية املحا�سبني القانونيني 

القطرية ندوة علمية بعنوان »املحا�سبة 

الق�سائية يف دولة قطر« مبقر غرفة 

جتارة و�سناعة قطر بح�سور الدكتور 

خالد اخلاطر، و�سارك يف الندوة الكثري 

من املهتمني من ق�ساة وحما�سبني 

وحمامني واأ�ساتذة املحا�سبة والقانون.

خـــلل نــدوة علميــة حــول املحــا�ســبـة الق�ســائيــة فـي قطـر.. د. خـالد اخلـاطـر: 
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يف  �لق�صائية  �ملحا�صبة  و�قع  عن  �مليد�نية  �ملوؤ�صر�ت  �أهم  �إىل  تطرق  �لثاين 

�أ�صئلة  مناق�صة  بعد  �لتو�صيات  �أهم  فتناول  �لثالث  �ملحور  �أما  �لعربية،  �لبلد�ن 

�حل�صور و�الإجابة عنها.

املحا�سبة الق�سائية

و�أ�صار د. عبد �ل�صتار �إىل �أن �لندوة هدفت �إىل �لتعريف باملحا�صبة �لق�صائية 

ودورها وتطبيقاتها ومربر�ت �الهتمام بها وتطويرها، وجاءت يف �لوقت �ملنا�صب 

�أبعاده ومل  تتبلور  �لذي مل  �ملو�صوع  �إىل هذ�  �لتطرق  لتعرب عن جهد �صباق يف 

يتبني �الإهتمام بـه يف عاملنا �لعربي لغاية �الآن، و�أكد �أهمية �لندوة �لتي تتبلور 

�أكرث عندما نعلم �أن مو�صوع �ملحا�صبة �لق�صائية يعني �لعامل باأ�صره من خالل 

�أو �أخرى، و�صو�ء خ�ص �الأمر مو�طنًا عاديًا، موظفًا، مديرً�، م�صتثمرً�،  ق�صية 

حماميًا، قا�صيًا.. �لخ، طاملا تعلق ذلك بحقوق هوؤالء وغريهم.

كاملحا�صبة  �أخرى  بت�صميات  ت�صمى  قد  و�لتي  �لق�صائية  �ملحا�صبة  �إىل  وتطرق 

�أو غريها، يعود  �أو )�ال�صتق�صائية(  �أو �لتحليلية  �لعدلية، �ملحا�صبة �لتحقيقيه 

تاريخها �إىل ما يقرب من 200 �صنة، حيث دلت عليه �الآثار يف ��صكتلند� متثلت 

�لتحكيم  باإجر�ء�ت  للم�صاركة  توؤهلهم  �آنذ�ك  للمحا�صبني  �أعطيت  ب�صهاد�ت 

�ال�صتعانة  متت  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ويف  باملحاكم،  �لنز�عات  وف�ص 

بحو�يل )500( حما�صب كوكيل خالل �حلرب �لعاملية �لثانية، وبهذ� �أ�صبحت 

�لو�قع،  مع  �لتعامل  يف  �الأرقام  من  �أبعد  �إىل  تتطلع  مهنة  �لق�صائية  �ملحا�صبة 

وهي ت�صتعني بالقانون ومهار�ت �لتحقيق لتكون حا�صرة يف �ملحاكم، فهي �إذن 

�الأ�صر�ر  �أجل ك�صف  و�لتدقيق و�لتحقيق من  ت�صتخدم علم ومهار�ت �ملحا�صبة 

�ملالية و�لتقرير عنها لال�صتعانة بها يف �لتحقيقات �لقانونية ومن ثم يف عمليات 

�لتقا�صي لف�ص �لنز�عات ب�صورة عادلة.

ولفت �إىل �أن �ل�صوؤ�ل �لذي يطرح نف�صه بعدئذ هو ملاذ� �ملحا�صبة �لق�صائية ؟، 

و�جلو�ب بكل ب�صاطة ميليه �لو�قع �حلايل للعامل �أجمع �لذي يعاين من تفاقم 

ظل  يف  خ�صو�صاً  و�ال�صتغالل..  و�لف�صاد  و�لتزوير  و�الحتيال  �لغ�ص  حاالت 

�لتطور�ت �القت�صادية و�لتقنية �لهائلة وما ير�فقها من م�صاكل قانونية ومالية 

و�إجتماعية، فنجد مثاًل: غ�ص �ملوظف، غ�ص �الإد�رة، غ�ص �مل�صتثمر، غ�ص �لبائع، 

�حتيال �لزبون، غ�ص �لتجارة �الإلكرتونية.

انهيار ال�سركات

�أن �نهيار �صركات كربى مثل �نرون، ورلدكوم، غلوبال  ه د.عبد �ل�صتار �إىل  ونوَّ

كرو�صينغ، وتايكو وغريها من �الأ�صماء �ملدرجة يف �لقائمة يف وول �صرتيت �لتي 

�صوق  يف  �أرباحها  لزيادة  �ملحا�صبة  قو�عد  يف  �لتالعب  جر�ء  بالعار  تو�صـَّمت 

�ملايل،  �الحتيال  عمليات  من  �لدوالر�ت  مليار�ت  عن  �الأمر  وتك�صـَّف  �الأ�صهم. 

% من   10 وتقارير مكتب �ملحا�صبة �حلكومي �الأمريكي تبني �أن ما يقرب من 

�الأور�ق  و�صوق  حقيقية.  غري  �أرباحا  �أ�صدرت  �لبور�صة  يف  �مل�صجلة  �ل�صركات 

�ل�صركات و�لبيانات  �إد�رة  للثقة يف  �ملالية ي�صهد دو�مة من فقد�ن �مل�صتثمرين 

و�لدعاوى  �لف�صل،  حاالت  من  كبري  عدد  �أي�صا  وهناك  عنها،  �ل�صادرة  �ملالية 

و�ملحاكمات �لتي جترى كل يوم نتيجة �لعائد�ت غري �مل�صروعة، و�أ�صاف د. عبد 

ي�صهدها  �لنطاق مل  و��صعة  تزوير  يوؤ�صر على حالة  كله  �إن هذ�  قائالً   �ل�صالم 

�لتاريخ �لطويل للمحا�صبة، و�الإح�صاء�ت تدل على �أن �خل�صائر �ل�صنوية �لناجتة 

عن �لغ�ص و�الختال�ص تقدر بحو�يل 900 مليار دوالر، باالإ�صافة �إىل ذلك تورط 

تلك  �ندر�صن على  �آرثر  �صركة  ت�صرت  مثل  و�لتدقيق يف ذلك  �ملحا�صبة  �صركات 

�حلاالت، لذ� لي�ص من �لغريب �أن جتد �ل�صركات نف�صها هذه �الأيام يف �ملحاكم 

! ما  تقدم  �أنه وعلى �صوء ما   : �ل�صالم مت�صائالً  وتابع د.عبد  ب�صورة معتادة. 

هي �ملوؤهالت �لالزمة للمحا�صب �لق�صائي؟، يف �حلقيقة هناك مهار�ت عديدة 

بها  يلم  �أن  يجب  �لتحقيق،  عملية  تنفيذ  من  للتمكن  والزمة  متخ�ص�صة  بينها 

�ملحا�صب �لق�صائي و�أهمها، �لفهم �ملعمق للبيانات �ملالية و�لقدرة على حتليلها، 

فهم دقيق للجو�نب �لقانونية �ملتعلقة بق�صايا �لغ�ص و�الحتيال وما �صابه ذلك، 

و�حلوكمة  كال�صر�ئب  و�صلوكها  �ل�صركات  عمل  على  توؤثر  �لتي  �للو�ئح  فهم 

باأ�صاليب �لعثور على �الأ�صول �ملفقودة، مهار�ت �الت�صال و�لتو��صل مع  لالإملام 

م من �أهمية  �الآخرين. و�أ�صار �إىل �أن �أهم �ملوؤ�صر�ت �مليد�نية �لتي توؤكد ما تقدَّ

هناك  �أن  و�لغني،  �لكبري  �ملحا�صبي  �حلقل  لهذ�  وم�صتلزمات  ودور  ومربر�ت 

�عرت�فا باأهمية وجود �ملحا�صبة �لق�صائية للم�صاهمة يف حل �ملنازعات وب�صورة 

عادلة، بلغت وكن�صبة مئوية حو�يل 85 % من بني جمموع �لق�صايا �لتي تعر�ص 

�لقانونية و�لتنظيمية فقد  يتعلق مبدى توفري م�صتلزماتها  على �لق�صاء، وفيما 

�ملوؤهالت  تو�فر  مبدى  يتعلق  فيما  �لنتيجة  كانت  وكذلك   ،%  80 حو�يل  بلغت 

�لق�صائي(،  )�ملحا�صب  �ملهمة  بهذه  �لقائمني  لالأ�صخا�ص  و�ملهار�ت  و�خلرب�ت 

وهذ� وال�صك يعك�ص م�صتوى جيد�ً جد�ً بلغة �الأرقام ولكنه يف �حلقيقة ال يرقى 
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ويف �صوء ذلك بد�أ يدرك  �صوق �لعمل  �أهمية ح�صول �ملحا�صبني  على �صهاد�ت مهنية 

ل�صغر  �ملتقدمني   �ملحا�صبني  بني  �ملختلفة متيز  �العمال   وقطاعات  �ل�صوق  �أن  ، حتى 

�برزو�  �ملهنية   �ل�صهاد�ت  حملة  �أن  ب�صبب  وهذ�  �ل�صهاد�ت   هذه  ح�صب  �لوظائف 

جناحًا يف ممار�صة �ملهنة مقارنة مع نظر�ئهم  �لذين �كتفو� بالتاأهيل �الأكادميي. �أن 

�لتي ت�صدر  تلك  �لعمل هي  �صوق  ومكانة يف  �صمعة  لها  �لتي  �ملهنية  �ل�صهاد�ت  معظم 

تر�خي�ص  تعطي  �لتنظيمات  هذه  �أن  حيث  معروفة.  حما�صبية  مهنية  تنظيمات  عن 

مهنية ملن يرغب باأن ينظم �إىل ع�صويتها ويح�صل على �جازتها و�صمن متطلبات هذه 

�لرت�خي�ص �أن يتقدم �ل�صخ�ص �إىل �متحان مهني يف جماالت خمتلفة �أهمها �ملحا�صبة 

 . �لعالقة  ذ�ت  �لقانونية  و�لت�صريعات  و�ملعايري  و�لتدقيق  و�لتكاليف  و�الد�رية  �ملالية  

وكثريً� من هذه �لتنظيمات �ملهنية  مل تكتف باالإمتحان كمتطلب للرتخي�ص و�إمنا جاءت 

�خلربه و�لتدريب متطلبًا �إ�صافيًا ولذلك �صقلت هذه �ل�صهاد�ت  على حملتها مبعرفة 

علمية ومهنية  وتدريبية مالئمة و�أ�صبحت هدفًا للعديد من �لعاملني يف �لدو�ئر �ملالية 

ومهار�تهم وحل�صولهم على ع�صويات يف منظمات مهنية  تاأهيلهم  لزيادة   و�لتدقيق 

مما يتيح لهم فر�ص توظيف �أف�صل وم�صتوى دخل �على .

لقد جاء ظهور و�أنت�صار �ل�صهاد�ت �ملهنية  �ملحا�صبية �صريعًا فالعديد من �لدول �ملتطورة 

�صمعة  نالت  مهنية   �صهاد�ت  وبريطانيا من  �أمريكا  ما ظهر يف  قلدت  �لنامية  �أوحتى 

عالية ومنها يف جمال �ملحا�صبة �لقانونية  �ل�صهادة �الأمريكية حما�صب قانوين معتمد 

CPA و�صهادة حما�صب قانوين بريطاين ACCA  �أو يف جمال �ملحا�صبة �الد�رية 
تربز �صهادة �ملحا�صب �الإد�ري �ملعتمد CIA  وغريها �لكثري.

الإطار الت�سريعي واملهني

من �ملعروف �أن وجود �صهادة مهنية  يتطلب �إطار ت�صريعي يوفر لها  �حلماية  و�لتنظيم 

�إ�صد�رها. فمثاًل كما هو مو�صح يف  و�لرقابة على ممار�صتها باالإ�صافة �إىل متطلبات 

�جلدول )1( فان ت�صريعات ممار�صة  �ملهنة للمحا�صبة  �لقانونية يف �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية  ينظمها وير�قبها  �ملعهد �الأمريكي للمحا�صبني �لقانونيني AICPA ويف 

�لهيئة  �الردن  ويف   ACCA �لربيطانيني  �لقانونيني  �ملحا�صبني  جميعة  بريطانيا 

 .JACPA لعليا ملهنة �ملحا�صبة �لقانونية وجمعية �ملحا�صبني �لقانونيني �الردنيني�

فالهيئة �لعليا ملهنة �ملحا�صبة �لقانونية يف �الردن  و�مل�صكلة مبوجب قانون تنظيم مهنة 

�ملحا�صبة �لقانونية رقم 73 ل�صنة 2003 هي �أعلى مرجعية  تنظيمية   تنظم وتر�قب 

�إمتحانات �ملهنة   JCPA ويليها جلنة �لرت�خي�ص  ثم جلنة  �ملحا�صبة �لقانونية  �ي 

و�حلا�صلني على �إجازة JCPA ين�صمو� �إىل جمعية �ملحا�صبني �لقانونيني �الردنيني  

و�ل�صادر   2006 لعام   7 رقم   JCPA �لـ  �ملهنة   مز�ولة  نظام  يحكمهم   و�لذين 

�أي�صًا مبوجب قانون تنظيم مهنة �ملحا�صبة �لقانونية . وميكننا �لقول �ن �إطار ت�صريعي 

قانوين يحكم وينظم ممار�صة  مهنة �ملحا�صبة �لقانونية. وبخ�صو�ص �الإطار �لت�صريعي 

�ملهني  فهي  �ل�صلوك  ومعايري  �لتدقيق   ومعايري  �ملحا�صبية   باملعايري  و�ملتمثل  �ملهني  

يف �الردن �ملعايري �لدولية  وهذ� يرتقي مبمار�صة مهنة �ملحا�صبة و�لتدقيق يف �الردن 

�أهم  من  �أن  �إال   . �ملهنة  هذه  ممار�صة  يف  عامليًا  �ملتقدمة  �لدول  م�صاف  يف  ويجعلها 

�لناظم   �ملهني  �الطار  بان  �الردن   يف  و�ملدققني   �ملحا�صبني  تو�جه   �لتي  �ل�صعوبات 

للممار�صات �ملحا�صببية و�لتدقيق مكتوب ��صاًل باللغة �الجنليزية النه �صادر عن جهات 

يرتب عليهم  �ملهنة يف �الردن مما  يتقنها معظم  من ميار�صون  �للغة ال  دولية  وهذه 

�مل�صتمرة  ملا يكتب  �لقر�ءه  �و  �لتدريبية   للدور�ت  �مل�صتمر  ملو�كبتها �صرورة �حل�صور 

باللغة �لعربية حول هذ� �الطار �أو حتديثاته . وي�صري �جلدول )1( �ن عدد �الع�صاء 

تقريبًا  يبلغ  �الردن  يف  و�لتدقيق  �ملحا�صبة  ملهنة  و�ملز�ولني   )JCPA( �ملرخ�صني 

�لتدقيق  و�لباقي �ع�صاء مز�ولني  % مز�وال ملهنة   90 500 ع�صوً� ومنهم  تقريبًا 
ملهنة �ملحا�صبة وقد  �جيز منهم منذ �صدور قانون تنظيم مهنة �ملحا�صبة �لقانونية  رقم 

73 ل�صنة 2003 وحتى تاريخه ما يقارب 100 ع�صو� )جدول رقم 1(.

المتحانات املهنية

�صهادة  وهي  عاملية   حما�صبية   مهنية  �صهادة  �أو  لظهور  �لرئي�صي  �لهدف  كان  لقد 

مهنة  ممار�صة  جمال   يف  �لعمل  ل�صوق  موؤهلني   ��صخا�ص  �يجاد  يف  يتمثل   CPA
ومع   )Pubic interests( �لعام  �ل�صالح  حماية  بهدف  �لقانونية  �ملحا�صبة 

�نت�صار هذه �ل�صهادة عامليًا  فقد �أ�صبحت من وجهة نظر �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات مبثابة  

 Snyder( �ملحا�صبني  فئة  من  �ملوظفني  وترقية  توظيف   يف  جودة  �صبط   معيار 

الآلية   �صديدة  �نتقاد�ت  قد وجهت  �لت�صعينات  نهاية  �أنه يف  2004(، ويف  �حلقيقة  
CPA �الأمريكي  لذ� قام �ملعهد �الأمريكي للمحا�صبني  و�أمناط وحمتويات  �متحان 

 CPA يف �لعام 2002 بعمل م�صح ميد�ين  حلاملي �صهادة AICPA لقانونيني�

�المتحان  �لنظر يف متطلبات  �إعادة   �إىل  �أدى  �الأمريكي  مما  �لعمل  �صوق  ومتطلبات 

ومو�ده يف عام 2004 لي�صبح �لرتكيز  على �ملعرفة  Knowledge  و�ملهار�ت 

  professional لالزمة ل�صوق �لعمل باالإ�صافة �إىل  �خالقيات �ملهنة�  Skills 
 ethics .�إن �نت�صار �صهرة  �صهادة CPA �الأمريكية  �أدت �إىل ظهور �صهاد�ت مهنية 
مماثلة  يف دول خمتلفة  من �لعامل  ويف �الردن �الكرث �صهرة هي  �صهاد�ت  CPA و 

JCPAو ACCA 

وكما يالحظ من �جلدول )2( لقد تطور �إمتحان �ل CPA �لذي كان يعقد مرتني يف 

�لعام  ومن �متحان �لورقة و�لقلم  �إىل �متحان يعقد 6  �أيام يف �ال�صبوع  وملدة  �صهرين  

يف كل ربع من �أرباع �ل�صنة  �أي يتاح الكرث من 190 مرة �صنويًا  ويعقد �لكرتونيًا  وميكن 

�إمتحان   . �أن يتقدم جلزء و�حد من �الربعة  �جز�ء يف كل جل�صة  �متحان  للممتحن  

CPA يتكون من �أربعة �أجز�ء  تت�صمن باإخت�صار �لتدقيق ومفاهيم بيئة  �العمال ، 
و�ملحا�صبة �ملالية و�لت�صريعات .

ال�ســـهادات املهــنـيـة تعــريفها       ومقارنتـها بال�سـهادة الأردنية
اإعـــداد : د. ح�ســام خـــدا�س )بت�سـرف(

اأهمية ال�سهادات املهنية★ : تربز اأهمية ال�سهادات املهنية  يف ممار�سة مهنة  املحا�سبة والتدقيق  وذلك 

مبقدار ات�ساع الفجوة بني متطلبات  املمار�سة املهنية  وبني خمرجات التعليم الأكادميي . ففي مهنة املحا�سبة  

هناك حاجة ملحا�سب ممار�س لديه  تاأهيل اأكادميي مالئم  وتاأهيل مهني يحقق له ممار�سة مهنة املحا�سبة  

والتدقيق  �سمن  �سوابطها الت�سريعية  واملهنية من معايري �سوابط اأخالقية  �سرورية جداً لهذه املمار�سة.

★ تـم ن�صـر �ملقـال يف جمـلة �ملدقـق �لعـدد )85( – جمعيـة �ملحا�صـبني �لقانونيـني �الأردنيني.
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 50% �أكرث من  �أن  �أظهر�ت  بالواليات �ملتحدة  �الأمريكية   ويف عدة در��صات بحثية 

من �ملحا�صبني لديهم رغبة يف �حل�صول على �صهاد�ت CPA �إال �ن من يتقدم منهم 

فعاًل  لالمتحان ال يزيد عن %20 من �لر�غبني  بالتقدم له . وبالن�صبة للمتقدمني 

لالمتحان فان متو�صط �لنجاح يف �متحان CPA يقع بني %10 و%20 يف حني �ن 

�متحان �ل ACCA �لربيطاين يعقد مرتني يف �ل�صنة  يف حزير�ن  وكانون �أول من 

كل عام وهو ماز�ل �أمتحان ورقة وقلم  ويتكون من �ربعة ع�صر جزءً� يعفى  عادة خريجو 

بكالوريو�ص  �ملحا�صبة من �أول �ربعة  �جز�ء وعليهم �لتقدم الأمتحانات �الجز�ء �لع�صرة  

�ملتبقية  ون�صب  �لنجاح يف هذ� �المتحان يف �ور�قه �ملختلفة تقع بني 35% - 60%) 

جدول رقم 2( .

بتاريخ  �النعقاد  وهو عادة  JCPA فيعقد  مرتني �صنويًا  غري منتظم  �أما �متحان 

يف حزير�ن  وكانون �ول من كل عام  وهو �ي�صًا �متحان ورقة وقلم  ويتكون من جزئني 

CPA الأمريكيةACCA الربيطانيةJCPA الردنية

تقربيا 500 ع�سوتقربيا 350000 ع�سواتقريبا 360000ع�سوعددالع�ساء

AICPAACCAJACPAاملنظمات املهنية امل�سدرة لل�سهادة
معايري دوليةمعايري بريطانية ودوليةمعايري امريكيةالطار املهني )معايري حما�سبة وتدقيق(

الجنليزيةالجنليزيةالجنليزيةلغة الطار املهني )معايري حما�سبة وتدقيق(

العربيةالجنليزيةالجنليزيةلغة المتحان

ال�ســـهادات املهــنـيـة تعــريفها       ومقارنتـها بال�سـهادة الأردنية

CPAACCAJCPA

يدوياً ومرتني يف ال�سنةيدوياً ومرتني يف ال�سنةالكرتونياً واكرث من 190 مرة �سنوياًعدد مرات عقد المتحان

منتظمة ومعلنةمنتظمة ومعلنةتواريخ عقد المتحان
غري منتظمة وتعلن قبل �سهرينمن كل 

امتحان

جزئنياربعة ع�سر جزءاًاربعة اجزاءعدد اجزاء المتحان

%20-15 باملتو�سط35- %60 باملتو�سط10- %20 باملتو�سطمتو�سط ن�سبة  النجاح

موا�سيع المتحان

حما�سبة مالية وبالغ مايل وبيئة العمال  

ومفاهيمها )تكاليف واإدارية( التدقيق 

والت�سريعات

حما�سبة مالية  وتكاليف وادارية ، 

و�سريبية، وادارة مالية ، وت�سريعات قانونية 

ومتويل  وتدقيق  وبالغ مايل

حما�سبة مالية ، ودارية  وتكاليف  

ونظرية حما�سبية ومعايري حما�سبية  

وت�سريعات

CPAACCAJCPAاأمناط ال�سئلة
تقربيا 70 -%80ل تزيد عن %20تقريباً %70اختيار من متعدد

تقربيا 20- %30ل تقل عن %80تقربياً %30ال�سئلة املقالية ) احلل (

العربيةالجنليزيةالجنليزيةلغة لالمتحان

%60%50%75عالمة النجاح لكل ورقة
يتم ن�سر ال�سئلة  ول تن�سر احللوليتم ن�سر ال�سئلة  واحللوليتم ن�سر ال�سئلة واحللولن�سر ا�سئلة  امتحانات �سابقة وحلوها

الهيكلية الداخلية لال�سئلة يف المتحان 

)ن�سبة كل مو�سوع يف المتحان (
غري من�سورةحمددة  ومن�سورةحمددة ومن�سورة

.  �جلزء �أالول ورقة �لت�صريعات وت�صم تقريبًا 14 قانون �أردين  و�جلزء �لثاين ورقة 

�الإد�رية   و�ملحا�صبة  �لتكاليف   حما�صبة  وهي   مو�د  �صتة  وت�صم   وتدقيق  حما�صبة 

و�لنظريات �ملحا�صبية  و�ملحا�صبة �ملالية  ومعايري حما�صبية و�بالغ مايل دولية ومعايري 

تدقيق دولية . و متو�صط ن�صبة �لنجاح  الأحدى ع�صرة دورة عقدت حتى �الآن يقع بني 

15- %20 تقربيًا من �جمايل �ملتقدمني لالمتحان .

د�ئم  ب�صكل  م�صبقًا  ومعلنة  ومنتظمة  حمددة  بتو�ريخ  �المتحانات  عقد  عملية   تعترب 

�أن �ملتقدمني   . �أو قبل �المتحان بعام على �القل عملية تنظيمية مهنية �صرورية جد� 

لالمتحانات �ملهنية  لي�صو� طلبة على مقاعد �جلامعة متفرغني للدر��صة  لالمتحانات 

يكونو�   قد  �أو  �الجتماعية   وحياتهم  �ملهنية  باعمالهم   مرتبطني  حما�صبني   هم  بل 

�و  وثابت  منتظم  ب�صكل  �المتحانات  تو�ريخ  �عالن  لذ�  �لوطن   حدود  خارج  �ردنيني 

بفرتة  م�صبقة طويلة  �صي�صاعد يف تنظيم �متحانات �ملهنة  بطريقة �ف�صل .

وبخ�صو�ص �مناط �ال�صئلة  فان �جلدول  )3(  يظهر �آلية  ��صئلة �المتحانات �ملهنية 

متعدد   من  �الختيار  عليها  منط  يغلب   JCPA  و�ل  CPA ل� �متحان  �ن  حيث 

و�ال�صئلة �ملقالية  �لق�صرية ف ي حني �أن متحان  ACCA هو عك�ص تقريبًا  ذك 

فت�صتحوذ �ال�صئلية �ملقالية على �المتحان بن�صبة عالية جدً� �و بن�صبة  �لـ %100. كما 

�لـ JCPA ال تت�صمن تعليماته ن�صب كل مادة  ي�صري �جلدول )3( �إىل �ن �متحان  

علمية  يف �المتحان  حيث �ن �المتحانات �لعاملية مثل CPA و ACCA  تو�صح 

فيه �الهمية �لن�صبية  كل مادة يف �المتحان ويلتزم بها عند و�صع ��صئلة �المتحان .



لقد نتج عن عمليات الإندماج كيانات عمالقة ذات تقدم تقنى وراأ�سماىل 

وتكنولوجى ميكنها من اإ�ستغالل حدة املناف�سة العاملية ل�ساحلها والعمل مع 

املناف�سة احلرة اخلالية من العوائق . ونتحدث عن ذلك فنجد اأن معظم العمليات 

التجارية والتعامالت الدولية يتم تنفيذها بوا�سطة جمموعة من ال�سركات يطلق 

عليها ال�سركات الدولية وهى ال�سركات التى متار�س اأن�سطة اإقت�سادية ومتتد وراء 

حدود اأكرث من دولة ومع الإنفتاح الآن جند اأن ال�سركات الدولية التى متتلك 

وتدير عملياتها فى اأكرث من دولة ومن خ�سائ�سها الت�سدير مبا�سرة اأو من 

خالل ال�سما�سرة ، فروع ملكاتب مبيعات اأجنبية ، م�ساريع م�سرتكة ، الرتاخي�س 

والتوكيالت ، اإدارة متعددة اجلن�سيات للمنظمة، ملكية متعددة اجلن�سية حلقوق 

امللكية واجلدير بالذكر اإنه مع الإتفاقات الدولية والتى ت�سهل عملية اإنتقال 

ال�سلع وروؤ�س الأموال بني الدول والعوملة في�سهد العامل وباملنطقة توجه الكثري 

من ال�سركات لأن ت�سبح �سركات دولية حتى ت�ستطيع اأن ت�سبح فى مقدمة ال�سباق 

على ال�سعيد العاملى . والإندماج يكون ب�سم �سركة اأو اأكرث اإىل �سركة اأخرى قائمة 

اأو مبزج �سركتني اأو اأكرث فى �سركة جديدة حتت التاأ�سي�س ويحدد عقد الندماج 

�سروطه خا�سة فيما يتمثل فى تقومي ذمة ال�سركة املندجمة وعدد احل�س�س التى 

تخ�سها فى راأ�س مال ال�سركة التى مت الندماج فيها اأو النا�سئة عن الندماج . 

ويتم الندماج بطريق ال�سم باإتباع الإجراءات الآتية : ي�سدر قرار من ال�سركة 

املندجمة بحلها ،يقوم �سافى اأ�سول ال�سركة املندجمة طبقا لأحكام تقومي 

احل�س�س العينية املن�سو�س عليها قانونا ،  وت�سدر ال�سركة التى مت الندماج 

فيها قراربزيادة راأ�س مالها وفقا لنتيجة تقومي ال�سركة املندجمة وتوزع زيادة 

راأ�س املال على ال�سركاء فى ال�سركة املندجمة بن�سبة ح�س�سهم فيها ويتم بطريق 

املزج باأن ت�سدر كل �سركة من ال�سركات املندجمة قرارا بحلها ثم توؤ�س�س ال�سركة 

اجلديدة وفقا لالو�ساع املن�سو�س عليها بالقانون ويخ�س�س لكل �سركة مندجمة 

عدد من احل�س�س اأو الأ�سهم يعادل ح�ستها فى راأ�س مال ال�سركة اجلديدة وتوزع 

هذه احل�س�س بني ال�سركاء فى كل �سركة مندجمة بن�سبة ح�س�سهم فيها وتعترب 

ال�سركة التى مت الإندماج فيها اأو النا�سئة عن الإندماج خلفا قانونيا لل�سركات 

املندجمة وحتل حملها فى جميع حقوقها والتزاماتها .وبالتطرق اىل اأهم املزايا 

من عملية الندماج جند اأربعة مزايا رئي�سية ) تخفي�س تكاليف الإنتاج واخلدمات 

، زيادة القدرات املالية والكفاءة ، حت�سني نوعية الإنتاج واخلدمات املقدمة ، زيادة 

القدرات التناف�سية ( والبنود ال�سابقة هى نتيجة للعديد من اليجابيات التى 

تتحقق من دمج ال�سركات واملوؤ�س�سات معا فى كيان اأكرب يعد اأبرزها فى ) الإ�ستفادة 

من مزايا احلجم الكبري وخف�س التكاليف بال�سافة اإىل توفري قوة تفاو�سية فى 

�سوق م�ستلزمات الإنتاج و�سوق ال�سلع النهائية ، اإ�ستخدام التكنولوجية املتقدمة 

وتطوير الإنظمة الإدارية واملالية مبا يعود على حت�سني الإنتاجية ، تفعيل عمليات 

البحث والتطوير ، القدرة على احل�سول التمويل من املوؤ�س�سات امل�سرفية العاملية 

ب�سروط مواتية ، كما يعد حل مثاىل لل�سركات املتعرثة واملهددة بالإفال�س ، اأخريا 

دمج وتوحيد املوارد املكملة لبع�سها مثل حالة اندماج بني �سركتني اأحدهما 

حتتوى وحدة بحوث قوية والأخرى حتتوى وحدة توزيع قوية .

وعن اأنواع الإندماج فنجد ثالث الأفقى والراأ�سى واملتنوع والندماج الفقى وهو 

الندماج بني �سركتني تعمالن فى نف�س الن�ساط القت�سادى مثل اندماج �سركتني 

ل�سناعة الأدوية اأو �سركتني لإنتاج الأ�سمنت ويتم الندماج الأفقى لتحقيق 

اقت�ساديات احلجم وتعمل على خلق قوى احتكارية لل�سركة املدجمة والندماج 

الراأ�سى يق�سد به الندماج بني ال�سركات تعمل فى ان�سطة اقت�سادية مكملة مثل 

اندماج �سركة غزل ون�سيج مع �سركة ت�سنيع مالب�س جاهزة ويحقق الندماج 

الراأ�سى لتحقيق اقت�ساديات التقنية احلديثة مثل جتنب تكاليف معينة مثل 

تكلفة النقل اأو تكلفة التعاقد اأو تكلفة التبادل ال�سوقى وتكلفة الدعاية وغريها 

وينتج الندماج الراأ�سى نوع من التكامل فى الندماج ، والندماج املتنوع يتم 

بني �سركات لها اأن�سطة اقت�سادية خمتلفة وقد يكون بغر�س زيادة تنوع املنتجات 

اأو المتداد اجلغرافى لل�سوق اأو بغر�س التنويع البحت باأن�سطة غري مرتبطة 

ببع�سها ، ون�سري هنا اأن لي�س كل اندماج يوؤدى اىل جناح ولكن جند اأن هناك بع�س 

اندماجات بني ال�سركات قد توؤدى اىل ف�سل ويعود ذلك لعدة اأ�سباب منها) عدم 

كفاية التخطيط ، نق�س التدريب وعدم وجود م�ساركة مبا�سرة من جانب املوارد 

الب�سرية كذلك فقد العمالء وذهابهم لل�سركات املناف�سة و�سراع الثقافة و�سيا�سة 

فر�س القوة بني ال�سركات املدجمة وهنا لبد اأخذها فى الأعتبار من الإدارة العليا 

ملزيد من التفاهم بني الثقافات خا�سة لفرتة مابعد الدمج .

ولعل من العوامل الهامة فى عملية جناح الدمج بني ال�سركات هو اإختيار ال�سريك 

ال�سحيح حيث على جمال�س الإدارة فى ال�سركات التى تنوى الإندماج اأن تختار 

�سريكها فى الندماج بكل دقة . ففى حالة اإختيار �سريك خطاأ فلن ينتج عن 

الإندماج اأي من الفوائد ال�سابق ذكرها فعلى جمال�س الإدارة بال�سركات اإتخاذ 

القرار ال�سحيح لبيان ما اإذا كان الإندماج هو القرار ال�سحيح اأم ل .

ولعلنا جند الآن التوجه نحو دمج بع�س ال�سركات وذلك من اأجل تقويتها 

وحمايتها  من خماطر ال�سوق وذلك من اأجل تعظيم العائد على اأموال امل�ساهمني 

ومبا يخدم الإقت�ساد الوطنى وبعد اإعداد الدرا�سات الالزمة بهذا ال�ساأن ون�سري 

كذلك اإنه لي�س دائما مايكون الندماج فى حالت التعرث والأزمات املالية فقط 

ولكن هناك اأ�سباب اأخرى ويتوقع بعد اإنتهاء الفرتة الإنتقاليةلإتفاقية حترير 

التجارة وفتح الأ�سواق اأن تهيمن ال�سركات ال�سخمة والتى تكونت بالندماج 

على عمليات الت�سويق الرئي�سية خا�سة عند فتح كافة الأ�سواق والتحرير الكامل 

للتجارة خالل الفرتة املقبلة لي�س فى بلدانها فح�سب واإمنا فى معظم بلدان 

العامل حيث �سيتم تعميق تطبيق اإتفاقية حترير جتارة اخلدمات لت�سمل جميع 

البلدان الأع�ساء فى منظمة التجارة العاملية 

 مع كل تلك العوامل �سواء التى توفر �سبل النجاح من عملية الدمج اوبع�س 

العراقيل التى تقف عائقا هنا يظهر الدور املحورى للمكاتب املهنية ال�ست�سارية 

املالية والقت�سادية فى ذلك املجال لعداد الدرا�سات الدقيقة حول جدوى 

الندماج من عدمه قبل التنفيذ لبيان ماذا كان الندماج �سيحقق الهداف املرجوة 

منه ام ل .

-اإن التغيريات ال�سريعة التى ن�سهدها فى النظام 

الإقت�سادى العاملى والتى تتمثل فى العوملة واحلرية 

الإقت�سادية واإزالة العوائق اأمام تدفق التجارة وفتح 

الأ�سواق واإقامة التكتالت الإقت�سادية وزيادة امل�سكالت 

الإقت�سادية واملالية التى تواجه الدول النامية واملتقدمة 

اأدت اإىل زيادة حدة املناف�سة بني ال�سركات وزيادة 

التحديات التى تواجهها واأجتهت العديد من ال�سركات 

واملوؤ�س�سات فى العامل ملواجهة هذه املناف�سة اإىل الندماج.

الأهمية القت�سادية لدرا�سة اجلدوى قبل الندماج

خالد ا�سماعيل على - حما�صب قانونى

20



اإن من اأهم خ�سائ�س املوؤ�س�سة القت�سادية هي ال�ستمرارية يف الن�ساط والعمل 

على حتقيق الأرباح باأقل التكاليف وغريها من العنا�سر التي جتعلها اأهال للن�ساط 

وتكون عن�سرا اأ�سا�سيا مكونا لكيانها. وبالتايل ومن هذا املنطلق يوؤكد كثري من 

الباحثني يف هذا املجال باأن املوؤ�س�سة القت�سادية تزول مبجرد زوال مربر وجودها 

)اأي الهدف الذي اأن�ساأت من اأجله(.

كما اأن غالبية املوؤ�س�سات ل �سيما �سركات الأموال )�سركات امل�ساهمة منوذجا 

حياة امل�سروع، نظرا ل�سخامة الأموال  ا�ستمرارية  فر�س  على  توؤ�س�س   ،)SPA
امل�ستثمرة وكذا عدد امل�ساهمني فيها، وحيث اأن وجود وا�ستمرار هذه ال�سركات يف 

العمل ل يتوقف على حياة اأو وفاة امل�ساهمني اأو ا�ستمرارهم يف ال�سركة.

وعلى الرغم من اأن هناك العديد من الأ�سباب التي قد توؤدي اإىل عدم املقدرة على 

ال�ستمرار يف امل�سروع وف�سله مثل وجود مناف�سني كرث يف ال�سوق، اأو وجود خلل 

و�سوء يف الت�سيري اأو وجود بع�س الختاللت يف املعطيات القت�سادية كالنخفا�س 

املفاجئ لالأ�سعار وغريها من الأ�سباب. ولكن عند ف�سل امل�سروع وبعد اأن يكون 

املراجع قد قـدم تقـريراً نظيفاً عن قوائمه املالية التي قام مبراجعتها، فاإن اأ�سابع 

التهام �ست�سري اإليه مبا�سرة ب�سبب عـدم بذله العنايـة املهنـية الالزمة عند قيامه 

بعملية املراجعة، حتى واإن كان ذلك الف�سل ن�ساأ ب�سبب اأحداث مفاجئة ومل تكن يف 

احل�سبان، وجاءت بعد اإمتام عملية املراجعة.

ونتيجة للتطور ال�سريع يف مهنة املراجعة ومعايريها، لت�سمل م�سوؤولية املراجع 

حتى عن�سر تقييم ا�ستمرارية املن�ساأة، فاإنه مت اإلزام املراجعني بالإ�سارة اإىل هذه 

النقطة يف تقاريرهم التي من املفرت�س اأن يرفعوها اإىل الإدارة واإىل اجلمعية 

العمومية للم�ساهمني. ويف هذا ال�سدد جند باأن اجلمعية الأ�سرتالية للمحا�سبني 

القانونيني مثال اأو�ست ب�سرورة اإرفاق القـوائم املالية لل�سركات بتعليق من 

امل�سوؤولني بها حول راأيهم يف قدرة ال�سركة على ت�سديد الديون التي هي على 

عاتقها )الوفاء بالديون( عند و�سول تاريخ الإ�ستحقاق، و�سرورة تعر�س املراجع 

ملدى قدرة ال�سركة على ال�ستـمرارية.

كذلك جند باأن معهد املحا�سبني القانونيني باإجنلرتا وويلز قد اأو�سى بوا�سطة 

جلنة املعايري املحا�سبية ب�سرورة الإ�سارة اإىل اأي حالة من حالت ال�سك اأو عدم 

التاأكد بخ�سو�س قدرة املن�ساأة على ال�ستمرار يف ن�ساطها وذلك عن طريق رفع 

حتفظ بهذا ال�ساأن.

كما تبنى املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني هذه الفكرة بن�سرة معيار 

املراجعة رقم 59 التي اأ�سافت نقطة تقييم قدرة املن�ساأة على ال�ستمرار لفرتة 

زمنية ل تزيد عن �سنة مالية كجزء هام من مراجعة القوائم املالية.

كما اأ�سارت بع�س الدرا�سات اإىل اأن الإكتفاء مبعايري املراجعة املتعارف عليها، ل 

يحمي املراجع من الدعاوى الق�سائية فيما لو ف�سلت ال�سركة حمل املراجعة يف 

الإ�ستمرارية، وذكرت نف�س الدرا�سات باأن الفجوة املوجودة بني الأداء املطلوب من 

املراجع وتوقعات م�ستخدمي القوائم املالية يجب حتقيقه من خالل طريقتني:

¥ يجب اأن تزداد م�سوؤولية املراجعني فيما يتعلق مب�ساكل مبداأ ال�ستمرارية.
 ¥ يجب اأن تنخف�س التوقعات اخلا�سة مب�ستخدمي القوائم املالية فيما يتعلق 

     باأداء املراجعني.

كما يثري كثري من م�ستخدمي القوائم املالية تعجبهم من ذهول املراجع لعدم 

قدرة املوؤ�س�سة على الإ�ستمرارية �ساأنه يف ذلك �ساأن كل امل�ساهمني، معتربين اأن 

املراجعني يف بع�س احلالت مل يفوا بواجبهم بخ�سو�س الإف�ساح عن �سكوكهم 

حول مقدرة املن�ساأة حمل املراجعة على ال�ستمرار وبالتايل حتملهم الق�سط الأكرب 

من امل�سوؤولية يف هذا ال�سدد.

ونرى باأن �سدور الن�سرة رقم 59 امل�سار اإليها �سابقا، والتي اأكدت ب�سكل حا�سم 

م�سوؤولية املراجع عن تقييم حالة ا�ستمرارية املن�ساأة، يعترب حماولة جيـدة يف اجتاه 

والتي   ،Credibility Gap ت�سييق ما ميكن اأن ي�سمى بفجوة امل�سداقية

ات�سعت بعد ظهور العديد من حالت الإفال�س بني املن�ساآت، على الرغم من 

ح�سولها على تقارير نظيفة من قبل املراجعني، واملقرتح يف هذا ال�سدد هو تطوير 

حمتوى التقرير بحيث ي�سـتوعب تلك امل�سـوؤوليات امل�سافة للمراجع يف الآونة 

الأخرية، حيث قد يكون من املنا�سب اأن يقوم املراجع بالتقرير عن املخاطر املالية 

والقت�سادية املحيطة باملن�ساأة. 

ولعلنا هنا ن�سري اإىل اأن هناك دور اإيجابي اآخر ميكن اأن ي�سطلع به املراجع 

الداخلي يف ت�سييق هذه الفجوة، خا�سة يف احلالت التي ميكن اأن تكون فيها 

املن�ساأة معر�سة لأي هزات مالية، وبالتايل معاونة املراجع اخلارجي يف تقييم مدى 

قدرة املن�ساأة على ال�ستمرار، وذلك بحكم موقعه يف املن�ساأة، وروؤيته لل�سورة الكاملة 

للمن�ساأة وات�ساله بجميع اإدارتها ومعرفته اجليدة بهيكلها التنظيمي وم�ستوى 

امل�سوؤوليات، باعتباره عني الإدارة التي ترى بها، واأذنها التي ت�سمع بها وبالتايل 

فهي تتوقع تقدمي الإ�سارات التحذيرية املنا�سبة ب�ساأن امل�سكالت املتوقعة قبل 

تفاقمها وترجمة املعرفة املتاحة لديه اإىل معلومات فعالة.

ونحن نعلم جيدا باأنه ل ميكن اأن يخطر على بال اأحد اإفال�س من�ساأة بني ع�سية 

و�سحاها دومنا وجود اإ�سارات ودللت تبني ذلك، وميكن للمراجع الداخلي اأن 

يالحظها من خالل عمله العادي، ومن جانب اآخر حتى ل نحمل املراجع الداخلي 

اأكرث من الالزم فاإنه ومن اأجل اإ�ستفادة املن�ساأة من مواردها الب�سرية ذات القيمة 

املرتفعة فاإن عليها اإطالع املراجعني الداخليني على اأهدافها واهتماماتها وزيادة 

تفهـمهم خلططها وبخا�سة الإ�سرتاتيجـية منها )اخلطط بعيدة املدى(، بحيث 

ميكنهم التعرف على فل�سفة الإدارة ونظرتها ب�ساأن الجتاه امل�ستقبلي للمن�ساأة 

ب�سكل منا�سب، وبذلك ميكن للمراجعني الداخليني التعرف على املواقف التي قد 

ل تكون متطابقة مع خطط الإدارة والتي ميكن اأن توؤدي اإىل م�سكالت هامة تتعلق 

بالقدرة على ا�ستمراريتها يف الن�ساط م�ستقبال.

م�سوؤولية املراجع على 

مــدى قـدرة املوؤ�سـ�سة 

عـــلى ال�ســتمــــرار 

)الإنــذار املبكــر(
بقلم: الأ�ستاذ مفيد عبدالالوي
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The current dynamic and changing global 
environment presents intellectual challenges for public 
management. It also highlights the importance of 
Government and Not-for-Profit accounting which has 
changed dramatically in the past few decades.  For the 
most part, the accounting issues faced by governments 
and not-for-profit organizations are far less tractable 
than those encountered by businesses. Businesses have 
the luxury of directing attention to profits—a metric that 
is relatively easy to define—in as much as the overriding 
objective of businesses is to earn a profit. Governments 
and not-for-profit entities (NFP), by contrast, have 
broader, much less clear-cut goals. They must determine 
not only how to measure their performance, but also 
determine what to measure. 

This area is becoming increasingly more 
important as most governments and not-for-profit 
organizations actively seek to improve their ability to 
provide vital services more efficiently and effectively.  
As a result, the governmental and not-for-profit sectors 
provide a growing market for public accounting firms in 
providing accounting, auditing, and consulting services.  
Opportunities for professional accounting and auditing 
careers in government continue to grow as well.  Most 
professionals can expect to have some involvement 
with government and not-for-profit entities during their 
professional careers, either as a Controller/CEO of a 
governmental/NFP entity, as an auditor with a public 
accounting firm or State Auditor, or as an accountant 
or financial manager with such an entity, be on the 
Board of a NFP or even hold a public office.  Hence, 
the accounting profession is certain to be dealing with 
fundamental questions throughout the professional 
careers of today’s public managers (bureaucrats) and the 
institutions that they serve (bureaucracies).  

In the United States, the primary standards-setting 
authorities are the Governmental Accounting Standards 
Board (GASB) for state and local governments (non-
federal governments),1 the Financial Accounting 
Standards Advisory Board (FASAB) for the federal 
government and the Financial Accounting Standards 
Board (FASB) for not-for-profit (non-governmental) 

  GASB 1¶3; GASB Structural Agreement (Jan.  1

1984.)

entities.  These bodies have been sanctioned by the 
American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) to establish accounting principles pursuant 
to Rule 203 of its Code of Professional Conduct. Rule 
203 provides that an auditor should not express an 
unqualified opinion on financial statements that are in 
violation of the standards established by the designated 
authorities. In addition, the AICPA provides accounting 
guidance on issues not yet addressed by either the 
GASB or the FASB. Its guidance is incorporated into 
‘‘industry audit guides’’ and ‘‘statements of position’’ 
(SOPs) which are all part of the FASB’s Accounting 
Standards Codification as of July 1, 2009.  

Governmental entities produce financial statements 
in several forms.  It may be a set of basic financial 
statements, a comprehensive annual financial report or 
(“CAFR,”) a popular or citizens – centric financial report 
or even a performance based financial report.  A majority 
of governmental entities also provide their financial 
statements on the Internet using either Hypertext 
Markup Language (HTML) or Portable Document 
Format (PDF) document and thus do not routinely have 
to send their reports to the local newspaper.  In fact, few 
local newspapers have reporters who can understand 
and interpret these reports.2

Citizens obtain financial data through a variety of 
‘‘filters,’’ including civic associations, political action 
groups, newspapers, TV, and radio. Even if they do not 
pay attention to the annual report, they most definitely 
take notice during instances of fiscal mismanagement or 
other unforeseen circumstances that cause unexpected 
revenue shortfalls or cost overruns. The extent to which 
donors and members of not-for-profit organizations are 
interested in either the financial statements themselves 
or the data derived from them depends largely on the 
size of the organization and their involvement in it. 

Financial statements demonstrate what happened to an 
entity in the past. But they present the evidence from 
the perspective of the accountant who prepared them. 
Other accountants may describe the events differently. 
The underlying accounting principles dictate how the 
evidence is presented. Accounting principles can—and 
frequently do—have economic consequences. Important 
decisions and determinations are made on the basis 
of financial data as presented and without adjustment 
as current reporting practices are anything but user 
friendly.  Users of these reports also notice that there 
are multiple views of similar elements of the financial 

   If governmental entities utilize XBRL (eXtensible  2

 Business Reporting Language) for financial reporting,

 financial data will be more user-friendly, allowing for

 extensive analysis of financial data and performance measures

 (www.xbrl.org).



كما و��صلت �لهيئة يف تنفيذ عقد �ختبار زمالة �لهيئة بدولة قطر و�لذي د�أبت 

مايو  �صهر  يف  �الأول  �الختبار  تنفيذ  مت  حيث  �ل�صنة،  يف  مرتني  عقدة  �لهيئة 

ويف  �الجناز�ت  كذلك من  �لعام.  نف�ص  دي�صمرب من  �صهر  �لثاين يف  و�الختبار 

�إطار تو��صل �لهيئة مع �جلهات ذ�ت �لعالقة مبهنة �ملحا�صبة و�ملر�جعة بدول 

وز�رة  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  �لهيئة  قامت  بها  �ملناطة  و�مل�صئوليات  �ملجل�ص 

�القت�صاد بدولة �الإمار�ت �لعربية ب�صاأن قيام �لهيئة بدر��صة حول مر�قبة جودة 

وفق  عليها  �ملتفق  بال�صورة  منها  �النتهاء   ومت   ، �الإمار�ت  بدولة  �ملهني  �الأد�ء 

�ملالية  لوز�رة  ت�صليمها  مت  وقد   ، لذلك  �ملحدد  و�لفرتة  �لدولية  �ملعايري  �أف�صل 

يتم  �أن  �ملتوقع  ومن  �لوز�رة  �إ�صادة  حمل  وكانت  و�الجنليزية  �لعربية  باللغتني 

باإعد�د  �لهيئة  قامت  كما  �لتعاون  جمل�ص  دول  بقية  على  �لتجربة  هذه  تعميم 

در��صة متخ�ص�صة الإن�صاء معهد متخ�ص�ص الإعد�د �ملحا�صبني و�ملر�جعني ومن 

  . �ملتوقع �أن يبد�أ �النطالق بعد ��صتالم مقر �لهيئة �لد�ئم يف نهاية عام 2011

كذلك جاري �لعمل على تنفيذ برنامج �لدبلوم ملوظفي �الأجهزة �لزكوية بدول 

�ملحا�صبة  �صئون دو�وين   �لتعاون حيث قام فريق مكون من مدير عام  جمل�ص 

وممثل  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�ص  �لعامة  باالأمانة  �ملالية  و�لرقابة 

عن كل دولة يف �الأجهزة �لزكوية ، وقد يحتاج �لربنامج للعمل به على مرحلتني 

على  باملو�فقة  �لزكوية  �الأجهزة  قر�ر  وكان  �لتنفيذ  ومرحلة   �لدر��صة  مرحلة 

�لتعاقد مع هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة لدول �ملجل�ص لتنفيذ هذ� �لرب�مج وجاري 

�لتو��صل مع �الأمانة �لعامة لتنفيذ هذه �لدر��صة.

املعوقات التي واجهت الهيئة يف حتقيق اأهدافها 

بالرغم من �لعمل �لدوؤوب و�الجناز �مللمو�ص �إال �ن �لهيئة و�جهت ومل تزل تو�جه  

دول  يف  �ملعنية  �لوز�ر�ت  مع  �لتو��صل  و�صعف  �لتمويل  وهما  رئي�صتني  عقبتني 

�ملجل�ص بغية �لو�صول لتفهم �أعمق لدور �لهيئة ، فربغم من �قتناع �مل�صئولني يف 

�حلكومات و�لقطاع �خلا�ص مبن فيهم �جلهات �ملالية و�ملهنية باأهمية ما تقوم 

به �لهيئة على م�صالح �مل�صتفيدين من خدماتها وعلى �القت�صاد ككل وخا�صة 

بعد �لكو�رث �لكبرية �لتي �أدت بعدد من �أكرب �صركات �لعامل ، فاإن هذ� �القتناع 

مل ينعك�ص يف توفري �لتمويل �لكايف للهيئة للقيام بو�جباتها للم�صاهمة �يجابيا يف 

�حلد من حدوث مثل هذه �الأزمات ، ولقد و�جهت �صعوبات يف حتقيق �أهد�فها  

�ملن�صو�ص عليها يف نظامها �الأ�صا�صي �ملعتمد من �ملجل�ص �الأعلى لدول جمل�ص 

�الإ�صرت�تيجية  �خلطة  متويل  يف  ح�صتها  �لدول  بع�ص  دفع  لعدم  نظرً�  �لتعاون 

للهيئة.

الروؤية امل�ستقبلية للهيئة

�لثالثة و�لذي  �إد�رة �لهيئة  يف دورته  2010 مت ت�صكيل جمل�ص  يف نهاية عام 

�أف�صل �ملمار�صات  لها وفق  �أهد�فها �ملر�صومة  �لهيئة يف تنفيذ  ت�صتمر  �أن  ياأمل 

�لعاملية �مل�صتقرة وبهذ� يقع على عاتق �لهيئة م�صئولية كبرية تتطلب �لقيام بها 

ولتحقيق   ، بها  للقيام  و�لعملية  �لعلمية  �الأ�صباب  بكل  و�الأخذ  �جلهود  تكاتف 

ذلك فاإن �ملجل�ص يعمل على تطوير �خلطة �الإ�صرت�تيجية للهيئة للفرتة �ملقبلة 

كما ي�صعى �إىل تطوير مو�رد �لهيئة �ملالية من خالل تطوير قدر�تها �لتدريبية 

و�لتو��صل مع �لوز�ر�ت �ملعنية يف دول  �ملجل�ص حول هذ� �ل�صاأن.

كما يعمل �ملجل�ص على دعم عالقات �لهيئة مع �ملوؤ�ص�صات �لدولية �لعاملية ذ�ت 

�إىل  �خلرب�ت  هذه  جلب  يف  ي�صهم  قد  مما  �لكبري  �ملعريف  و�لر�صد  �خلرب�ت 

�لهيئة  تتطلع  كما  �لقادة.  له  يتطلع  ما  �إىل  �ملهنة  تطوير  ثم  ومن  �ملنطقة  دول 

�إىل تعميق �لعالقات مع �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لدولية �ملهنية يف دول �ملجل�ص 

وباال�صافه للموؤ�ص�صات �لدولية ذ�ت �لعالقة مما ي�صهم يف تطوير متو�زي للمهنة 

يف كل دول �ملجل�ص وتر�كم للخرب�ت وهو �الأمر �لذي �صي�صهم يف توحيد جهود 

وكذلك  �القت�صادية  �لوحدة  حتقيق  يف  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ص 

تطوير للمهنة ذ�ت �لعالقة. ويحتاج  ذلك �إىل تطور نوعي يف متويل �لهيئة و�إىل 

دعم �لدول وخا�صة تلك �لتي مل تقدم �لتمويل �ملطلوب من جمل�ص �إد�رة �لهيئة 

يف دور�ته �ل�صابقة.

كما �صتقوم �لهيئة بتفعيل �للجان �لفنية �لتي ي�صتدعي ذلك على متويل �صريع يف 

حتقيق بر�مج �لهيئة وكذلك عقد �لدور�ت وور�ص �لعمل �ملتعلقة باملهنة و�مل�صاركة 

�لهيئات  مع  وتفاهم  تعاون  �تفاقيات  وعمل  و�لدولية  �الإقليمية  �ملوؤمتر�ت  يف 

باالحتاد  �ملعنية  �لرب�مج  تنفيذ  وكذلك  باملهنة  �ملعنية  و�لوز�ر�ت  و�جلمعيات 

�لدويل وم�صاركته يف �حل�صور و�العرت�ف بالهيئة كهيئة مهنية متخ�ص�صة تعني 

باملهنة وال �صك �أن تفعيل هذه �الإد�رة �صتنعك�ص على م�صتقبل �لهيئة ودفع عجلة 

�لتنمية يف دول �ملجل�ص وتاأكيد دورها �لرقابي يف �ملهنة وعلى �أن�صطة دول جمل�ص 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية ، كما تاأمل �لهيئة تفعيل �لتعاون مع �حتاد �لغرف 

�لتجارية و�ل�صناعية.

�ل�صابقة  �ملجال�ص  �أع�صاء  �إخو�ين  لكل  و�لتقدير  �ل�صكر  �أقدم  �خلتام  ويف 

يف  م�صاهمتهم  على  �خلليجية  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  هيئة  باأمانة  و�لعاملني 

حتقيق ما مت �جنازه ، ونتطلع يف �ملجل�ص �حلايل �إىل حتقيق وتفعيل �الأهد�ف 

�لرئي�صية و�لروؤية �مل�صتقبلية للنهو�ص باملهنة وناأمل من كل قادر على �مل�صاركة 

�اللكرتوين  بريدي  على  باملهنة  يتعلق  ما  كل  يف  ومالحظاته  مقرتحات  �إر�صال 

faleh12@yahoo.com

هيئة املحا�سبة واملراجعة 

اخلليجية واآخر التطورات

اإميانا من جمل�س اإدارة الهيئة بالدور املناط به لتفعيل عمل الهيئة فقد اجتمع 

جمل�س الإدارة يف الدورة الثانية ما يقارب خم�سة اجتماعات بالإ�سافة اإىل اجتماع  

اجلمعية العمومية اخلام�س الذي انتهي بت�سكيل جمل�س اإدارة جديد )الدورة 

الثانية( ويف الدورة الثانية اأجنز املجل�س عدد من املهام ومن اأهمها النتهاء من 

اإعداد الالئحة التنفيذية للنظام )القانون املوحد( ملزاولة مهنة مراجعة احل�سابات 

بدول جمل�س التعاون وذلك بناء على تكليف جلنة التعاون  التجاري للهيئة.

 فالح را�سد العازمـي

 ع�صو جمل�ص �إد�رة هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة

لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية
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ويعترب �الحتاد �لدويل هيئة رقابية  مهمتها ح�صب ما ورد يف قر�ر �إن�صائها : خدمة 

�مل�صلحة �لعامة وتعزيز مهنة �ملحا�صبة يف جميع �أنحاء �لعامل و�مل�صاهمة يف تعزيز 

�اللتز�م باملعايري �ملهنية ذ�ت �جلودة �لعالية وتعزيز �لتقارب �لدويل لتطبيق هذه 

�ملعايري . وللقيام بهذ� �لدور قام �الحتاد �لدويل للمحا�صبني باإن�صاء عدد من �ملجال�ص 

�ملهنية هي : 

 IAESB( International( جمل�ص �ملعايري �لدولية للتعليم �ملحا�صبي

.  Accounting Education Standards Board
 International Auditing جمل�ص �ملعايري �لدولية للمر�جعة و�لتاأكيد

.  )and Assurance Standards Board )IAASB
 International جمل�ص �ملعايري �لدولية ل�صلوك و�آد�ب �ملهنة �ملحا�صبية

 .   )Ethics standards Board for Accountants )IESBA
 IPSASB( International( جمل�ص معايري �ملحا�صبة �لدولية للقطاع �لعام

 .  Public Sector Accounting Standards Board
وقد تاأ�ص�ص جمل�ص معايري �ملحا�صبة �لدولية للقطاع �لعام )IPSASB(   لغر�ص 

د . زهـري عمــرو دردر

معايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام

)International Public Sector Accounting Standard )IPSAS’s

 International Federation of تاأ�س�س الحتاد الدويل للمحا�سبني

Accounting )IFAC  فـي العام 1977 ، ومتت املوافقـة على د�سـتوره 
ونظـامه الداخلي فـي نوفمرب 2008 م. ويتكون الحتاد من 159 ع�سواً 

خمتارين من 124 دولة حول العامل ، وميثل الحتاد 2.5 مليون حما�سب يف 

القطاع العام )قطاع ال�سناعة واخلدمات وقطاع التعليم وقطاعات اأخرى(

و�صع وتطوير �ملعايري �ملحا�صبية �مل�صتخدمة من قبل وحد�ت وهيئات �لقطاع �لعام 

الإعد�د �لقو�ئم �ملالية لالأغر��ص �لعامة و�لتي تهدف �إيل تلبية �حتياجات �مل�صتخدمني 

�لذين لي�صو� يف موقع ي�صمح لهم طلب تقارير م�صممة لتلبية �الحتياجات �خلا�صة بهم 

، وي�صمل هوؤالء : د�فعي �ل�صر�ئب و�أع�صاء �ملجال�ص �لت�صريعية و�لد�ئنني و�ملوردون 

وو�صائل �الإعالم و�ملوظفني  وغريهم . ولتطوير معايري �ملحا�صبة �لدولية للقطاع �لعام 

يقوم �ملجل�ص بالبحث عن مدخالت من قبل �ملجموعات �ال�صت�صارية �لتابعة لها كما 

ت�صتفيد من �لن�صر�ت �ل�صادرة عن : 

 - جمل�ص معايري �ملحا�صبة �لدولية )IASB( ومدى قابلية تطبيقها يف �لقطاع �لعام .

  - و��صعي �ملعايري �لوطنية �ملحلية و�ل�صلطات �لتنظيمية وغريها من �لهيئات �لت�صريعية 

�لر�صمية .

 - �لهيئات �ملهنية �ملحا�صبية . 

 - �ملنظمات �الأخرى �ملهتمة بالتقارير �ملالية يف �لقطاع �لعام .

وقد �أ�صدر جمل�ص معايري �ملحا�صبة �لدولية للقطاع �لعام )IPSASB( عدد 31 

معيار ميكن عر�ص بياناها كما يلي :

 و�صيتم عر�ص خمت�صر لكل معيار يف �الأعد�د �لقادمة �إن �صاء �هلل .

�مل�صدر : الحتاد الدويل للمحا�سبني 

IFAC : دليل من�صور عن       \   2010 
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1 -IPSAS17عر�س القوائم املالية -IPSASالعقارات والآلت واملعدات

2 -IPSAS18قائمة التدفقات النقدية -IPSASالتقرير اجلزئي

3 -IPSAS19ال�سيا�سات املحا�سبية -IPSASاملخ�س�سات واللتزامات املحتملة والأ�سول املحتملة

4 -IPSAS20اأثار التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية -IPSASالإف�ساح لالأطراف ذات العالقة

5 -IPSAS21تكلفة القرتا�س -IPSASانخفا�س الأ�سول التي ل تدر نقدية

6 -IPSAS22القوائم املالية املجمعة واملنف�سلة -IPSASالإف�ساح عن املعلومات حول القطاع العام

7 -IPSAS23ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة -IPSASاإيرادات من العمليات غري عمليات تبادل العمالت

8 -IPSAS24امل�سالح يف امل�سروعات امل�سرتكة -IPSASعر�س معلومات املوازنات يف القوائم املالية

9 -IPSAS25الإيرادات من عمليات تبادل العمالت -IPSASا�ستحقاقات وعوائد العاملني

10 -IPSAS26التقارير املالية يف القت�ساديات التي تعانى من ارتفاع معدلت الت�سخم -IPSASانخفا�س الأ�سول التي تدر نقدية

11 -IPSAS27عقود البناء -IPSASالزراعة

12 -IPSAS28املخزون -IPSASالأدوات املالية: العر�س

13 -IPSAS29عقود الإيجار -IPSASالأدوات املالية : العرتاف والقيا�س

14 -IPSAS30الإحداث الالحقة لتاريخ التقرير ال�سنوي -IPSASالأدوات املالية: الإف�ساح

15 -IPSAS31الأدوات املالية : الإف�ساح والعر�س -IPSASالأ�سول غري امللمو�سة
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مقدمة تعريفية

تعرف �لبيئة باأنها ر�صيد �ملو�رد �ملادية و�لطبيعية و�الجتماعية و�لثقافية �لتى يحتاجها 

�الن�صان ال�صباع حاجاته وتطلعاته �إ�صافة �إىل �لكائنات �الأخرى و�لتى يعي�صون ويوؤدون 

فيها ن�صاطهم ، وعمومًا ت�صمل �لبيئة جميع مناحى �حلياة. تز�يد �الهتمام فى �ل�صنو�ت 

�الأخرية بامل�صاكل �لتى �صاحبت �لبيئة مثل �الحتبا�ص �حلر�رى ون�صوب �ملو�رد �لطبيعية 

لعو�مل �جلفاف و�لت�صحر ، وحديثًا ز�دت هذه �مل�صاكل �لبيئية لعدم �الهتمام بو�صع 

معايري حمكمة ت�صاعد على حماية �لبيئة خ�صو�صًا عند �إعد�د وتنفيذ �مل�صاريع �لتنموية 

�لكربى. ونتيجة للتطور �القت�صادى وتو�صع �الأن�صطة �ل�صناعية ظهرت �حلوجة الأنو�ع 

جديدة من �لعلوم منها �ملحا�صبة �لبيئية ومر�جعة �لبيئة.

مفهوم املحا�سبة البيئية

�لوحدة  معلومات  عن  و�لتقرير  �لقيا�ص  منهج  على  �لبيئة  حما�صبة  مفهوم  يعتمد 

�خلا�صة بالبيئة وذلك لتحديد مدى �لوفاء باحتياجات �الأطر�ف �ملختلفة ذ�ت �لعالقة 

فى �ملجتمع �صو�ء د�خل �أو خارج �لوحدة ب�صورة متكن من رقابة وتقومي �الأد�ء �لبيئى ، 

وتتمثل �أهم �أهد�ف �ملحا�صبة �لبيئية فيما يلى:

عن  �لناجتة  �لتكاليف  مبقابلة  وذلك  للوحدة  �ل�صافية  �لبيئية  �مل�صاهمة  �أ.قيا�ص 

�الأن�صطة �لبيئية باملنفعة �لتى تعود على �ملجتمع.

ب.�مل�صاهمة فى حتقيق رقابة فعالة على �الأن�صطة �لبيئية وتقومي �الأد�ء �لبيئى للوحدة 

�لوحدة  باهد�ف  �خلا�صة  �لبيئى  �لتاثري  ذ�ت  معلومات  توفري  طريق  عن   وذلك 

وخططها و�صيا�صاتها وم�صاهمتها فى جمال حماية �لبيئة.

مفهوم املراجعة البيئية

�أما مر�جعة �لبيئة فتعرف باأنها جمموع �الجر�ء�ت �لتى يقوم بها �ملر�جع للتاأكد من 

يخت�ص  فيما  بها  �ملعمول  �لقانونية  للن�صو�ص  وفقًا  �لبيئية  و�مل�صاريع  �لرب�مج  تنفيذ 

بحماية �ملو�رد و�لرقابة على �لنفقات وكذلك مدى مر�عاة معايري �لكفاءة و�القت�صاد 

و�لفاعلية فى تنفيذ تلك �مل�صاريع و�إلتز�مها مبعايري �لتنمية �مل�صتد�مة باال�صافة �إىل 

نظم  كفاية  مدى  وفى  و�ملحا�صبية  �ملالية  �الجر�ء�ت  �صحة  فى  �ملحايد  �لر�أى  �إبد�ء 

�لرقابة �لد�خلية. وقد تبني من خالل عمليات �ملر�جعة و�لتدقيق �خلا�صة بقطاعات 

�إ�صحاح �لبيئة و�ملياه و�لغابات وحقول �لنفط و�لغاز �لطبيعى �أن �لرقابة على �لبيئة ال 

تختلف فى جوهرها عن باقى �ملهام �لرقابية فهى ت�صمل �لرقابة �ملالية ورقابة �الأد�ء. 

وعادة تنح�صر �أهد�ف �لرقابة �لبيئية فيما يلى:

�الإنفاق  هذ�  �إلتز�م  مدى  عن  للتحقق  �لبيئية  و�الأن�صطة  و�لرب�مج  �الإنفاق  فح�ص  �أ. 

للقو�نني و�للو�ئح �ملعمول بها وكذلك مدى توفر جو�نب �الإقت�صاد و�لكفاءة و�لفاعلية 

فى حتقيق �أهد�ف �لرب�مج و�الأن�صطة �لبيئية �ملختلفة.

ب. توفري معلومات عن مدى حتقيق �أهد�ف �خلطة �لقومية حلماية �لبيئة.

�لوحدة  �إلتز�م  مدى  عن  �لعالقة  ذ�ت  �الأطر�ف  �إىل  �لبيئى  �الأد�ء  عن  �لتقرير  ج. 

مب�صئولياتها �لبيئية.

 د. �لتاأكد من مر�عاة �لقو�عد �لقانونية �خلا�صة باملحافظة على �لبيئة ، وتاأخذ هذه 

�لقو�عد �صكل معايري حمددة فى �لتنظيم �لبيئى �ملحلى وتتمثل فى �آليات �لتنظيم �لتى 

�مل�صتخ للتقنيات  �ل�صلبية  �الآثار  وكذلك  و�ال�صتغالل  للتلوث  �لق�صوى  �مل�صتويات  حتدد 

دمة.                                            

و�خلطط  و�لرب�مج  و�الأهد�ف  باملعايري  ومقارنته  �لفعلى  �لتنفيذ  وتقييم  فح�ص  هـ. 

و�لتبليغ عن �النحر�فات فى �لوقت �ملنا�صب ومعاجلتها.

�الآثار  تخفيف  �أو  الز�لتها  و�ال�صتعد�د  �ملحتملة  �لبيئية  باملخاطر  �لتنبوؤ   حماولة  و. 

�ملرتتبة عليها.

�لرقابة قد حدثت  �أ�صاليب  �إذ� كانت  و ما  �لبيئية  �الإد�رة  �لتاأكد من فاعلية نظام  ز. 

بطريقة منا�صبة ت�صاعد على �كت�صاف و تفادي �النحر�فات.

اأ�سباب الهتمام باملراجعة البيئية

�ن هناك جمموعتني من �ل�صغوط �لتى �أثرت فى ن�صاأة وتطور �ملر�جعة �لبيئية وت�صجيع 

�ملر�جعة  �إدخال  بو�صوح  ت�صجع  �لتى  �ملبا�صرة  �ل�صغوط  وهى   ، تبنيها  على  �ملن�صاآت 

�لبيئية و�الف�صاح �لعام للجمهور عن �الأمور �لبيئية، و�ل�صغوط غري �ملبا�صرة �ملتمثلة فى 

�لتهديد�ت و�لفر�ص �لتى يظهرها �لوعى �لبيئى بني �مل�صتهلكني و�ملناف�صني و�مل�صتثمرين 

وم�صرعى قو�نني حماية �لبيئة. وعليه توجد �صغوط متز�يدة على �لوحد�ت �القت�صادية 

من جانب �أطر�ف متعددة من �أجل حت�صني ومر�جعة �أد�ئها �لبيئي وهذه �الأطر�ف هي: 

امل�ستهلكون 

�إن تز�يد �لوعي �لبيئي لدي �مل�صتهلكني من خالل �جلمعيات �لتي حتثهم على �إ�صتخد�م 

�ملنتجات �لتي ال ت�صبب �أ�صر�رً� للبيئة، �أ�صبح له تاأثري قوي يف �أ�صو�ق �ال�صتهالك ويعترب 

�لبيئية  بالق�صايا  �القت�صادية  �لوحد�ت  �هتمام  �إىل  �أدت  �لتي  �الأ�صا�صية  �لعو�مل  من 

من  �خلروج  وبالتايل  �ل�صوق  يف  ح�صتها  فقد�ن  �إىل  تتعر�ص  ال  حتى  جدية  بطريقة 

�ل�صوق نهائيًا.

امل�ساهمون وامل�ستثمرون

زيادة  �إىل  توؤدي  قد  �ل�صيئة  �لبيئية  �ملمار�صة  باأن  تامة  قناعة  �مل�صتثمرين  لدى  �أ�صبح 

�اللتز�مات وبالتايل �ملخاطر مما يوؤدي �إىل تخفي�ص �الأرباح �أو �نتفائها، مما �أدى �إىل 

�صاأنها  من  �لتي  �خل�صر�ء  �ال�صتثمار�ت  �أو  �الأخالقية  باال�صتثمار�ت  يعرف  ما  ظهور 

�حل�صول على عائد مالئم دون �إحلاق �ل�صرر بالبيئة. 

قوانني حماية البيئة

نتيجة للتاأثري�ت �ل�صالبة الأن�صطة �لوحد�ت �القت�صادية فقد مت �إتخاذ �إجر�ء�ت دولية 

حلماية �لبيئة وقد �هتمت �الأمم �ملتحدة بتحقيق هذ� �لهدف من خالل برنامج عاملي 

�صامل جاء فيه �أن �لوقت قد حان  الإيجاد عالقة طيبة ووثيقة بني �لتنمية �القت�صادية 

و�ملحافظة على �لبيئة ، هذ� وقد �أدى ذلك �إىل �صدور �لعديد من �لقو�نني و�ل�صيا�صات 

بهذ�  �لتي عقدت  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  �لكثري من  �لدول جتاوبًا مع  �لبيئية يف كثري من 

�خل�صو�ص.

املقر�سون

�صيا�صاتها  تعديل  �لبنوك  لها  تتعر�ص  قد  �لتي  �لبيئية  �ملخاطر  تز�يد  على  ترتب  لقد 

منها  �الئتمان  لطالبي  �صروطًا  ي�صعون  �ملقر�صني  من  �لعديد  �أ�صبح  حيث  �الئتمانية 

تطلب  �أنها  كما  وم�صتقل.  حمايد  ثالث  طرف  بو��صطة  بيئية  مر�جعة  تنفيذ  �صرورة 

�لبيئية  و�لتاأثري�ت   ، �لبيئية  �لر�أ�صمالية  �مل�صروفات  بخطط  تتعلق  معلومات  منهم 

على �أرباحها ، �اللتز�مات �لبيئية �ملحتملة و�ملقدرة على �لتعامل مع �مل�صكالت �لبيئية 

�حلالية و�مل�صتقبلية باالإ�صافة �إىل ما توفره �لقو�ئم �ملالية من هذه �ملعلومات �ملقدرة.

جماعة ال�سغط البيئي

على  فعالة  �صغط  و�صيلة  لت�صكيل  معًا  �الحتاد  يف  �لبيئية  �جلماعات  قوة  تكمن 

هذه  �أن  كما  معينة.  ق�صايا  بخ�صو�ص  و�حلكومات  �القت�صادية  �لوحد�ت 

و�مل�صتهلكني  �الإعالم  و�صائل  نظر  توجيه  يف  كبرية  وبدرجة  ت�صاهم  �جلماعات 

منتجاتها.  مقاطعة  لغر�ص  للبيئة  �أ�صر�رً�  ت�صبب  �لتي  �القت�صادية  �لوحد�ت   �إىل 

مراجعة البيئة بني النظرية والتطبيق
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مدى جتاوب معايري املحا�سبة 

الدولية مع اأحداث الزمة املالية

تعترب معايري �ملحا�صبة ) �لقو�عد( ، و�لتي ت�صتمل على �لقو�نني و�لت�صريعات �لتي 

حتكم �عد�د �لقو�ئم �ملالية ، و�ن عملية و�صع �ملعايري هي �الطار �لتنظيمي �أو �لعملية 

�لتي ت�صكل �ملعايري ، قد متار�ص �ملحا�صبة يف دولة بطريقة تختلف عن �ملمار�صة يف 

دولة �أخرى ) علمًا باأن �ملبادئ تبقى ثابتة على �لعموم( ، لذلك فقد ينحرف �لتطبيق 

�لعملي عن �ملعايري �ملحا�صبية �لنافذة �ملفعول ، وي�صري �لباحثني يف جمال �ملحا�صبة 

�ىل وجود �أربعة �أ�صباب على �القل �لتي تو�صح هذ� �الختالف ، وهي:

1.  �صعف �لعقوبات �ملتعلقة بعدم �لتطبيق �ل�صليم للمعايري �ملحا�صبية �أو عدم فعاليتها       

يف �لعديد من �لدول

2.  قيام بع�ص �لوحد�ت �القت�صادية باال�صافة �الختيارية ملعلومات غري مطلوب 

تقدميها      �أ�صاًل

3.  يف بع�ص �حلاالت ي�صمح للوحد�ت �القت�صادية من قبل دولها  باخلروج عن 

�ملعايري      �ملحا�صبية ،�أذ� كان هذ� �الجر�ء يوؤدي �ىل متثيل �صحيح لنتائج �أعمالها 

ومركزها       �ملايل

4.  تطبق معايري �ملحا�صبة على �لقو�ئم �ملالية �مل�صتقلة للموؤ�ص�صات )�ل�صركات( 

ولي�ص     على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة يف بع�ص �لدول ،عليه تختار هذه �لدووول �أ�ص�ص             

�أخرى للمحا�صبة بجانب �ملعايري �لقومية عند �عد�د �لقو�ئم �ملوحدة 

من �ملعلوم �أن و�صع معايري حما�صبية يتطلب تعاون وثيق بني جمموعات �لقطاعني 

�لعام و�خلا�ص �لعاملة يف �لبلد ومن �ملالحظ �ن هناك �ختالف و��صح يف تاأثري 

دوركل من هذه �ملجموعات يف و�صع معايري �ملحا�صبة من دولة �ىل �خرى، وقد تعطينا 

ذلك �الجابة �لو��صحة على ��صباب �أختالف �ملعايري بني بلد�ن �لعامل .

�أن �لعالقة بني معايري �ملحا�صبة و�ملمار�صة �لعملية معقدة ، ففي بع�ص �حلاالت 

ت�صتق �ملعايري من �ملمار�صة ، ويف حاالت �أخرى على �لعك�ص ،حيث ت�صتق �ملمار�صة من 

�ملعايري ، وقد تتاأثر �ملمار�صة �ملهنية بعو�مل وتغري�ت �ل�صابقة مثل حاالت �لتناف�ص 

على �المو�ل يف �أ�صو�ق ر�أ�ص �ملال ، فكما �أ�صرنا �صابقًا قد تقوم بع�ص �لوحد�ت 

�القت�صادية ) �أختياريًا ( بتقدمي معلومات �أكرث مما هو مطلوب منها تقدميه يف 

حالة �لتنناف�ص على �المو�ل وذلك جتاوبًا مع طلبات �مل�صتثمرين وغريهم ، ففي هذه 

�حلالة قد تتغري �ملعايري بحيث تتطلب �صرورة �الف�صاح عن �ملعلومات �لتي كانت 

تعترب �ختيارية يف وقت ما !

من �ملهم �ال�صارة �ىل �ن هناك �ختالف بني �ملحا�صبة  �لتي تهدف �ىل �لعر�ص �لعادل 

للمركز �ملايل ونتائج �العمال ، و�ملحا�صبة �لتي تهدف �ىل �لتم�صي مع �ملتطلبات 

�لقانونية و�ل�صريبية للبلد .

 ففي نظام �ملحا�صبة �النكلو�صاك�صون ،تعترب �لعد�لة من �خل�صائ�ص �لرئي�صية لهذه 

�لنظام �لتي تتما�صى من نظام �لقانون �لعام ومع حملة �ال�صهم باعتبارهم �مل�صدر 

�لرئي�صي للتمويل ، ومن �لدول �لتي ي�صملها هذ� �لنظام : �ململكة �ملتحدة و�لواليات 

�ملتحدة وهولند� ...وغريهم من �لدول �لتي تتم�صك ب�صدة بالرو�بط �القت�صادية 

و�ل�صيا�صية .

 �أما �لدول �لتي تتم�صى مع �ملتطلبات �لقانونية فاأنها متيل �ىل �أن يكون لديها نظام 

قانوين وفقًا �ىل �صفرة ) رمز ( وهو يعتمد ب�صكل كبري على �لبنوك �أو �حلكومة 

كم�صادر للتمويل ، هذ� �لنظام له مقايي�ص للمار�صة �ملهنية �ملتحفظة ن�صبيًا ، وهناك 

�رتباط قوي بني �ملحا�صبة �ملالية و�ل�صريبية ، حيث يتوجب على �لوحد�ت �القت�صادية 

ت�صجيل �ير�د�تها وم�صروفاتها يف ح�صاباتها الآغر��ص �ل�صريبة ، عليه فاأن قو�نني 

�ل�صريبة تكون لها �الثر �لكبري على �ملبالغ �ملقرر عنها يف �لقو�ئم �ملالية ، وت�صم 

هذه �ملجموعة باال�صافة �ىل معظم دول �لقارة �الوربية تقريبَا ، وكذلك م�صتعمر�تهم 

�ل�صابقة يف �أفريقيا وجنوب �صرق ��صيا و�ليابان.

بعد هذه �لتقدمة �لتعريفية لطبيعة �ملعايري �ملحا�صبية و�لنظم �ل�صائدة ، نعرج �ىل 

�لتطرق �ىل مو�صوع �لتجاوب �حلا�صل من قبل جمل�ص معايري �ملحا�صبة �لدولية مع 

�أحد�ث �الزمة �ملالية �لعاملية �لر�هنة ، فمن خالل حمتويات �جلدول �ملرفق و�لذي 

حاولنا �أ�صتبعاد ما مت تعديله ون�صره قبل �أحد�ث �الزمة �القت�صادية �ملالية ،لتكون 

�ملعلومات �أكرث دقة و�صفافية ، نالحظ �أن هناك �صيل  عارم من �لتعديالت �لتي متت 

على �ملعايري �لدولية جلعلها تتما�صى مع �أالو�صاع �لر�هنة �لتي مير بها �القت�صاد 

�لدويل ب�صكل عام و�ملوؤ�ص�صات �ملالية ب�صكل خا�ص، و�لتغلب على �الختناقات و�جلو�نب 

�ملعقدة وتب�صيط �أالجر�ء�ت �لتنفيذية لق�صم من هذه �ملعايري

مل اأفهم هذه اجلزئية .. قلت يل )مو�سوع حممد العلي مت اإخت�ساره
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 IAS 23
Borrowing Costs 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 IAS 24 Related Party Disclosures 
 — Revised definition of related parties  November 2009  Annual periods beginning on or after 1 January

2011
 

 IAS 27

 Consolidated and Separate Financial
Statements 

 — Consequential amendments arising from
 amendments to IFRS 3

 2008 Annual periods beginning on or after 1 July 2009

 IAS 27

 Consolidated and Separate Financial
Statements 

 — Amendment relating to cost of an
investment on first-time adoption

 Revised 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 IAS 27

 Consolidated and Separate Financial
Statements 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 IAS 28
Investments in Associates 

 — Consequential amendments arising from
 amendments to IFRS 3

 2008 Annual periods beginning on or after 1 July 2009

 IAS 28
Investments in Associates 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 IAS 29

 Financial Reporting in Hyperinflationary
Economies 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 IAS 31
Interests in Joint Ventures 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 IAS 32

Financial Instruments: Presentation 
 — Amendments relating to puttable

 instruments and obligations arising on
 liquidation

 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 IAS 32
Financial Instruments: Presentation 

 — Amendments relating to classification of
 rights issues

 2009  Annual periods beginning on or after 1 February
2010

 

 IAS 36
Impairment of Assets 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
 2009

 IAS 36
Impairment of Assets 

 — Amendments resulting from April 2009
 Annual Improvements to IFRSs

 April 2009  Annual periods beginning on or after 1 January
2010

 

 Revised International Accounting
Standards Revised Effective Date

 IAS 1

 Presentation of Financial Statements 
 — Comprehensive revision including

 requiring a statement of comprehensive
 income

 2007  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 IAS 1

Presentation of Financial Statements 
 — Amendments relating to disclosure of

 puttable instruments and obligations arising
 on liquidation

 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 IAS 1
Presentation of Financial Statements 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 IAS 1
Presentation of Financial Statements 

 — Amendments resulting from April 2009
 Annual Improvements to IFRSs

 April 2009  Annual periods beginning on or after 1 January
2010

 

 

 IAS 7
Statement of Cash Flows 

 — Amendments resulting from April 2009
 Annual Improvements to IFRSs

 April 2009  Annual periods beginning on or after 1 January
2010

 

 IAS 16
Property, Plant and Equipment 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 IAS 17
Leases 

 — Amendments resulting from April 2009
 Annual Improvements to IFRSs

 April 2009  Annual periods beginning on or after 1 January
2010

 

 IAS 19
Employee Benefits 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 IAS 20

 Governmenet Grants and Disclosure of
Government Assistance 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 

 IAS 23
Borrowing Costs 

 — Comprehensive revision to prohibit
 immediate expensing

 2007
 Borrowing costs relating to qualifying assets for

 which the commencement date for capitalisation is
on or after 1 January 2009

 IAS 38
Intangible Assets 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
 2009

 IAS 38
Intangible Assets 

 — Amendments resulting from April 2009
 Annual Improvements to IFRSs

 April 2009 Annual periods beginning on or after 1 July 2009

 

 IAS 39

 Financial Instruments: Recognition and
 Measurement 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 IAS 39
 Financial Instruments: Recognition and

 Measurement 
 — Amendments for eligible hedged items

 July 2008 Annual periods beginning on or after 1 July 2009

 IAS 39

 Financial Instruments: Recognition and
 Measurement 

 — Amendments for embedded derivatives
 when reclassifying financial instruments

 March 2009 Annual periods ending on or after 30 June 2009

 IAS 39

 Financial Instruments: Recognition and
 Measurement 

 — Amendments resulting from April 2009
 Annual Improvements to IFRSs

 April 2009  Annual periods beginning on or after 1 January
2010

 

 IAS 40
 Investment Property 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

 

 IAS 41
Agriculture 

 — Amendments resulting from May 2008
 Annual Improvements to IFRSs

 May 2008  Annual periods beginning on or after 1 January
2009

التوصيات:
1.  أن العمل على أيجاد أرضية مشتركة لبناء وتشييد نظام يعتمد على مجموعة من        

معايير محاسبة دولية مقبولة و ملزمة ، يقلل من فرص االجتهادات الفردية للبلدان     علماً 
بأن هناك بعض الكتاب يؤيدون وجود معايير محاسبة محلية وليس دولية.      

2.  تفعيل دور المؤسسات الرقابية وفرض عقوبات رادعة بحق المؤسسات والوحدات     
االقتصادية التي تحيد عن التطبيق السليم للمعايير المحاسبية الدولية

3.  نرى أن يسعى مجلس معاييرالمحاسبة الدولية الى اصدار أو تعديل ما تم أصداره       من 
معايير محاسبية لتتماشى مع التغيرات والتطورات الحاصلة في االقتصاد             العالمي 

نتيجة لالزمة العالمية، وأن يبتعد عن أسلوب التعقيد التي تتصف به            المعايير 
المحاسبية  الحالية.            

4.  محاولة الضغط المستمر على الواليات المتحدة لقبول تطبيق معايير المحاسبة          
الدولية ، ولكون عملتها تمثل العملة الدولية االكبر أعتماداً في المعامالت الدولية         بين 

المؤسسات  والوحدات االقتصادية ، نرى أن هذا االجراء سوف يؤدي بالنتيجة      الى أعطاء 
دفع  وقوة معنوية لمعايير المحاسبة الدولية

5.  في أعتقادنا ان مشاركة الواليات المتحدة المجتمع الدولي في المساهمة الفعلية          
والتشجيع على تطبيق معايير محاسبة دولية موحدة ،سوف يعطي هذه المعايير         مصداقية 

ومتانة ورصانة دولية أكبر مما هي عليه في الوقت الحاضر.
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ال�سوق املوازي

مقدمة

املفهوم،  حيث  من  املوازي  ال�سوق  على  الرتكيز  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 

والأهداف، واخل�سائ�س وعنا�سر ال�سوق املوازي، والبيئة القانونية امل�سرعة 

يف  ّمتبع  خيار  هو  �سوقني  اإىل  النظامية  ال�سوق  جتزئة  فكرة  اإن  لوجوده. 

العديد من البور�سات العربية والعاملية، حيث ترتبع ال�سركات القيادية من 

اإدراج حمددة،  النظامي، وتخ�سع ل�سروط  ال�سوق  الن�ساط والعائد يف  حيث 

فيما تدرج ال�سركات حديثة الن�ساأة اأو املتعرثة يف ال�سوق املوازي، حيث اأنها ل 

تلبي �سروط الإدراج يف ال�سوق النظامي ومتطلباته

اأ�سواق  بع�س  هناك  حيث  الثالث،  اأو  الثاين  ال�سوق  املوازي  ال�سوق  وي�سمى 

ثالث،  و�سوق  ثان،  و�سوق  النظامي(،  )ال�سوق  اأول  �سوق  لديها  التي  املال 

تكون  عام،  وب�سكل  الأ�سواق.  هذه  من  كل  يف  الإدراج  �سروط  تتفاوت  بحيث 

�سروط الإدراج يف ال�سوق املوازي اأكرث ليربالية، ويتم حتديد �سوابط اإدراج 

بالأداء  تتعلق  وفًقا لعتبارات عدة،  املوازي  اأو  النظامي  ال�سوق  ال�سركات يف 

التطرق  �سيتم  التي  املعايري  من  وغريها  التداول،  واأن�سطة  لل�سركة،  املايل 

اإليها لحًقا

وهنا ل بد من الإ�سارة اإىل اأن الإدراج يف ال�سوق املوازي ل ينطبق فقط على 

ال�سركات  على  ا  اأي�سً واإمنا  �سابًقا،  تدرج  مل  التي  الن�ساأة  حديثة  ال�سركات 

�سروط  باأحد  واإخاللها  تعرثها  ب�سبب  ولكن  النظامي،  ال�سوق  يف  املدرجة 

النظامي  ال�سوق  من  اإدراجها  حتويل  يتم  فاإنه  النظامي،  ال�سوق  يف  الإدراج 

اإىل ال�سوق املوازي، وتعترب هذه النقطة ذات ح�سا�سية بالغة ل�سوق فل�سطني 

لالأوراق املالية، و�سيتم التطرق اإليها لحًقا يف هذه الدرا�سة

تعريف ال�سوق املوازي

يعرف ال�سوق املوازي باأنه ذلك اجلزء من ال�سوق الذي يتم من خالله تنظيم 

التعامل يف القاعة باأ�سهم �سركات حتكمها وتنطبق عليها �سروط اإدراج مي�سرة 

خا�سة بهذا ال�سوق.

اأهداف ال�سوق املوازي وخ�سائ�سه

متثل عملية اإن�ساء ال�سوق املوازي قيمة م�سافة ونقطة دعم حمورية لل�سوق 

النظامي، باعتباره موؤهال ومدخال تنظيمًيا لالإدراج يف ال�سوق النظامي على 

م�ستوى ال�سركات التي ل تفي با�سرتاطات الإدراج يف ال�سوق النظامي، اإ�سافة 

اإىل كونه حافًزا لل�سركات املدرجة يف ال�سوق النظامي يف املحافظة على اأدائها 

ون�ساطها من الرتاجع، وبالتايل ال�سطرار اإىل النتقال من ال�سوق النظامي

تلك  اأ�سهم  اأ�سعار  على  �سلبية  انعكا�سات  من  لذلك  وما  املوازي،  ال�سوق  اإىل 

ال�سركات واإقبال امل�ستثمرين عليها.

الأهداف  املوازي، ميكن حتقيق  ال�سوق  اإن�ساء  فاإنه ومن خالل  عام،  وب�سكل 

التالية:

1
ال�سركات  من  املزيد  اإدراج  خالل  من  وذلك  ال�ستثمارية،  القاعدة  تو�سيع 

الباحثة عن التمويل، الأمر الذي يعمل على زيادة عر�س الأوراق املالية يف 

ال�سوق املايل ذلك من خالل اإدراج املزيد من ال�سركات يف 

2
ويتيح  املتاحة،  ال�ستثمارية  اخليارات  زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  املوازي،  ال�سوق 

واحلديثة  ال�سغرية  وحتديًدا  ال�سركات،  هذه  تقييم  فر�سة  للم�ستثمرين 

منها، وذلك من خالل التزام هذه ال�سركات ب�سروط الإف�ساح ومتطلباته.

3
اأدائها، واملحافظة  حتفيز ال�سركات املدرجة يف ال�سوق النظامي على تطوير 

على تطوره وعدم تراجعه، وبالتايل النتقال لالإدراج يف ال�سوق املوازي

4
زيادة  اإىل  يوؤدي  املوازي  ال�سوق  يف  لالإدراج  ال�سركات  من  كبري  عدد  توجه 

ال�سيولة يف ال�سوق املايل

5
النظامي؛  لل�سوق  والدعم  ال�ستقرار  عوامل  اأحد  املوازي  ال�سوق  يعترب 

يف  الإدراج  �سروط  ت�ستويف  ل  التي  لل�سركات  تاأهيلًيا  �سوًقا  ميثل  كونه 

ال�سوق الر�سمي، وهو اأمر ي�سجع هذه ال�سركات على التطوير وتنمية الأداء 

الت�سغيلي وزيادة الربحية

6
اإحكام الرقابة وحماية حقوق امل�ستثمرين، حيث ومن خالل اإدراج ال�سركات 

يف ال�سوق املوازي، تتمكن هيئة �سوق راأ�س املال من اإحكام الرقابة على هذه 

ال�سركات، وذلك من خالل اإخ�ساعها ل�سروط الإف�ساح ومتطلباته، ما يوفر 

املعلومات املوثوقة حول اأداء هذه ال�سركات جلمهور امل�ستثمرين

7
الق�ساء على مظاهر التداولت غري القانونية اإن جاز التعبري، التي تتم خارج 

اإطار ال�سوق ودون قيد ملكية لالأ�سهم اأو اإثباتها، ونقل هذه التداولت حتت 

هذه  اأ�سهم  واإيداع  قيد  خالل  من  وذلك  واإ�سرافها،  ورقابتها  الهيئة  مظلة 

ال�سركات يف مركز الإيداع والتحويل يف ال�سوق املايل، هذا بالإ�سافة اإىل مزايا 

الأ�سهم  هذه  ا�ستخدام  اإمكانية  املثال  �سبيل  على  منها  مبا�سرة،  غري  اأخرى 

وذلك  ال�سركات  اأو  الأفراد  ائتمانية قد يح�سل عليها  لت�سهيالت  ك�سمانات 

من خالل اإمكانية و�سع �سارة الرهن على هذه الأ�سهم

عنا�سر ال�سوق املوازي

يف  ومتطلباته  الإدراج  �سروط  اأحد  تلب  مل  التي  الن�ساأة  حديثة  ال�سركات 

ال�سوق النظامي ال�سركات املتعرثة من حيث الأداء املايل، ولديها �سجل من 

التي مت نقل  النظامي  ال�سوق  املدرجة يف  ال�سركات  املتتالية  املالية  اخل�سائر 

يف  الإدراج  �سروط  حتقيق  على  قدرتها  عدم  ب�سبب  املوازي،  لل�سوق  اإدراجها 

من  غريها  اأو  التداول،  اأحجام  اأو  املايل،  الأداء  حيث  من  النظامي،  ال�سوق 

متطلبات الإدراج يف ال�سوق النظامي
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دور �جلمعيات �ملهنية و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف تاأهيل �خلريجني ل�صوق �لعمل

هناك  �أن  يجد  �لعربي  �لوطن  م�صتوى  على  �ملحا�صبة  خريجى  م�صتوى  �ىل  �لناظر 

ملهنة  �لعملية  �ملمار�صة  وبني  �خلريج  در�صه  �لذى  �الكادميى  �لتعليم  بني  كبرية  فجوة 

مل  �لو�صع  وماز�ل  �الأمر  لذلك  �البحاث  من  �لعديد  �أ�صارت  وقد  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة 

�أن  و�حلا�صل  حمدودة  ولكنها  �لفجوة  تقليل  حول  تتم  جمهود�ت  كلها  كثري�  يتغري 

�خلريج عندما يلتحق بجهة عمل الي�صتطيع �أن يتو�ئم ب�صكل �صحيح مع متطلبات عمله 

نظر� الفتقاده ح�صا�صية �ملهنة وكيفية �لتعامل مع مدخالتها وخمرجاتها ب�صكل �صليم 

مما ينعك�ص باالأثر �ل�صلبي على �أد�ء �ملوؤ�ص�صة �لتى يعمل فيها ويحتاج لوقت كبري لتعلم 

مهنى  غري  ب�صكل  يتعلم  �ن  خماطر  على  ذلك  ينطوى  وقد  للمهنة  �لعملية  �ملمار�صة 

�أد�ئه يف �ملوؤ�ص�صة روتينى يقوم به دون �أن يعرف مالدور �ملهم �لذى يقوم به  في�صبح 

يتعامل معه وملاذ� ي�صجله بهذه �لطريقة  �لذى  �ملثال ماهية �حلدث �ملايل  على �صبيل 

�ملور عر�صه حلدوث  بتلك  فيكون عدم علمه  �الأخرى  بباقى �حل�صابات  يربطه  وكيف 

�أخطاء كثرية تت�صبب يف �صياع �لوقت و�جلهد ملعاجلتها حيث �أنه يف ظل تطور �أنظمة 

�لعاملني مبهنة �ملحا�صبة  �لعديد من �لرب�مج �ملحا�صبية حتول  �حلا�صب �الآىل ووجود 

و�ملر�جعة �ىل مدخلى بيانات فقط على تلك �لرب�مج وعدم وجود �حل�ص �ملهنى للتعامل 

�لبيانات  ماهية  تدرى  وال  بيانات  تدخل  �لتى  �الآلة  مثل  في�صبح  �الدخال  عملية  مع 

�صحيح   غري  �أ�صا�ص  على  خربته  فترت�كم  وخمرجاتها   ومدخالتها  �جر�ءتها  وماهى 

والي�صتطيع �إكت�صاف �خلطاأ �و معاجلته حني روؤية �مل�صتند�ت �لو�جب �لتعامل معها حيث 

�أن �ملحا�صبني و�ملر�جعني يف �أية موؤ�ص�صة يعتربون �صمام �أمان �ملوؤ�ص�صة ومن هنا �أدعو 

لقيام �جلمعيات �ملهنية و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية ملا لها من باع وخربة طويلة باملهنة للقيام 

الأ�صو�ق  للنزول  ومهنى  عملي  تاهيل  �ملحا�صبة  خريجى  لتاأهيل  وم�صئولياتها   بدورها 
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