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واقع املحا�سبة يف دولة قطر ما بني 2003 و 2011

ويف �خلتام من هذ� �ملقال �الفتتاحي يطيب لنا �أن ندعو جميع �ملهتمني و�ملعنيني يف �لدولة �إىل �لقيام بدورهم من �أجل 

تطوير هذه �ملهنة وذلك خلدمة �القت�صاد �لوطني يف بلدنا �حلبيب.

د. خــالد بن نا�صر �خلاطر
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واأكدوا اأهمية تفعيل دور اللجنة الدائمة لأق�سام المحا�سبة لجامعات دول مجل�س 

البحث  وت�سجيع  التدري�س،  وطرق  الدرا�سية،  الخطط  تطوير  اأجل  من  التعاون 

العلمي، والتن�سيق والتعاون بين تلك الأق�سام؛ وذلك للقيام بم�سوؤوليتها تجاه كيفية 

الرتقاء بمهنة المحا�سبة علمًا ومحا�سبة ومنا�سدة المخت�سين والباحثين التركيز 

على اإجراء الدرا�سات في المو�سوعات ذات ال�سلة بمو�سوع الملتقى ومنها واقع 

الفجوة بين التعليم المحا�سبي ومتطلبات �سوق العمل في دول المجل�س وال�سعوبات 

التي يواجهها خريجو تخ�س�س المحا�سبة لدى التحاقهم ب�سوق العمل.

ودعا الى ا�ستحداث برامج ماج�ستير محا�سبة في بع�س الجامعات في دول مجل�س 

اإن�ساء  وكذلك  الحيوي،  المجال  في هذا  العلمي  البحث  م�ستوى  لزيادة  التعاون 

برنامج درا�سات عليا مهنية تتاح بها ال�ستفادة من المهنيين الذين لديهم خبرة 

متميزة للقيام بتدري�س بع�س المقررات المحا�سبية التي تحتاج اإلى خبرة عملية. 

واأكد اأهمية اعتماد منظومة الجودة ال�ساملة في التعليم المحا�سبي مع تكري�س 

التوجه نحو العتماد الأكاديمي كاأداة ل�سمان الجودة. و�سرورة اإعداد منهجية 

وا�سحة وموثقة )مكتوبة( لالعتماد الكاديمي لأعمال الق�سم وان�سطته المختلفة.

ان  اأكد  قد  القانونيين  المحا�سبين  جمعية  رئي�س  الخاطر  خالد  الدكتور  وكان 

والموؤتمرات  للندوات  امتدادا  يعتبر  قطر  دولة  فى  للمحا�سبين  الثالث  الملتقى 

ال�سابقة التي عقدتها جمعية المحا�سبين والجمعية العلمية للمحا�سبة في جامعة 

قطر بهدف الإ�سهام في تطوير مهنة المحا�سبة والمراجعة في دولة قطر والتي 

تواجه الكثير من ال�سعوبات والتحديات. 

وا�سار فى كلمة له اأن هذا الملتقى ياأتي تنظيمه لل�سنة الثالثة على التوالي بعد 

اأن قامت الجمعية خالل عام 2009 بتنظيم الملتقى الأول للمحا�سبين الذي كان 

بعنوان " نحو م�ستقبل اأف�سل لمهنة المحا�سبة والمراجعة في دولة قطر " وفي عام 

2010 نظمت الجمعية الملتقى الثاني للمحا�سبين بعنوان المحا�سبة الحكومية في 

دول مجل�س التعاون والتحديات المعا�سرة".

واأعرب د.الخاطر عن ا�سفة للفجوة ال�سا�سعة بين اأق�سام المحا�سبة في جامعات 

دول مجل�س التعاون الخليجي بالرغم اأن الأمانة العامة لمجل�س التعاون اأن�ساأت 

اللجنة الدائمة لأق�سام المحا�سبة في جامعات دول المجل�س منذ اأكثر من ثالثين 

الخليجية  الجامعات  المحا�سبة في  لأق�سام  اللجنة متاحة  �سنة‘ وتكون ع�سوية 

وتمثل كل جامعة بع�سو من هيئة التدري�س في ق�سم المحا�سبة حيث ن�ست في 

المادة الرابعة على التن�سيق والتعاون بين اأق�سام المحا�سبة والهيئات المتخ�س�سة 

في مهنة المحا�سبة و�سرورة تطوير الخطط الدرا�سية واأ�ساليب وطرق التدري�س 

هيئة  اأع�ساء  تبادل  على  ن�ست  كما  المحا�سبة،  لتخ�س�س  الموؤهلة  والمناهج 

التدري�س والتبادل الطالبي واإقامة الندوات والموؤتمرات وت�سجيع البحث العلمي 

والعلمي  المعرفي  بالم�ستوى  والرتقاء  النهو�س  اأجل  من  البينية  والدرا�سات 

والمهني للمحا�سبة.

وقال انه على الرغم من التف�سيل الدقيق الوارد في ن�س المادة الرابعة اإل اأن 

اجتماع  اإل  يعقد  لم  حيث  بعد  يتحققا  لم  الماأمول  والتعاون  الفعال  الت�سال 

الخليجية  الجامعات  في  المحا�سبة  لأق�سام  الدولي  الموؤتمر  هو  واحد  وموؤتمر 

في دولة الكويت عام 1996م وكان عنوان الموؤتمر "التطوير الأكاديمي والمهني 

بدول مجل�س التعاون"، واإذا اأردت اأن األقي مزيدًا من ال�سوء الكا�سف على هذه 

الفجوة قلت اأن اإجراء اأية قراءة لواقع البحوث الم�ستركة بين اأ�ساتذة المحا�سبة 

في الجامعات الخليجية ي�سير اإلى ندرة هذه البحوث اإن لم يكن نفيها وعدمها، 

وهذا مما يتاألم له المهتم بروؤية ور�سالة مهنة المحا�سبة في المجتمع الخليجي.

اإلى  دعت  حيث  القطرية؛  القانونيين  المحا�سبين  جمعية  به  قامت  بما  ونوه 

الجتماع الأول للجمعيات المحا�سبية في مار�س 2010م وكان من اأهم تو�سيات 

ذلك الجتماع التو�سية بالتاأكيد على الت�سال مع الأمانة العامة لمج�س التعاون 

الخليجي من اأجل تفعيل دور اللجنة الدائمة لأق�سام المحا�سبة وذلك للنهو�س 

بم�سوؤوليتها تجاه كيفية الرتقاء بمهنة المحا�سبة علمًا وممار�سة.

فى ختام �عمال �لملتقى �لثالث للمحا�صبين 

 التاأكيد على �سرورة التن�سيق لتطوير برامج

التعليم المحا�سبي في الجامعات الخليجية

تفعيل دور �للجنة �لد�ئمة الأق�صام �لمحا�صبة للجامعات �لخليجية

اإعداد قاعدة بيانات م�ستركة لجميع اأق�سام المحا�سبة في الجامعات الخليجية 

�أيمـــن �صـــقر

�لذى نظمته  �لثالث للمحا�صبين في دولة قطر  �لملتقى  �لم�صاركون فى  �أو�صى 

جمعية �لمحا�صبين �لقانونيين �لقطرية بالتعاون مع �لجمعية �لعلمية للمحا�صبة 

ب�صرورة  �لتعاون"  مجل�س  دول  في  �لمحا�صبي  "�لتعليم  بعنو�ن  قطر  بجامعة 

�لتن�صيق و�لتعاون بين كافة �لجهات �لمعنية بمهنة �لمحا�صبة في دول �لمجل�س 

للإ�صهام في تطوير برنامج �لتعليم �لمحا�صبي في �لجامعات �لخليجية لكي تو�كب 

�لتطور�ت �القت�صادية وتكنولوجيا �لمعلومات �لتي ت�صهدها دول �لخليج.

د. خــالد �لخــاطر
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الواقع القطرى 

بمهنة  المعنية  الجهات  بين  ماأمول  تعاون  وجود  عدم  الخاطر  خالد  د.  وراأى 

المحا�سبة في قطر وتطويرها من وزارت وهيئات وجمعيات وجامعات ولعل خير 

دليل على ذلك الذي نقول به هو عمل قانون تنظيم مهنة ومراقبة المحا�سبة في 

قطر ل�سنة 2004 حيث تم التخطيط له وت�سوره و�سياغته، وجهوده اإلى الواقع من 

دون اأخذ راأي المخت�سين الأكاديميين في المحا�سبة، ولم يكن اأحد منهم �سمن 

اللجنة الم�سكلة ل�سياغة القانون، وقد ترتب على هذا ال�ساأن اأن خرج القانون اإلى 

النور واأ�سبح واقعًا وبه الكثير من الثغرات والق�سور وهذا �ساأن ل نرجوه ولنر�ساه 

لمهنة المحا�سبة في دولة قطر ول في بقية دول مجل�س التعاون الخليجي.

واأكد �سرورة مراجعة وتعديل الت�سريعات والقوانين ذات العالقة بمهنة المحا�سبة 

2004 وو�سع �سروط  الح�سابات  والمراجعة خا�سة قانون تنظيم مهنة ومراقبة 

موحدة للمحا�سبين القانونيين تطبق عليهم دون تمييز وعدم الحاجة الى افراد 

�سجل خا�س بمكاتب المحا�سبة العالمية كما هو معمول به الن وتمييزهم عن 

غيرهم من المكاتب. والمادة رقم 8 من القانون يجب تعديلها حيث فتحت المجال 

تقت�سر  ان  ويجب  المحا�سبة  �سركات  تاأ�سي�س  في  للم�ساركة  المحا�سبين  لغير 

ممار�سة المهنة على المحا�سبين فقط وان تتاح الفر�سة للقطريين للممار�سة هذه 

المهنة المهمة لالقت�ساد الوطني ب�سكل اف�سل.

للفترة  الجمعية  اإدارة  لمجل�س  لع�سوية  التر�سح  باب  فتح  �سيتم  انه  الى  واأ�سار 

القادمة �سوف يتم الإعالن عنه خالل �سهر يناير القادم وباأذن اهلل �سوف يتم 

الجمعية  اجتماع  في  وذلك  فبراير  �سهر  نهاية  في  الجديد  المجل�س  انتخاب 

العمومية ..داعيا من لديه الرغبة والوقت والكفاءة لتر�سح للمجل�س لخدمة المهنة 

بالدولة والرتقاء بها. 

ووجه ال�سكر فى ختام كلمته لجامعة قطر لدعمها المتميز لجمعية المحا�سبين 

لكل  كذلك  مو�سول  وال�سكر  للمحا�سبة  العلمية  الجمعية  و  القطرية  القانونيين 

ال�سيوف والح�سور الذين �سارعوا اإلى تلبية الدعوة خ�سو�سًا اأولئك الذين حلوا 

�سيوفًا على بلدنا العزيز .

كما خ�س بال�سكر والتقدير ديوان المحا�سبة وم�سرف قطر الإ�سالمي و ات�سالت 

قطر)كيوتل( و�سركة راأ�س غاز وهيئة قطر لالأ�سواق المالية ومكتب كي بي ام جي 

ومكتب براي�س وترهاو�س كوبرز لإ�سهاماتهم الفعالة في دعم اأعمال هذا الملتقى 

واهلل ولي التوفيق وهو �سبحانه القادر عليه

التعليم المحا�سبى 

بكلية الدارة جامعة  المحا�سبة  ا�ستاذ  الدكتور رجب ال�سماعيل  اكد  من جهته 

قطر رئي�س الجمعية العلمية للمحا�سبة فى كلمته اهمية التعليم فى تنمية مهنة 

المحا�سبة باعتباره احد المقومات ال�سا�سية ..م�سيرا الى انه ا�سبح هناك حاجة 

ملحة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى لتوفير المهارات ال�سا�سية للمحا�سبين مثل 

مهارات اتخاذ القرار والقدرة على التحليل والحكم والو�سوح والقدرة على التعبير 

وال�سفافية.

وقال ان احدث الدرا�سات فى مجال التعليم المحا�سبى توؤكد على �سرورة ان تعك�س 

المناهج الدرا�سية للمحا�سبين البيئة الحقيقية للعمل وهذا هو الطريق الوحيد 

لخلق جيل موؤهل من المحا�سبين المهنيين حيث ت�سير الدرا�سات الى ان 20% فقط 

من النجاح فى الوظيفة تعتمد على القدرة على الفهم والتعلم و80% تعتمد على 

القدرة والتوا�سل مع الخرين.

المحا�سبين  ا�سا�سية  ب�سورة  ويوظف  ي�ستقطب  العمال  مجتمع  ان  الى  واأ�سار 

التركيز  دون  ومن  مقابلة ق�سيرة  وبعد  تراكمية  اعلى معدلت  على  الحا�سلين 

على المهارات ال�سا�سية وبعد اجراء مع العديد من ا�سحاب العمال تبين للكثير 

منهم ان هوؤلء المحا�سبين يفتقدون الكثير من المهارات ال�سرورية مثل ال�سبر 

وال�ستقاللية والتحلى باخالقيات المهنة والقدرة على تكوين العالقات حيث ينفق 

قطاع العمال موارد كبيرة ويقوم باعداد الكثير من الدورات التدريبية فى �سبيل 

تنمية مهارات القراءة والتوا�سل والتحليل.

وقال ان المعرفة الكاملة بالعلوم المالية والمحا�سبية والتدقيق الداخلى ومهارات 

التحليل والبرامج المحا�سبية تعد �سرورية وا�سا�سية ولكن ينبغى ال�سافة اليها 

مهارات التحدث والعر�س والكتابة والقدرات ال�سخ�سية.

د. عبد �لرحمن �ل�صليطيد. رجـب �الإ�صـماعيــل
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�كد �ل�صيد �أحمد عبد�هلل �لمل مدير �إد�رة �لجمعيات 

و�لموؤ�ص�صات �لخا�صة �ن قانون �لجمعيات و�لموؤ�ص�صات �لخا�صة 

قد و�صع �لبنية �لتحية �لقانونية لعمل �لجمعيات و�لموؤ�ص�صات 

�لخا�صة ب�صورة �صحيحة، ولم ي�صل �لى هذ� �ل م�صتوى 

�لمتقدم �ال بعد �خذ ر�ي �لجهات �لم�صتفيدة و�لجهة �لم�صوؤولة 

عن تطبيقه.

و��صاف �ل�صيد �حمد �لمل في حو�ره لمجلة �لمحا�صبة �ن هذ� 

�لقانون لن يقف عند حد معين و�صيتم تطويره حتى ي�صل 

لقناعة �لجميع �نه يوؤدى �لدور �لمطلوب منه .. معربا عن 

�مله بان ي�صمل �لقانون في �لم�صتقبل �صكل جديد من ��صكال 

�لع�صويه وهي ع�صوية منت�صبة �أ�صوة بما هو موجود في بع�س 

دول �لخليج وفيما يلى ن�س �لحو�ر :

فى البداية هل لنا التعرف على اهم اهداف الدارة ومتى بداأت عملها فى قطر ؟

ان ادارة الجمعيات والموؤ�س�سات الخا�سة قديمة بقدم وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

ومرت بمراحل كثيرة بداأت بق�سم، وفى عام 2009 تم دمج الهيئة القطرية لالأعمال 

الخيرية مع ادارة الجمعيات والموؤ�س�سات الخا�سه بوزارة ال�سوؤون الجتماعية بعد 

تعديل بع�س الخت�سا�سات، بعد ان راأى الم�سرع اأهمية الدور ال�سرافي والرقابي 

والتنموى  الجتماعى  للعمل  ورقابتها  ا�سرافها  خالل  من  الدارة  به  تقوم  الذى 

والغاثى الذي تقوم به الجمعيات والموؤ�س�سات �سواء داخل المجتمع اأو خارجه، 

البنية التحتية القانونية لعمل  كما يجب ان ن�سيد هنا ان الم�سرع القطرى وفر 

الجمعيات والموؤ�س�سات الخا�سة بما ي�سمن ال�سفافية والمرونة و�سهولة الحركة 

و�سرعتها خ�سو�سا فى ال�ستجابة لحالت الكوارث التى تحدث فى دول العالم 

الخرى بين الحين والخر.

ودور الدارة هنا اأول: التن�سيق بين الوزارة والجمعيات والموؤ�س�سات الخا�سة للتاأكد 

من تطبيق القانون وتوفير القنوات الر�سمية التى ت�ساعد الجمعيات والموؤ�س�سات 

التنموي �سواء داخل المجتمع او خارجه، والتاأكد من  الخا�سة على اداء دورها 

التزام الجميع بالقانون 

امل�سروع القطري وفر البنية التحتية القانونية 

لعمـــــــل اجلمعيـــــــات واملوؤ�س�ســـــــات اخلا�ســــــة

العالقة بني االدارة واجلمعيات �سراكة وتعاون اأكرث منها عالقة جهة رقابية

ال توجد خمالفات فى اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلا�سة )تدعوا حللها(

الوزارة ت�سجع عمل القطريني فى اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلا�سة 

قانون اجلميعات واملوؤ�س�سات اخلا�سة لن يقف عند حد معني و�سيتم تطويره

جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية منوذج يحتذى به

حوار - اأمين �سقر
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تو�سيات  �سكل  فى  الخا�سة  والموؤ�س�سات  الجمعيات  نظر  وجهة  نقل  وثانيا: 

اللوائح  وتطوير  درا�ستها  على  للعمل  بالوزارة  الم�سوؤولة  للجهات  ومقترحات 

والقوانين المنظمة لهذه العالقة بما يحقق الم�سلحة العامة 

ما هى �أهم �الأعمال �لتي تقوم بها �الإد�رة وما هو �لدور �لمنتظر منها في 

تطوير �أد�ء �لجمعيات و�لخدمات �لتي تقدمها تلك �لجمعيات ؟ 

تمار�س الدارة عملها من خالل ق�سمين:

- الول هو ق�سم الت�سجيل والترخي�س، ويتكون من �سعبتين الولى �سعبة الت�سجيل 

التي تقوم بت�سجيل طلبات الجمعيات الجديدة ومتابعة الجراءات حتى الموافقة 

حيث  من  وتاأ�سي�سها  نف�سها  تكوين  على  م�ساعدتها  ذلك  وبعد  ا�سهارها  على 

اللوائح والنظمة، لت�سهيل عملها ودرا�سة طلبات الجمعيات والموؤ�س�سات المحلية 

لعتماد الجهات الخارجية للتعاون معها فى تنفيذ م�ساريع تنموية او انمائية فى 

الدول المختلفة 

للجمعيات  الالزمة  التراخي�س  توفير  التي  الترخي�س  �سعبة  هي  والثانية   -

والموؤ�س�سات الخا�سة للقيام بجميع الن�سطة والفعاليات .

الجمعيات  على  بالتفتي�س  المعنى  الق�سم  وهو  الرقابة  ق�سم  هو  الثاني  والق�سم 

والموؤ�س�سات الخا�سة من الناحية المالية والدارية وكذلك التدقيق على طلبات 

التحويل المالي او العيني من الجمعيات المحلية الى الجهات الم�ستفيدة فى الدول 

المختلفة، وا�سير بهذا الخ�سو�س الى ان العمل الخيري والن�ساني تطور فى دولة 

قطر خالل ال�سنوات الما�سية وانتقل نقلة نوعية حيث ا�سبح لدى الجميع ثقافة 

التعاون والعمل من خالل الجهات الر�سمية كجمعيات وموؤ�س�سات ومتابعة الم�ساريع 

التى يتبرعون بها من اجل ان�سائها وانجازها.

وبالتالى اختفت فى المجتمع الجهات غير الر�سمية او العمل الفردي الغير ر�سمي 

والذى كان يتم من خالل ا�سخا�س يزورون الدولة في موا�سم معينه كما ان عمل 

عبداهلل  بن  نا�سر  ال�سيد/  �سعادة  وت�سجيع  توجيه  على  بناء  تطور  قد  الدارة 

الحميدي وزير ال�سوؤون الجتماعية �سعت منذ عام 2009 وذلك بتطبيق احالل 

الخدمة الكترونية مكان الورقية، حيث تم ال�ستغناء عن العمل الورقي والنتقال 

للمرحلة اللكترونية لت�سهيل العمل واي�سال الخدمة للم�ستفيد في ا�سرع وقت عن 

طريق المرا�سالت اللكترونية بدون الحاجة الى مندوب، وا�سبحت المعاملة التي 

كانت تاخذ وقتا طويل لدرا�ستها، الآن ل تاأخذ على اأق�سى تقدير من يوم الى ثالثة 

ايام وتتم كل هذه المعامالت من خالل البريد اللكتروني.

ما هو عدد �لجمعيات و�لموؤ�ص�صات �لخا�صة �لعاملة فى قطر وهل هناك 

نية ال�صهار جمعيات �خرى؟ 

ان عدد الجمعيات والموؤ�س�سات الخا�سة الم�سجلة حاليا في قطر هو 23 جمعية 

وموؤ�س�سة خا�سة، من بينها )8( جمعيات وموؤ�س�سات خيرية، ولديها تعاون وم�ساريع 

فى اكثر من قرابة 80 دولة وهى عبارة عن م�ساريع تنموية واغاثية يتم تنفيذها 

بالتعاون مع جهات مثيلة لها في الدول الم�ستفيدة، وتتحمل الجمعيات والموؤ�س�سات 

الخا�سة القطرية كافة نفقات الم�ساريع التي يتم تنفيذها.

للت�سجيل  بطلباتها  تقدمت  خا�سة  وموؤ�س�سات  جمعيات   5( حاليا  يوجد  وكما 

وال�سهار، ويتم درا�ستها لدى الجهات المخت�سة في قطر.

ما هى طبيعة �لعلقة بين �الإد�رة و�لجمعيات �لعاملة في �لدولة؟

العالقة �سراكة وتعاون اأكثر منها عالقة رقابية على الجهة الم�ستفيدة لن نجاح 

العمل هو مرهون بالتعاون بين الدارة والجمعيات والموؤ�س�سات المعنية.

�سواء من جهتنا من حيث ال�سراف والرقابه و التنظيم لأعمالها واإيجاد القنوات 

الر�سمية لت�سهيل وتنظيم العمال والأن�سطة التى يقوموا بها، وذلك لت�سهيل دورها 

في الن�سطة التي تقوم بها لتنمية المجتمع مما ي�ساهم فى ت�سهيل العمل الم�سترك 

بين الدارة والجمعيات والموؤ�س�سات الخا�سة، وتجاوز الكثير من المور التى ت�سبب 

م�ساكل لدول اخرى فى هذا المجال .

* ما مدى �لتز�م �لجمعيات باأحكام �لقانون رقم )12( ل�صنة 2004 ب�صاأن 

�لجمعيات و�لموؤ�ص�صات �لخا�صة وما هى �لعقوبات �لتى تتخذها �الد�رة 

ب�صاأن �لمخالفات ؟

اليه  الم�سار  القانون  بتنفيذ احكام  الخا�سة ملتزمة  والموؤ�س�سات  الجمعيات  ان 

اعاله، لنها في ال�سا�س قامت من اجل تنمية المجتمع، واعتقد ان اول بند فى 

تنمية المجتمع وتنمية ال�سعوب هو حب الوطن واللتزام بالقوانين الجاري بها 

والموؤ�س�سات  الجمعيات  احدى  او  لموظف  فهم  �سوء  احيانًا  يحدث  وقد  العمل، 

اي�ساح  الى  ت�سعى  الدارة  وغالبا  ال�سحيحة،  بال�سورة  القانون  لفهم  الخا�سة 

او موؤ�س�سة بالزيارة  او قد يح�سل لدى جمعية  ا�سباب �سوء الفهم الذى ح�سل 

التى  الكفيلة  والطرق  حدثت  التى  المخالفات  ا�سباب  حول  والت�ساور  والجتماع 

ت�ساعدها فى حل وتجاوز هذه المخالفات وعدم تكرارها مرة اخرى لن الهدف هو 

التعاون لرفع قدرات هذه الجمعيات حتى ت�ستطيع القيام بالدور الماأمول والمنوط 

بها لتنمية المجتمع على الوجه ال�سحيح.

ما هي �أ�صباب عزوف �لقطريين للن�صمام للجمعيات ؟

اعتقد ان كل �سخ�س يهمه ال�ستقرار الوظيفى ويتمنى ل�سرته الف�سل من حيث 

ال�ستقرار والراتب والتقاعد وهذا المر للقطريين وغير القطريين وهنا اتوجه 

بال�سكر للجمعيات والموؤ�س�سات التى قدمت مقترحات لالدارة والوزارة لت�سجيع 

عمل القطريين فى هذا القطاع وال�سكر ل�سعادة وزير ال�سوؤون الجتماعية والعمل 

لإ�سراره وت�سجيعه على ا�سراك المواطنين فى هذا القطاع الهام والحمد هلل تم 

رفع التو�سيات الالزمة فى هذا الجانب والذى نتاأمل ان يرى النور قريبا .

 هل هناك �قتر�حات لتعديل قانون �لجمعيات و�لموؤ�ص�صات �لخا�صة مثل 

)فتح �لع�صوية لغير �لقطريين، تعديل �لر�صوم، ...�إلخ( ؟

هناك جهة ر�سمية لتطبيق القانون والجهة الم�ستفيدة والكل لديه مقترحات وهذا 

القانون لم ي�سل الى هذا الم�ستوى ال بعد ان تم اأخذ راأى الجهات الم�ستفيدة 

والجهات الم�سوؤولة عن تطبيقه ولن يقف القانون عند حد معين و�سيتم تطويره 

حتى ي�سل لقناعة وطموح الجميع .

 واتمنى في الم�ستقبل ان ي�سمل القانون نوع جديد من الع�سوية مثل ما اقترحها د. 

خالد الخاطر في اجتماعات �سابقه من قبل، ان يكون هناك ع�سوية منت�سبة ا�سوة 

بما هو موجود فى دول الخليج الخرى بحيث يمكن للجمعية او الموؤ�س�سة ال�ستفادة 

من ا�سحاب الخبرات الموجودة فى المجتمع القطري وغيره، واعطائهم ع�سوية 

انت�ساب للم�ساركة فى الن�سطة ولي�س لهم حق الت�سويت او النتخاب وبهذا ال�سكل 

نكون ا�ستفدنا من ا�سراك اكبر عدد ممكن من �سرائح المجتمع بغ�س النظر عن 

الجن�سية .

ما هو م�صتقبل �لجمعيات في دولة قطر؟

اتمنى ان ت�ستفيد الجمعيات الموجودة فى قطر من تجارب الجمعيات المثيلة فى 

دول العالم والمنظمات الدولية وال�ستفادة من البرامج التى تقدمها الكثير من 

المجتمع  موؤ�س�سات  قدرات  لرفع  المدنى،  المجتمع  لموؤ�س�سات  الدولية  الجهات 

المدنى والطالع على تجارب اخرى وهى بحد ذاته ثقافة اتمنى الهتمام بها، 

كما اتمنى من الجمعيات ان تعمل بطريقة متميزة وان تقوم على مبداأ التخ�س�س 

فى مجال معين ول تكون عبارة عن تكرار لتجارب موجودة فقط، بل بالعك�س تقوم 

على تقديم دور فريد فى اخت�سا�س معين وتكون نموذج لمثيالتها داخل المجتمع 

وخارجه خ�سو�سا فى العمل الخارجى لن الجمعيات التى تمار�س ن�ساطها خارج 

البالد عبارة عن �سفراء يمثلوا الدولة فى �سورتها ووطنيتها ورغبتها فى تقديم 

للمجتمع  الحقيقية  ال�سورة  ينقل  بحيث  الخرى  للمجتمعات  والتنمية  الخير 

القطرى 

ما هو تقيمك الد�ء جمعية �لمحا�صبين �لقطريين خ�صو�صا بعد مرور 

فبر�ير  �صهر  خلل  �النتخابات  و�جر�ء  �الد�رة  مجل�س  على  �صنو�ت   4

�لمقبل؟

مجل�س ادارة جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية يعتبر من ان�سط مجال�س 

العمل  خالل  من  هامة  انجازات  وحققت  الجمعية  على  مرت  التى  الإدارات 

الم�سترك بين الجمعية والوزارة وذلك من خالل الدورات والور�س التى نظمتها فى 

المجال المحا�سبى لتطوير المهنة واتمنى ان تكون الجمعية نموذج يحتذى به لدى 

باقى الجمعيات من خالل عمل �سراكات مع جميع فئات و�سرائح المجتمع
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ماهو �ملطلوب من 

�ملجل�س �جلديد 

للجمعية
  

ال�سم رقم الع�سوية ال�سفة

 55525388 اإ�سماعيل الإ�سماعيل  1 الدكتور / رجب عبداهلل رجب 
ع�سو جمل�س اإدارة

موؤ�س�س ع�سو   55821200 املال  الرحيم  عبد  حممود  اأحمد  علي   2
موؤ�س�س ع�سو   55544643 البوعينني  الأحمد  را�سد  جا�سم   3

4 زعفران جوهر فرج بخيت العبداهلل 55801700/55929221 
ع�سو موؤ�س�س

موؤ�س�س ع�سو   55888088 خليفة  اآل  نا�سر  مبارك  بدر   5
موؤ�س�س ع�سو   55535545 ال�سيد  جا�سم  ح�سن  �سليمان  اأحمد   6

موؤ�س�س ع�سو   55858054 معريف  الرازق  عبد  �سيخة   7
موؤ�س�س ع�سو   55506123 املحمود  مبارك  علي  فهد   8

ع�سو  55893635 الهيل  اأحمد  علي  ح�سة   9
ع�سو  55432741 العبيد  �سعيد  حممد  �سعيد  هدى   10

ع�سو  55510900 ال�سائغ  اهلل  عبد  علي  العزيز  عبد   11
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عـــالم المحـا�ســبة - الدوحـــة



حــوار: اأميــن �ســقر 

د.�ميان �صاحب ح�صني عبد�هلل حا�صلة على �لدكتور�ة فى 

�ملالية فى كلية �لدر��صات �لعليا باجلامعة �حلرة فى هولند� 

�حبت مهنة �ملحا�صبة وتفوقت فى هذ� �ملجال �ملهم و�ل�صعب 

فى نف�س �لوقت خ�صو�صا و�ن مو�صوع ر�صالتها يدور حول 

�نظمة �لرقابة للجهزة �لعليا للرقابة و�ملحا�صبة لدول 

جمل�س �لتعاون �خلليجى و�النظمة �لعاملية – در��صة مقارنة 

حتت ��صر�ف �ال�صتاذ �لدكتور �صعيد مفيد وكيل كلية �در�رة 

�العمال و�لت�صويق – جامعة جنوب �صيناء – جمهورية 

م�صر �لعربية فى ظل �فتقاد �خلليج �لعربى ملثل هذه 

�النظمة.

وفى حو�ر ملجلة عامل �ملحا�صبة �كدت �لدكتورة �ميان عبد�هلل 

وهى من �لقطريات �لقليلت �للتى ح�صلن على �لدكتور�ة 

فى هذ� �ملجال �همية تطوير �ملو�زنة �لتقليدية فى جميع 

�لدول �لعربية ودول جمل�س �لتعاون �خلليجى خ�صو�صا 

و�ال�صتعانة باملنظمات �لعاملية فى هذ� �ملجال وفيما يلى ن�س 

�حلو�ر:

ملاذ� تخ�ص�س �ملحا�صبة رغم �صعوبة هذ� �ملجال �لهام؟

بعد التخرج من اجلامعة ح�سلت على منحة فى الكويت عبارة عن دبلوم درا�سات 

بكتابة بحث  وقمت  للتخطيط  العربى  املعهد  فى  واملوازنات  التنمية  عليا فى جمال 

فى  التو�سع  احببت  لذلك  التنموية  اخلطط  متويل  فى  ودورها  العامة  املوازنة  عن 

هذا املجال ومن ثم قمت بتقدمي اطروحة املاج�ستري وكانت حول املوازنة العامة فى 

دولة قطر خالل ع�سر �سنوات ومن هنا ا�ستكملت درا�ستى وح�سوىل على الدكتوراة 

التى تت�سمنت كيفية اعداد موازنة بطريقة جديدة خمتلفة عن الطريقة التقليدية 

وتطوير الرقابة على املواونة وو�سع افكار جديدة للرقابة على املوازنة.

وكيف يتم �ال�صتفادة من �لر�صالة وتطبيقها فى قطر؟

يجب تطوير تطوير املوازنة التقليدية فى جميع الدول العربية ودول جمل�س التعاون 

امريكا  ففى  املجال  هذا  فى  العاملية  باملنظمات  وال�ستعانة  خ�سو�سا  اخلليجى 

وبريطانيا وماليزيا يتم تطبيق اأف�سل الطرق ملراقبة املوازنة وهنا يجب تطبيقها فى 

دول اخلليج لنه ل ميكن تطوير الرقابة فى الوقت الذى تكون فيه املوازنة تقليدية 

لذلك يجب تطوير العداد اول وبعد ذلك املوازنة وهناك فرق كبري بني املوازنات 

فى العامل الثالث واملوازنات فى الدول العاملية لذلك يجب تطبيق النظمة العاملية فى 

ال�ستفادة  الدول اخلليجية  بانه على  او�ست  الدرا�سة  ان  ..وا�سافت  العربى  عاملنا 

من جتارب الدول فى جمال حتديث املوازنة العامة وتطويرها مع مراعاة الظروف 

لو�ساع  واأفيد  اف�سل  هو  ما  يقدم  مزيج  خلق  اىل  تدعو  والتى  دولة  بكل  اخلا�سة 

الدولة وظروفها القت�سادية وم�ستوى ال�ساعداد التكنولوجى وامكانيات موظفيهم 

وامل�ساركة فى تفعيل قرارات املوؤمترات والجتماعات التى تعقدها املنظمات املهنية 

والبدء فورا فى التحول اىل موازنة الداء والبعد عن املفهوم التقليدى عند اعداد 

املوازنة العامة للدولة.

ما هو ر�أيك فى �لنظام �ملحا�صبى فى قطر؟

من  وال�ستفادة  الطريقة  هذه  تطوير  من  ولبد  تقليدى  قطر  فى  احلاىل  الو�سع 

التجارب العاملية وتطبيقها للح�سول على نتائج اأف�سل.

فى ر�أيك ما ��صباب عزوف �ل�صيد�ت عن �لعمل فى جمال �ملحا�صبة 

العمل املحا�سبى �سعب جدا وقد عانيت فى بداية م�سوارى الكادميى خ�سو�سا واننى 

كنت تخ�س�س ادارة اعمال والن اعمل خبري ماىل اول بادارة ال�سرائب – وزارة 

املالية كما ان عمل املدقق �سعب جدا ويحتاج اىل عمل طوال اليوم وهذا �سعب على 

الهام  املجال  هذا  فى  العمل  اىل  القطريات  املحا�سبات  ادعو  انىى  ال  القطريات 

التعليمى  م�سوارى  موا�سلة  اىل  اطمح  اننى  كما  قطر  فى  املحا�سبة  مهنة  لتطوير 

واحل�سول على الدكتوراة للمرة الثانية.
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متنت احل�سول على الدكتوراة 

للمرة الثانية .. د. اميان عبداهلل 

�سرورة تطوير 

الـمــــــوازنـة 

التقليـــديــة 

بدول التعـاون 

والبــدء فــورًا 

فى التحول اإىل 

مـوازنـة االداء



في  الجمعية  اأقامتها  احتفالية  في  القطرية  القانونيين  المحا�سبين  جمعية  د�سنت 

قطر  في  الح�سابات  ومدققي  للمحا�سبين  دليل  اأول  والتجارة،  الأعمال  وزارة  مبنى 

ي�سم 500 محا�سب ومدقق ح�سابات، بدعم من �سركة نعمة الراعي المالي للدليل. 

المحا�سبين  جمعية  اإدارة  مجل�س  رئي�س  الخاطر  نا�سر  بن  خالد  الدكتور  وقال 

الفعاليات  من  تعد  الحتفالية  هذة  اإن  الفتتاحية  الكلمة  في  القطرية  القانونيين 

المحا�سبة  مهنة  وتطوير  دعم  في  كبير  ب�سكل  ت�سهم  قد  اأنها  ن�سعر  التي  والأن�سطة 

في دولة قطر، م�سيرًا اإلى اأن فكرة اإ�سدار الدليل لي�ست جديدة على بع�س الدول، 

القانونيين  المحا�سبين  اإطار �سعي جمعية  واإنما هي ت�سدر لأول مره في قطر، في 

القطرية اإلى النهو�س والرتقاء بمهنة المحا�سبة والتدقيق في دولة قطر، من خالل 

اإ�سدار هذا الدليل الذي يحتوي على بيانات تف�سيلية للمحا�سبين والمدققين الذين 

يعملون في الدولة. م�سيفًا: اإن اأهداف هذا الدليل تاأتي لت�سهيل عملية التوا�سل بين 

المحا�سبين والمدققين من جهة، وبينهم وبين الموؤ�س�سات المنظمة لمهنة المحا�سبة 

والتدقيق بدولة قطر ودول مجل�س التعاون الخليجي وبقية دول العالم. ونوه الدكتور 

خالد الخاطر اإلى اأن دليل المحا�سبين في دولة قطر هو دليل �سوف ت�سدره جمعية 

بين  التوا�سل  عملية  ت�سهيل  بهدف  �سنوي،  ب�سكل  القطرية  القانونيين  المحا�سبين 

وتطوير  بتنظيم  المعنية  الجهات  وبين  الدولة من جهة  في  والمدققين  المحا�سبين 

دليل  اإعداد  فكرة  اأن  اإلى  الخاطر  الدكتور  واأ�سار  اأخرى،  جهة  من  المهنة  هذه 

المحا�سبين في دولة قطر كانت تراوده منذ اأيام الجمعية العلمية للمحا�سبة بجامعة 

قطر، ولكن لظروف محدودية الموارد ونق�س الجهاز الفني �سكلت عائقًا يحد من 

طموحات الجمعية العلمية نحو المزيد من الخدمات والإنجازات للمهنة والمهتمين 

بها. فال�سعوبات كثيرة والتطورات �سريعة مما يتطلب من الجهات التي تعنى بمهنة 

بكل  ور�سالتها  دورها  توؤدي  اأن  الجمعية  ومنها  دولة قطر  في  والمراجعة  المحا�سبة 

جدية واإخال�س، ولقد ان�سغلنا منذ البداية بالكثير من هموم المهنة في الدولة، ومن 

اأهمها القوانين والت�سريعات التي تنظم المهنة ولم يطراأ عليها الكثير من التعديل، 

اختيار  ومع  القطرية،  القانونيين  المحا�سبين  جمعية  اإن�ساء  قرار  �سدور  بعد  ولكن 

اأول مجل�س اإدارة لها في �سهر اأكتوبر من عام 2008، تم ت�سكيل لجنة للقيام بهذا 

الم�سروع المهم الذي �ساهم في اإيجاد ملتقى للمحا�سبين في الدولة.

جهود مميزة

واأ�ساف الدكتور خالد الخاطر: اإن قلة الإقبال من المحا�سبين كانت من التحديات التي 

واجهت اللجنة في اإ�سدار هذا الدليل بالرغم من ا�ستخدام كثير من الو�سائل والطرق 

لحثهم على الت�سجيل فيه. ومابذلته اللجنة من جهود متميزة في اإخراج هذا العمل 

المتميز الى النور يدعونا اإلى توجيه ال�سكر والتقدير اإليها،وفي الختام وجه الدكتور 

خالد بن نا�سر الخاطر رئي�س مجل�س اإدارة جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية 

الدليل من محا�سبين ومراجعين،  الم�ساركين في �سدور  اإلى جميع  الجزيل  ال�سكر 

الجمعية  اأن�سطة  لإنجاح  وم�ساندتها  لدعمها  المحا�سبة  مكاتب  الأخ�س  وعلى 

على  الدليل  لهذا  المالي  الراعي  نعمة  �سركة  اإلى  اأي�سًا  مو�سول  وال�سكر  المختلفة، 

مجل�س  اأع�ساء  الى  مو�سول  ال�سكر  وكذلك  للجمعية،  والمتميز  المتوا�سل  الدعم 

الإدارة على م�ساندتهم ودعمهم الكبير للم�سروع. واإلى الأ�ستاذ اأيمن �سقر وجريدة 

الجريدة. في  الفني  المركز  خالل  من  الدليل  طباعة  في  اأ�سهمت  "ال�سرق" التي 
الدليل االأول

المحا�سبين  جمعية  اإدارة  مجل�س  ع�سو  همام  بن  را�سد  ال�سيد  قدم  جهته  ومن 

على  الدليل،  اإعداد  ولجنة  الخاطر،  خالد  الدكتور  الى  ال�سكر  القطرية  القانونيين 

في  �سي�سهم  الذي  القانونيين،  للمحا�سبين  الأول  الدليل  لإ�سدار  المثمر  مجهودهم 

عملية التوا�سل بين المحا�سبين والمدققين والجهات المعنية بتطوير هذه المهنة. 

المحا�سبين  جمعية  �سعي  اإطار  في  اأي�سًا  ياأتي  ال�سنوي  الدليل  هذا  اأن  اإلى  م�سيرًا 

قطر  بدولة  والتدقيق  المحا�سبة  بمهنة  والرتقاء  النهو�س  اإلى  القطرية  القانونيين 

اأكانوا  �سواء  والتدقيق  المحا�سبة  بمهنة  المعنيين  وتمكين  الخ�سو�س،  وجه  على 

والتدريبية  والمهنية  العلمية  الإمكانات  من  ال�ستفادة  من  موؤ�س�سات  اأم  اأ�سخا�سًا 

للمحا�سبين والمدققين في الدولة.

عبداهلل  ح�سن  ماجدة  الأ�ستاذة  وقالت 

المحا�سبين  دليل  اإعداد  لجنة  من  الكواري 

الدليل  اإن  قطر:  في  الح�سابات  ومدققي 

يحتوي على بيانات 500 من المحا�سبين والمدققين على م�ستوى الدولة، لت�سهيل 

التوا�سل فيما بينهم وبين الموؤ�س�سات المنظمة لمهنة المحا�سبة والتدقيق  عملية 

العالمي،  الم�ستوى  على  الدول  وبقية  الخليجي  التعاون  مجل�س  ودول  قطر  بدولة 

م�سيرة اإلى اأن الدليل اأخذ الوقت والجهد من الجميع لإخراجه الى النور بال�سورة 

مجال  في  العاملين  والأخوات  الإخوة  الكواري  ماجدة  الأ�ستاذة  ودعت  المطلوبة. 

�سيتم  الذي  الدليل  من  القادم  العدد  في  الت�سجيل  اإلى  والمراجعة  المحا�سبة 

لإ�سافة  وكذلك  دوري،  ب�سكل  البيانات  تحديث  ل�سمان  �سنوي،  ب�سكل  اإ�سداره 

المحا�سبين  جميع  ي�سمل  الذي  الدليل  اإلى  الن�سمام  تود  التي  الجديدة  الأ�سماء 

والمدققين على م�ستوى الدولة، واأ�سافت الأ�ستاذة ماجدة: اإن جمعية المحا�سبين 

للح�سول  المجال  بهذا  المهتمين  اأو  المحا�سبين  الإخوة  من  الراغبين  �ست�ستقبل 

على ن�سخة من الدليل، وعليهم الح�سور الى مبنى وزارة الأعمال والتجارة الدور 

م�ساًء   8 الى   5 ال�ساعة  ومن  ظهرًا،   12 اإلى  �سباحًا   8 ال�ساعة  من  يوميًا   11
للح�سول على ن�سخة من الدليل.

اإنجاز مهم

المحا�سبين  دليل  اإعداد  لجنة  من  العبداهلل  �سليمان  �سباح  الأ�ستاذة  واأ�سارت 

ومدققي الح�سابات في قطر اإلى اأن هذا الدليل يعتبر الأول من نوعه على م�ستوى 

المحا�سبين  جمعية  اإدارة  مجل�س  اع�ساء  من  الجميع  فيه  �سارك  وقد  الدولة، 

القانونيين القطرية، وعلى راأ�سهم الدكتور خالد بن نا�سر الخاطر رئي�س مجل�س 

م�ستوى  على  والمدققين  المحا�سبين  لجمع  للجمعية  خطوة  اأول  و�سع  في  الإدارة 

دولة قطر في هذا الدليل، الذي �سوف ت�سدره الجمعية ب�سكل �سنوي بهدف ت�سهيل 

الجهات  وبين  جهة،  من  الدولة  في  والمدققين  المحا�سبين  بين  التوا�سل  عملية 

المعنية بتنظيم وتطوير هذه المهنة من جهة اأخرى..

المركز الفني بـ "ال�سرق"

اأحمد  الزميل  بتكريم  الخاطر  نا�سر  بن  خالد  الدكتور  قام  اأخرى  ناحية  ومن 

بجهود  م�سيدًا  "ال�سرق"  جريدة  في  الفني  المركز  من  عبدال�سالم  م�سطفى 

ال�سيد اأيمن دياب مدير المركز الفني، كما اأ�ساد بجهود الم�سممين محمد عبا�س 

واأحمد م�سطفى بالمركز الفني ودورهم في الإخراج الفني للدليل الأول لجمعية 

المحا�سبين القانونيين القطرية، ومجلة عالم المحا�سبة واإ�سافة اللم�سات الجميلة 

للدليل من خالل الجهود التي بذلها فريق العمل لإخراج الدليل والمجلة بال�سورة 

المطلوبة، وعلى النحو الأمثل، وبطريقة اأ�سهمت باإبراز محتويات الدليل، حيث كان 

لهم دور كبير في جمع البيانات والت�سورات التي و�سعوها وتم تنفيذها في المركز 

الفني في جريدة "ال�سرق".
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بعد تد�سين اأول دليـل للمحا�سبين ومدققـي الح�سابـــات فـي قطـر 

بدء العمل في دليل المحا�سبين الثاني 

الدوحة- عالم المحا�سبة
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نظمت جميعة �لمحا�صبين �لقانونيين �لقطرية ندوة بعنو�ن 

حا�صر  �لمحا�صبي  و�لتلعب  �لح�صابات  مر�جع  "م�صوؤولية 
فيها د. محمد �آل عبا�س �لمدير �لتنفيذي لهيئة �لمحا�صبة 

و�لمر�جعة لدول مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية

وقال د. �ل عبا�س خلل �لندوة �نه كلما تعر�صت �الأ�صو�ق 

�لمالية للنتكا�صات �لخطيرة وكلما �نك�صفت �ل�صركات على 

مخاطر �الإفل�س تظهر �الأ�صئلة حول م�صوؤوليات �لمر�جع 

�لخارجي ويتجدد �ال�صتفهام عن فجوة �لتوقعات. 

و�أ�صتعر�س رحلة م�صوؤولية �لمر�جع �لخارجي حتى 

�لتطور�ت �لحديثة �لتي �أفرزتها �النهيار�ت �لكبيرة لعدد 

من �ل�صركات �لعالمية في مطلع �لقرن �لحادي و�لع�صرين 

مع عر�س لـ 3 حاالت د�ر�صة تعر�صت م�صوؤولية �لمر�جع 

�لخارجي فيها للنك�صاف عند ممار�صته لحكمه �لمهني. 

و�أ�صاف �ن �لقو�ئم �لمالية عبارة عن لوحة فنية عن �ل�صركة 

و�أد�ئها، لكن ال �أحد في �لحقيقة يعرف �ل�صركة �أو �أد�ءها 

�أكثر من �أولئك �لذين ر�صمو� تلك �للوحة، و�لق�صية �الأهم 

هي �أننا ال نرى �أد�ء �ل�صركة - وال ن�صتطيع ذلك - حتى 

نحكم على �صدق �لقو�ئم �لمالية ومن هنا ظهرت م�صكلة 

�لوكالة �لتي ت�صتند عليها مهنة �لمر�جعة لتف�صير �لطلب 

و�لبقاء. 
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فى محا�سرة نظمتها جميعة المحا�سبين القانونيين القطرية

د.اآل عبا�س: االإدارة يمكنها اأن تفعـل 

مـا تريـد فقـط الأجــل م�سـالحها 
�أيمن �صقر 

ال�سركات  وانهيار  1929م  عام  العالمية  الك�ساد  اأزمة  بعد  اأنه  الى  واأ�سار 

ب�سكل  المراجعة  م�سوؤوليات  مفاهيم  تطورت  الأزمة  تلك  فيها  ت�سببت  الذي 

كبير واأ�سبح المراجعون معر�سون للمقا�ساة من اأطراف ثالثة لم تكن �سمن 

عملية التعاقد الرئي�سة، اأطراف كل ما فعلته هو قراءة تقرير المراجع وقرارات 

ا�ستثمارية اتخذت بناء على ذلك التقرير. 

وقال انه منذ ذلك الحين وهناك بون �سا�سع في وجهات النظر بين المراجعين 

اكت�ساف  على  المراجع  قدرة  حول  يدور  اختالف  القت�سادي،  والمجتمع 

من  ويتوقع  يطالب  القت�سادي  فالمجتمع  المالية.  القوائم  في  والخطاأ  الغ�س 

المراجع ك�سف جميع الأخطاء بل وعليه ذلك لكن عملية المراجعة – في نظر 

المراجعين – هي عملية محدودة بتكاليف ووقت ولي�س في ال�ستطاعة على اأية 

حال مراجعة جميع م�ستندات ووثائق ال�سركة فاإذا اأ�سفت اإلى ذلك اأن المعايير 

المحا�سبية التي تقوم عليها القوائم المالية تقدم مجال رحبا من الأرقام التي 

تخ�سع لتقديرات اإدارة ال�سركة اأو لتثمين من ال�سعب الجزم بم�سداقيته فاإن 

النتيجة هي قوائم مالية غير مثالية ولي�ست مراآة حقيقية لكل ما ح�سل لل�سركة 

خالل الفترة الما�سية بل هي اأقرب تقدير ممكن للواقع. 

القرار اال�ستثمارى 

الذي  ال�ستثماري  القرار  اأن  المراجع هي  ق�سوة على  الأكثر  الم�سكلة  ان  واأكد 

بينما  الما�سي،  ولي�س  بالم�ستقبل  يتعلق  قرار  ف�سله  على  المراجع  يحا�سب 

اإحدى  اإنها  م�ستقبال  ولي�س  ما�س  عن  تتحدث  دققها  التي  المالية  القوائم 

ل�سنة.  ال�ستمرار  على  ال�سركة  قدرة  وهي  اإل  المراجعة  في  ال�سائكة  الق�سايا 



اإن القوائم المالية التي تعدها اإدارة ال�سركة تدعي - فيما تدعيه - اأن ال�سركة 

من  لأن  الأهمية  غاية  في  المعلومة  هذه  مقبلة.  ل�سنة  ال�ستمرار  على  قادرة 

ال�ستثمار  �سنة من  اعتباره  في  ي�سع  اإقرا�سها  اأو  ال�سركة  في  ال�ستثمار  يقرر 

ثم يقوم بتقييم موقفه ال�ستثماري وقدرة ال�سركة على �سخ النقد. كيف يطمئن 

الم�ستثمر الجديد على اأن ال�سركة �ستمنحه �سنة على الأقل ليقيم ا�ستثماراته. 

وقال اإن القوائم المالية التي ت�سدر ومعها تقرير مجل�س الإدارة وتقرير المراجع 

الذي يتوجها تمنح الثقة في بقاء ال�ستثمارات اآمنه في ال�سوق ل�سنة كاملة. نعم 

يتخذ  قد  لذا  وهذا طبيعي  للتغير  ال�سنة  النقدية خالل  التدفقات  تتعر�س  قد 

الم�ستمر قرارا بالخروج من �سهم ال�سركة لكن هذا الخروج يتم بطريقة �سهلة 

ال�سركة  ت�ستطع  لم  لو  لكن  لل�سهم  رائجة  �سوق  وهناك  وطلب  عر�س  فهناك 

ال�ستمرار فاإنها �ستعلن الإفال�س اأو يتم تعليقها من التداول وتفقد �سوقها ولن 

يبقى للم�ستثمر وقت كاف و�سيخ�سر جميع ا�ستثماراته في لمح الب�سر.

المراجع  تقرير  ياأتي  جدا  الخطرة  ال�ستثمارية  البيئة  هذه  في  انه  واأ�ساف 

�سراء  قرار  بالتالي  ال�ستمرار،  على  ال�سركة  قدرة  معلومة  على  ثقة  لي�سفي 

ال�سهم. ثقة قد يقا�سى عنها اإذا لم يقدرها المراجع حق قدرها. 

المراجعة  على  يعتمدون  الم�ستثمرين  اأن  هي  تعقيدا  الأكثر  الق�سية  اإن  واأكد 

اإليه  نظرتهم  من  اأكثر  الخاطئة  ال�ستثمارية  القرارات  �سد  تاأمين  ك�سركة 

نظرية  اإنها  المحا�سبية  المعلومات  في  والأخطاء  الغ�س  لكت�ساف  كمراجع 

التاأمين التي بداأت تجد رواجا كبيرا في الأبحاث ذات العالقة بالمراجعة هذه 

النظرة تجعل المراجعين معر�سين لمخاطر ج�سيمة وعليهم فعال اتخاذ الحذر 

الأزمات  زمن  في  وخا�سة  ال�ستمرار  على  ال�سركة  قدرة  تقييم  عند  ال�سديد 

المراجعين  يقبله  ما  بين  التوقعات  فجوة  م�سكلة  فاقم  هذا  كل  القت�سادية. 

الخارجيين كم�سوؤولية عن اأعمالهم وبين ما يطالب به المجتمع.

م�سوؤوليات المراجع الخارجي 

وقال انه قبل الك�ساد العالم 1929م كان هناك طلب اختياري على خدمات 

المراجع الخارجي ثم اأ�سبح اإلزامي بعد ذلك التاريخ مع �سدور قانوني الأوراق 

المالية  1934م و الذي تم بموجبهما ت�سكيل هيئة الأوراق   ،1933 المالية 

ظهرت  اإلزاميا  القانون  المراجع  تعيين  اأ�سبح  اأن  وبعد   SEC الأمريكية 

العالمي  الك�ساد  فترة  تلت  الفترة  اأن  القول  ويمكن  م�سوؤولياته،  حول  الأ�سئلة 

تميزت بهيمنة المهنة )كمهنيين( في تقرير مهام وم�سوؤوليات المراجع وذلك 

من خالل هيئاتهم المهنية والتي ت�سدر المعايير الخالقة والمهنية التي يجب 

عليهم تتبعها عند تنفيذ عملية المرجعة. ويمكن تق�سيم هذه المرحلة اإلى التي:

ق�سايا للتالعب المحا�سبي 

و�سركة  انرون  �سركة  المحا�سبي في كل من  التالعب  ال عبا�س  د.  وا�ستعر�س 

بي�سة و�سركة »اأوليمبو�س« 

واأن  م�سالحها،  لأجل  فقط  تريد  ما  تفعل  اأن  يمكنها  الإدارة  اأن  الى  ولخ�س 

تخفي قراراتها ال�سيئة ومغامراتها باأموال الم�ستثمرين، واأنها م�سكلة ثقافية في 

المالية تتطور وتتعقد،  القوائم  اإخفاء الخ�سائر وتجميل  واأن عملية  ال�سركات، 

التواطوؤ  واأن  الت�سرفات  هذه  مثل  تمنع  قد  لل�سركات  الجيدة  الحوكمة  واأن 

محتمل حتى من قبل اأطراف متعددة، والتكاء على المبادئ فقط لن يمنع مثل 

هذا التواطوؤ. 

اأن  بعد  وخا�سة  المراجع  م�سوؤوليات  تفاقم  اإلى  حتما  ي�سير  ذلك  كل  اإن  وقال 

اأ�سبح م�سئول عن الغ�س والأخطاء الجوهرية، اأن ت�سميم عملية المراجعة يجب 

اأن يبداأ دائما بع�سف ذهني يت�سمن درا�سة عن بيئة الأعمال التي تعمل فيها 

ال�سركة الآن ومدى تاأثر اأرباح ال�سركة وا�ستثماراتها بهذه البيئة ومن ثم التنبوؤ 

بالتالعب الذي قد تنتهجه الإدارة لتفادي التاأثيرات ال�سيئة على قوائمها لمالية. 

لذلك يجب على المراجعين التنبه لو�سع وم�ستوى الحوكمة في ال�سركات فهذا 

�سامل  توثيق  مع  ذلك  كل  توثيق  يجب  التالعب  على  الإدارة  قدرة  على  موؤ�سر 

لفح�س نظام الرقابة الداخلية وتعر�سه لالختالل. 

القـرار اال�سـتثماري الـذي يحا�سـب المراجـع 

على ف�سـله يتعـلق بالم�ستقـبل ولي�س الما�سي 
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اأهمية الموارد الب�سرية وقيمتهام

الدائم  و�سعيه  الموؤ�س�سة  في  المدير  دور  تعاظم  اأدى 

لتح�سين نوعية الخدمة، اإلى الهتمام بالموارد الب�سرية، 

تحقيق  على  يعمل  بما  واإيجابية  فعالة  بطريقة  واإدارتها 

م�سلحة الموؤ�س�سة والعاملين فيها والمجتمع الذي تمار�س 

فيه الموؤ�س�سة ن�ساطها .

الهتمام  اإلى  بالموؤ�س�سات  اأدت  التي  العوامل  اأهم  ومن 

بالموارد الب�سرية :ـ

�سمن  من  رئي�سة  مكانة  الب�سري  العن�سر  اإحتالل   -

الأ�سول ذات التاأثير الجوهري على الإنتاجية .

الب�سرية  الموارد  من  الحتياجات  توفير  اأهمية  ظهور   -

مع  المنا�سب،  بالعمل  واإلحاقهم  المنا�سب  بالوقت 

وا�ستخدامها  و�سيانتها  وتطويرها  تنميتها  على  العمل 

ال�ستخدام الأف�سل .

- ظهور التحديات التكنولوجية وتطويرها والرغبة في تطوير الإنتاجية وزيادتها مما 

حتم الهتمام بالح�سول على قوى عاملة ذات مهارة وكفاءة عالية .

- �سغوط الموؤثرات البيئية الخارجية، القانونية ونقابات العمال و�سوق العمل .

مفهوم المحا�سبة عن الموارد الب�سرية

1. كثرت البحوث والتجارب في مجال المحا�سبة عن الموارد الب�سرية بهدف و�سع 
النظريات والطرق المحا�سبية عن الأ�سول الب�سرية وقد عرفت لجنة المحا�سبة 

المفهوم  هذا  الأمريكية  المحا�سبين  جمعية  عن  المنبثقة  الب�سرية  الموارد  عن 

باأن )المحا�سبة عن الموارد الب�سرية هى عملية لتحديد وقيا�س البيانات الخا�سة 

عن الموارد الب�سرية وتو�سيل هذه المعلومات للجهات المعنية( وهذا ي�سمل كمية 

ومالية .

والتنمية  والتدريب  التوظيف  عمليات  على  الأموال  من  الكثير  الموؤ�س�سات  تنفق   .2
ا�ستثمارية  تكاليف  تمثل  حقيقتها  في  نفقات  وهى  لديها.  للعاملين  وال�سيانة 

ب�سرية ولي�ست م�سروفات جارية ح�سب المفهوم المتعارف علية، ومن ثم تعالجها 

الموؤ�س�سات في ح�ساباتها ال�سنوية على اأنها م�سروفات جارية تقوم بتحميلها على 

في  تاأخذ  اأن  ودون  التقليدية،  المحا�سبة  لمفاهيم  وفقًا  الجارية  المالية  الفترة 

اعتبارها ا�ستفادة الفترات المالية القادمة من خدمات هذه الوظيفة، مثلها مثل 

الأ�سل الثابت الذي نجد اأن الموؤ�س�سات تقوم بر�سملة تكاليف �سراءه على عدد من 

ال�سنوات المالية وتحمل كل فترة مالية )وفقًا لقاعدة ال�ستحقاق( بن�سيبها من 

م�سروفات ال�ستهالك له .

المركز  في  البيانات  وعر�س  المالية  النتائج  قيا�س  لعمليات  ت�سويه  اإلى  يوؤدي  مما 

المالي بنهاية الدورة المالية .

اإلى الهتمام  الموؤ�س�سة  الب�سري على م�ستوى  المال  راأ�س  اأهمية  تزايد  اأدى  لقد   .3
القيام  الرئي�سية  واجباته  يكون  ب�سرية(  موارد  )اخت�سا�سي  وظيفة  باإيجاد 

والقيام  الب�سرية  الموارد  على  والمحافظة  والتطوير  والتنمية  التخطيط  بمهام 

اأهمية  اأكثر  م�سوؤوليات  �سك  بال  وهى  الإدارة  لم�ستويات  والمر�سد  النا�سح  بدور 

واأعلى اإ�ستراتيجية من المهام الرئي�سية لوظيفة )اخت�سا�سي اأفراد( المنح�سرة 

م�سوؤولياته في اأعمال التعيين والتدريب واإدارة نظم الرواتب والعالقات الإن�سانية. 

والإر�ساد  الن�سح  تقديمه  في  الب�سرية  الموارد  اخت�سا�سي  تنفيذ  على  الأمثلة  وفي 

للم�ستويات الإدارية :ـ

الوظيفي  ال�سلم  اأول  في  لالأفراد  وتعيينه  للموؤ�س�سة،  الأجدى  هو  ما  بين  المقارنة 

اأو التعيين من خارج الموؤ�س�سة بكفاءات وخبرات  وتدرجهم حتى الم�ستويات العليا، 

عالية للم�ستويات المنا�سبة .

بهدف  الك�ساد  فترات  في  العاملين  بع�س  ال�ستغناء عن  للموؤ�س�سة،  الأجدى  وما هو 

التوفير، اأو الحتفاظ بهم حتى انتهاء الخدمة حفاظًا على راأ�س المال الب�سري .

البيانات  اإجراء درا�سته وعر�س  الب�سرية في  الموارد  �سيعتمد اخت�سا�سي  بال �سك 

على متخذي القرار، على نظام محا�سبة الموارد الب�سرية المت�سمن نماذج ومقايي�س 

كمية وو�سفية تقوم ببيان اأثر اإ�ستراتيجيات الإدارة للموارد الب�سرية على تكلفة وقيمة 

الأفراد .

وقيا�س  تحديد  في  الب�سرية،  الموارد  عن  المحا�سبة  نظام  ودور  المحا�سب،  دور 

تكاليف ن�ساط الح�سول على الموارد الب�سرية:

فتحت محا�سبة الموارد الب�سرية بمفاهيمها الحديثة، اأمام المحا�سب اأربع مجالت 

لخدمة الإدارة، عن طريق م�ساعدتها في مهام التخطيط والرقابة والتقييم واإتخاذ 

القرارات، وذلك بقيامه باأداء مهام واأن�سطة من خالل اإ�ستخدامه نظم المعلومات 

اإعداد  اأغرا�س المحا�سبة الإدارية في  باإعداد بيانات ومعلومات تخدم  التي تقوم 

والتي  والرقابة،  للتخطيط  الالزمة  المعلومات  المت�سمنة  الداخلية  التقارير 

.............................

اإ�ستملت على عمليات فرعية وجزئية لمقابلة الإحتياجات الحالية  الأن�سطة  وهذه 

والم�ستقبلية الالزمة لتدعيم القوى العاملة بالموؤ�س�سة وهي باخت�سار:

- ن�ساط التخطيط الكمي لالإحتياجات من القوى العاملة )جانب الطلب(.

- ن�ساط التخطيط بتحديد م�سادر الح�سول على القوى العاملة )جانب العر�س(.

- ن�ساط المقارنة بين الطلب والعر�س من القوى العاملة.

- ن�ساط التخطيط لإحتمالت مواجهة عجز اأو فائ�س القوى العاملة.

وفي كل هذه الإجراءات تلعب المحا�سبة عن الموارد الب�سرية دورًا مهمًا من خالل 

البدائل والتحويالت  اإمداد متخذي القرار بالمعلومات المنا�سبة، وقيا�س تكاليف 

لمواجهة العجز والفائ�س وبيان تكاليف الفر�س البديلة باإعداد تقارير للموازنات 

المالية التقديرية والموازنات المعيارية لجميع الأن�سطة والعمليات التي �ستنفذ في 

�سبيل الح�سول على الموارد الب�سرية.

والتدريب  التوظيف  و�سائل  واأن�سب  لأ�سلح  التف�سيلية  التكاليف  بقيا�س  تقوم  كما 

والتنمية للموارد الب�سرية بما يكفل الح�سول على اأعلى عائد باأقل التكاليف. كما 

المتوقعة  الإ�ستثمارات  قيمة  تقدير  في  الب�سرية  الموارد  محا�سبة  نظام  ي�ساعد 

وتحديد الإنفاقات المقترحة لل�سنة المالية الجارية واأ�س�س ومعدلت التوزيع على 

المتوقع  العائد  الب�سرية وقيا�س  للموارد  ال�ستنفاذ  الم�ستفيدة ومعدلت  الأطراف 

ومقارنته ببرامج التدريب والتنمية.

االإنتقادات على محا�سبة الموارد الب�سرية

يرى البع�س اأن ر�سملة التكاليف في المحا�سبة عن الموارد الب�سرية على عدد من 

ال�سنوات �ستتخذ زريعة للتالعب في المكا�سب والتاأثير على �سافي الأرباح.

واإن كان هذا الإعتقاد �سحيح اإل اأنه لي�س بذا اأهمية للدرجة التي تمنع من اإظهار 

�سيا�سة  اأن  كما  المالية،  القوائم  �سمن  الب�سرية  للموارد  المحا�سبية  المعلومات 

التالعب  تمنع  التي  الأ�س�س  من  �ستكون  المالية  التقارير  و�سع  عند  الإف�ساح 

بالقوائم المالية.

في  لأن  المالية  القوائم  الب�سرية �سمن  الأ�سول  الآخر عر�س  البع�س  يرف�س  كما 

ذلك معاملتهم على اأنهم اأ�سول مملوكة للموؤ�س�سة وهذا مرفو�س لإعتبارات اإن�سانية 

والرد على ذلك باأن عر�س الموارد الب�سرية �سمن القوائم المالية هو لبيان قيمة 

خدماتهم التي تعتبر من الأ�سول الغير ملمو�سة ولي�س الأفراد بحد ذاتهم، وبالتالي 

تعامل خدماتهم على اأنها اإ�ستثمارات.

املحا�سبـة 

عن املوارد 

الب�سـرية
محمد الزبيدي

محا�سب قانوني
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The recent corporate collapses around the world and 
the Global Financial Crises raise questions about the 

efficacy of governance in corporations. However, to date, 
the general impression about corporate governance 
is thatitincreases financial information disclosure, 
improves the quality of reporting and contributes to 
the reduction of information asymmetry between 
firm insiders and capital providers. Furthermore, good 
corporate governance is expected to facilitatethe 
monitoring of management and mitigate agency 
conflicts amongst corporate stakeholders. As a 
result, many believe that implementing corporate 
governancepractices shouldenhance decision making 
quality, thereby contributing to the prevention of future 
corporate crises. In an effort to examine the supposed 
benefits of corporate governance,I along with colleagues 
in Australia, set out to investigate whether corporate 
governance impacts debt contracting relationships. The 
focus was on borrowing parameters such as the access 
and demand for debt, as well as the cost of debt within 
an Australian context where private debtis the primary 
source of debt financing. 

We conducted three different studies, which were 
later published in international journals. The first 

study examined the relationship between corporate 
governance and the access to interest bearing debt. 
The research stressed the importance of studying the 
impact of corporate governance on the company’s 
ability to contract debt. We estimated a probit regression 
model to test theabove-mentioned relationship on 
1,228 publicly listed companies in Australia. We found 
that companies with better corporate governance have 
a higher likelihood of accessing interest bearing debt. 
However, upon further analysis, we found that resource 
(mineral and mining) companies that implement 
governance practices, stand to gain the most, in term 
of accessing interest bearing debt, when compared to 
other companies.

The second study focused on how corporate 
governance, via reduction in default risk, differentially 

impacts the demand for private and public debt. We were 
motivated to investigate this by the specific nature of 
Australia’s corporate debt market, which is dominated by 
private debt. This type of interest bearing debt requires 

a third party intermediary to facilitate the contracting 
process between lenders and borrowers. This is seen by 
many as a monitoring role which serves as an alternative 
form of control and thus mitigates the demand for 
formal corporate governance mechanisms. On the other 
hand, public debt is characterised by high information 
asymmetry, thus the potential for corporate governance 
to mitigate this effect is more obvious. We estimate a 
two-stage least squares regression model on 595 publicly 
listed Australian companies. The first stage of the analysis 
tested the impact of governance on default risk, whilst 
the second stage examines the influence of default risk 
on private and public debt. Our results suggest that 
higher levels of corporate governance reduce default 
risk, thereby increasing the demand for all debt types. 
However, the impact of governance is noted to be greater 
for private debt relative to public debt.

The third study took on the relationship between 
corporate governance and cost of debt. We made 

an assumption that corporate governance bridges the 
information gap, improves the likelihood of monitoring 
management and increases the disclosure of value-
relevant information, which in turn reduces the cost 
of debt. The focus of our investigation was on the 
cost of private and public debt for a sample of 560 
Australianpublicly listed firms. The regression results 
indicate that corporate governance lowers cost of debt. 
Furthermore, when we split the sample into private and 
public debt companies, we find that the cost of public 
debt is more sensitive to corporate governance relative 
to private debt.

Corporate governance is increasingly gaining attention 
from market regulators. However, the question that 

is often asked by academics and practitioners alike is 
whether the benefits of corporate governance outweigh 
the costs. The three studies, which I participated in, 
clearly show that governance, at varying degrees, 
increases the overall access to interest bearing debt, 
reduces default risk, increases demand for private debt 
and reduces the cost of debt. Further studies are needed 
to examine whether corporate governance will yield 
beneficial results in other international markets such as 
the Gulf Cooperation Council (GCC), in general and Qatar, 
in specific.

The Efficacy of 
Governance in 
Corporations Dr. Husam Aldamen

Assistant Professor of Accounting 
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في  ياأخذ  اأن  يجب  ولكنه  الداره  اأمانة  المراجع عدم  يفتر�س  اأن  يجب  ول 

اعتباره احتمال عدم اأمانتها.

وي�سير مفهوم التاأكيد المنا�سب اإلى اأن المراجع لي�س �سمانا ل�سحة القوائم 

في  المزاعم  كافة  اأن  من  التحقق  عن  م�سوؤل  المراجع  كان  المالية.فاإذا 

القوائم المالية �سحيحة اإلى وحدة العملة الواحدة �ستزيد حجم المتطلبات 

اإلى حد  اأداء وظيفة المراجعة  من الدله واأي�سا التكلفة الناتجة عنها عند 

غير مقبول اقت�ساديا.

القوائم  في  تحريفات  ظهور  عند  مثاليه  دفاع  و�سيلة  اإتباع  للمراجع  يمكن 

وفقا  تنفيذها  تم  قد  المراجعة  اأن  في  وتتمثل  اكت�سافها،  يتم  لم  المالية 

لمتطلبات معايير المراجعة المتعارف علها.وتحفظاته التي يراها على اإبداء 

راأيه المهني.

م�سوؤولية الداره

اختيارا  م�سوؤولية  عاتقها  على  يقع  الداره  اأن  بجالء  المهني  الفكر  يو�سح 

ل�سيا�سات المحا�سبية المالئمة والحفاظ على رقابه داخليه جيده، واإعداد 

القوائم المالية على نحو عادل، وان ذلك كله لي�س من م�سوؤولية المراجع.

تحتوى التقارير ال�سنوية لل�سركات المدرجة بال�سوق المالي على فقرة تو�سح 

المـراجـعة بين 

م�سوؤولية المراجع 

وم�سوؤولية االإدارة

التقرير  الم�ستقل كجزء من  الح�سابات  م�سوؤولية الداره وعالقتها بمراقب 

الم�ساهمين  على  ويوزع  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  تالوته  يتم  ال�سنوي 

والجمهور وتحدد الفقرة الأولى من هذا التقرير م�سوؤولية الداره عن عدالة 

القوائم المالية. وت�سف الفقرتين الثانية والثالثة الرقابه الداخلية بال�سركة 

دور  فت�سف  الرابعة  األفقره  اأما  فيها  الداخلية  المراجعة  اإدارة  ووظيفة 

المراجع الخارجي في ال�سركة. وتو�سح الفقرة الخيره دور لجنة المراجعة 

وعالقتها بمكتب المراجعة والمعايير التي اإعداده وفقا لها.

القوائم  في   ) المزاعم   ( الت�سورات  عدالة  عن  الداره  م�سوؤولية  وتتعلق 

الماليه وتحديد مدى الإف�ساح ال�سروري في القوائم الماليه.

الماليه والمالحظات  القوائم  اإعداد  الرغم من م�سوؤولية الداره عن  وعلى 

التي ترفق بها فمن المتعارف عليه اأن يعد المراجع م�سوده للقوائم المالية 

اإلى العميل اأو اأن يقدم مقترحات للتعديل فيها. وفى حالة اإ�سرار الداره على 

المدى الذي يراه لالإف�ساح في القوائم المالية والذي يعد مقبول من قبل 

اأو ين�سحب  اأو مقيدا  اأن ي�سدر تقريرا �سلبيا  اإما  للمراجع  المراجع، يمكن 

عقد  في  �سراحة  المو�سوع  هذا  اإلى  ي�سار  اأن  ويجب  المراجعة  عملية  من 

المراجعة الذي يتم اإعداده بناءا على تكليف ال�سركة لمراجع الح�سابات.

وعلى �لرغم من �لمر�جع ال يعد �صامنا لعد�لة �لقو�ئم �لمالية تقع على �لمر�جع م�صوؤولية 

�أ�صا�صيه في �إبلغ �لم�صتخدمين عن ما �أذ� كانت �لقو�ئم �لمالية قد تم �إعد�دها على نحو 

منا�صب و�إذ� �قتنع �لمر�جع �أن �لقو�ئم �لمالية غير عادله �أو لم ي�صتطع �لتو�صل �إلى ر�أى ب�صبب 

نق�س �الدله �أو وجود ظروف ما يقع على �لمر�جع م�صوؤولية �إخبار �لم�صتخدمين بذلك في 

تقرير �لمر�جعة طبقا لنوع �لتقرير �لذي �صي�صدره وتتطلب معايير �لمر�جعة من �لمر�جع �أن 

ي�صمم برنامج �لمر�جعة للتو�صل �إلى تاأكيد منا�صب الكت�صاف �لتحريفات �لجوهرية في �صوء 

مفهوم �الهميه �لن�صبية في �لقو�ئم �لمالية و�أكثر من ذلك يجب على �لمر�جع �أن يخطط 

ويوؤدى �لمر�جعة من خلل �صلوك يت�صم بال�صك �لمهني في كافة مر�حل �لمر�جعة.

د. ح�صن �ل�صادي
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حوكمة �ل�صركات �أن هذ� �لم�صطلح بد�أ ينت�صر مع �نهيار �لبور�صات في �صرق �أ�صيا في �لت�صعينات و�أنت�صر في �لعالم و�أخذ 

يردده كبار �لم�صئولين في دول �لعالم بعد �نهيار �صركة �لطاقة �الأمريكية �رنون في �صنة 2002، و�لحوكمة هي تنظيم 

�لعلقة بين �الأطر�ف �لرئي�صية في �ل�صركة وهم: �لم�صاهمين ومجل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية و�أ�صحاب �لم�صالح. 

وقد ذكرت منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية تعريفاً لحوكمة �ل�صركات باأنها "ذلك �لنظام �لذي يتم من خلله 

توجيه و�إد�رة �ل�صركات، ويحدد من خلله �لحقوق و�لم�صوؤوليات بين مختلف �الأطر�ف مثل مجل�س �الإد�رة و�لمديرين 

و�لم�صاهمين وغيرهم من �أ�صحاب �لم�صالح، كما �أنه يحدد قو�عد و�إجر�ء�ت �تخاذ �لقر�ر�ت �لمتعلقة ب�صوؤون �ل�صركة، 

وكذلك تحديد �لهيكل �لذي يتم من خلله و�صع �أهد�ف �ل�صركة وو�صائل تحقيقها و�آليات �لرقابة على �الأد�ء"

مما �سبق يت�سح بان الحوكمة هي تنظيم العالقة بين عدة اأطراف وحتى تكون 

العالقة قائمة على اأ�س�س يجب و�سع معايير اأو قوانين اأو نظام يحدد واجبات 

كل طرف وحقوقه.

وترجع اأهمية حوكمة ال�سركات لعدة عوامل منها على �سبيل المثال:

بالغ  اهتمام  النا�سئة  بالأ�سواق  العاملة  ال�سركات  حوكمة  قواعد  تلقت    •
الموؤ�س�سات  ا�ستثمارات  حجم  وزيادة  العولمة  نتيجة  الم�ستثمرين  من 

الأجنبية في تلك الأ�سواق لذلك فاإن قرار ال�ستثمار من قبل الموؤ�س�سات 

لل�سركة،  اإدارة كفء  تواجد  الأجنبية في �سركة ما، ل يقت�سر فقط على 

اإدارة  قبل  من  الحوكمة  قواعد  تطبيق  بمدى  اأي�سا  الم�ستثمرون  يهتم  بل 

تلك ال�سركة، حيث اأو�سح التقرير ال�سادر من معهد التمويل الدولي  اأن 

تدفقات ال�ستثمارات لالأ�سواق النا�سئة قد انخف�ست من 169مليار دولر 

اأمريكي في عام 2000 اإلى 115 مليار دولر اأمريكي في عام 2001 

اإلى  التدفقات  تلك  في  النخفا�س  هذا  يرجع  وقد   ،)%  32 )حوالي 

ق�سور في مدى اللتزام بقواعد الحوكمة، لذلك اتجهت الجهات الرقابية 

بتطبيق  الهتمام  اإلى  والبور�سة  المال  �سوق  هيئة  مثل  النا�سئة  بالأ�سواق 

قواعد الحوكمة لل�سركات لكي ت�ستطيع جذب الم�ستثمرين وزيادة تدفقات 

ال�ستثمارات الأجنبية.

بع�س  لنهيار  نتيجة  بالغ  باهتمام  ال�سركات  حوكمة  قواعد  حظيت  •  كذلك 
�سلة  لهم  من  على  فقط  توؤثر  لم  والتي  العالم  في  الكبرى  ال�سركات 

اأي�سًا  بل  والمحا�سبين  والم�ساهمين  المديرين  مثل  بال�سركات  مبا�سرة 

اأثرت على الموظفين والعمالء والموردين وال�سوق ككل. 

حوكمة 

ال�سركات

الم�ساهمين  مطالب  تلبية  اإلى  وال�سركات  الحكومات  الخ�سخ�سة  دفعت    •
ومن �سمنها اللتزام بتطبيق قواعد الحوكمة.

من  ال�سركات  اإدارة  �سبل  تح�سين  في  الحوكمة  قواعد  تطبيق  ي�ساهم    •
ال�سركة وكيفية تحقيقها  اأهداف  ال�سركة وتحديد  اإ�ستراتجية  خالل و�سع 

ال�سركة وتحفيز  لزيادة كفاءة  يتم  اأو ال�ستحواذ  اأن الندماج  والتاأكد من 

المديرين والعاملين على اأداء عملهم بكفاءة وفاعلية.

كفاءة  رفع  على  ي�ساعدها  الحوكمة  قواعد  بتطبيق  ال�سركات  التزام  اإن    •
اأكمل وجه  والمادية على  الب�سرية  الموارد  ا�ستغالل  الإدارة وزيادة فاعلية 

تنمية  في  ي�ساهم  مما  منا�سبة  واأ�سعار  جديدة  ومنتجات  خدمات  لتقديم 

القت�ساد وزيادة معدل النمو القت�سادي للدولة.

 1999 مايو  في  اجتماعه  في  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  مجل�س 

وهي:  مجالت  خم�سة  المبادئ  وتغطي  ال�سركات،  حوكمة  مبادئ  على  وافق 

الم�سالح،  اأ�سحاب  دور  للم�ساهمين،  المتكافئة  المعاملة  الم�ساهمين،  حقوق 

م�سئوليات مجل�س الإدارة.

مما �سبق يت�سح اإلى الحاجة لت�سافر الجهود في تطبيق حوكمة ال�سركات واأن 

اأ�سدرت هيئة قطر  كل الأطراف م�سئولة عن تطبيق الحوكمة، وفي دولة قطر 

المدرجة  ال�سركات  حوكمة  2009نظام  فبراير   27 بتاريخ  المالية  لالأ�سواق 

في الأ�سواق التي تخ�سع لرقابة هيئة قطر لالأ�سواق المالية وهي مرحلة مهمة 

من مراحل تطبيق حوكمة ال�سركات بدولة قطر، و�سوف نتناول نظام الحوكمة 

المعمول به بدول قطر في المقال القادم اإن �ساء اهلل.

محمد عبد�لعزيز مر�د



�إىل تغيري مر�جع  �لتي توؤدي  �لعو�مل  �لتعرف على  �إىل  �لبحث  يهدف هذ� 

�حل�صابات  مر�جعي  نظر  وجهة  من  قطر  دولة  يف  �خلارجي  �حل�صابات 

�خلارجني ما �إذ� كان هناك �ختلفات ذ�ت داللة �إح�صائية يف وجهات نظرهم 

. ولتحقيق هذ� �لهدف فقد مت توزيع ��صتبيان على 82 مر�جع ح�صابات يف 

�صاحلة  ��صتبانه   62 منها   ��صرتجع  قطر  دولة  يف  �ملحا�صبة  مكاتب  جميع 

با�صتخد�م  �لبيانات  حتليل  مت  وقد   .  76% �ال�صتجابة  ن�صبة  بلغت  حيث 

نتائج  �أهم  وكانت  و�ل�س  كرو�صكال  و�ختبار  �لو�صفية  �الإح�صائية  �الأ�صاليب 

�لدر��صة ما يلي:-

- �أن �أبرز �لعو�مل �ملرتبطة باملن�صاأة حمل �ملر�جعة �ملوؤثرة على تغيري �ملر�جع 

�أد�ء  جودة  على  �حلالية  �الإد�رة  ر�صا  عدم  يف  تتمثل   �خلارجي  �حل�صابات 

و�صهره  �صمعة  ذ�ت  مكاتب  ��صتخد�م  يف  �مل�صاهمة  �ل�صركات  ورغبة  �ملدققني، 

عاملية.

- �أن �أبرز �لعو�مل ذ�ت �ل�صلة باملر�جع و مبكتب �ملحا�صبة �ملوؤثرة على تغيري 

و�لعاملني  �ملدققني  وت�صرف  �صمعة  يف   تتمثل  �خلارجي  �حل�صابات  مر�جع 

لدى  و�خلربة  و�لكفاءة  �لعلمية  �ملوؤهلت  م�صتوى  و�نخفا�س  �ملرن،  غري 

�لعاملني يف مكاتب �ملحا�صبة.

- كما تبني باأنه ال يوجد فروق جوهريه بني �ملر�جعني حول �لعو�مل �ملوؤثرة 

وخربتهم  عملهم  طبيعة  �إىل  تعود  �خلارجي  �حل�صابات  مر�جع  تغيري  يف 

وحجم �ملكتب �لذي يعملون به �إال فيما يتعلق بعامل و�حد فقط حيث ظهر 

باإ�صد�ر  يقومون  �لذين  وهو" "�ملر�جعون   5% معنوية  مب�صتوى  �ختلف 

تقارير متحفظة �أو �المتناع عن �أبد�ء �لر�أي �أكرث عر�صة من غريهم خلطر 

�لتغيري " وكانت �هم تو�صيات من �لبحث:    

�ملحا�صبة  مبهنة  �لعلقة  ذ�ت  و�لقو�نني  �لت�صريعات  تعديل  �صرورة    -

و��صتقلله.  حياده  على  و�ملحافظة  �ملدقق  حماية  ي�صمن  مبا  و�ملر�جعة 

حالة  ويف  جز�فاً،  تغيريه  ملنع  �لقطرية  �لت�صريعات  يف  جديدة  مو�د  و�إدخال 

�أ�صباب تغيري �ملدقق ومناق�صة  �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات بيان  �لتغيري يجب على 

هذه �الأ�صباب.

-  �صرورة تدعيم وتفعيل دور �جلهات �لرقابية �ملختلفة ودعم �لتن�صيق فيما 

بينها    

ملر�جعة جودة �الأد�ء �ملهني ونوعيته و�اللتز�م مبعايري و�آد�ب �ل�صلوك �ملهني

من  تتمكن  حتى  �لقطرية  �لقانونيني  �ملحا�صبني  جمعية  دعم  �صرورة   -

�لقيام بدورها يف �الإ�صر�ف و�لرقابة على �ملهنة. و �إن تعمل جمعية �ملحا�صبني 

�ملهني  �الأد�ء  ملر�قبة  برنامج  م�صروع  �إعد�د  �إىل  �لقطرية  �لقانونيني 

للمر�جعني يف دولة قطر وذلك للتاأكد من قيام �ملحا�صب �لقانوين بتطبيق 

يف  �ملهنة  تنظم  �لتي  �لقو�نني  باأحكام  و�لتقيد  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  معايري 

�لدولة وقو�عد �ل�صلوك �ملهني و�لقو�نني �الأخرى ذ�ت �لعلقة. وذلك بهدف 

�ملهنية  و�الرتقاء مب�صتوى �خلدمات  للمر�جعني  �ملهني  �الأد�ء  حتقيق جودة 

ملكاتب �ملحا�صبة �لعاملة يف �لدولة وزيادة �لثقة فيها. وي�صتمل هذ� �مل�صروع 

على در��صة مقارنة ملا هو معمول به يف عدد من �لدول �ملتقدمة يف تطبيق هذ� 

�لربنامج مثل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وبريطانيا و��صرت�ليا وكذلك يف 

بع�س �لدول �لعربية مثل �ململكة �لعربية �ل�صعودية وتون�س ولبنان و�الطلع 

�الحتاد  ��صدرها  �لتي  �الأد�ء  جودة  ملر�قبة  �ملقرتحة  �لدولية  �ملعايري  على 

�لدويل للمحا�صبني. وو�صع �إطار عام للربنامج وحتديد �مل�صاكل �ملتوقعة يف 

تطبيق هذ� �لربنامج وبيان �لبد�ئل �لتي ميكن �الأخذ بها ملعاجلتها. 

�لتاأثر  دون  �ملهني  دورهم  �ملر�جعني �خلارجيني مبمار�صة  �لتز�م  -  �صرورة 

�آر�ئهم وحتفظاتهم يف حال  �إبد�ء  �ل�صركات، و�حلر�س على  �إد�ر�ت  ب�صغوط 

وجود خمالفة لروح �أو ن�س معايري �ملحا�صبة.

مر�جع  �أي  باإحلل  لل�صركات  �ل�صماح  بعدم  تعليمات  �إ�صد�ر  �صرورة    -

على  �الطلع  بعد  �إال  باملهام  للقيام  �ل�صابق  �ملر�جع  بدل  جديد  �حل�صابات 

�أ�صباب ترك للعمل  لكي ال تتكرر عملية �لعزل وبيان ر�أيه يف قر�ر �لعزل.
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تغيير مدقق الح�سابات الخارجي 

في ال�سركات الم�ساهمة القطرية

�لدكتور/ خالد بن نا�صر �لخاطر  

�لدكتــور/ �صـــفاء هــــادي 



د. �أحمد حممود يو�صف 

اأ�ستاذ املحا�سبة بكلية التجارة جامعة القاهرة 

الرئي�س ال�سابق لكادميية ال�سادات للعلوم الدارية 

حاليا اأ�ستاذ املحا�سبة بكلية احمد بن حممد الع�سكرية من �ملتعارف علية �ن �ملحا�صبة كعلم �جتماعى ن�صاأت وتطورت مع حاجة �ملجتمع 

فى  �ملحا�صبية  �الدبيات  تناولت  ولقد  �ملجتمع،  هذ�  �حتياجات  لتلبية  �ليها 

خلدمة�غر��س  �ملالية  �لقو�ئم  فى  �لتلعب  ظاهرة  تنامى  �الخرية  �ل�صنو�ت 

�الد�رة �لفا�صدة، و ذلك من خلل ��صتغلل بع�س �ملمار�صات �ملحا�صبية و�لتى 

�ملثال  �صبيل  على  ومنها  �ملالية  �لتقارير  العد�د  �ملو�صوعى  باالطار  ترتبط 

�الفرت��صات �ملحا�صبية كفر�س �ال�صتمر�ر و �لذى يق�صى باأ�صتمر�ر�ملن�صاأة فى 

�أد�ء ن�صاطها فى �مل�صتقبل ومن ثم يوؤثر على تقدير �أ�صول �ملن�صاأة، فعند �لرغبة 

�لو�جب  �لقيمة  و�لتى حتقق عائد ما فان  �ملن�صاآت  �ال�صتحو�ذ على �حدى  فى 

دفعها مقابل �ال�صتحو�ذ على تلك �ملن�صاأة ياأخذ فى �حل�صبان �أن �ملن�صاأة �صت�صتمر 

فى حتقيق ذلك �لعائد فى �مل�صتقبل. 

عن  �الف�صاح  فيجب  �ملن�صاأة  ��صتمر�رية  حول  قوىة  �صكوك  هناك  �أذ�كانت  �أما 

هو  ذلك  عن  �الف�صاح  وعدم  �ملالية،  بالقو�ئم  �ملرفقة  �مللحظات  �صمن  ذلك 

�هتمام  ظهر  ثم  ومن  �الد�رة،  جانب  من  �لغ�س  و  �لتلعب  �صور  من  �صورة 

�لهيئات �ملهنية و �جلهات �ال�صر�فية لو�صع �ل�صو�بط و �لت�صريعات للحد من 

تلك �لظاهرة فقد ظهر يف �لواليات �ملتحدة �المريكية عام 2002 قانون  لدعم 

�مل�صئولية مبا يح�صن من درجة جودة و�أعتمادية  مفاهيم �حلوكمة وحما�صبة 

و�صفافية �لتقارير �ملالية، Sarbanes – Oxley ونتيجة لتز�يد حاجة �ملجتمع 

الكت�صاف �لتلعب ومنع �لغ�س و�حلد منة، تناولت �لكتابات �ملحا�صبية م�صطلح 

�لعملية  �ملمار�صة  نوع خا�س من  �نها  باأعتبار  �لق�صائية  �و  �ل�صرعية  �ملحا�صبة 

وقد  و�لق�صائية،  �لقانونية  �ملنازعات  فى  ��صتخد�مها  يتم  و�لتى  للمحا�صبة 

�رتبط بهذ� �مل�صطلح مفهوم �خلبري �ملحا�صبى �و �ملحا�صب �لق�صائى �و �ملحا�صب 

�ل�صرعى باأعتبار �نة ميثل �ملحقق �خلا�س فى عامل �ملحا�صبة فهو �صخ�س لدية 

خلفية حما�صبية جيدة وممار�صة فعلية ملهنة �ملر�جعة و كذلك خلفية قانونية 

فى �ملجال �ملحا�صبى، وكيفية تطبيقها عمليا، بحيث تكون لدى هذ� �ل�صخ�س 

�لقدرة �لت�صريحية مثل �لطبيب �ل�صرعى �لذى يقوم بفح�س ودر��صة وحتليل 

�مل�صتند�ت و �ل�صجلت و�صوال للحقيقة مع �حلفاظ على �أدلة �الثبات من �لتلف 

�و �لتلعب بها .فاملحا�صب �ل�صرعى �و �ملحا�صب ذو �خلربة �لعملية و�لقانونية 

يحقق فى عمليات �لغ�س و �لتلعب الكت�صافها ومنع حدوثها م�صتقبل �صو�ء 

مما  باأكرث  �ملخزون  تقييم  �و  �ملالية  �الور�ق  فى  �لتلعب  يت�صمن  ذلك  �أكان 

�ملبادىء  مع  يتعار�س  ب�صكل  �مل�صروفات  ر�صملة  �و  �المو�ل  غ�صيل  �و  يجب 

�ملحا�صبية و غري ذلك من �لعمليات �الخرى. وجتدر �ال�صارة �ىل �ن �ملحا�صبني 

الن  حدوثها،  توقع  �و  جرمية  بوجود  د�ئما  عملهم  يرتبط  ال  �ملجال  هذ�  فى 

�ملثال عندما  �صبيل  �أو�صاع عديدة منها على  �ملن�صاآت حتتاج �ىل خدماتهم فى 

يكون هنك توقع حلدوث تغري�ت هيكلية حمتملة و خا�صة فى حاالت �الندماج 

و�ال�صتحو�ذ، ففى مثل هذة �حلاالت ي�صتطيع �ملحا�صب �ل�صرعى �ن يوفر جلميع 

�الطر�ف تقييم دقيق للو�صع �ملاىل لل�صركة. 

و�كت�صاف  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  من  كل  بني  علقة  هناك  �ن  �صبق  مما  يتبني 

�لتلعب  عمليات  �وجةمت�صابهة، الن معظم  لي�صو�  لكنهم  و  و�لتلعب  �لغ�س 

مر�جعة  جمرد  فقط  لي�س  �صرورة  هناك  وتكون  مالية،  جر�ئم  فى  تتمثل 

�ملقابلت  �جر�ء  منها  �خرى  ��صاليب  تطبيق  �ي�صا  و�منا  �ملالية  �لبيانات 

�لقو�ئم،  حتليل  �ملبا�صرة،  غري  �و  �ملبا�صرة  �صو�ء  �لعلقة  ذوى  �الطر�ف  مع 

�ن  فى  �صك  وال  �مل�صتندى،  �لق�صائى  و�لفح�س  �لعامة،  �ل�صجلت  فى  �لبحث 

�رتكاب  ��صاليب  تطور  مع  يتز�يد  و  يتطور  عام  ب�صكل  للمحا�صبني  �لدور  هذ� 

�لتقييم  ل�صمان  خلدماتهم  �ملجتمع  �حتياجات  تنامى  ومع  و�لتلعب  �لغ�س 

�ملاىل �ل�صليم فى �ى نز�ع ق�صائى مبا يحفظ الفر�د �ملجتمع حقوقهم وبالتاىل 

�ملبادىء و �الخلقيات  و  �لقيم  �لر�صى �الجتماعى من خلل تر�صيخ  حتقيق 

�و  �ل�صرعى  �ملحا�صب  مهنة  و  عام  ب�صكل  �ملحا�صبة  مبهنة  ترتبط  �لتى  �ملهنية 

�لق�صائى ب�صكل خا�س. 

What is The Forensic Accounting?
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ما هـي املحا�سـبة 

ال�سرعية اأو الق�سائية



المحا�سبة

االإلكترونيـة

الحقيقي وتحليها واثارها على مختلف عمليات اتخاذ 

القرار، خ�سو�سا من وجهة نظر مختلف م�ستخدمي 

العتبار  في  الخذ  مع  هذا  المحا�سبية،  المعلومات 

وقواعد  والمعلومات  البيانات  من  العديد  توافر 

للمعلومات  الدولية  ال�سبكة  خال�س  من  البيانات 

)النترنت( و�سهوله الت�سال بها، وامكانية الح�سول 

على البيانات منها على الم�ستويين المحلي والدولي .

 اأ�سـباب ا�سـتخـدام الموؤ�س�سات

للنظام االإلكتـروني 

. وترحيلها  العمليات  وت�سجيل  تنفيذ  في  • ال�سرعة 
. الأخطاء  من  وخلوها  النتائج  • دقة 

. الموجودات  على  الرقابة  اإحكام  • ت�سهيل 
. ال�سجالت  في  التغير  متابعة  • ت�سهيل 

. الحالية  الأر�سدة  على  التعرف  • �سرعة 
. وطباعتها  التقارير  اإعداد  • �سرعة 

. الح�سابات  وك�سوفات  الوثائق  طباعة  • �سرعة 
تحليلية  ب�سورة  البيانات  اإعطاء  على  القدرة   •

متعددة .

الدوال  وكل   - للمرتبات  الم�ستمر  اعداد  �سهولة   •
التي تخ�س المرتبات وال�ستحقاقات وال�ستقطاعات 

وخالفه .

النترنت  �سبكة  ا�ستخدام  نمو  من  الرغم  على 

والمحا�سبة اللكترونية على الم�ستوى العالمي اإل اأن 

محدودًا  زال  ما  العربية  للمنطقة  الن�سبي  الن�سيب 

هذا  في  النظر  ويكفي  اللكتروني،  النمو  بمعدلت 

للمعلومات  الأ�سا�سية  البنية  توافر  اإلى مدى  المجال 

الموؤهل  الب�سري  العن�سر  ونوعية  الت�سالت  و�سبكة 

للتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة .

ا�سـتخدام الحا�سـوب في عمليـات 

المـوازنة والح�سابات الحكوميـة

من التطورات الحديثة في مجال الدارة المالية تبني 

عمليات  في  الحا�سوب  ل�ستخدام  المالية  وزارات 

تدريجيا  والعمل  الحكومية  والح�سابات  الموازنة 

مفهوم المحا�سبة االلكترونية

تنفيذ  يعني  اللكترونية  المحا�سبة  م�سطلح  اإن 

المحا�سبي  والبحث  التقليدية  المحا�سبية  المهام 

الحا�سب  خالل  من  للمحا�سبة  التعليمية  والمجالت 

للمعلومات  الدولية  ال�سبكة  مقومات  ومختلف  الآلي 

)النترنت( .

اهتماما  اكثر  الجديد  المحا�سب  اليوم  ا�سبح  لقد 

الحقيقي  معناها  المحا�سبية،  الأرقام  اأثار  باأبعاد 

اأثارها علي عمليات اتخاذ القرار خ�سو�سا من وجهة 

المحا�سبية،  المعلومات  م�ستخدمي  مختلف  نظر 

هذا مع الأخذ في العتبار توفر العديد من البيانات 

ال�سبكة  خالل  من  البيانات  وقواعد  والمعلومات 

الدولية للمعلومات .

ن�سـاأة المحا�سـبة االإلكترونيـة 

ظهرت المحا�سبة اللكترونية في مطلع الألفية الثالثة 

كاأحد المفاهيم والم�سطلحات المعا�سرة لتكنولوجيا 

للمعرفة  الفرع  هذا  �سريعا  انت�سر  وقد  المعلومات 

اأدى  حيث  للمحا�سب،  المهني  الدور  لتغير  كنتيجة 

تكنولوجيا  مجالت  في  ال�سريع  التكنولوجي  التقدم 

المعلومات و�سبكات الت�سال والحا�سبات اإلى ميكنة 

الجزء الآلي المتكرر في المحا�سبة وتحويله بالكامل 

للحا�سب الآلي لينفذ حاليا بمجهود محدود للغاية .

 e-accounting الإلكترونية  المحا�سبة  وم�سطلح 

المعا�سرة  والم�سطلحات  المفاهيم  كاأحد 

لتكنولوجيا المعلومات. وقد انت�سر �سريعا هذا الفرع 

للمحا�سب،  المهني  الدور  التغير  كنتيجة  للمعرفة 

مجالت  في  ال�سريع  التكنولوجي  التقدم  ادى  حيث 

والحا�سب،  الت�سال  و�سبكات  المعلومات  تكنولوجيا 

كفاءة  من  التاأكد  وتم  النظام  برمجه  تمت  طالما 

ت�سغيله خ�سو�سا في بيئة النترنت وظهور ال�ساليب 

الكميه المتقدمة للتحليل وت�سغيلها بالحا�سب .

اهتماما  اكثر  الجديد  المحا�سب  اليوم  ا�سبح  لقد 

بم�سادر وابعاد واثار الرقام المحا�سبية، م�سادرها 

من مختلف قواعد البيانات المحلية والدولية ومعنها 

ا�ستخدام  مع  الي  بنظام  اليدوي  النظام  ل�ستبدال 

لتنفيذ  الجاهزة  اللكترونية  المحا�سبية  الرامج 

مع  يتم�سى  كي  الألى  الحكومي  المحا�سبي  النظام 

متطلبات الحكومة اللكترونية .

الموازنة  عمليات  في  الحا�سوب  ا�ستخدام  ويهدف 

قدرات  زيادة  الى  الحكومية  والح�سابات  العامة 

كفاءة  اكثر  وجعله  المعلومات  نظام  وامكانيات 

ي�ساعد  مما  المعلومات  وانتاج  ت�سغلي  في  وفعالية 

الجهزة الدارة على اداء وظائفها على اكمل وجه.

مزايـا ا�سـتخدام الحا�سـوب في مجـال 

عمليـات المـوازنة العامـة والح�سـابات 

الحكوميـة

عمليات  مجال  في  الحا�سوب  ا�ستخدام  يحقق 

من  العديدة  الحكومية  والح�سابات  العامة  الموازنة 

المزايا والمنافع اهمها: 

الموازنة  لعمليات  الكافية  المعلومات  توفير   •
قاعدة  بناء  خالل  من  وذلك  الحكومية  والح�سابات 

تتميز  المحا�سبية  وغير  المحا�سبية  للبيانات 

والهداف  الحتياجات  لمواجهة  والمرونة  بال�سمول 

والمتعدد لتلك العمليات .

. البيانات  ت�سغيل  عمليات  في  اكثر  دقه  • تحقق 
يترتب  مما  العمليات  انجاز  في  ال�سرعة  تحقيق   •
والموازنة  والتقارير  الك�سوفات  اعداد  �سرعة  عليه 

العامة والح�ساب الختامي للدولة .

مع  مقارنة  المعلومات  ت�سغلي  تكلفه  تخفي�س   •
الت�سغيل اليدوي .

وال�سكال  ال�ساليب  لتطبيق  اكبر  فر�سة  يتيح   •
والداء  البرامج  كموازنة  العامة  للموازنة  الحديثة 

يحتاج  النظم  تلك  تطبيق  لن  ال�سفرية  الموازنة  او 

الى معلومات وفيرة وتف�سيلية و�سريعة .

وتمكينها  المركزية  لالأجهزة  الفعالة  الم�ساندة   •
واحكام  والمتابعة  التخطيط  عمليات  تر�سيد  من 

الرقابة على الن�ساط الحكومي .
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م�صتوى  على  �صو�ء  �لقر�ر�ت  �أ�صعب  من  �ال�صتثمارية  �لقر�ر�ت  تعتبر 

�لفرد �أم على م�صتوى �لموؤ�ص�صة، وتزد�د �صعوبة �لقر�ر مع قلة �لمو�رد 

�لمتاحة لل�صتثمار. فاال�صتثمار عملية �قت�صادية يتم خللها توجيه 

�أو ��صتخد�م �الأ�صول )�لمو�رد( بغر�س تحقيق �إير�د�ت كافية. ويفتر�س 

�أن يقوم �لقر�ر �ال�صتثماري على معايير ومنهج معتمد�ً على �لمعلومات 

من  تقلل  �لتي  �لع�صو�ئية  عن  نف�صه  �لوقت  في  ومبتعد�ً  و�لدر��صات، 

حالة عدم �لتاأكد وترفع من �لمخاطرة.

للم�صتثمر،  �لمالية  �الإمكانات  ح�صب  �ال�صتثمار  �أهد�ف  وتتباين 

�ال�صتثماري  و�الأفق  �ل�صلوكية  و�ل�صفات  �لمتاحة،  و�لمعلومات 

للم�صتثمر نف�صه. وب�صكل عام فاإن �لم�صتثمر يرغب في تحقيق ثلثة 

وهذ�  �لمال،  ر�أ�س  على  �لحفاظ  �الأهد�ف،  هذه  و�أول  رئي�صة.  �أهد�ف 

فيتمثل  �لثاني  �لهدف  �أما  م�صتثمر.  الأي  ��صتر�تيجياً  هدف  يعتبر 

�لم�صاحبة  بالمخاطر  مقارنة  مقبولة  )دخل(  عو�ئد  تحقيق  في 

رئي�صين  �صيئين  بين  يو�زنون  ما  عادة  فالم�صتثمرون  لل�صتثمار. 

�لمرتبطة  و�لمخاطر  )�لربح(  �ال�صتثمار  من  �لمتوقع  �لعائد  هما: 

�لمال  ر�أ�س  �إلى زيادة  �لم�صتثمر ي�صعى  فاإن  و�أخير�ً،  بذلك �ال�صتثمار. 

ويق�صد به ��صتمر�ر �لعائد�ت وزيادتها على �لمدى �لزمني، فالم�صتثمر 

�لم�صتقرة  �لعو�ئد  ذ�ت  �ال�صتثمار�ت  عن  يبحث  �لمطاف  نهاية  في 

بن�صاطات  وتعزيزها  مت�صاعدة  بوتيرة  ��صتثمار�ته  وزيادة  و�لم�صتمرة، 

جديدة. 

على  يحتوي  فكل هدف  بع�س  مع  متعار�صة  تعتبر  ال  �الأهد�ف  وهذه 

�لدكتور/ حممد بن �صلطان �ل�صهلي

ا�ستاذ املحا�سبة - جامعة امللك �سعود

alsehali@ksu.edu.sa

ن�صبية.  م�صاألة  �لثلثة  �الأهد�ف  بين  فالعلقة  مختلفة،  م�صتويات 

فعلى �صبيل �لمثال، يميل بع�س �لم�صتثمرين �إلى قبول مخاطر عالية 

بالعائد  �الآخر  �لبع�س  ير�صى  بينما  عال،  متوقع  عائد  مقابل  في 

وبالتالي  عالية.  مخاطر  �إلى  �لتعر�س  في  رغبته  لعدم  �لمنخف�س 

�لقر�ر  �تخاذه  عند  �ُص�س 
ُ
�الأ من  بعدد  يهتم  �أن  �لم�صتثمر  على  فاإن 

��صتثمارية،  بد�ئل  عدة  بين  بالمفا�صلة  قيامه  عند  �أو  �ال�صتثماري 

�ُص�س تحليل �لن�صاط �ال�صتثماري �لذي يرغب �ال�صتثمار 
ُ
ومن تلك �الأ

على  ينبغي  �أنه  كما  فيها.  �لم�صتثمر  �ل�صركة  �صمعة  ودر��صة  فيه، 

�لم�صتثمر �لقيام بالتحليل �القت�صادي و�لمالي لل�صتثمار مع �لتركيز 

�لمخاطر  در��صة  وتعتبر  �لمتوقعة.  و�لتكاليف  �لمتوقع  �لعائد  على 

�إدر�كها  �لم�صتثمر  على  يجب  �لتي  �الأمور  من  لل�صتثمار  �لم�صاحبة 

�أحد  �لملزمة  و�لمخاطر  �لمتوقع  �لعائد  بين  فالمو�زنة  وفهمها. 

�أ�صا�صيات �لقر�ر �ال�صتثماري. و�أخير�ً فاإن �لم�صتثمر ينبغي عليه تقييم 

�صيولة وكفاءة �ال�صتثمار ويق�صد بها �لقدرة على بيع �ال�صتثمار ب�صرعة 

�أو تحويله �إلى نقدية دون تحقيق �أي خ�صارة تذكر. وعلى �أ�صا�س �الأفق 

�ل�صيولة في ظل �ال�صتثمار�ت  �ال�صتثماري للم�صتثمر يتم تقييم هذه 

�لمتاحة.

لحظات  �أو  لحظة  في  ُتجمع  ال  و�لغنى  �لثروة  فاإن  �الأحو�ل  كل  وفي 

كيف  �الأغنياء:  الأحد  قيل  وت�صحيات.  �صبر  �إلى  تحتاج  بل  ق�صيرة، 

�صحوت  فلما  �لبارحة  "ُنمت  فقال  و�لمال،  �لثروة  هذه  على  ح�صلت 

وجدت نف�صي غنياً ،،، �إال �أنني لم �أنم �صتين عاماً.

اال�ســـــتثمـار 

فــر�ســــــــــــة 

وت�ســـحـيــــة



اأهمية الدرا�سة

تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة في كونها قد ت�ساعد في ا�ستطالع اآراء الفئاآت ذات 

توافرها لدى خريجي  الالزم  التطبيقية  والمعارف  المهارات  اأهم  العالقة في 

تطوير  في  ت�ساعد  قد  الدرا�سة  هذه  مخرجات  اأن  كما  المحا�سبة،  تخ�س�س 

الخطط الدرا�سية لتخ�س�س المحا�سبة في الجامعات، ومن ناحية اأخرى يمكن 

ال�ستعانة بمخرجات هذه الدرا�سة لتطوير برامج تدريب عملي لطلبة تخ�س�س 

تخ�س�س  لطلبة  العملي  التدريب  مجالت  لتوجيه  التخرج  وحديثي  المحا�سبة 

المحا�سبة، واأخيرًا فاإن هذه الدرا�سة ت�سكل عملية ا�ستطالعية تمهيدًا لدرا�سة 

�ساملة تغطي مو�سوع البحث بعد ا�ستطالع الآراء الأولية للفئاآت ذات العالقة.

مجتمع الدرا�سة

المحا�سبة،  بمهنة  المبا�سرة  العالقة  ذات  الفئاآت  مع  الدرا�سة  مجتمع  يتكون 

وبمو�سوع البحث، والتي تم تحديدها ا�ستنادًا للمنهجية ذاتها التي تم اتباعها 

في الدرا�سات ال�سابقة الم�سابهة، وقد تم ح�سر مجتمع البحث بالفئاآت التالية:

الجامعات اأ�ساتذة   .1
القطاع الحكومي في  المحا�سبة  مجال  في  العاملون   .2
الخا�س القطاع  في  المحا�سبة  مجال  في  العاملون   .3

للح�سابات الخارجي  التدقيق  مجال  في  العاملون   .4

للمحا�سبين  الأمريكية  الجمعية  اأ�سدرت   2011 اإبريل  �سهر  في 

تدري�س  في  العاملين  لالأكاديميين  تو�سيات  ورقة   AICPA القانونيين 

وهما  المجال  في  المتخ�س�سين  من  اثنان  اإعداد  من   المحا�سبة 

والتي كان من اأهم تو�سياتها:   Robert J. Sack  W. Steve Albrechtو 

اأن على برامج التعليم المحا�سبي يجب اأن تخّرج طالبًا لديهم المعرفة بقطاع 

التي  المعارف  ودمج  توظيف  على  القدرة  ولديهم  عملياته،  وبكافة  الأعمال 

على  القدرة  لديهم  يكون  اأن  يجب  كما  الأعمال،  لخدمة  الجامعة  في  تعلموها 

نا�سدت  وقد  الأعمال،  قطاع  تح�سين  من  تمكن  ب�سورة  ال�ست�سارات  تقديم 

�سياغة  لإعادة  جريئة  خطوات  اتخاذ  على  العمل  الأكاديميين   AICPA
وهيكلة المناهج والخطط الدرا�سية با�ستخدام خارطة الطريق التي اأو�سى بها 

.Albrecht and Sack الخبيران

م�سكلة الدرا�سة

خريجي  حاجة  مدى  على  التعرف  اإلى  الحاجة  في  الدرا�سة  م�سكلة  تتمثل 

فترة  انتهاء  مع  تطبيقية  ومعارف  مهارات  لكت�ساب  المحا�سبة  تخ�س�س 

المهارات  تلك  هي  وما  العمل،  �سوق  دخولهم  وقبل  الجامعية،  درا�ستهم 

والمعارف، ومدى اأهمية كل منها.
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المهـارات والمعـارف التطبيقيـة 

الالزم توافــرها لـدى خـريجـي 

تخـ�س�س المحا�سبة مـن وجهـة 

 نظـر الفئاآت ذات العـالقة

ا�ستطالعيـة" "درا�سـة 
هناك جدلية قديمة بين المخت�سين من الأكاديميين والمهنيين حول طبيعة 

م�سوؤولية الجامعات في مجال التعليم المحا�سبي: هل هي م�سوؤولية اأكاديمية 

فقط، اأي اأن عليها تر�سيخ المفاهيم الأكاديمية لعلم المحا�سبة، اأم اأن على 

الجامعات اأي�سًا الم�ساهمة في التاأهيل المهني للمحا�سبين ل�سوق العمل. 

جدلية اأخرى تتعلق بمحتوى المقررات الجامعية الدرا�سية لتخ�س�س 

المحا�سبة، ومدى �سرورة تطويرها لتتما�سى مع التطورات التكنولوجية للقرن 

الحادي والع�سرين فهل يجب التم�سك بالمقررات التقليدية التي تركز على 

الأ�س�س والمفاهيم التقليدية لعلم المحا�سبة، اأم اأنه يجب العمل على تطوير 

المقررات والمناهج ب�سكل تكون معه مخرجات التعليم المحا�سبي تتالئم مع 

ن�صال �أحمد �لخوليطبيعة الواقع التطبيقي والمهني. 
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التطبيقية التي ت�سمنتها الدرا�سة.

ال�ساملة  النظر  باإعادة   AICPA عن  ال�سادرة  بالمنا�سدة  الأخذ  �سرورة 

لإعادة �سياغة وهيكلة المناهج والخطط الدرا�سية با�ستخدام خارطة الطريق 

 Albrecht and Sack التي اأو�سى بها الخبيران

المختلفة  العمل  �سوق  وقطاعات  الجامعات  بين  ا�ستراتيجي  تعاون  على  العمل 

لتطوير برامج تدريب عملية ” واقعية“ تتما�سى مع متطلبات �سوق العمل.

اأن تعمل موؤ�س�سات المجتمع المدني بالتعاون مع جمعية المحا�سبين القانونيين 

المجتمع،  اأفراد  لدى  المحا�سبة  تخ�س�س  باأهمية  الوعي  زيادة  على  القطرية 

تراجع  لتجنب  الثانوية  المرحلة  انهاء  على  المقبلين  المدار�س  طلبة  وخا�سة 

اأهميته لدى الأجيال القادمة.

اإجراء المزيد من البحوث والدرا�سات التي تغطي الجوانب المرتبطة بمو�سوع 

احتياجات التدريب العملي لخريجي تخ�س�س المحا�سبة، مع التو�سية بالتركيز 

على الموا�سيع التالية:

لدى  التخرج  المحا�سبة حديثي  تواجه طلبة  التي  والمهنية  العملية  ال�سعوبات 

التحاقهم ب�سوق العمل.

درا�سة �ساملة للمهارات والمعارف التطبيقية الالزم اكت�سابها من قبل خريجي 

تخ�س�س المحا�سبة من وجهة نظر اأ�سحاب العمل، والخريجين. 

مدى مالئمة المناهج والخطط الدرا�سية لتخ�س�س المحا�سبة في مختلف دول 

مجل�س التعاون لواقع المهنة و�سوق العمل.

المحا�سبة  تخ�س�س  اختيار  على  المحا�سبة  مهنة  في  العاملين  اإقبال  مدى 

كتخ�س�س رئي�س في حال الرغبة باكمال درا�ساتهم العليا.
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وفيما يلي قائمة بالمهارات والمعارف الع�سر الأولى وفقًا لتحليل الأهمية الن�سبية: 

الرتبــةاالأهميـة الن�سبيةمتو�سط الفقـرةاملجـــــال

1%4.7194�ملعرفة باأخلقيات �ملهنــة 
 ًً 2%4.5290تطبيقات �أنظمة مايكرو�صوفت �الأ�صا�صية

2%4.5190مهار�ت �إعد�د �ملو�زنات �لتقديرية 
2%4.5090�ملهار�ت �لفكرية و �لذهنية 

2%4.4990�لتطبيقات �لعملية على �لتحليل �ملايل 
 )IFRS( 3%4.5189تطبيقات �ملعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير �ملالية

4%4.4788�لتطبيقات �لعملية للتدقيق �لد�خلي 
4%4.3988مهار�ت �الت�صال 
5%4.2886�ملهار�ت �للغوية 

 )ERPs( 5%4.3886تطبيقات �لرب�مج �ملحا�صبية و �أنظمة �إد�رة �ملو�رد

اأهم نتائج الدرا�سة

اأعتبارها ذات  اإدراجها في الدرا�سة يمكن   كافة المهارات والمعارف التي تم 

اأهمية، كونها حازت على ن�سبة 84 % كاإجمالي، كما اأن جميعها حازت على 

ن�سبة 75 % فما فوق ولكن بدرجات متفاوتة من الأهمية الن�سبية، با�ستثناء 

مهارات التاأمين، والتي �سيرد تف�سيرها اأدناه. 

الأ�سا�سية  اأنظمة مايكرو�سوفت  المهنة وتطبيقات  باأخالقيات  المعرفة   حازت 

ومهارات اإعداد الموازنات التقديرية والمهارات الفكرية و الذهنية والتطبيقات 

العملية على التحليل المالي على اأعلى ن�سب من الأهمية الن�سبية، فيما حازت 

الن�سبي  النخفا�س  �سبب  الباحث  ويعزو  ن�سبة،  اأدنى  على  التاأمين  مهارات 

لمهارات التاأمين اإلى ظاهرة �سعف الوعي التاأميني في دول العالم الثالث ب�سكل 

عام، والدول العربية ب�سكل خا�س. 

فاإنه   Kruskal Wallis واختبار   T Testالح�سائيين لالختبارين  وفقًا 

اآراء الفئاآت ذات العالقة في مدى  ل توجد فروقات ذات دللة اح�سائية بين 

اأهمية كل من المهارات والمعارف مو�سوع ال�ستبانة، مما ي�سير اإلى توافق على 

الأهمية الن�سبية لكل من تلك المهارات والمعارف. 

اأهم التو�سيات

العمل على درا�سة �ساملة في كل دولة من دول مجل�س التعاون الخليجي لمدى 

الفجوة بين الخطط الدرا�سية لتخ�س�س المحا�سبة و الواقع التطبيقي للمهنة 

ومتطلبات �سوق العمل، مع التو�سية بالأخذ بعين العتبار المهارات والمعارف 

مجال التدقيق الداخلي في  العاملون   .5
المحا�سبة. تخ�س�س  من  التخرج  حديثو  الطلبة   .6

يمثلون  �سخ�سًا   97 من  بعينة  الكتفاء  تم  فقد  ا�ستطالعية،  الدرا�سة  كون 

الجهات ذات العالقة.

تم ا�ستخدام ا�ستبانة اإليكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، لجمع البيانات 

تم  كما  الإلكتروني.  البريد  بوا�سطة  لهم  اإر�سالها  تم  وقد  العينة،  اأفراد  من 

ا�ستقبال اإجابات الم�ستجيبين اإليكترونيًا. 

البيانات  جمع  لأداة  الثبات  معدل  لقيا�س  بير�سون  معامل  ا�ستخدام  تم 

)ال�ستبانة( وقد بلغ معدل ثبات المقيا�س 0.76 ويعتبر مقبول لهذا النوع من 

العينة  اأفراد  لإجابات  المئوية  الن�سب  تحليل  اأ�سلوب  ا�ستخدام  تم  الدرا�سات. 

لال�ستدلل على الأهمية الن�سبية لكل من فقرات الأ�سئلة.

تم ا�ستخدام تحليل النحراف المعياري واختبار ”ت“ “T test” لال�ستدلل 

العينة،  اأفراد  فئاآت  مختلف  اإجابات  بين  دللة  ذات  فروقات  وجود  مدى  على 

كما تم ا�ستخدام اختبار Kruskal Wallis لذات الغاية. 



الدوحة- عامل املحا�سبة 

العلمية  اجلمعية  مع  بالتعاون  القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  نظمت 

للمحا�سبة بجامعة قطر احلفل ال�سنوى الول بفندق امللينيوم وبح�سور اأع�ساء 

اللجنة التاأ�سي�سية للجمعية واع�ساء جمل�س الدارة وعدد كبري من العاملني فى 

جمال املحا�سبة واملراجعة بقطر. 

على  له  كلمة  فى  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  رئي�س  اخلاطر  خالد  د.  وقال 

اهمية اقامة مثل هذا الحتفال لعر�س الجنازات التى حققتها اجلمعية طوال 

خالد  الدكتور  وقال  �سنويا  الحتفال  هذا  اقامة  �ستتم  انه  اىل  م�سريا  العام.. 

القطرية  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  اخلاطر  نا�سر  بن 

تاأ�سي�س اجلمعية قام املجل�س بجهود حثيثة لتفعيل ن�ساطها حيث قام  انه منذ 

بني  املهني  الوعي  ون�سر  بها  والنهو�س  املهنة  م�ستوى  لرفع  العمل  خطة  بو�سع 

اأع�ساء اجلمعية مو�سع التنفيذ وذلك لبدء ن�ساطها وتر�سيخ قدمها يف املجتمع 

القطري بال�سافة اىل تقدمي اخلدمات الجتماعية والثقافية لأع�ساء اجلمعية 

وتوثيق العالقات بني اأع�ساء اجلمعية وتنمية روح التعاون بينهم. وقال د. خالد 

اخلاطر فى كلمته ان "املحا�سبني القانونيني القطرية" رغم حداثتها بالن�سبة 

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

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

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

يف ظل النمو الكبري الذي ت�سهده جميع القطاعات يف الدولة حاليا.

رفع م�ستوى املهنة

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

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

اأع�ساء اجلمعية واملحافظة على تقاليد املهنة واآدابها وكذلك الرتقاء بامل�ستوى 

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

والثقافية لأع�ساء اجلمعية، وتوثيق العالقات بني اأع�ساء اجلمعية وتنمية روح 

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

املرجو حتقيقها حيث  بالهداف  للقيام  ا�سهارها  القطرية حتى مت  القانونيني 

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

وكان  التاأ�سي�سي  الجتماع  حل�سور  القطريني  املحا�سبني  دعوة  متت   2005
الغر�س 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 التاأ�سي�س والنظام ال�سا�سي للجمعية نيابة عن املوؤ�س�سني اإىل وزارة اخلدمة 

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 

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

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

باب الع�سوية

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

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

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

فى  وحا�سر  املتميزة  التدريبية  الدورات  من  العديد  بعقد  اجلمعية  قامت  كما 

املحا�سبة  مهنة  جمال  فى  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من  نخبة  الدورات  هذه 

واملراجعةمن جهته اأكد د. رجب ال�سماعيل رئي�س اجلمعية العلمية للمحا�سبة 

بجامعة قطر ان تخ�س�س املحا�سبة له اهمية كبرية يف القت�ساد الوطني لذا 

حر�ست جميع املوؤ�س�سات الكادميية يف دولة قطر على تدري�س اف�سل املناهج 

واختيار احدث امل�سادر يف تدري�س هذا التخ�س�س احليوي حيث متت تغطية 

اىل  بال�سافة  المريكية  املحا�سبة  ومعايري  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري 

العامل.واو�سح  م�ستوى  باملهنة على  املتعلقة  التطورات  اهم  الطلبة على  اطالع 

"لقد اعتاد املتميزون من الطلبة الدخول لهذا التخ�س�س الذي تت�سم الكثري من 
مقرراته بال�سعوبة، فقد ا�سبحت هذه املهنة حتتل املراتب املتقدمة يف قائمة 

املهن املطلوبة بال�سافة اىل كونها حتقق اعلى م�ستوى من الرواتب والمتيازات 

املهنة  لرعاية  وطنية  هيئة  تكوين  اىل  ال�سماعيل  رجب  دكتور  ودعا  العامل  يف 

والتجارة  العمال  وزارة  توا�سل  بان  امله  عن  معربا  الداء..  جودة  وملراقبة 

عملها جتاه اجلمعية لتلبية طموح املحا�سبني.وفى نهاية احلفل مت تكرمي اع�ساء 

اللجنة التاأ�سي�سية جلمعية املحا�سبني القانونيني بال�سافة اىل اع�ساء جمل�س 

الدارة وعدد من مكاتب املحا�سبة العاملة فى قطر.واملكرمون هم: عبدالعزيز 

�سلطان  بن  وعلي  لإدارة اجلمعية  املوؤقتة  اللجنة  — رئي�س  بن علي احلمادي 

اأحمد  بن  وعبداهلل  اجلمعية  لإدارة  املوؤقتة  اللجنة  رئي�س  — نائب  الهاجري 

املن�سوري — اأمني �سر اللجنة املوؤقتة لإدارة اجلمعية وعبدالرحمن بن حممد 

اآل نابت - اأمني �سندوق اللجنة املوؤقتة لإدارة اجلمعية وعبدالعزيز بن حممد 

اآل خليفة - ع�سو اللجنة املوؤقتة لإدارة اجلمعية ونا�سر بن فالح الدو�سري - 

ع�سو اللجنة املوؤقتة لإدارة اجلمعية ونورة �سعيدان اليامي - ع�سو اللجنة املوؤقتة 

لإدارة اجلمعية. 
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بالتعاون مع الجمعية العلمية بجامعة قطر 

 جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية 

تحتفل بعام من االإنجازات في خدمة المهنة 



�لدوحة – عالم �لمحا�صبة 

نظم ديوان المحا�سبة تحت رعاية �سعادة نائب ديوان المحا�سبة ال�سيد اإبراهيم 

ووحدات  المحا�سبة  ديوان  بين  التكاملية  العالقة  ملتقى  ال�سادة  ها�سم  بن 

نكون  اأن  قبل  "�سركاء  �سعار  تحت  الرقابي،  دورها  لتفعيل  الداخلي  التدقيق 

رقباء"وقد ح�سر الملتقى �سعادة الأمين العام لمجل�س الوزراء الدكتور عي�سى 

المحا�سبين  الخاطر رئي�س جمعية  نا�سر  والدكتور خالد بن  النعيمي  بن �سعد 

القانونيين القطرية بالإ�سافة اإلى عدد من كبار ال�سخ�سيات. 

من  عدد  ت�سكيل  اإعادة  ب�ساأن  ال�سادرة  الأميرية  القرارات  الملتقى  ناق�س 

التدقيق  واإدارات  وحدات  وبالأخ�س  الأخرى  الحكومية  والأجهزة  الوزارات 

الداخلي واخت�سا�ساتها وفقا لتك القرارات. 

كما ناق�س عدد من المحاور الهامة التي تهم وحدات واإدارات التدقيق الداخلي 

ومنها محور الكادر الوظيفي للوحدات وكذلك محور التخطيط الذي يعد من 

اإلى  الملتقى  تطرق  الختام  الداخلي.وفي  التدقيق  م�سوؤوليات  عنا�سر  اأهم 

العالقة التكاملية بين ديون المحا�سبة و�سبل التعاون بينه وبين وحدات واإدارات 

التدقيق الداخلي وفقا للقوانين والمعايير ذات العالقة.ويوؤكد ديوان المحا�سبة 

بعقده لهذا الملتقى على �سرورة الت�سال والتوا�سل مع الأطراف ذات العالقة 

في  ال�سراكة  مفهوم  لتر�سيخ  وذلك  برقابته،  الم�سمولة  الأطراف  فيها  بما 

الرقابة على المال العام. 

وفي كلمة له اأمام الح�سور اأكد الدكتور خالد الخاطر رئي�س جمعية المحا�سبين 

المحا�سبة  ديوان  قبل  من  المتميزة  المبادرة  هذه  اأن  القطرية  القانونيين 

وتقديم  المحا�سبي  الوعي  ن�سر  اإلى  تهدف  التي  واللقاءات  الندوات  بعقد هذه 

اأنظمة  تطوير  في  بدورها  للقيام  المعنية  الجهات  ت�ساعد  جادة  اقتراحات 

في  الم�سوؤولين  قبل  من  والحر�س  الهتمام  مدى  يو�سح  الحكومية  المحا�سبة 

ديوان المحا�سبة من اأجل الرتقاء بم�ستوى اأداء هذه الوحدات الحكومية. 

اإلى جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية نظمت الملتقى  واأ�سار د. الخاطر 

المجل�س  دول  في  الحكومية  المحا�سبة  دولة قطر حول  في  للمحا�سبين  الثاني 

اإقامة ندوة �سنوية  اأهم تو�سيات هذا الملتقى �سرورة التاأكيد على  وكانت من 

لمناق�سة مو�سوعات المحا�سبة الحكومية ودعوة الجهات المعنية للم�ساركة في 

الحكومية  المحا�سبة  مجال  في  والمتخ�س�سين  الباحثين  ودعوة  الندوة  هذه 

لإجراء المزيد من الدرا�سات من اأجل تقييم الأنظمة المطبقة حاليًا والتعرف 

على نقاط القوة وال�سعف بها واقتراح الحلول المنا�سبة ومجالت تطوير تلك 

الأنظمة. 

وحدات التدقيق الداخلي 

اإلى دعم  اأن وحدات التدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية بحاجة  اإلى  ونوه 

الوحدات  هذه  اأداء  بم�ستوى  الرتقاء  اأجل  من  بالدولة  المعنية  الجهات  جميع 

الوطني  القت�ساد  وتنمية  تعزيز  في  به  تقوم  الذي  الدور  لأهمية  نظرًا  وذلك 

المعلومات  الم�ستقلة يعتبر قيمة م�سافة تدعم م�سداقية  ووجود هذه الوحدة 

المالية والأداء المالي والإداري للجهة الحكومية 

الحفاظ على المالية العامة 

اأمام  له  كلمه  في  المهندي  المطوي  علي  بن  مبارك  ال�سيد  قال  جانبه  ومن 

الحكومة  اأولويات  اأهم  �سمن  من  العام  المال  على  الحفاظ  الملتقى:اإن 

لعجلة  الفعلي  والمحرك  الحياة  ع�سب  يمثل  العام  المال  اأن  حيث  الر�سيدة 

القت�ساد والتطوير. لذا كان حر�س الدولة في اإيجاد وحدات للتدقيق الداخلي 

تنفيذ  للتحقق من �سحة  الأول  الدفاع  الدولة وهي خط  واأجهزة  الوزارات  في 

من  وذلك  الدولة،  باأموال  الت�سرف  �سالمة  من  والتاأكد  والقرارات  القوانين 

الوزارات  لهياكل  المنظمة   2009 �سنة  ال�سادرة  الأميرية  القرارات  خالل 

تم  بما  المنوط  عملها  لممار�سة  المطلوبة  القوة  الوحدات  هذه  تكت�سب  ولكي 

اإلحاقها ب�سكل مبا�سر بالرئي�س التنفيذي الأعلى اأي الوزير اأو من يقوم مقامه 

ال�سرف  �سندات  على  رقابية  بمهام  الوحدات  تلك  اخت�سا�سات  حددت  وقد 

التعليمات  ومراجعة  الوزارات  في  العمل  ومعوقات  م�ساكل  ودرا�سة  والقب�س 

المالية ومراقبة اإجراءات التعيين وجرد المخازن والعهد. 

على  المحا�سبة  ديوان  وعمل  مهام  من  قريبة  هي  المهام  هذه  اأن  واأ�ساف: 

جميع اأجهزة الدولة لذلك كان من الأف�سل والواجب في تغطيته ما لم يراجع 

والوقوف على تنفيذ ما تم تغطيته لذا كان �سعار هذا الملتقى )�سركاء قبل اأن 

نكون رقباء(.

وقال " نحن في ديوان المحا�سبة على ثقة تامة باأن قوة ومنعة هذه الوحدات هي 

قوة لديوان المحا�سبة وبالتالي هي قوة لجميع اأجهزة الرقابة في الدولة وبقوتها 

يتحقق للدولة كثير من الوفورات المالية من خالل ال�سبط المالي والإداري". 

ا�ستثمار ناجح 
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ملتقى "ديوان المحا�سبة" يبحث �سبل التعاون مع وحدات التدقيق الداخلي 

 د. الخاطــــر:وحدات التدقيق

 الداخلي بحاجة لدعم

الجهات المعنية بالدولة

 المهـندي:الحفاظ على المال

 العام من اأهم اأولويات

الحكـومـة الر�سـيدة 
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 Building an accounting 
curriculum for the Gulf States 

necessitate among other factors 
central revision of all accounting 
curriculum by concerned parties 
among Gulf universities. A task 
force for similar mission would 
include setting designated 
academic committees to review 
all accounting curriculums 
and readdress the correlated 
syllabuses especially for 
foundation accounting courses. 
The involvement of 
accounting faculty in 
this process is crucial 
in order to secure 
better fulfillment of 
accounting program 
objectives. 

 Ac c o u n t i n g 
departments in 

GCC universities are 
to determine the type 
of processes to follow 
within accounting 
units and division 
which have to comply 
with international 
a c c r e d i t a t i o n 
r e q u i r e m e n t s . 
Deanship has to ascertain the degree of faculty 
involvement in those processes. The initial process is to 
come up with strategic teaching plan matching practical 
realities. In other words, the target here is developing and 
implementing a zero-based accounting curriculum to 
prepare students adequately for the dynamic, complex 
business environment they enter upon graduation. 

 There are several things that can be done to increase 
the accounting profession's involvement in education 

and program accreditation. As for CBA, accounting 
program accreditation is currently being managed by the 
American Assembly of Collegiate Schools of Business, as 
a full fledge process of accrediting CBA. Yet, the regional 
accounting profession can increase the efficiency to 
the accreditation process by: making sure GCC schools 
become involved in the accreditation process; assuring 
that accreditation provides for increased consumer 
protection; and making sure that accreditation is used 
as a means of improving current accounting programs. 
The accounting profession has not been untouched by 
the interest in assuring quality education. The profession 
had, for years, been satisfied to rely mostly on objective 
measures of quality. The attainment of a baccalaureate 
degree, certification, and experience were and, as a 
practical matter, remain, assurances of quality. The risks 
inherent in a profession's disengagement from the 
assessment and accreditation of academic programs 
which provide entry to the profession are well known in 
law and medicine, and by now, accounting.

 Whereas the accounting 
profession is vitally concerned 

with the nature and content of 
accounting education; Whereas 
GCC accounting profession 
is deeply concerned with the 
quality of academic preparation 
for entrance into the profession. 
Therefore, be it resolved that 
regional accounting associations 
should encourage the development 
of quality professional programs of 
accounting and participate in their 

accreditation. 

 Ou t c o m e 
a s s e s s m e n t 

should be assumed as 
a tool for measuring 
an accounting 
department's writing-
skill improvement 
initiative. It provides 
insight into the 
features of a successful 
writing initiative and 
offers mythological 
suggestions for 
conducting outcome 
assessments of writing 
initiatives. These skills 
are missing in most of 

accounting programs in the GCC, thus embracing them 
regionally would certainly enhanced these programs.

 Syllabus of each accounting course has to be the core 
of time schedule and content delivery. Obviously, 

a starting point in this respect is to assign course 
coordinators among every group of similar accounting 
courses (i.e., financial accounting, managerial, cost 
accounting.. etc.). Syllabuses are to be revised periodically 
and checked regionally with counterpart coordinators in 
the GCC. Eventually, regular meeting is recommended 
among nominated coordinators in the GCC is highly 
fruitful. 

 Text books, on the other hand, ought to be selected 
with extreme care and thorough scrutiny. Nowadays, 

text books are made available electronically which 
facilitate inspection efforts. Publishers are also more 
flexible in this respect that give accounting coordinators 
enough time to adopt text books based on their ease of 
use and applicability to the local environment.

 More importantly, attention is highly sought in 
approving a unified grading system related to every 

accounting course. Such grading system is to be based 
primarily on teaching tools resulting in building skills. 
Hand on materials, for instance, and lab cases are more 
advantageous than relying solely on delivered in-class 
material, which is the most wide spread norms in the GCC 
accounting departments.

Gulf States 
Accounting 
Curriculum

Prof. Wael Alrashed
Accounting Dept,

College of Business Administration
Kuwait University



�لدوحة- عالم �لمحا�صبة 

الح�سور  على  توزيعها  تم  التي  المذكرة  مقدمة  في  الحموي  الدكتور  تطرق  وقد 

اإلى التطور التاريخي للت�سريعات ال�سريبية في الدولة حيث اأ�سار اإلى اأنه لم يكن 

قانون ال�سريبة على الدخل رقم 21 ل�سنة 2009 هو بداية نظام فر�س ال�سريبة 

على الدخل في قطر، ولكن �سبقه محاولت بداأت ب�سدور مر�سوم بال�سريبة على 

1954، والذي لم يكن بال�سكل الذي ي�سمن تفعيل ال�سريبة وتحقيق  الدخل عام 

تهدف  التي  القوانين  من  العديد  بعده  �سدر  ولذلك  والمالي،  القت�سادي  دورها 

�سدر  اأن  اإلى  وتنميته،  الوطني  القت�ساد  لدعم  ال�سريبية  التدابير  بع�س  اتخاذ 

القطري  ال�سريبي  النظام  في  نقله  عمل  بهدف   1993 ل�سنة   11 رقم  القانون 

ولقد  والجتماعية.  القت�سادية  الرفاهية  من  مزيدًا  وتحقق  التنمية  بعجلة  تدفع 

المواد  اأ�ستهلت هذه  اأبواب،  ت�سع  في  ق�سمت  قانونية  مادة   53 القانون  �سمل هذا 

�سمل  ثم  القانون،  مواد  �سياغة  في  الم�ستخدمة  والم�سطلحات  للكلمات  بتعريف 

التي  والأ�س�س  لل�سريبة،  الخا�سع  الدخل  التي تحدد م�سادر  المواد  مجموعة من 

اأن   2009 ل�سنة   21 رقم  القانون  واعتبر  ال�سريبة،  احت�ساب  اأ�سا�سها  على  يتم 

كما  لل�سريبة.  الخا�سع  الدخل  تحديد  اأ�سا�س  هو  المحا�سبي  ال�ستحقاق  اأ�سا�س 

حدد القانون في مواده المختلفة الدخل الخا�سع لل�سريبة والم�ساريف والتكاليف 

و�سعر،  ال�سريبة  و�سداد  ال�سريبي  الإقرار  تقديم  وتوقيت  الخ�سم،  الواجبة 

الإعفاء  لجنة  واإخت�سا�سات  ال�سريبة،  من  المعفاة  والجهات  والأن�سطة  والدخول 

تقديرات  في  والطعن  التظلم  واإجراءات  والتجارة،  والقت�ساد  المالية  بوزارة 

اإدارة ال�سرائب، واأختتم القانون بمجموعة من العقوبات في حالة مخالفة اأحكام 

القانون، وكذلك مجموعة من الأحكام العامة مثل تلك المتعلقة بتقادم الحق في 

اإثبات  في  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  ب�سفة  المتعلقة  وتلك  بال�سريبة،  المطالبة 

و�سبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له. 

هذا واعتبر اأن من اأهم اأوجه الأتفاق بين قانون ال�سريبة على الدخل رقم 11 ل�سنة 

1993 وقانون ال�سريبة على الدخل رقم 21 ل�سنة 2009 هو ما يلي :

والمكاني  الزماني  النطاق  في  القانونان  اأتفق  ال�سريبة:  فر�س  نطاق  اأواًل: 

لفر�س ال�سريبة.

ثانيًا:اأ�س�س تحديد الدخل الخا�سع لل�سريبة:

 ثالثًا: االأعفاء من الخ�سوع لل�سريبة 

رابعًا: توقيت االإقرار ال�سريبي

خام�سًا: ترحيل الخ�سائر

اأوجه الأختالف بين القانونين رقم 11 ل�سنة 1993، ورقم 21 ل�سنة 2009 :

 تتمثل اأوجه الختالف بين القانونين في كثير من الجوانب ولعل اأهمها ما يلي :

ل�سنة   11 القانون  ظل  في  يتحدد  ال�سريبة  �سعر  كان  حيث  ال�سريبة:  �سعر  اأوًل: 

1993 على اأ�سا�س ال�سرائح الت�ساعدية ببينما يتحدد �سعر ال�سريبة في ظل 
على اأ�سا�س ن�سبي ثابت قدره 10 % من وهو 10 %  القانون 21 ل�سنة 2009 

من الدخل الخا�سع لل�سريبة .

 ،1993 ل�سنة   11 القانون  اأتفاق  من  بالرغم  الخ�سم:  الواجبة  التكاليف  ثانيًا: 

والقانون 21 ل�سنة 2009 على ال�سروط الواجب توافرها في التكاليف الواجبة 

ال�سرائب على  اإل ان قانون  التكاليف،  الخ�سم وعلى كثير من عنا�سر هذه 

ومحددًا  وا�سحًا  فكان  المجال،  هذا  في  تميز   2009 ل�سنة   21 رقم  الدخل 

وو�سع حدودًا لعنا�سر التكاليف الواجبة الخ�سم.

ولئحته   2009 ل�سنة   21 القانون  اأخذ  الدولية:  المحا�سبة  بمعايير  الأخذ  ثالثًا: 

التنفيذية بمعايير المحا�سبة الدولية ب�سكل وا�سح و�سريح.

رابعًا: تجنب ال�سريبة: ت�سمن القانون 21 ل�سنة 2009 تقنينًا لمنع اإتباع المكلف 

 )50( رقم  المادة  ن�ست  حيث  ال�سريبة  لتجنب  توؤدي  لأ�ساليب  بال�سريبة 

اأو معامالت  اأو عمليات  اأنه في حالة دخول المكلف في اتفاقات  من القانون 

لالإدارة  يجوز  الم�ستحقة،  ال�سريبة  تجنب  الأ�سا�سية  اأهدافها  احد  يكون 

العمليات  اأو  التفاقات  ب�سب هذه  عليها  التي ح�سل  ال�سريبة  الميزة  �سحب 

اأو المعامالت.

القانون  من   )8( رقم  المادة  ن�ست  الحرة:  المهن  اأ�سحاب  محا�سبة  خام�سًا: 

اأنه يجوزلالأ�سخا�س الذين يمار�سون مهنة حرةاأن يختاروا   2009 21 ل�سنة 
خ�سم )30 %( ثالثين بالمائة من دخلهما لإجمال يعو�ساعن كل الم�ساريف 

والتكاليف الم�سموح بخ�سمها، بينما كانت هذه الن�سبة في القانون 11 ل�سنة 

10 % وبحد اأق�سى ع�سرون األف ريال �سنويًا وب�سرط اأن يتفرغ  1993 تبلغ 
المكلف لمزاولة المهنة. 

وجه  دون  المح�سلة  المالية  والجزاءات  ال�سريبة  ا�سترداد  �ساد�سًا: 

حق 

خالل ندوة "واقع النظام ال�سريبي في دولة قطر وم�ستقبله" 

د.الحموى: القانون رقم 21 ل�سنــة 2009 

نقــلة في النظام ال�سريبي في قطـر
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 في �إطار �صعي جمعية �لمحا�صبين �لقانونيين �لقطرية للم�صاهمة بالنهو�س بمهنة �لمحا�صبة و�لمر�جعة، فقد عقدت ندوة 

بعنو�ن "و�قع �لنظام �ل�صريبي في دولة قطر وم�صتقبله" خلل �كتوبر �لما�صى في معهد �لتنمية �الإد�رية

وهدفت هذه �لندوة �إلى ن�صر �لوعي حول �لنظام �ل�صريبي في �لدولة ومناق�صة قانون �ل�صريبة على �لدخل ل�صنة 2009 

تو�جه  �لتي  و�لم�صاكل  �ل�صعوبات  ومناق�صة  وتحديد  �لخليج  دول  في  �ل�صريبية  بالقو�نين  ومقارنته  �لتنفيذية  والئحته 

�ل�صركات في تطبيق �لنظام �ل�صريبي في �لدولة وكذلك بيان كيفية �الإف�صاح في �لقو�ئم �لمالية لل�صركات عن �صريبة �لدخل.

حا�صر في هذه �لندوة �الأ�صتاذ �لدكتور/ محمد ه�صام �لحموي، �لخبير �لمتخ�ص�س في �صوؤون �ل�صر�ئب و�أ�صتاذ �لمحا�صبة في 

جامعة �لقاهرة و�لدكتور/ عادل بودي - �لخبير في مجال �ل�صر�ئب و�لمحا�صبة – �لمملكة �ل�صعودية.



متميزة  تدريبية  دور�ت  �لقطرية  �لقانونيني  �ملحا�صبني  جمعية  عقدت 

�ملحا�صبة  �ملهني و�لعلمي للعاملني مبهنة  �الأد�ء  �إىل رفع م�صتوى  تهدف 

من  فعاليات  عقد  فى  �جلمعية  ر�صالة  �إطار  يف  قطر  دولة  يف  و�ملر�جعة 

�صاأنها تطوير و�الرتقاء مبهنة �ملحا�صبة فى دولة قطر. 

و�لدور�ت هى: 

 "Quick Books برنامج  با�صتخد�م  �ملحا�صبية  "�لتطبيقات  دورة   -  1
متكني  �إىل  تهدف  و�لتي  للمحا�صبة(  �لعلمية  �جلمعية  مع  )بالتعاون 

�مل�صاركني من ت�صميم �الأنظمة �ملحا�صبية �الإلكرتونية �ملنا�صبة للمن�صاآت 

�لتجارية و�خلدمية و�ل�صناعية و�إعد�د �حل�صابات �مللئمة الأن�صطة تلك 

�ملن�صاآت.  لتلك  �ملالية  للبيانات  �الإلكرتونية  �ملحا�صبية  و�ملعاجلة  �ملن�صاآت 

�إ�صد�ر �لتقارير �ملالية )قائمة �لدخل، قائمة �ملركز �ملايل، قائمة �لتدفق 

و�إعد�د  �لبنك  ت�صوية  مذكرة  �إعد�د  �لديون(.  �أعمار  جد�ول  �لنقدي، 

�ملدة.  �آخر  �ل�صلعي  �ملخزون  وك�صوف  و�صيكاتها  و�الأجور  �لرو�تب  ك�صوف 

 Quick برنامج  على  �ملحا�صبية  �الأعمال  �إجناز  من  �مل�صاركني  متكني 

Books ب�صورة �صحيحة وبكفاءة عالية. و�صوف يحا�صر فى هذه �لدورة 
— رئي�س ق�صم �ملحا�صبة بكلية �أحمد بن حممد  �لدكتور جلل �لعطار 

�لع�صكرية.

 "Basics Internal Audit  - �لد�خلي  �لتدقيق  "مبادئ  دورة   -  2
- IIA بالتعاون مع معهد �ملدققني �لد�خليني

تهدف  قطر" و�لتي  دولة  يف  �لدخل  �صريبة  على  "�ملحا�صبة  دورة   -  3
�لدخل  على  �ل�صريبة  قانون  مل�صمون  وفهماً  �إملاماً  �مل�صاركني  �إك�صاب  �إىل 

�آلية  على  عملية  تطبيقات  �إجر�ء  مع   ،2009 ل�صنة   21 رقم  �لقطري 

تطبيق �لقانون، مبا فيها �حت�صاب �ل�صريبة على خمتلف �جلهات �ملكلفة 

�لدكتور  فيها  ويحا�صر  �لقانون..  يف  �لو�ردة  و�لن�صو�س  للن�صب  وفقاً 

و�أ�صتاذ  �ل�صر�ئب  �صوؤون  يف  �ملخت�س  �خلبري   - �حلموي  ه�صام  حممد 

�ملحا�صبة يف جامعة �لقاهرة.

 �صمن برنامج " �ملحا�صبة للجميع"، و�لذي يهدف �إىل تقدمي جمموعة 

بهدف  و�ملهتمني  �جلمعية  الأع�صاء  �ملجانية  �لتدريبية  �لرب�مج  من 

�الإ�صهام يف تطوير قدر�ت و�إمكانيات �ملحا�صبني و�ملر�جعني ون�صر �لوعي 

و�ملر�جعة،  �ملحا�صبة  علم  يف  �جلديد  على  و�إطلعهم  بينهم  �ملحا�صبي 

عقدت جمعية �ملحا�صبني �لقانونيني �لقطرية برناجمها �لثاين بالتعاون 

-جامعة  للمحا�صبة  �لعلمية  و�جلمعية  هاو�س  ووتر  بر�ي�س  مكتب  مع 

 Tax، " قطر، وقد مت تنفيذ �لربنامج يف 24 دي�صمرب 2011 م بعنو�ن

Accounting and Auditing Updates" يف مبنى �بن خلدون - 
جامعة قطر بح�صور عدد غفري من �مل�صاركني.

. علماً بان هذ� �لربنامج ياأتي �صمن �أهد�ف �جلمعية لتقدمي �خلدمات 

يعقد  جماين  برنامج  لكونه  و�ملهتمني  للأع�صاء  و�لثقافية  �الجتماعية 

ب�صكل منتظم ملرة و�حدة كل �صهرين.

ويف نهاية �لربنامج قام �ل�صيد/ علي �صلطان فخرو - ع�صو جمل�س �الإد�رة 

)�صكرتري �ملجل�س( بتوزيع �ل�صهاد�ت على �مل�صاركني متمنياً لهم �لتوفيق، 

هاو�س  ووتر  بر�ي�س  مكتب  مع  �مل�صرتكة  �لتعاونات  من  مزيد�ً  ومتمنياأ 

و�الإرتقاء  بها  و�لنهو�س  �ملهنة  م�صتوى  رفع  بهدف  �مل�صتقبل  يف  كوبرز 

بامل�صتوى �لعلمي و�ملهني للمحا�صبني يف دولتنا �حلبيبة.

جمعية �ملحا�صبني تنظم 

دور�ت تدريبية مبعهد 

�لتنمية �الإد�رية 
�صمن برنامج �ملحا�صبة للجميع 

 دورة جمانية بعنو�ن

"Tax، Accounting and Auditing Updates"
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�لدوحة- عامل �ملحا�صبة 

�لدوحة- عامل �ملحا�صبة 

     تعلن جمعية �لمحا�صبين �لقانونيين �لقطرية بالتعاون مع �لجمعية �لعلمية 

�لمحا�صبة  مهنة  حول  بحث  �أف�صل  عن  �صنوية  مالية  جائزة  عن  للمحا�صبة 

و�لمر�جعة في دولة قطر ، تمنح في نهاية �صهر �أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف 

و�لمر�جعة  �لمحا�صبة  بمهنة  �لعلقة  ذ�ت  و�لدر��صات  �لعلمي  �لبحث  ت�صجيع 

و�الإ�صهام في تطوير �لمهنة في دولة قطر، علماً باأن هذه �لجائزة تاأتي ��صتجابة 

للتعاون �لمتميز و�لبناء مع مكتب KPMG  ب�صفته �لر�عي �لرئي�صي لهذه 

�لجائزة.

�صروط �لتقدم للجائزة:

1. يحق لجميع �الأكاديميين و�لمهنيين �لعاملين بدولة قطر �لتقدم للجائزة.
�لمحا�صبة  في  �لمعرفة  حقل  �إلى  جديد�ً  وي�صيف  �أ�صيًل  �لبحث  يكون  �أن   .2

و�لمر�جعة.

�لعلمي. للبحث  �لمعروفة  و�الأكاديمية  �لعلمية  �ل�صروط  �لبحث  يلبي  �أن   .3
علمية. مجلة  في  للن�صر  قبل  �أو  ن�صره  �صبق  قد  �لبحث  يكون  �أال   .4

�لمحا�صبة  بمهنة  �لمتعلقة  �لمو��صيع  من  و�حد�ً  �لبحث  يتناول  �أن   .5
و�لمر�جعة في دولة قطر.

�لبحث للح�صول على جائزة )2012/2011(  �آخر موعد لتقديم  باأن  علماً 

هو  1  /   10 /2012م 

توجه �لمر��صلت باإ�صم رئي�س �للجنة �لم�صرفة على جائزة �لبحث على �الإيميل 

 info@qcpa.net :لتالي�

ويتر�أ�س هذه �للجنة �لدكتور رجب �ال�صماعيل  وع�صوية كل من �ال�صتاذ علي 

فخرو و�لدكتور حلمي �لهمامي و�لدكتور زهير دردر 

 جائزة البحث المتميز حول مهنة

المحا�سبة والمراجعة في دولة قطر

KPMG برعاية مكتب 
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االتحــاد الـدولي 

للمحـا�سـبين ي�ســتعين 

بالهيئة ال�سـعودية 

لتطـوير هيئـات 

المحا�سـبة العربيـة

العربية  المملكة  في  والمراجعة  المحا�سبة  مهنة  اإليه  و�سلت  بما  اعترافا 

 IFAC  ال�سعودية من تطور بف�سل اهلل، ي�ستعين التحاد الدولي للمحا�سبين

ال�سعودية  بالهيئة  الدولية،  المحا�سبية  المهنية  الهيئات  تنمية  بلجنة  ممثال 

الهيئات  لقيادات  عمل  ور�سة  تقديم  في  للم�ساركة  القانونيين  للمحا�سبين 

والجمعيات الم�سئولة عن مهنة المحا�سبة في العالم العربي. �ستجمع ور�سة 

العمل التي تعقد منت�سف ال�سهر الحالي في مدينة دبي ممثلين من هيئات 

وجمعيات المحا�سبة و المراجعة العربية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

وتعزيز  المحا�سبية  المهنية  الهيئات  تنمية  اأهمية  لمناق�سة  وذلك  اإفريقيا 

دورها في النمو القت�سادي، ومناق�سة التحديات وعوامل النجاح التي تواجه 

و�سيفتتح  المنطقة.  في  المحا�سبية  المهنية  والجمعيات  الهيئات  تطوير 

الور�سة اأمين عام الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين الدكتور اأحمد بن 

عبداهلل المغام�س حيث �سيقدم محا�سرة حول خطوات وركائز اإن�ساء هيئة 

من  ال�سادرة  بالع�سوية  اللتزام  مبادئ  على  مبنية  قوية  محا�سبية  مهنية 

التحاد الدولي للمحا�سبين وا�ستعرا�س تجربة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين 

القانونيين في هذا ال�سدد. ي�سار اإلى اأن الإتحاد الدولي للمحا�سبين قد �سبق 

اأن اختار الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين من �سمن �ست ع�سر هيئة 

تطوير  مجال  في  خبراتها  من  ال�ستفادة  يمكن  العالم  م�ستوى  على  مهنية 

المهنية  الهيئات  اإن�ساء  دليل  في  ذلك  جاء  والمراجعة.  المحا�سبة  مهنة 

للمحا�سبين  ال�سعودية  "الهيئة  اأن  على  ن�س  والذي  التحاد،  عن  ال�سادر 

القانونيين هي هيئة محا�سبية مهنية را�سخة الأ�سا�س ت�سم موظفين واأع�ساء 

تتوفر فيهم مهارات وخبرات عالية وهي قادرة على تقديم الدعم والم�سورة 

العربية".  باللغة  المتحدثة  الدول  في  الأخرى  المهنية  للهيئات  والم�ساعدة 

الجدير بالذكر اأن الإتحاد الدولي للمحا�سبين هو المنظمة التي ترعى مهنة 

البالغ  اأع�سائه ومنت�سبيه  و يعمل التحاد مع  العالم.  المحا�سبة على نطاق 

عددهم 164 المنت�سرين في 125 دولة لحماية الم�سلحة العامة من خالل 

مهنية  ممار�سات  ا�ستخدام  على  العالم  اأنحاء  بكافة  المحا�سبين  ت�سجيع 

 2،5 للمحا�سبين  الدولي  الإتحاد  ومنت�سبو  اأع�ساء  ويمثل  الجودة.  عالية 

مليون محا�سب يعملون في مزاولة المهنة و في القطاع العام و في مجالت 

ال�سناعة و التجارة والمجالت الحكومية والأكاديمية.

د. يحيى الجبر يعر�س تجـربة 

ال�سـعودية فى تطــوير مهنـة 

المحا�سـبة 

�أبو ظبي - عـالم �لمحا�صـبة 

قدم د. يحيى بن علي �لجـبر بق�صم �لمحا�صبة – جامعة �لملك 

�صعود خلل موؤتمر مهنــة �لمحا�صبـة و�لمر�جعـة و��صتـ�صـر�ف 

�لما�صى  دي�صمبر  �أبوظبي  فى  عقد  �لذى  �لم�صتــقبـل  �آفـاق 

و�لمر�جعة:  �لمحا�صبة  مهنــة  تطوير  بعنو�ن  عمل  ورقة 

تجربة �لمملكة �لعربية �ل�صعودية

قبل  �لمملكة  في  �لمهنة  و�صع  �لورقة  خلل  و��صتعر�س 

ر�أى  �لقانونيين حيث  للمحا�صبين  �ل�صعودية  �لهيئة  تاأ�صي�س 

�نه فى في �ل�صبيعنات كانت �لممار�صات �لمحا�صبية �لمطبقة 

معتمده  معايير  وجود  وعدم  �لتجان�س  �لى  وتفتقد  متباينة 

مقبولة قبوال عاما وفى ظل غياب �لمعايير �لمعتمده، كانت 

متطلبات �لقيا�س و�لعر�س و�الف�صاح للتقارير �لمالية تتاأثر 

�لتنمية  �صندوق  ومتطلبات  �لمقر�صة  �لبنوك  بمتطلبات 

�ل�صناعية.

�أول برنامج تعليمي  �أطلقت  �أن �معة �لملك �صعود  و�أ�صار �لى 

عام 1957 في تخ�ص�س �لمحا�صبة في �لمملكة ثم تبعتها عدد 

�أدى �لى زيادة �إعد�د �لمو�طنين  من �لجامعات �الخرى مما 

�لمتخ�ص�صين في حقل �لمحا�صبة.

بمهنــة  للنهو�س  در��صة  �لتجارة  وز�رة  "�أطلقت  و�أ�صاف 

�لمحا�صبة و�لمر�جعة وت�صمنت ت�صكيل فريق من �لمهنيين 

بخبر�ء  �أي�صاً  �ال�صتعانة  وتم  �لمملكة  من  و�الأكاديميين 

�لمنتجات  من  عدد  �لبرنامج  هذ�  عن  ونتج  �لخارج،  من 

و�لتو�صيات و�صرورة �يجاد جهاز ينظم �لمهنة ويطورها. 

فى  فتمثل   – �لمملكة  في  بالمهنة  �لنهو�س  مبادر�ت  �ما 

تاأ�صي�س �لهيئة �ل�صعودية للمحا�صبين �لقانونيين علم 1991 

�ل�صعودية  �لهيئة  للمحا�صبين  �لدولي  �الإتحاد  �ختار  حيث 

مهنية  هيئة  ع�صر  �صت  �صمن  من  �لقانونيين  للمحا�صبين 

على م�صتوى �لعالم يمكن �ال�صتفادة من خبر�تها في مجال 

تطوير مهنة �لمحا�صبة و�لمر�جعة.
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فى ختام موؤتمر �لمحا�صبة و�لمر�جعة باأبوظبى 

�سرورة ان�سمام دول مجل�س التعاون الخليجي 

لالتحاد الدولي للمحا�سبين القانونيين

المطالبة باجتماع عاجل التحاد المحا�سبين والمراجعين العرب

ابو ظبى – عالم المحا�سبة 

اأو�سى موؤتمر المحا�سبة و المراجعة وا�ست�سراق اآفاق الم�ستقبل الذى نظمته 

الإمارات  بدولة  القت�ساد  وزارة  الح�سابات  ومدققي  المحا�سبين  جمعية 

دول  في  الر�سمية  الحكومية  الجهات  بدعوة  ظبى  ابو  فى  المتحدة  العربية 

دول  في  والمراجعة  للمحا�سبة  هيئات  اإن�ساء  اإلى  الخليجي  التعاون  مجل�س 

المجل�س تكون م�ستقلة ماليًا واإداريًا وبدعم مبا�سر معنوي ومادي من الدولة 

على غرار الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.

باإعداد  التعاون  مجل�س  لدول  والمراجعة  المحا�سبة  هيئة  بقيام  او�سى  كما 

لتح�سين  اإلزامي  فيه  الن�سواء  ويكون  الأداء  جودة  مراقبة  برنامج  وتنفيذ 

التعاون  مجل�س  دول  ان�سمام  و�سرورة  المهنية  الممار�سات  فعالية  وزيادة 

الخليجي لالتحاد الدولي للمحا�سبين القانونيين IFAC لما في ذلك من دعم 

المحا�سبة  معايير  واعتماد  الدولية  الممار�سات  لأف�سل  وفقًا  المهنة  لتطوير 

والمراجعة الدولية في دول مجل�س التعاون الخليجي وبما يتوافق مع كل دولة.

القرارات  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجل�س  دول  وتفعيل  تبني  الى  ودعا 

لدول  التعاون  مجل�س  لدول  والمراجعة  المحا�سبة  هيئة  عن  ال�سادرة 

الأعمال  مجالت  في  واعتمادها  ال�ستدامة  معايير  وتبني  العربية  الخليج 

المختلفة ون�سر الوعي في هذا المجال وانه على قطاع الأعمال )ال�سركات و 

لموؤ�س�سات( و�سع ا�ستراتيجية وا�سحة على اأن تكون اإدارة المخاطر جزءًا هذه 

ال�ستراتيجية مع تبني مبادئ الحوكمة و اللتزام بها.

�ساأنها  من  والتي  المهنية  الم�سائلة  تفعيل  اإلى  الحاجة  ب�سرورة  واو�سى 

ودعوة  الداء  وجودة  المهنية  الرقابة  قواعد  واإر�ساء  ال�سفافية  مفهوم  تعميق 

الموؤ�س�سات التعليمية الى تطوير برامجها الكاديمية ليجاد الكوادر الب�سرية 

المهنية  الجهات  بين  التن�سيق  واأهمية  ال�ستدامة  تحديات  لمواجهة  الالزمة 

الخليجية و العربية لالرتقاء بالمهنة على م�ستوى الوطن العربي واأخذ زمام 

المبادرة نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال المهنة.

طالب روؤ�صاء جمعيات وهيئات �لمحا�صبة �لعرب �الأ�صتاذ 

�لعام للمحا�صبين  –رئي�س �التحاد  �لذهيبي  / �صالح 

�التحاد  مقر  في  عاجل  الجتماع  �لعرب  و�لمر�جعين 

بالقاهرة للنظر في �أو�صاع �التحاد و�لتحديات �لو�جب 

ي�صارك  م�صتقبلية  خطة  بو�صع  نخرج  كي  معالجتها 

�الأعمال  جدول  يت�صمن  �ن  و�أقترحو�  �لجميع.  فيها 

�لبنودد �لتالية:

تعديل  وفق  �التحاد  رئي�س  ونائب  رئي�س  �نتخاب   -1

�أحكام �لنظام.

2- �لبحث في و�صع خطة عمل م�صتقبلية.

ورد�ً عن تلك �لمطالبة �أفاد �الأ�صتاذ/ �صالح �لذهيبي 

�لمالية  �لقو�ئم  �إعد�د  �الإنتهاء من  ب�صدد  �التحاد  �أن 

لل�صنة �لمالية �لمنتهية في 31 دي�صمبر 2012 م، و�صيتم 

عر�صها على مدقق �لح�صابات للم�صادقة عليها و�صيتم 

دعوة �لجل�صة �لعامة على �إثر ذلك، كما تم �النتهاء من 

�لمعد  �لتدريب  لبرنامج  �الأ�صا�صية  �لخطوط  و�صع 

بمعرفة لجنة �لتدريب حيث قد تم عقد دور�ت تدريبية 

�لعر�ق  كرد�صتان  الإقليم  �لمالية  �لرقابة  ديو�ن  مع 

و�التفاق معه على عقد دور�ت تدريبية ب�صكل منتظم 

خلل عام 2012.

وذكر �لذهيبي �أنه ينوي دعوة مجل�س �الإد�رة في مرحلة 

�الأدبي  �لتقرير  على  و�لم�صادقة  �إعد�د  ق�صد  �أولى 

و�لمالي ومن ثم �التفاق  بعدهاعلى جل�صة عامة:

ثم  �لح�صابات  مر�قب  تقرير  لمناق�صة  عادية:    •
مار�س  �أو�ئل  و�لمالي  �الأدبي  �لتقرير  على  �لم�صادقة 

 .2012

•  وغير عادية: لتحوير بع�س بنود �لقانون �الأ�صا�صي 
مع  باالتفاق  �لعربية  �لجامعة  لمتطلبات  طبقا 

مذكرات تفاهم  بني هيئة املحا�سبة لدول التعاون ومركز التحكيم 

مبدينة  عقد  �لذي  �ملحا�صبة  و�صركات  ملكاتب  �ل�صاد�س  �مللتقى  فعاليات  خلل 

�ملحا�صبة  هيئة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  �ملا�صى  دي�صمرب  خلل  م�صقط 

�لتحكيم  ومركز  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  لدول  و�ملر�جعة 

�لهيئة  وقع من جانب  �لعربية  لدول �خلليج  �لتعاون  لدول جمل�س  �لتجاري 

للهيئة ومن جانب  �لتنفيذي  �ملدير   ، عبا�س  �آل  بن عبد�هلل  �لدكتور/ حممد 

�ملركز �الأ�صتاذ/ �أحمد جنم عبد�هلل �لنجم ، �الأمني �لعام للمركز 

�الأع�صاء. 

 04 �إلى   02 من  من  ت�صت�صيف  تون�س  باأن  و�أ�صار 

مايو 2012 ملتقى عالمي حول تطوير �لمحا�صبة 

و�لحوكمة في ظل �لتغير�ت �لعالمية 

للمحا�صبين"  �لدولي  "�التحاد  بم�صاركة  وذلك 

للمحا�صبية"  �الإفريقية  و"�لجامعة   " IFAC "
"PAFA" وكذلك "�لبنك �لعالمي" و"�لبنك 

�الإفريقي للتنمية" ولقد تمت دعوة �الإتحاد �لعام 

�لملتقى  لهذ�  �لعرب  و�لمر�جعين  للمحا�صبين 

�لعالمي.

و�أ�صار بع�س روؤ�صاء �لجمعيات �إلى عدم مو�فقتهم 

و�أن  �لمقبل  مايو  �صهر  �إلى  �الإجتماع  تاأجيل  على 

�الأمر يحتاج �إلى �إجتماع عاجل.

و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  لهيئة  �لتنفيذي  �ملدير   ، عبا�س  �آل  حممد  �لدكتور/  و�أ�صار 

�إطار  ياأتي يف  �التفاقية  توقيع  �أن  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  لدول جمل�س 

�لتعاون بني �لهيئة و�لهيئات �ملماثلة لها �لتابع ملنظومة �ملجل�س ، وتاأتي يف �إطار 

�ملجل�س وذلك يف  �ملحا�صبية يف دول  �لتدريبي يف تقوية جانب �خلربة  �الهتمام 

�إطار تطوير وعقد �لدور�ت �لتدريبية.
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