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د.هاشم السيد
رئيس مجلس إدارة

ن القطرية ن القانوني�ي جمعية المحاسب�ي

نهضة قطرية في القوة الرقمية 
ــد  ــى عوائ ــول ع ــدف الحص ــات به ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ي قط

ــتثمر �ن ــدول تس ــد ال ــم تع ل
ي العالــم، حيــث أصبــح 

ي خريطــة القــوة الرقميــة �ن
اقتصاديــة فقــط، ولكــن لتكــون طرفــا فاعــا �ن

ــاد  ــة االقتص ي صناع
ــاهمة �ن ــى المس ــا ع ــدى قدرته ــا بم ــدول مرتبط ــة لل ــوة الرقمي ــاس الق قي

ــي. الرقم

ي خريطــة القــوة الرقميــة 
واســتطاعت دولــة قطــر أن تصبــح مركــزاً تقنيــاً مزدهــراً وطرفــاً فاعــاً �ن

ي القــدرات التكنولوجيــة،  
اً باالســتثمار �ن ي العالــم، حيــث تــولي قيادتنــا الرشــيدة اهتمامــاً كبــري

�ن
ق  ي العالــم إل أن قطــر هــي إحــدى الــدول الــرش

ويشــري أحــدث تقريــر للتنافســية الرقميــة �ن
ن  ي هــذا التصنيــف، وجــاء ترتيبهــا ضمــن الــدول الخمســ�ي

تيــب متقــدم �ن ي تتمتــع برت
أوســطية الــىت

ي المجــال الرقمــي عــى مســتوى العالــم. 
االأكــرش تنافســية �ن

ي تســليط الضــوء عــى أهميــة ودور 
ن القطريــة �ن ن القانونيــ�ي ي اطــار جهــود جمعيــة المحاســب�ي

و�ن
ــة مؤخــراً بتنظيــم مؤتمــر »القــوة  ــة المحاســبة، قامــت الجمعي ــر مهن ي تطوي

ــة �ن القــوة الرقمي
ن  ــة المحاســب�ي ــك بالتعــاون مــع جمعي ي قطــر« وذل

ــة االســتفادة مــن الفرصــة �ن ــة وكيفي الرقمي
ي 

ي المؤتمــر الــذي يُعــد االأول مــن نوعــه �ن
يطانيــة ACCA ، وشــارك �ن ن المعتمديــن الرب القانونيــ�ي
قطــر نخبــة مــن الشــخصيات المهنيــة واالأكاديميــة.

ات وتقديــم االأطروحــات  وتمكــن مؤتمــر القــوة الرقميــة أن يصبــح حلقــة وصــل لتبــادل الخــرب
ي القطــاع الرقمــي، وقــد ناقــش أثــر التطــورات التقنيــة 

حــول أحــدث المســتجدات والنتائــج �ن
ي المشــهد 

ي تســببها ثــورة التقنيــات الماليــة �ن
ات الــىت ي تتقــدم برعــة عاليــة والتغــري

الــىت
ي المحاســبة وكيفيــة تجــاوب االأطــراف 

االقتصــادي وواقــع اســتخدام الــذكاء االصطناعــي �ن
ــاء  ــبة وبن ــر المحاس ي تطوي

ــة �ن ــات الحديث ــا التقني ي تقدمه
ــىت ــرص ال ــات والف ــة للتحدي المعني

ــة. ــم الرقمي مهاراته

َ عــى تحقيــِق االأهــداِف المنشــودِة منهــا  ن َ القانونيــ�ي ن ومنــُذ انطاقِتَهــا تعمــل جمعيــُة المحاســب�ي
ي 

ــِع والمســاهمِة �ن ــاه المجتم ــِل مســؤولَياِتَها تَج ي تحم
ــا، �ن ــوِط به ي المن

ــىن ــدوِر المه ــاِم بال والقي
ــوة  ــر الق ــم مؤتم ــرة تنظي ــاءت فك ــاِر ج ط ــذا االإ ي ه

ــِة 2030، و�ن ــر الوطني ــِة قط ــِق رؤي تحقي
ِتنا المهنيــة ومســؤوليتنا االجتماعيــِة وتأكيــَد عــى أهميــِة توســيِع  الرقميــة ليكــوَن إضافــًة إل مســري

اِت.  اِت وتســهيِل عمليــاِت انتقــاِل المعرفــِة والخــرب المشــاركاِت وتبــادل الِخــرب

حــات والتوصيــات الراميــة إل تطويــر ســبل وآليــات  ونؤكــد أن الجمعيــة ســتواصل تقديــم المقرت
ي مجــال 

ة �ن ن المحاســبية لتتــاءم مــع المســتجدات المتغــري ومجــاالت المحاســبة والقوانــ�ي
ــب  ــتمر والتدري ــم المس ــم الدع ــم إل تقدي ــعيها الدائ ــة إل س ضاف ــتثمار، باالإ ــال واالس االأعم
، بــل  ي

ن لرفــع مســتواهم العلمــي وجــودة أدائهــم المهــىن ن والمدققــ�ي الــازم لتأهيــل المحاســب�ي
ن أيضــاً عــى االلتحــاق بالمهنــة ومزاولتهــا لضمــان إنشــاء قاعــدة  ن القطريــ�ي وتشــجيع المواطنــ�ي

فــة. ة مــن الكــوادر الوطنيــة المدربــة والمحرت ن متمــري

ن القطرية ن القانوني�ي تصدر عن جمعية المحاسب�ي
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التنســيقي  االجتمــاع  القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي نظمــت جمعيــة 
ربعــاء الرابــع  لمجالــس إدارات الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة يــوم االأ
ن  ــ�ي ــة المحام ــا جمعي ــات منه ــدة جمعي ــور ع ــاري، بحض ــبتم�ب الج ــن س م
ــة،  ــاء القطري ــة االأطب ــة، وجمعي ن القطري ــ�ي ــة المهندس ــة، وجمعي القطري
مكافحــة  وجمعيــة  القطريــة،  التمريــض  وجمعيــة  التوحــد،  وجمعيــة 
، وجمعيــة البــاغ الثقافيــة وبحضــور ممثــ�ي إدارة الجمعيــات  ن التدخــ�ي
والشــؤون  والعمــل  داريــة  االإ التنميــة  بــوزارة  الخاصــة  والمؤسســات 

االجتماعيــة

رئيــس  الســيد،  هاشــم  الدكتــور  اســتهل 
بالحضــور   مرحبــا  االجتمــاع  دارة  االإ مجلــس 
الدعــوة.  تلبيــة  عــى  لهــم  الشــكر  وتوجيــه 
كلمــة   « وهــي:  النقــاش  محــاور  وعــرض 
بأنشــطتها  للتعريــف  جمعيــة  لــكل  تعريفيــة 
كة  المشــرت الخدمــات  ومناقشــة  وأهدافهــا، 
ــع  ــات م ــا الجمعي ــاون فيه ــن أن تتع ي يمك

ــىت ال
ــاون  ــل والتع ــة التفاع ــض، وكيفي ــا البع بعضه
ي 

الــىت المعوقــات  بحــث  وكذلــك  ك،  المشــرت
ــاوة  ــا، ع ــة معالجته ــات وكيفي ــه الجمعي تواج
حــات االجتمــاع حــىت يتــم  عــى توصيــات ومقرت
ي الدولــة.

عرضهــا عــى الجهــات المســؤولة �ن

»المحاسبين القانونيين« تنظم االجتماع 
التنسيـقـي لـمـجالس إدارات الجـمـعيات

عرضــت  االأعمــال  جــدول  عــى  وبنــاء 
نبــذة  االجتمــاع  ي 

�ن المشــاركة  الجمعيــات 
كة  ــة عــن أنشــطتها، والخدمــات المشــرت تعريفي
بالنســبة  أمــا  فيهــا.  التعــاون  يمكــن  ي 

الــىت
فقــد  الجمعيــات  تواجــه  ي 

الــىت للمعوقــات 
ــود  ــدم وج ــا ع ــن أبرزه ون أن م ــا�ن ــر الح ذك
ــات، وعــدم توفــر الدعــم  مقــر دائــم للجمعي
ي القيــام بدورهــا 

المــادي الــذي يســاعدها �ن
قانــون  مائمــة  وعــدم  أهدافهــا،  وتحقيــق 
. الحــالي الخاصــة  والمؤسســات  الجمعيــات 

ــار  ــم االتفــاق عــى اختي ــة االجتمــاع ت ي نهاي
و�ن

ــا�  ــات وهــم: الســيد ن ــة رؤوســاء جمعي ثاث

إدارة  مجلــس  رئيــس  النعيمــي  راشــد  بــن 

، المهنــدس خالــد بــن أحمــد  ن جمعيــة المحامــ�ي

ــة،  ن القطري ــ�ي ــة المهندس ــس جمعي ــر رئي الن

رئيــس  الســيد  الدكتــور هاشــم عبدالرحيــم 

ن  ن القانونيــ�ي مجلــس إدارة جمعيــة المحاســب�ي

القطريــة، لصياغــة توصيــات االجتمــاع وتمثيــل 

الجمعيــات لــدى الجهــات والمؤسســات ورفــع 

ــة  داري ــة االإ ــر التنمي ــات إل ســعادة وزي التوصي

ومناقشــة  االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل 

المعوقــات والتحديــات لحلهــا.
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بدعوة من جمعية المحاسبين القانونييــن 

أبو غزالة يتحدث في ندوة عن 
»األزمة المالية القادمة«

ن القطريــة الدكتــور طــال أبــو  ن القانونيــ�ي تســتضيف جمعيــة المحاســب�ي
ي 

ي نــدوة بعنــوان »طــال أبوغزالــة �ن
ن العــرب، �ن غزالــة عميــد المحاســب�ي

مواجهــة االأزمــة الماليــة القادمــة حقيقــة وليســت خيــال«. وذلــك يــوم 
ــة  ــىن 15 بالمؤسس ــية بالمب ــة الرئيس ــاري بالقاع ــر الج ــس 31 أكتوب الخمي
ي كتــارا. ومــن المتوقــع أن تشــهد النــدوة حضــوًرا 

العامــة للحــي الثقــا�ن
ــالي  ــأن الم ن بالش ــ�ي ن والمهتم ــ�ي عامي ن واالإ ــ�ي ــر والباحث ــال الفك ــن رج ًا م ــري كب
ــو  ــال أب ــور ط ــا الدكت ــع به ي يتمت

ــىت ة ال ــري ــة الكب ــًرا للمكان ــادي، نظ واالقتص
ي مجــال المحاســبة واالستشــارات 

ي والــدولي �ن ــة عــى الصعيديــن العــر�ب غزال
ــة. داري ــة واالإ المالي

ــو  ــال أب ــور ط ن الدكت ــ�ي ــة، ب ــة حقيقي ــن مواجه ــارة ع ــدوة عب ــتكون الن وس
ة،  غزالــة والحضــور عــن توقعاتــه لاأزمــة القادمــة، حيــث إنــه منــذ فــرت
أزمــة  مــن  محــذراً  الخطــر  ناقــوس  عــن دق  يكــف  ال  ة  بالقصــري ليســت 
 .2020 ي 

�ن العالمــي  باالقتصــاد  تعصــف  قــد  قادمــة  ة  كبــري اقتصاديــة 
اء،  ن والخــرب ويقــول إنــه عــى العكــس مــن بعــض التقاريــر لبعــض المحللــ�ي
فــإن لديــه أســباباً وجيهــة تجعلــه يعتقــد أن االأزمــة الجديــدة ســتكون أشــد 

ي 2008.
ي حدثــت �ن

فتــكاً مــن ســابقتها الــىت

ويشــار إل أن الدكتــور طــال أبــو غزالــة هــو المؤســس والرئيــس لمجموعــة 
ي 

�ن واســعة  وإســهامات  باهتمامــات  ويتمتــع  العالميــة.  أبوغزالــه  طــال 
ي 

مجــال الخدمــات المهنيــة والملكيــة الفكريــة والتعليــم واالقتصــاد المعــر�ن
وتكنولوجيــا المعلومــات. كمــا أن لــه تاريــخ طويــل ومحفــز مــن العمــل مــع 
ــاريع  ــال، ومش ــل باالأعم ــة تتص ــة دولي ــر وتنمي ــات تطوي ــات ومنظم مؤسس
ــة  ك ــس �ش ــد أس . فق ي ــر�ب ــم الع ي العال

ي �ن
ا�ن ــترش ــري االس ــم بالتفك ــال تتس أعم

ورســالتها  مهمتهــا  واالختصاصــات  النشــاطات  متعــددة  خاصــة  ربحيــة 
 .» ي العــر�ب الوطــن  ي 

�ن واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة  ي 
�ن »المســاهمة 

ــة  ــي لتقني ــف العالم ــس التحال ــب رئي ــه منص ــو غزال ــور أب ــرأس الدكت ــا ت كم
ــاً منصــب رئيــس التحالــف  أس حالي المعلومــات واالتصــاالت والتنميــة، ويــرت
العالميــة  التجــارة  منظمــة  لجنــة  وعضــو  الخدميــة  للصناعــات  ي  العــر�ب
ــا  ــه أيًض ــة لدي ــه العملي ت ــب خرب ــارة. وبجان ــتقبل التج ــد مس ــة بتحدي الخاص
ــون  ــاالت القان ي مج

ــة �ن ــة العربي ي المكتب ــرش ي ت
ــىت ــات ال ــن المؤلف ــد م العدي

ــة. ــة الفكري ــال والملكي ــواق الم ــارف وأس ــبة والمص والمحاس
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ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  أطلقــت 
بمهنــة  لارتقــاء  الوطنيــة  المبــادرة  القطريــة 

 . ســبة لمحا ا

المتســارع  النمــو  ظــل  ي 
�ن المبــادرة  ي 

وتــأ�ت
الــذي يشــهده االقتصــاد القطــري، ومــا تمثلــه 
أهميــة  مــن  والمراجعــة  المحاســبة  مهنــة 
ي كافــة 

لضبــط االأداء وتعميــق حجــم الثقــة �ن
مــرآة  تمثــل  حيــث  االســتثمارية،  القطاعــات 
عليهــا  ويقــع  واالقتصــادي  المــالي  لــاأداء 
والتأكــد  الماليــة  البيانــات  تدقيــق  مســؤولية 
ــراف  ــاعد كل االأط ــا يس ــا بم ــدى صحته ــن م م
عــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية الصائبــة.

ن  وتقــوم المبــادرة عــى اســتقطاب عددخمســ�ي
ــات المحاســبة  ــن خريجــي كلي ــة م ــا وطالب طالًب
المختلفــة،  القطريــة  الجامعــات  مــن 
امــج  والرب الــدورات  خــال  مــن  وتأهيلهــم 
ــم  ــى أن يت ــهر ع ــتة أش ــدة س ــة لم المتخصص
ــار  ــب الختي ــة التدري ي نهاي

ن �ن ــار المشــارك�ي اختب

»المحاسبين القانونيين« تطلق المبادرة 
الوطـنـيـة لـالرتقـاء بـمهنــة المحاسبــــة

ثــم  ومــن  منهــم.  أشــخاص  ة  عــرش أفضــل 
ــة  ــب المتخصص ــز التدري ــد مراك ــم بأح إلحاقه
ن  ي بريطانيــا بالتنســيق مــع جمعيــة المحاســب�ي

�ن
     .ACCA يطانيــة  الرب ن  القانويــ�ي

ــس  ــور هاشــم الســيد رئيــس مجل و�ح الدكت
لحجــم  تقديــًرا  ي 

تــأ�ت المبــادرة  أن  دارة  االإ
ي نــرش الوعــي 

المســؤولية الملقــاة عــى عاتقنــا �ن
الخدمــات  بمســتوى  واالرتقــاء  ي  المحاســىب
ة النهضــة  ، لتواكــب مســري ن ــة للمحاســب�ي المهني
ي تشــهدها الدولــة، مــن خــال تقديــم 

الــىت
الدعــم المســتمر والتدريــب الــازم لتأهيــل 
مســتواهم  لرفــع  ن  والمدققــ�ي ن  المحاســب�ي
بجانــب   ، ي

المهــىن أدائهــم  وجــودة  العلمــي 
عــى  أيضــاً  ن  القطريــ�ي ن  المواطنــ�ي تشــجيع 
االلتحــاق بالمهنــة ومزاولتهــا لضمــان إنشــاء 

ــة  ة مــن الكــوادر الوطنيــة المدرب ن قاعــدة متمــري
ن  العاملــ�ي قاعــدة  وتوســيع  فــة،  والمحرت
بمهنــة المحاســبة لمواجهــة احتياجــات كافــة 
المؤسســات والهيئــات، وخلــق قنــوات تواصــل 
التدريــب  ومراكــز  الوطنيــة  الكــوادر  ن  بــ�ي

المحاســبة. مجــال  ي 
�ن العالميــة 

وأضــاف أن المبــادرة تقــوم عــى برنامــج ذو 
الوطنيــة  الكفــاءات  يســتقطب  ن  ممــري طابــع 
بــداع  االإ روح  ويحفــز  قدراتهــا،  ي 

�ن ويســتثمر 
ي  وتلــىب الوطــن  خدمــة  ي 

�ن لتســهم  واالبتــكار 
عمــاد  هــم  الشــباب  بــأن  إيمانًــا  تطلعاتــه. 
منظومــة  ي 

�ن الحقيقيــة  وة  والــرش المســتقبل 
االأخــرى،  الحيويــة  والمجــاالت  االقتصــاد 
التطويــر  عمليــة  ي 

�ن االأساســية  اللبنــة  وهــم 
البــاد. ي 

�ن العلمــي  التقــدم  وتحقيــق 
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توقيـع مذكـرة تفـاهـم بين الـمحـاسبيــن 
القانونيين وهيئة تنظيم األعمال الخيرية

تفاهــم مــع جمعيــة  يــة مذكــرة  الخ�ي االأعمــال  تنظيــم  أبرمــت هيئــة 
 . ن ــ�ي ن الجانب ــ�ي ــاون ب ــز التع ــدف تعزي ــة به ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس

وقعهــا  ي 
الــىت المذكــرة،  هــذه  وبموجــب 

ــر  ــي المدي ــدهللا الدهيم ــم عب ــيد/ إبراهي الس
يــة  الخري االأعمــال  تنظيــم  لهيئــة  العــام 
مجلــس  رئيــس  الســيد  هاشــم  والدكتــور 
، حــدد  ن ن القانونيــ�ي إدارة جمعيــة المحاســب�ي
ي 

�ن المتمثلــة  التعــاون  مجــاالت  الطرفــان 
ن  للعاملــ�ي ي 

والمهــىن العلمــي  االأداء  تطويــر 
وتطويــر  يــة،  الخري العمــال  تنظيــم  بهيئــة 
ــات  ــبية للمنظم ــات المحاس ــم والممارس النظ
ــة  ــع الهيئ ــاون م ــح، والتع ــة للرب ــري الهادف غ
للجمعيــات  الماليــة  الشــفافية  متطلبــات  ي 

�ن
الخاضعــة  يــة  الخري الخاصــة  والمؤسســات 
ة التنميــة  لرقابتهــا، بمــا يتواكــب مــع مســري
ي تشــهدها دولــة قطــر. ويشــمل ذلــك 

الــىت
ــات  ــوث والدراس ــراء البح ــجيع إج ــم وتش دع

والتنظيــم  المحاســبة،  مجــال  ي 
�ن العلميــة 

العلميــة  والمؤتمــرات  للنــدوات  ك  المشــرت
ي 

�ن والتعــاون  العمــل،  وورش  المتخصصــة 
ــة للحصــول  ــة المؤهل ــج التدريبي ام ــذ الرب تنفي
عــى الشــهادات المهنيــة المعتمــدة، وتطويــر 
المتعلقــة  القطاعيــة  المحاســبية  جــراءات  االإ
ــة  ــح والخاضع ــة للرب ــري الهادف ــات غ بالمنظم

الهيئــة. لرقابــة 

مــن جهتــه �ح الســيد إبراهيــم الدهيمــي 
أثــر  لهــا  ســيكون  المذكــرة  هــذه  بــأن 
للنهــوض  المبذولــة،  الجهــود  عــى  مهــم 
أن  إل  اً  مشــري ي،  الخــري العمــل  بمجــال 
العمــل  مجــال  ي 

�ن المســتدامة  نجــازات  االإ
ن  اكات قويــة بــ�ي ي تتطلــب اعتمــاد �ش الخــري

والمنظمــات  المهنيــة  والهيئــات  الجمعيــات 
أهــداف  مــع  يتمــا�ش  بمــا  الحكوميــة  غــري 

المســتدامة. التنميــة 

ــاً:  وقــد علــق الدكتــور هاشــم الســيد قائ

ــا  ــس حرصن ــرة يعك ــذه المذك ــع ه إن توقي

الدائــم عــى إدامــة التواصــل والتفاعــل 

الدولــة والمجتمــع  كافــة مؤسســات  مــع 

ي 
الــىت الجهــود  إطــار  ي 

�ن وذلــك   ، ي
المــد�ن

ــة  ــالة الجمعي ــق رس ــبيل تحقي ي س
ــا �ن نبذله

وصقــل  المحاســبة  بمهنــة  باالرتقــاء 

بمــا   . ن للمحاســب�ي العلمــي  المســتوى 

قطــر  دولــة  مكانــة  تعزيــز  ي 
�ن يســاهم 

المشــاركة  ثــم  ومــن  المجــال،  هــذا  ي 
�ن

ي 
الــىت الشــاملة  النهضــة  ي 

�ن الفعالــة 

االقتصــاد  وحمايــة  المجتمــع  يشــهدها 

. ي
الوطــىن
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الجمعيــة تختتم البرنامجـيــــن الثالث عشـر والـرابـع عشر ضمــن 
خطـتـهـا الـتــدريبـيـــة لعــــام 2019 للـجهـات العـامـة والخاصــة

)CMA( الجمعية تنظم ندوة تعريفية عن شهادة المحاسب اإلداري المعتمد

ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  اختتمــت 
ضمــن  عــرش  الثالــث  نامــج  الرب القطريــة 
ــاون  ــام 2019، بالتع ــة للع ــا التدريبي خطته
يــة واشــتملت  مــع هيئــة تنظيــم االأعمــال الخري
ــق الداخــىي وفقــا  الخطــة عــى برنامــج  التدقي
ة  ي الفــرت

للمعايــري الدوليــة، والــذي  تــم عقــده �ن
ــق 15/9/2019 إل  ــد المواف ــوم االأح ــن ي م
ي فنــدق ميلينيــوم 

االأربعــاء 18/5/2019 �ن
ة  ــري ــاركة كب ــج بمش نام ــذ الرب ــم تنفي ــد. وت الس
الجمعيــات  بعــض  وموظفــي  مديــري  مــن 
نامــج  الرب احتــوى  وقــد  بالدولــة.  يــة  الخري
عــى عــدة محــاور منهــا: تعريــف التدقيــق 
المدقــق  مواصفــات  وأهدافــه،  الداخــىي 

ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  نظمــت 
المجانيــة  التعريفيــة  النــدوة  القطريــة 
عــن شــهادة )CMA(، الصــادرة عــن معهــد 
 )IMA( االأمريــ�ي  ن  داريــ�ي االإ ن  المحاســب�ي
يــوم  ن  المشــارك�ي مــن  عــدد  بحضــور 
ي فنــدق 

الخميــس الموافــق 12/9/2019 �ن
بالدفنــة. الريــان  رتــاج 

 وقــام المــدرب الدكتــور جميــل محمــد، 
بتقديــم عــرض واف عــن الشــهادة وأهميتهــا 
ي تواجــه دارســيها 

ــىت ــات ال ومزاياهــا والصعوب
عليهــا  تشــتمل  ي 

الــىت والمحــاور  ونتائجهــا 

ــق  ــؤوليات المدق ــات ومس ، اختصاص ــىي الداخ
ــري  ، معاي ــىي ــق الداخ ــواع التدقي ، أن ــىي الداخ
الرقابــة   ، الداخــىي للتدقيــق  المهــىن  االأداء 
جــراء عمليــة  ن  الإ الداخليــة، التخطيــط والتجهــري
التدقيــق  برنامــج  تنفيــذ   ، الداخــىي التدقيــق 
 ، ، إعــداد تقريــر التدقيــق الداخــىي الداخــىي
ونمــاذج  الداخــىي  التدقيــق  نتائــج  متابعــة 

عمليــة. وتطبيقــات 

نامــج  ومــن جهــة أخــرى اختتمــت الجمعيــة الرب
الموازنــات   « برنامــج  وهــو  عــرش  الرابــع 
تــم  والــذي  إعدادهــا«  وطــرق  التقديريــة 
أيضــاً  الســد  ميلينيــوم  فنــدق  ي 

�ن عقــده 

ــة  ــهادة وكيفي ــة بالش ــة الخاص ــادة العلمي الم
االأســئلة  وطريقــة  والمذاكــرة  الدراســة 
ــى  ــول ع ــرق  للحص ــل الط ــار وأفض واالختب

منهــا. واالســتفادة  الشــهادة 

خاصــة  دورة  بدايــة  عــن  عــان  االإ وتــم 
 2019 8 أشــخاص بدايــة أكتوبــر  لعــدد 
ــهر  ــدة 6 أش ــبوعيا لم ن أس ــ�ي ت ــدد محا�ن بع
برســوم قدرهــا 8.000 ريــال قطــري. وقــد 
ي 

عــان عــن فتــح بــاب التســجيل �ن تــم االإ
ــر  ي يناي

ي ســتبدأ �ن
ــىت ــدورة ال ــدورة وال هــذه ال

أيضــا.  2020

لعــدد مــن موظفــي  هيئــة تنظيــم االأعمــال 

كــة عقــار. وقــد  يــة ووزارة العــدل و�ش الخري

ــل  ــا: مدخ ــاور منه ــدة مح ــج ع نام ــن الرب تضم

تطورهــا،  ومراحــل  التقديريــة  الموازنــات  ي 
�ن

تعريــف الموازنــة التقديريــة والغــرض منهــا، 

أهــداف وأهميــة تطبيــق الموازنــات التقديريــة، 

ــة  ــات التقديري ــف الموازن ــة، تصني دورة الموازن

التقديريــة  الموازنــات  الموازنــات،  أنــواع 

االأساســية  الفروقــات  إعدادهــا،  ونمــاذج 

اعــداد  انيــة،  ن التقديريــة والمري الموازنــة  ن  بــ�ي

الحكوميــة  والهيئــات  للجهــات  الموازنــات 

عمليــة.   وتطبيقــات 
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جمعيـــة المــحاسبيـن تنــظــم 
مؤتمـر القــوة الرقـميــة 

ــاون  ــة بالتع ــوة الرقمي ــر الق ــراً ، مؤتم ــة مؤخ ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــة المحاس ــت جمعي ــة: نظم ــة ـ أوقي الدوح
ــغال  ــة االأش ــة وهيئ ــة وزارة الخارجي ــة ACCA ، برعاي يطاني ــن ال�ب ن المعتمدي ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــة المحاس ــع جمعي م

ــارا«. ي »كت
ــا�ن ــي الثق ــِة للح ــِة العام ي المؤسس

ــك �ن ــتثمار، وذل ــت االس ــة بي ك ــة و�ش العام

المؤتمــر  جلســات  ي 
�ن المشــاركون  وناقــش 

ي 
مجيــات �ن آليــات اســتغال التكنولوجيــا والرب

عمليــة تطــور القطاعــات الماليــة والمحاســبية، 
إدخــال  ي 

�ن المتكــررة  العمليــات  لتفــادي 
مســتقبل  بحــث  إل  ضافــة  باالإ البيانــات، 

الماليــة. العمليــات 

ايــد  ن مرت اســتخدام  هنــاك  أن  إل  وأشــاروا 
ي العمليــات الماليــة لــ�ي تجعلهــا 

للتكنولوجيــا �ن
ــم  ــن ل ــل عقدي ــه قب ــن أن ــة، مؤكدي ــرش فعالي أك
يكــن يــدرك العالــم أهميــة الحصــول عــى 

ــوا إن  ــن، وبين ــت ممك ي أ�ع وق
ــات �ن المعلوم

ي 
ــاً �ن ــب دوراً محوري ــت تلع ــا أصبح التكنولوجي

صياغــة مســتقبل العمليــات الماليــة.

ن  جهود جمعية المحاســب�ي

قــال الدكتــور هاشــم الســيد، رئيــس  مجلــس 
ــة:  ن القطري ــ�ي ن القانوي ــة المحاســب�ي ادارة جمعي
مؤتمــر  ن  المحاســب�ي جمعيــة  نظمــت  لقــد 
جمعيــة  مــع  بالتعــاون  الرقميــة  القــوي 
ــة  يطاني ــن الرب ن المعتمدي ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس

التكنولوجيا “
تحدث طفرة في 

القطاعات المالية 
والمحاسبية 
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اتيجية  اســرت اكــة  �ش تربطهمــا  ي 
والــىت  ACCA

اســفرت عــن تنظيــم العديــد مــن النــدوات 
كة. المشــرت العمــل  وورش  ات  والمحــا�ن

أضــاف إن الهــدف االســا�ي مــن المؤتمــر هــو 
ــة  ي دول

ــة �ن ــودة والمتاح ــرص الموج ــة الف معرف
مؤكــداً  الرقميــة،  القــوي  حيــث  مــن  قطــر 
لالتقــاء  ة  ن ممــري فرصــة  يشــكل  المؤتمــر  إن 
ي 

ن �ن ــ�ي ن العامل ــ�ي اء والمختص ــرب ــن الخ ــة م بنخب
ــة. ــادل االآراء والمعرف ــة لتب ــات المختلف القطاع

ــة  ــيد، إن جمعي ــم الس ــور هاش ــح الدكت وأوض
ــى   ــل ع ن تعم ــ�ي ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس
وأحــدث  المســتجدات  أخــر  عــى  االطــاع 
مجــال  ي 

�ن والتكنولوجيــة  التقنيــة  التطــورات 
مــع  ي 

لتتمــا�ش الماليــة  والشــؤون  المحاســبة 
القــوي الرقميــة. 

ن  ــ�ي ن القانوني ــبي�ي ــة المحاس ــار إل أن جمعي وأش
مــع   اتيجية  اســرت عاقــة  تربطهــا  القطريــة 
المعتمديــن  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة 
اكــة  الرش هــذه  إن  مبينــاً   ،ACCA يطانيــة  الرب
مــن  سلســلة  تنظيــم  فــرص  اتاحــت 
كة. وكشــف  ات وورش العمــل المشــرت المحــا�ن
اعضــاء  عــدد  إن  الســيد  هاشــم  الدكتــور 
القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة 
الي  وصــل   2007 عــام  ي 

�ن تأسســت  ي 
والــىت

ي مجــال المحاســبة.
ن �ن 168 عضــوا متخصصــ�ي

ونــوه الدكتــور هاشــم الســيد الي ان الجمعيــة 
جميــع  العاليــة  المهنيــة  بقدراتهــا  تغطــي 
المعرفــة  بتبــادل  المتعلقــة  المجــاالت  
ان  الي  الفتــا  القــدرات،  وترقيــة  والتطويــر 

ادوات  ذلــك  ســبيل  ي 
�ن تســلك  الجمعيــة 

ات او  واليــات مختلفــة ســواء كانــت محــا�ن
نــدوات اضافــة الي إصــدار مجلــة ربــع ســنوية 
واالأمــور  المحاســبة  مجــال  ي 

�ن متخصصــة 
ليــة.   لما ا

تقديــم  الجمعيــة  تواصــل  كمــا  وقــال: 
تطويــر  إل  الراميــة  والتوصيــات  حــات  المقرت
ن  ــ�ي ــبة والقوان ــاالت المحاس ــات ومج ــبل وآلي س
المســتجدات  مــع  لتتــاءم  المحاســبية 
واالســتثمار،  االأعمــال  مجــال  ي 

�ن ة  المتغــري
تقديــم  إل  الدائــم  ســعيها  إل  ضافــة  باالإ
الدعــم المســتمّر والتدريــب الــازم لتأهيــل 
مســتواهم  لرفــع  ن  والمدققــ�ي ن  المحاســب�ي
بــل   ، ي

المهــىن أدائهــم  وجــودة  العلمــي 
عــى  أيضــاً  ن  القطريــ�ي ن  المواطنــ�ي وتشــجيع 
االلتحــاق بالمهنــة ومزاولتهــا لضمــان إنشــاء 
ــة  ة مــن الكــوادر الوطنيــة المدرب ن قاعــدة متمــري

فــة. لمحرت وا

راء ات واالآ  تبادل الخ�ب

نائــب  المنصــوري،  عبــدهللا  الســيد  وقــال 
 ، ن المحاســب�ي جمعيــة  ادارة  مجلــس  رئيــس 

القطريــِة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــِة  إن 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــوة الرقمي ــر الق ــم مؤتم تنظ
المعتمديــن  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة 
مــرة  يُعقــد الأول  والــذي    ACCA يطانيــة  الرب
ــة  ــة قطــر، تحــت شــعار »القــوة الرقمي ي دول

�ن
ي قطــر«.

وكيفيــة االســتفادة مــن الفرصــة �ن

ــادل  ــل لتب ــة وص ــر حلق ــرب المؤتم ــاف: يعت أض
ــدث  ــول أح ــات ح ــم االأطروح ات وتقدي ــرب الخ
الرقمــي،  القطــاع  ي 

�ن والنتائــج  المســتجدات 
ي تتقــدم 

ــىت ــة ال ــر التطــورات التقني ويناقــش أث
ي تســببها ثــورة 

ات الــىت برعــة عاليــة والتغــري
االقتصــادي  المشــهد  ي 

�ن الماليــة  التقنيــات 
ي 

�ن االصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  وواقــع 
ــة  ــراف المعني ــاوب االأط ــة تج ــبة وكيفي المحاس
ي تقدمهــا التقنيــات 

للتحديــات والفــرص الــىت
ي تطويــر المحاســبة وبنــاء مهاراتهــم 

الحديثــة �ن
الرقميــة.

ــِر إل وزارة  وتوجــه المنصــوري بالُشــكِر والتقدي
كــة  و�ش العامــة  االأشــغال  وهيئــة  الخارجيــة 
ورعايِتِهــم  دعِمِهــم  عــى  االســتثمار  بيــت 
مــدى  يؤكــد  ذلــك  أن  إل  اً  مشــري للمؤتمــِر، 
ــز  ي تعزي

ــي �ن ــاع الرقم ــة القط ــام بأهمي االهتم
ــة  ــرص االقتصادي ــق الف ــة وخل ــاد المعرف اقتص
ي عالــم أصبــح قيــاس القــوة الرقميــة للــدول 

�ن
ي 

�ن المســاهمة  عــى  قدرتهــا  بمــدى  مرتبطــا 
إل  والتحــول  الرقمــي  االقتصــاد  صناعــة 

المعرفــة. اقتصــاد 

المؤسســِة  إل  أيضــا  بالشــكر  أتوجــه  وقــال: 
ــتضافِة  ــى اس ــارا« ع «كت ي

ــي الثقا�ن ــِة للح العام
ــوِد المؤسســِة  ــَن جه ْ ِضْم ي

ــأ�ت ــذي ي ــِر وال المؤتم
العامــة  والمؤسســاِت  للجمعيــاِت  ودعِمِهــا 

الخاصــِة.

 َ ن المحاســب�ي إن جمعيــُة  المنصــوري  وأوضــح 
َ تعمــل منــذ نشــأتها عــى تحقيــِق  ن القانونيــ�ي
بالــدوِر  والقيــاِم  منهــا  المنشــودِة  االأهــداِف 
ــِل مســؤولَياِتَها  ي تحمُّ

ّ المنــوِط بهــا، �ن ي
المهــىن

تحقيــِق  ي 
�ن والمســاهمِة  المجتمــِع  تَُجــاه 

2030. وأشــار إل أن  رؤيــِة قطــَر الوطنيــِة 

د.هاشم السيد: “
نتابع أحدث 

التطورات التقنية 
والتكنولوجية  

قطر ترسخ “
مكانتها على 

خارطة القوة 
الرقمية

9     •     AWQIA     •     OCTOBER  2019



ــة  ــود جمعي ي اطــار جه
ي �ن

ــأ�ت ــر ي ــم المؤتم تنظي
ليكــوَن  القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
ومســؤوليتها  المهنيــة  تها  مســري إل  إضافــًة 
توســيِع  أهميــِة  عــى  وتأكيــَداً  االجتماعيــِة 
وتســهيِل  اِت  ْ الِخــرب وتبــادُل  المشــاركاِت 

اِت. والخــرب المعرفــِة  انتقــاِل  عمليــاِت 

المعرفة اقتصاد 

وقــال المنصــوري: لــم يعــد التحــول نحــو 
ــة  ــات معين اء تقني ــرد �ش ــة مج ــاد المعرف اقتص
ذلــك  ليكــون  االأعمــال،  قطــاع  ي 

�ن وتطبيقهــا 
نحــو  التحــول  بدايــة  عــن  للحديــث  ًرا  مــرب
ــوع  ــذا الن ــح ه ــن أصب ــة، ولك ــاد المعرف اقتص
ــم شــأنه  ــة يخضــع للتقيي ــىن االقتصادي مــن الب
ولهــذا  التقليديــة،  االقتصاديــة  البــىن  شــأن 
متقدمــاً  ترتيبــاً  تبــوء  عــى  الــدول  تتنافــس 
الرقميــة  للتنافســية  الــدولي  التصنيــف  ي 

�ن
باعتبــار ذلــك أحــد العوامــل الرئيســية لجــذب 

الدخــل.  وتنــوع مصــادر  االســتثمارات 

اهتمامــاً  الرشــيدة  قيادتنــا  تــولي  أضــاف:  
التكنولوجيــة،  القــدرات  ي 

�ن باالســتثمار  اً  كبــري
االأمــر الــذي جعــل دولــة قطــر مركــزاً تقنيــاً 
القــوة  خريطــة  ي 

�ن فاعــاً  وطرفــاً  مزدهــراً، 
تقريــر  يشــري  حيــث  العالــم،  ي 

�ن الرقميــة 
ي 

�ن الصــادر  العالــم  ي 
�ن الرقميــة  التنافســية 

 2018 عــام  ي 
�ن الخاصــة  االأحــدث  نســخته 

ق  ــة قطــر هــي إحــدى الــدول الــرش إل أن دول
ي 

�ن متقــدم  تيــب  برت تتمتــع  ي 
الــىت أوســطية 

ــدول  ــن ال ــا ضم ــاء ترتيبه ــف، وج ــذا التصني ه
ي المجــال الرقمــي 

كــرش تنافســية �ن ن االأ الخمســ�ي
العالــم. عــى مســتوى 

ــوِد  ــَك الجه ــا تل ــُن عالًي ــوري: أُثمِّ ــع المنص وتاب

بأعمــاِل  الخــروِج  إل  يُّوفَقَنــا  أْن  هللاَ  وأدعــَو 
وأن  الطموحــاِت،  مســتوى  إل  المؤتمــِر 
ي 

االأمــام �ن يكــون لقاؤنــا هــذا خطــوة نحــو 
ي 

التقنيــات الحديثــة �ن االســتفادة مــن قــدرة 
ــا  ــي بم ــذكاء االصطناع لي وال

ــم االآ ــال التعل مج
يعــود بالنفــع عــى الجميــع ونهضــِة وتنميــة 

. لمجتمــع ا

مكانيات االإ استثمار 

لطفــي،  محمــد  الســيد  قــال  جهتــه  ومــن 
 : االســتثمار  بيــت  كــة  �ش ي 

�ن المــالي  المديــر 
لجمعيــة  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  أتقــدم 
وجمعيــة  القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
ــة  يطاني ــن الرب ن المعتمدي ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس
ــاركة  ــا للمش ــة لن ــم الكريم ــى دعوته ACCA ع

المؤتمــر. ي أعمــال هــذا 
�ن

كــة بيــت االســتثمار مــن   أضــاف: تُعتــرب �ش
ي 

�ن العاملــة  االســتثمارية  كات  الــرش أقــدم 
ــزي،  ــر المرك ــرف قط ــة م ــت مظل ــر، تح قط
ــطة  ــن االأنش ــري م ــة الكث ك ــال الرش ــمل أعم وتش

المنصوري: القطاع “
الرقمي يعزز 

اقتصاد المعرفة

ي هــذا 
داخــل وخــارج قطــر، وقــد وجدنــا �ن

المؤتمــر قيمــة مضافــة لتوجهاتنــا حيــث نضــع 
وكان  أولوياتنــا،  قمــة  ي 

�ن الرقمــي  االقتصــاد 
ــة  ــة رقمي ــاق أول عمل ــادرة إط ــك مب ــرة ذل ثم
دولــة  لتلحــق  دينــار«  »االآي  وهــي  إســامية 

الرقميــة.  العمــات  بعالــم  قطــر 

المؤتمــر  أهميــة  عــى  لطفــي  محمــد  وأكــد 
ي نــرش الوعــي المجتمعــي بأهميــة التحــول 

�ن
ي تحقيــق نقلــة 

الرقمــي، وهــو مــا يســاعد �ن
ي المجتمــع نحــو المزيــد مــن فــرص 

نوعيــة �ن
وخلــق  التكنولوجيــا  قطــاع  ي 

�ن االســتثمار 
االقتصاديــة. الفــرص 

مكانيــات الهائلــة  ي اســتثمار االإ
وقــال: نأمــل �ن

قطــاع  يوفرهــا  ي 
الــىت ة  ن الممــري والفــرص 

التوصــل  ي 
�ن يســاهم  بمــا  التكنولوجيــا، 

التنميــة  عجلــة  لدفــع  مبتكــرة  حلــول  إل 

العالميــة  التطــورات  ومواكبــة  المســتدامة 

ي هــذا المجــال، وبنــاء مســتقبل 
المتســارعة �ن

مزدهــر يليــق بمكانــة دولــة قطــر.
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نظــم قســم المحاســبة بكليــة أحمــد بــن محمــد العســكرية نــدوة هامــة بعنــوان 
زمــات الماليــة«، بحضــور الدكتــور جــال العطــار رئيــس القســم  »المحاســبة واالأ
ي هــذه النــدوة الدكتــور هاشــم الســيد 

وعــدد مــن االأســاتذة والطــاب. وقــد تحــدث �ن
ن القطريــة.  ن القانونيــ�ي رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاســب�ي

ــف  ــول تعري ــاور ح ــدة مح ــدوة ع ــت الن وتناول
والماليــة  المحاســبة  بخصــوص  المفاهيــم 
الماليــة  االأزمــات  وتاريــخ  الماليــة،  واالأزمــة 
وأســبابها وكيفيــة وقوعهــا ونتائجهــا، والعاقــة 
واالأزمــة  الماليــة،  واالأزمــات  المحاســبة  ن  بــ�ي
الماليــة العالميــة القادمــة وأســبابها وآثارهــا 
عــى العالــم بصفــة عامــة وعــى دول الخليــج 
بصفــة خاصــة، ووســائل الوقايــة مــن االأزمــات 
كات  والــرش االأفــراد  مســتوى  عــى  الماليــة 

والــدول.

هنــاك  إن  الســيد  هاشــم  الدكتــور  وقــال 
ن المحاســبة ووقــوع االأزمــات  عاقــة وثيقــة بــ�ي
إذا  العمــل  بيئــة  إل  يرجــع  وهــذا  الماليــة، 
ــة العمــل  ــت بيئ ــإذا كان ــة أم ال، ف ــت صحي كان
صحيــة أســتطاعت المحاســبة أن تحــول دون 
وقــوع االأزمــات الماليــة، وعــى العكــس إذا 
ــبة  ــت المحاس ــة كان ــل مريض ــة العم ــت بيئ كان
االضطرابــات  ي 

�ن الرئيســية  العوامــل  مــن 
الماليــة، حــىت أن البعــض يتهــم المحاســبة 
ــون  ــا ال يك ــة. فعندم ــات المالي ــا وراء االأزم بأنه
ام بالمعايــري االأخاقيــة وقواعــد  ن هنــاك الــرت
عــى  ضــارة  آثــار  تحــدث  ي 

المهــىن الســلوك 
االقتصاديــات، ومــن هنــا فاالأزمــات الماليــة 
إضعــاف  ي 

�ن مبــا�ش  أثــر  لهــا  كان  العالميــة 
، االأمــر الــذي  ن ي المحاســبة والمحاســب�ي

الثقــة �ن
والمهنيــة  الحكوميــة  الجهــات  مــن  اســتلزم 

نــدوة عــن »الـمـحـاســبــــــة 
واألزمات المـالــية« بكـلـيـــة 
أحمد بن محمد العسكـريــة

هــذه  لمواجهــة  التدخــل  الــدول  بعــض  ي 
�ن

تعديــل  خــال  مــن  واالأزمــات  التحديــات 
المهنــة،  تنظــم  ي 

الــىت والتعليمــات  ن  القوانــ�ي
ــة  ــأن فرضــت عــى مكاتــب المحاســبة العالمي ب
يُســمح  حــىت  ي 

وطــىن يــك  �ش لهــا  يكــون  أن 
ــبب  ــك بس ــاد. وذل ي الب

ــا �ن ــة عمله ــا بمزاول له
هــذه  ارتكبتهــا  ي 

الــىت ة  الكبــري المخالفــات 
ــد  ــاء المزي ــك إضف ــن ذل ــدف م ــب. واله المكات
البيانــات  عــى  والمصداقيــة  الدقــة  مــن 

الماليــة.

وبخصــوص االأزمــة الماليــة العالميــة القادمــة، 
كل  أن  إل  الســيد  هاشــم  الدكتــور  أشــار 
عــام  ي 

�ن أزمــة  وقــوع  إل  ترمــي  التوقعــات 
ات الدالــة عــى ذلــك  2020 ومــن المــؤ�ش
حجــم الديــن العالمــي الــذي يصــل إل 244 
االأصــول  حجــم  أن  ن  حــ�ي ي 

�ن دوالر،  ترليــون 
العالميــة ال يتعــدى 80 ترليــون دوالر. وتصــل 
ــون دوالر.  ــ�ي إل 20 ترلي ــن االأمري ــة الدي قيم
وهــذا مــؤ�ش قــوي عــى حــدوث االأزمــة، حيــث 
ــكا عــى نســبة %25 مــن حجــم  تســتحوذ أمري
ــة المعامــات  ــم كاف ي تت

ــىت ــة ال التجــارة العالمي
فيهــا بالــدوالر. بجانــب إنخفــاض حجــم النمــو 
ــا، والمشــاكل القائمــة  ن وأورب ــكا والصــ�ي ي أمري

�ن
ن بســبب مــا تفرضــه أمريــكا  ن أمريــكا والصــ�ي بــ�ي
مــن رســوم عــى المنتجــات الصينيــة، هــذا 
إيطاليــا  ي 

�ن االقتصاديــة  االأزمــة  عــى  عــاوة 

مــن  بريطانيــا  وخــروج  تغــال  والرب وأســبانيا 
المنظومــة االأوربيــة.

ــة قطــر مــن هــذه االأزمــة،  وحــول موقــف دول
ــور هاشــم أن الحصــار أظهــر قــوة  ــد الدكت أك
ومتانــة االقتصــاد القطــري وأنــه بعيــد عــن 
ــث اســتطاعت  ــات، حي ــات أو تقلب ــة اضطراب أي
ــاه  ي المي

اتيجي �ن ــرت ــن االس ــق االأم ــر أن تحق قط
مــن  لديهــا  مــا  وكذلــك  والغــذاء،  والطاقــة 
مصــادر  تنــوع  ي 

�ن تســتثمرها  ماليــة  وفــورات 
الصنــدوق  خــال  مــن  االقتصــادي  الدخــل 
االســتثمارات  حجــم  يصــل  الــذي  الســيادي 

350 مليــار دوالر. فيــه إل 

ي الختــام حــث الدكتــور هاشــم الطــاب 
و�ن

تحصيــل  ي 
�ن والمثابــرة  الجــد  ورة  �ن عــى 

ــن  ــا م ــبة الأنه ــة المحاس ــل بمهن ــم، والعم العل
ــداً  ي الســوق القطــري، مؤك

ــة �ن ــن المطلوب المه
ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  أن  لهــم 
وتقديــم  معهــم  التواصــل  يســعدها 
ي 

�ن يخدمهــم  بمــا  والمشــورة  المســاعدة 
العمليــة. تهم  مســري
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ــة البالغــة  ي المؤتمــر عــى االأهمي
ــد المشــاركون �ن أك

ــة  ــورة فعال ــا بص ــق مبادئه ــات تطبي ــة وآلي للحوكم
ن خدمــات الرعايــة الصحيــة، وفقــا الأعــى  ي تحســ�ي

�ن
المهنيــة  الممارســات  وأفضــل  الدوليــة  المعايــري 
ــة  اتيجية الوطني الســليمة  وبمــا يتمــا�ش مــع االســرت

.2022  – 2018 للصحــة 

ن خدمــات  ي تحســ�ي
وتنــاول المؤتمــر دور الحوكمــة �ن

االأنشــطة  مختلــف  وتطويــر  الصحيــة،  الرعايــة 
ي 

ن �ن ــ�ي ــات والقوان يع ــراز دور الترش ــف، وإب والوظائ
الصحيــة،  المؤسســات  إدارة  ي 

�ن الحوكمــة  تعزيــز 
ي هــذا المجــال، واســتخدام 

وتشــجيع البحــوث �ن
الصحيــة  النظــم  أداء  لقيــاس  المناســبة  االأدوات 
ــراف  ــة االأط ــة كاف ــؤدي إل حماي ــا ي ــا، مم وحوكمته

 . ي
ي إطــار مؤســ�ي وقانــو�ن

�ن

بـالتـعاون مـع وزارة الـصحــة العامــة

الـــمـــحـــاســبـــيــــــن 
القانونيـيـن تـنــظـــم 
مـــؤتـمـر حــــوكـمـــــة 
الـــقـطــــاع الــصـحـي

ي لحوكمــة القطــاع الصحــي تحــت 
ن القطريــة مؤخــراً المؤتمــر الوطــىن ن القانونيــ�ي الدوحــة ـ أوقيــة: نظمــت جمعيــة المحاســب�ي

ــن  ــة م ــاركة نخب ــك بمش ــارا، وذل ي – كت
ــا�ن ــي الثق ــة للح ــة العام ــىن 15 بالمؤسس ــية مب ــة الرئيس ي القاع

ــة �ن ــة العام ــة وزارة الصح رعاي
ي قطــاع الصحــة.

ي مجــال الحوكمــة وتطبيقاتهــا �ن
ن �ن ن والمهتمــ�ي ن المتخصصــ�ي المتحدثــ�ي

مثمر تعاون 

وقــال الدكتــور هاشــم الســيد، رئيــس  مجلــس 
القطريــة:  ن  القانويــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  ادارة 
الدكتــورة  ســعادة  إل  والتقديــر  بالشــكر  أتوجــه 
العامــة وجميــع  الصحــة  وزيــرة  الكــواري  حنــان 
ي الــوزارة عــى حســن تعاونهــم، والشــكر 

ن �ن العاملــ�ي
ي كتــارا 

موصــول إل المؤسســة العامــة للحــي الثقــا�ن
ــة  عــى اســتضافة المؤتمــر ودعمهــم المســتمر لكاف

المؤسســات.

ــار موضــوع  ــه:  لقــد جــاء اختي  أضــاف خــال كلمت
ن  المحاســب�ي جمعيــة  مــن  إيمانــاً  المؤتمــر  هــذا 
ي منظومــة الرعايــة 

ن بأهميــة الحوكمــة �ن القانونيــ�ي
وقيمــة  نوعيــة  ن  لتحســ�ي المتكاملــة  الصحيــة 
ــى  ــة ع ي النهاي

ــود �ن ــث تع ــة حي ــات المقدم الخدم
ــك  ــع،  وذل ــتفيدين والمجتم ــة المس ــة ومصلح صح
عــى  التشــجيع  نحــو  الجمعيــة  ســعي  إطــار  ي 

�ن
ي الرعايــة الصحيــة، بجانــب ايجــاد 

تبــادل المعرفــة �ن
ــة.  ــات الوطني ــف المؤسس ــع مختل ــة م اكات فاعل �ش

ن  وتابــع الدكتــور هاشــم الســيد: بمــا أن تحســ�ي
ــه  ــعى إلي ــر نس ــر أم ــة قط ي دول

ــة �ن ــم الصحي النظ
جميًعــا، فــإن الرعايــة الصحيــة الشــاملة تدفعنــا 
ي هــذا العمــل، حيــث أن كل 

كاء النجــاح �ن لنكــون �ش
ــة رفيعــة  ــات صحي ــاء بخدم عمــل يهــدف إل االرتق

ــع. ــان للجمي ــق االأم ــتوى يحق المس

ي 
�ن بالغــة  بأهميــة  يحظــى  المؤتمــر  أن  وأوضــح 

واســتدامته،  الصحــة  بقطــاع  االرتقــاء  مناقشــة 
ــة وســامتها  ــات الصحي ــة إل جــودة الخدم ضاف باالإ
هــا، ورســم سياســات صحيــة تحقــق  وتطبيــق معايري
المؤتمــر  فــإن  وبذلــك  العامــة.  الصحــة  أبعــاد 
للصحــة  الوطنيــة  اتيجية  االســرت مــع  يتمــا�ش 
لجهــود  اســتكمااًل  يُعــد  كمــا   2022  –  2018
ــة. ــة الصحي ــال الرعاي ي مج

ــة �ن ــة العام وزارة الصح

المؤتمــر  أن  إل  الســيد  هاشــم  الدكتــور  وأشــار 

حماية المريض “
والفريق الطبي 

في إطار مؤسسي 
وقانوني

دور بارز للتشريعات “
والقوانين في تعزيز 

الحوكمة  

جهود لالرتقاء بالقطاع “
وتحقيق االستدامة.. 

د.هاشم السيد:
الحوكمة أحد ركائز تطوير 

خدمات الرعاية الصحية
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بتطويــر  تتعلــق  حيويــة  موضوعــات  يتنــاول 
ــة والنظــم ذات العاقــة كقاعــدة  ــادات الصحي القي
ــودة  ن ج ــ�ي ــل، ولتحس اتيجي الفاع ــرت ــط االس للتخطي
الخدمــات الصحيــة وســامتها، وتطويــر مختلــف 
يعــات  الترش دور  وإبــراز  والوظائــف،  االأنشــطة 
ــات  ي إدارة المؤسس

ــة �ن ــز الحوكم ي تعزي
ن �ن ــ�ي والقوان

المجــال،  هــذا  ي 
�ن البحــوث  وتشــجيع  الصحيــة، 

ــاس أداء النظــم  ــتخدام االأدوات المناســبة لقي واس
حمايــة  إل  يــؤدي  ممــا  وحوكمتهــا،  الصحيــة 
مؤســ�ي  إطــار  ي 

�ن ي  الطــىب والفريــق  المريــض 
. ي

وقانــو�ن

نوعية خدمات 

وقــال: إن الهــدف مــن الحوكمــة هــو تحقيــق االأداء 
المواطــن.  رفاهيــة  ن  وتحســ�ي الجيــد  االقتصــادي 
لذلــك فــإن الحوكمــة تعتــرب أحــد أهــم الركائــز 
الصحيــة  الخدمــات  إدارات  عليهــا  تقــوم  ي 

الــىت
ن  وتحســ�ي والفنيــة  داريــة  االإ أهدافهــا  لتحقيــق 

جــودة ونوعيــة خدماتهــا.  

ــة  ــور هاشــم الســيد: ويُنظــر للحوكم أضــاف الدكت
وآلياتهــا باعتبارهــا موضوًعــا حساًســا وذو أهميــة 
النظــم  لتقويــة  المهمــة  االأركان  وأحــد  ة،  كبــري

الرعايــة  ومؤسســات  والمستشــفيات  الصحيــة، 
الحوكمــة  تركــز  حيــث  المتعــددة،  الصحيــة 
أنشــطة  ودعــم  العمليــات  إدارة  عــى  الصحيــة 

الصحيــة. الرعايــة 

ــاً ذو  ــرب موضوع ــا تعت ــة وآلياته ــوه إل أن الحوكم ون
ة، ســواء عــى مســتوى الُبــىن التحتيــة أو  أهميــة كبــري
ــة  ــاد المالي ــط باالأبع ــط فق ــا ال ترتب ــات. الأنه الخدم
وأخاقيــة  إنســانية  بأبعــاد  بــل  واالقتصاديــة، 
 ، ن للمنتفعــ�ي الصحيــة  الرعايــة  توفــري  كيفيــة  ي 

�ن
تقــوم  الحوكمــة  أن  مبينــاً  االأســاس،  وهــذا هــو 
ــفافية  ــا الش ــية، أهمه ــادئ أساس ــة مب ــى مجموع ع
وهــذه  والمســؤولية،  والمســاءلة  فصــاح  واالإ
دارة  االإ لضمــان  االأمــان  صمــام  هــي  المبــادئ 
ن  تحســ�ي ي 

�ن للمــوارد  االأمثــل  واالســتثمار  الجيــدة 
. ن التمــري وتحقيــق  الطبيــة  الخدمــات 

 الحوكمة الموسيســة

وقــال أحمــد محمــد االأحمــد، مــن المجمــع الــدولي 
ــارة  ، إن الحوكمــة عب ن ن القانونيــ�ي ي للمحاســب�ي العــر�ب
ن عــى  ــط القائمــ�ي ــات ترب ــن العاق عــن مجموعــة م
االأســهم  وحملــة  دارة  االإ ومجلــس  كــة  الرش إدارة 

ــة. ــاب المصلح ــن أصح ــم م ه وغري

وقيــادة،  أخــاق  الموسيســة  الحوكمــة   : أضــاف 
بأخــاق  القيــادة  موضــوع  عــى  ن  كــري الرت ولعــل 
حيــث  كان،  مهمــا  عمــل  أي  نجــاح  أســاس  هــو 
عــى موضــوع حوكمــة  التعديــل  ركــزت مســودة 
يبــادر  أن  يجــب  أنــه  إل  وأشــارت  االأخاقيــات 
قــادة المؤسســة مــن خــال أمثلــه عــى القيــادة 
ــن  ــال م ــذا المج ي ه

ــح �ن ــج واض ي نه
ــىن ــاق وتب بأخ

خــال تطبيــق بعــض االأمثلــة المتعلقــة بتحمــل 
والشــفافية. والعدالــة  والمســاءلة  المســؤولية 

ــد  اي ن ــكل مرت ن بش ــري ك ــم الرت ــراً ت ــد: مؤخ ــع االأحم وتاب
ــا  ــة كونه ــة المؤسس ــام بثقاف ــوع االهتم ــى موض ع
المحــرك الخفــي الأداء المؤسســة والعامــل الرئيــ�ي 
ن  المدققــ�ي معهــد  اهتمــام  فاحظنــا  لنجاحهــا 
ن بهــذا الموضــوع ورغــم ذلــك ال يــزال  الداخليــ�ي
ن يهتمــون بتقييــم  ن الداخليــ�ي قلــة مــن المدققــ�ي
بتقييــم  تتعلــق  ي 

الــىت المرئيــة  غــري  الضوابــط 
والثقافــة.    والقيــم  والشــفافية  االأخاقيــات 

وأوضــح أن أهــداف نظــام حوكمــة القطــاع العــام 
ضبــط  والمســؤوليات،  المهــام  تحديــد  تشــمل: 
ــارب  ــع تض ــية ومن ــراف االأساس ن االأط ــ�ي ــات ب العاق
ــات  ــد مســؤوليات وحقــوق و واجب ــح، تحدي المصال
، وضــع معايــري للرقابــة عــى االداء،  ن المســؤول�ي
التخــاذ  االأطــراف  جميــع  اك  الأ�ش الفــرص  إتاحــة 

القــرار، مواجهــة حــاالت الفســاد المــالي أو االداري، 
ضافــة إل  ضمــان حقــوق االأطــراف المســتفيدة، باالإ
ــة. ــة والمصداقي ــفافية والثق ــاح والش فص ــز االإ تعزي

ي 
�ن بالحوكمــة  ام  ن االلــرت عــدم  أن  االأحمــد  وأكــد 

القطــاع الصحــي ينتــج عنــه اتخــاذ العديــد مــن 
دون  للمــوارد  اهــدار  إل  تــؤدي  ي 

الــىت القــرارات 
ــؤدي إل انشــاء  ــد ي ــا ق ة وملموســة م ــا�ش ــع مب مناف
ة  كبــري صحيــة  خدمــات  مراكــز  او  مستشــفيات 
ــرار  ــا شــحيحة، تك ــة ونســبة الســكان به ــن نائي بأماك
مجهــزة  بأماكــن  عاملــة  وقــوى  خدمــات  توفــري 
بالســابق، تكــرار تقديــم الخدمــات مــن القطاعــات 

والخاصــة.  العامــة 

الخدمــات  ادارة  عــى  الحوكمــة  تقتــر  ال  وقــال: 
ــل  ــل ان تفعي ــة ككل ب ــن الدول ــة م ــة المقدم الصحي
تطبيــق انظمــة الحوكمــة يتــم ايضــا عــى المؤسســات 
الطبيــة والمستشــفيات مــن خــال تفعيــل الهيــكل 
االداري بالشــكل االمثــل وتشــكيل اللجــان المعنيــة 

ــض. ــامة المري ــة وس ــودة الخدم ــان ج لضم

الشفافية واإلفصاح “
والمساءلة 

والمسؤولية أهم 
مبادئ الحوكمة

األحمد: عدم االلتزام “
بالحوكمة يؤدي إلى 

اهدار الموارد
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بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين

هيئة تنظيم األعمال الخيرية تنظم برنامج 
»الـحـوكـمـة وآلـيـات تطـبيـقــهــــا«

يــة برنامًجــا متخصًصا  نظمــت هيئــة تنظيــم االأعمــال الخ�ي
مــع  بالتعــاون  تطبيقهــا«  وآليــات  »الحوكمــة  بعنــوان 
ومشــاركة  القطريــة،  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة 
ــح.  ــة غــ�ي الهادفــة للرب ي ــات الخ�ي مجموعــة مــن الجمعي
ربعــاء 23 أكتوبــر  ي المــدة مــن االأحــد 20 إىل االأ

وذلــك �ن
ــة. ــان بالدفن ــاج الري ــدق رت بفن

تعريــف  هــي:  محــاور  عــدة  نامــج  الرب وضــم 
الحوكمــة  دور  الحوكمــة،  أهميــة  الحوكمــة، 
أهــداف  االأطــراف،  كافــة  مصالــح  تحقيــق  ي 

�ن
مراقبــة  الحوكمــة،  تطبيــق  آليــات  الحوكمــة، 
ــع  ــة م ــر الحوكم ــداد تقاري ــة، إع ــق الحوكم تطبي

العمليــة. النمــاذج  بعــض  تطبيــق 

ي  التدريــىب نامــج  الرب هــذا  أن  الهيئــة  و�حــت 
يدخــل ضمــن مذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع 
القطريــة.  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة 
امــج التدريبيــة المتخصصــة  ي إطــار الرب

ي �ن
ويــأ�ت

ي تقدمهــا الهيئــة بشــكل مســتمر وينســجم 
الــىت

لتعظيــم  يــة  الخري الجمعيــات  مــع احتياجــات 
ي المجتمــع. 

االســتفادة مــن خدماتهــا ودورهــا �ن
والمعرفــة  ات  الخــرب لتبــادل  فرصــة  يُعــد  كمــا 
الجمعيــات  عمــل  عــى  ايجابــا  ينعكــس  بمــا 

المشــاركة. 

وأكــدت الهيئــة أنهــا تعمــل عــى تطبيــق الحوكمــة 
ــا  ــة له ــات التابع ــة الجمعي ــل كاف ــا، وعم ي عمله

�ن
وحســن  بالعمــل  االرتقــاء  ي 

�ن الأهميتهــا  نظــًرا 
إجــراءات  خطــوات  وتعريــف  المــوارد  إدارة 

ــادات ومحــددات االأدوار  ــرار ودور القي ــع الق صن
داريــة  والمســؤوليات والوظائــف والعاقــات االإ

ــة. داري ــتويات االإ ــة المس ن كاف ــ�ي ب

تطويــر  ال  يســعى  نامــج  الرب أن  وأضافــت 

التنظيميــة  جــراءات  واالإ ن  القوانــ�ي منظومــة 

اهــة  ن الســلوكية وتعزيــز معايــري وتطبيقــات الرن

والتدقيــق  والرقابــة  والشــفافية  والمســاءلة 

وتعــارض  الســلوك  ومدونــات  واالمتثــال 

نامــج. الرب ي 
�ن المشــاركة  للجمعيــات  المصالــح 
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ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش ــة والعم داري ــة االإ ــر التنمي ــرو وزي ــان فخ ــد العثم ــن محم ــف ب ــيد يوس ــعادة الس ــد س أك
ــف االأعمــال والنشــاطات  ــة المجتمــع، مــن خــال مختل ي خدمــة وتنمي

ــة العمــل االجتماعــي التطوعــي �ن عــ� أهمي
ــات. ــف الفئ ــن مختل ــا م ــة أعضائه ــة لخدم ــة والمهني ــات االأهلي ــه الجمعي ــوم ب ي تق

ــىت ال

مــن  عــدد  لقائــه  خــال  ســعادته،  وأضــاف 
رؤســاء الجمعيــات، بحضــور الدكتــور هاشــم 
ن  ــب�ي ــة المحاس ــس إدارة جمعي ــس مجل ــيد رئي الس
ن القطريــة والمهنــدس خالــد النــر  القانونيــ�ي
ن والســيد  رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المهندســ�ي
جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  النعيمــي  راشــد 
ن وممثــىي إدارة الجمعيــات والمؤسســات  المحامــ�ي
نســان محــور عمليــة  االإ أن  بالــوزارة،  الخاصــة 
االأول  الهــدف  وأن  االجتماعيــة،  التنميــة 
تنميــة  ي 

�ن الجــادة  المســاهمة  هــو  للجمعيــات 
الجمعيــات  ودعــا  بــه.  والنهــوض  المجتمــع 
إل  اً  مشــري الجــادة  وعــات  بالمرش االهتمــام  إل 

اســتعداد الــوزارة لدعــم أي مبــادرة بنــاءة تعــود 
المجتمــع. عــى  بالنفــع 

وأثــار ممثلــو الجمعيــات عــدة مطالــب، بنــاء 
فيمــا  تــم  الــذي  التنســيقي  االجتمــاع  عــى 
ي 

بينهــم وتناولــت التحديــات والمعوقــات الــىت
وكيفيــة معالجتهــا. وحــول  الجمعيــات  تواجــه 
تعديــل  بخصــوص  الجمعيــات  ممثــىي  رؤيــة 
الخاصــة  والمؤسســات  الجمعيــات  قانــون 
مائمتــه  لعــدم  نظــراً   ،2004 ي 

�ن الصــادر 
ي 

الــىت الحاليــة والنهضــة االقتصاديــة  للظــروف 
ــى  ــاق ع ــم االتف ــد ت ــر، فق ــة قط ــهدها دول تش

تشــكيل لجنــة لمتابعــة هــذا االأمــر. أمــا عــن 
ــنوي  ــم س ــود دع ورة وج ــرن ــات ب ــب الجمعي طل
ــام بدورهــا أكــد ســعادة  ي القي

ثابــت يســاعدها �ن
الوزيــر عــى اســتعداد الــوزارة لدعــم المبــادرات 
ــات. كمــا وجــه  ي تقــوم بهــا الجمعي

ــىت الهادفــة ال
ي 

الوزيــر بدراســة بعــض الموضوعــات االأخــرى الــىت
ــا  ــا ومنه ــاز أعماله ــى إنج ــات ع ــاعد الجمعي تس
والحصــول  للجمعيــات  رســمية  مقــرات  توفــري 
االأنشــطة  دعــم  صنــدوق  مــن  دعــم  عــى 
ي 

الرياضيــة والثقافيــة بجانــب تحديــد مــدى زمــىن
ي الجمعيــات لتفــادي طــول 

لتســجيل العضويــة �ن
التســجيل. إجــراءات 

وزير التنمية يلتقي ممثلي الجمعيات
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ندوة بجامعة قطر تناقش 
»مستجدات المحاسبـة فـي دولة قـطــر«

ي هــذه النــدوة الدكتــور خالــد الخاطــر 
وتحــدث �ن

داريــة  االإ للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 
رئيــس  الســيد  هاشــم  والدكتــور  والماليــة، 
ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  إدارة  مجلــس 
رئيــس  حســن  مصطفــى  والدكتــور  القطريــة، 
بكليــة  المعلومــات  ونظــم  المحاســبة  قســم 
هــا  وحرن قطــر.  بجامعــة  واالقتصــاد  دارة  االإ
ــة  ــاتذة الكلي ــاد وأس دارة واالقتص ــة االإ ــد كلي عمي
ي الجمعيــة  وعــدد كبــري مــن الطــاب ومنتســىب
ن  المحاســب�ي وجمعيــة  للمحاســبة  العلميــة 
ي 

�ن المحاســبة  بشــؤون  ن  والمهتمــ�ي ن  القانونيــ�ي
قطــر.

الخاطــر  خالــد  الدكتــور  أكــد  تــه  محا�ن ي 
و�ن

بتنظيــم  المتعلقــة  يعــات  الترش ورة تطويــر  �ن
ي دولــة قطــر، بمــا 

مهنــة المحاســبة والمراجعــة �ن
ــة  ــة ومواكب ــداف المهن ــق أه ــى تحقي ــاعد ع يس
 . ي تشــهدها عــى المســتوى الــدولي

التطــورات الــىت
ن صاحبــه زيــادة  وقــال إن عــدم وضــوح القوانــ�ي
ــة.  ي الدول

ــبة �ن ــب المحاس ــدد مكات ي ع
ــة �ن واضح

ــم  ــادة رق ــاء الم ــر بإلغ ــور الخاط ــب الدكت وطال
إجحــاف  بهــا  الأن  الحــالي  القانــون  مــن   )8(
المجــال  تفتــح  حيــث    ، ن المحاســب�ي لحقــوق 

كات  ي تأســيس �ش
ن للمشــاركة �ن لغــري المحاســب�ي

ن يجــب أن تقتــر ممارســة  ي حــ�ي
المحاســبة. �ن

طالــب  كمــا  فقــط.  ن  المحاســب�ي عــى  المهنــة 
ــب  ط تدري ــرت ــأن يش ــون ب ــل القان ورة تعدي ــرن ب
ن لمزاولــة المهنــة، وكذلــك  وتأهيــل المحاســب�ي
يــك  مطالبــة المكاتــب العالميــة أن يكــون بهــا �ش
ي الكثــري 

قطــري أســوة بمــا هــو معمــول بــه �ن
ن  ــ�ي ــال للقطري ــح المج ــك يفت ــدول الأن ذل ــن ال م

لممارســة المهنــة.

ــة  ــة عــى مراقب ي الدول
ــة �ن وحــث الجهــات المعني

ــون  ــة، وأن يك ــة بالمهن ن المتعلق ــ�ي ــق القوان تطبي
بهــا  م  ن يلــرت موحــدة  محاســبية  معايــري  هنــاك 
ورة االهتمــام بالكفــاءات  الجميــع، وكذلــك �ن
عــى  وتشــجيعها  المجــال  هــذا  ي 

�ن القطريــة 
ــم  ــرى معظ ــث ن ــبة، حي ــة المحاس ــل بمهن العم
ــهادات  ــى ش ــت ع ي حصل

ــىت ــة ال ــوادر الوطني الك
ي الوظائــف 

ي المحاســبة يتجهــون إل العمــل �ن
�ن

لمســتواهم  إهــدار  ذلــك  ي 
و�ن الحكوميــة، 

. ي
المهــىن

بعــدة  حديثــه  الخاطــر  الدكتــور  واختتــم 
ــدول  ــارب ال ــن تج ــتفادة م ــي: االس ــات ه توصي
ي تنظيــم العمــل بمهنــة المحاســبة، 

االأخــرى �ن
حوكمــة  معايــري  مــع  القانــون  توافــق  أهميــة 
كات، وأن يتوافــق القانــون مــع االأوضــاع  الــرش
واالأخــذ  الدولــة،  ي 

�ن والتجاريــة  االقتصاديــة 
والدراســات  والمؤتمــرات  النــدوات  بتوصيــات 
كاديميــة المتخصصــة ذات الصلــة بالموضــوع. االأ

الســيد،  هاشــم  الدكتــور  قــال  جانبــه  ومــن 

ــوم  ــر« ي ــة قط ي دول
ــبة �ن ــتقبل المحاس ــوان »مس ــدوة بعن ــر ن ــة قط ــبة بجامع ــة للمحاس ــة العلمي ــت الجمعي نظم

ــة. ــدون بالجامع ــن خل ــة اب ي قاع
ــاءاً �ن ــابعة مس ــاعة الس ــام الس ي تم

ــاري �ن ــر الج ن 21 أكتوب ــ�ي االثن

د. الخاطر: ضرورة “
تطوير تشريعات 

تنظيم مهنة 
المحاسبة في قطر

17     •     AWQIA     •     OCTOBER  2019 16     •     AWQIA     •     OCTOBER  2019



مــن خــال مــا تطرحــه مــن مبــادرات وبرامــج 
ــة  ــادرة الوطني ــك إل المب ي ذل

ًا �ن ــري ــة، مش تدريبي
تنفذهــا  ي 

الــىت المحاســبة  بمهنــة  لارتقــاء 
لجمعيــة. ا

وتحــدث الدكتــور مصطفــى حســن عــن الجانــب 
أن  إل  وأشــار  المحاســبة.  لمهنــة  كاديمــي  االأ
مــدى  توضــح  للمحاســبة  التاريخيــة  النشــأة 
التطــور  أن  وأضــاف  بالمجتمــع.  ارتباطهــا 
ي تكنولوجيــا المعلومــات يحتــم عــى 

الهائــل �ن
لمجــاراة  أنفســهم  يطــوروا  أن  ن  كاديميــ�ي االأ
ي يعملــون بهــا.

معطيــات العــر والبيئــة الــىت

وقــد تــم تفاعــل الطــاب مــع النــدوة مــن خــال 
الــرد  ون  المحــا�ن تــول  ي 

الــىت االأســئلة  طــرح 
ًا. ــري ــا كب ــاء زخًم ــى اللق ــا أعط ــا، مم عليه

ــاك  ن إن هن ــ�ي ن القانوني ــة المحاســب�ي ــس جمعي رئي
ــبه  ــيطرة ش ــة وس ــب الوطني ــا للمكات ــا واضح غياب
كات المســاهمة  ــرش ــة عــى ســوق العمــل وال كامل
مــن قبــل مكاتــب المحاســبة العالميــة، حيــث 
مكتًبــا   170 الوطنيــة  المكاتــب  عــدد  يبلــغ 
ــن  ــم م ــًطا وحصته ــا نش ــط 40 مكتًب ــم فق منه
يبلــغ  بينمــا   ،10% تتجــاوز  ال  العمــل  ســوق 
ي الوقــت 

كات التضامــن %15، هــذا �ن ــب �ش نصي
الــذي تســيطر فيــه المكاتــب العالميــة، وعددهــا 
7 مكاتــب، عــى %75 مــن حجــم ســوق العمــل. 
ولنــا أن نــدرك مــا تحققــه المكاتــب العالميــة 
ــا  ي نفــس الوقــت يتضــح لن

ة، و�ن ــري ــاح كب مــن أرب
ي 

�ن مــن ضعــف  الوطنيــة  المكاتــب  تعانيــه  مــا 
يــرادات، وانعــدام تكافــؤ الفــرص. االإ

الرغــم  عــى  أنــه  هاشــم  الدكتــور  وأضــاف 
يعــات  والترش تواجهنــا  ي 

الــىت التحديــات  مــن 
ي تحكــم عمــل مهنــة المحاســبة 

ن الــىت والقوانــ�ي
بشــكل عــام، إال إننــا  ســنحاول تعديــل هــذه 
هدفنــا  الأن  المهنــة.  تخــدم  بحيــث  ن  القوانــ�ي
ــون  ــر وأن يك ي قط

ــبة �ن ــة المحاس ــة مهن ــو رعاي ه
ودعــا  االقتصــادي.  التطــور  ي 

�ن كبــري  دور  لهــا 
ــة  الطــاب إل االجتهــاد وااللتحــاق بالعمــل بمهن
ي 

ــة �ن المحاســبة، حيــث إنهــا مــن المهــن المطلوب
الســوق القطــري، مؤكــًدا عــى اســتعداد جمعيــة 
وتأهيلهــم  ن  الخريجــ�ي لمســاعدة  ن  المحاســب�ي

د. هاشم “
السيد: غياب 

واضح للمكاتب 
الوطنية عن 
سوق العمل
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عدد االيام عدد الساعات إسم البرنامج م

4 16 محاسبة األجور والمرتبات 1

3 12 المالية لغير الماليين 2

5 15 .أدوات التمويل اإلسالمي 3

4 12 تنظيم الوثائق واالرشفة 4

5 15 إعداد الموازنات الحكومية 5

5 15 إعداد الحسابات الختامية للقطاع العام/ الخاص 6

4 12 أساسيات التدقيق الداخلي 7

4 16 تحليل القوائم المالية والمؤشرات 8

4 16 محاسبة الرواتب واألجور 9

4 16 دراسات الجدوي اإلقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 10

4 16 االعتمادات المستندية المصرفية 11

5 15 تقيم المخاطر في الجهات الحكومية 12

5 16 أساليب عينات التدقيق للتحقيق من صحة العمليات 13

4 12 المحاسبة اإلدارية 14

3 12 مبادئ المحاسبة 15

5 16 مستجدات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية 16

5 16 التدقيق الداخلي المبني على المخاطر 17

5 15 الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية 18

5 15 السجالت المحاسبية وتسوية وإقفال الحسابات المالية 19

4 16 مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب 20

5 15 حوكمة القطاع الحكومي 21

4 16 حوكمة الشركات المساهمة 22

5 15 المعايير الدولية العداد التقارير المالية 23

برامج جمعية المحاسبين القانونيين القطرية خالل 
النصف األول من العام 2020
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عدد االيام عدد الساعات إسم البرنامج م

4 16 فحص الحسابات والتهرب الضريبي 24

4 12 التخطيط االستراتيجي 25

4 16 قواعد ونظم الحوكمة في المصارف 26

5 15 مسئول االلتزام واالشراف على العمليات 27

4 16 االفصاح والشفافية وفقا للمعايير الدولية 28

4 12 المراجعة المالية 29

4 16 تحليل القوائم المالية والمؤشرات 30

4 16 تطوير المهارات المالية للمدراء 31

4 12 المحاسبة االدارية 32

4 16 الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق 33

5 15 استراتيجيات معالجة االنحرافات في الموازنات 34

4 12 أساليب إعداد المخاطبات والمذكرات والتقارير 35

4 12 اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية 36

5 15 أساسيات المحاسبة الحكومية وفق المعايير الدولية 37

5 15 إعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي 38

5 15 التخطيط وفق أسلوب الموازنة التقديرية 39

5 15 التحليل المالي واستخدام المؤشرات 40

5 15 تخطيط التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية 41

5 15 الرقابة بأسلوب الموازنة 42

5 15 إعداد تقارير التدقيق 43

5 15 المحاسبة لغير المحاسبين 44

5 15 أساليب العمل الحديثة وخطط العمل 45

5 15 الهيكلة اإلدارية وتبسيط اإلجراءات 46
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ي  ن القطريــة اتفاقيــة تعــاون مــع المجمــع الــدوىلي العــر�ب ن القانونيــ�ي الدوحــة ـ أوقيــة: وقعــت جمعيــة المحاســب�ي
ي اطــار 

ــك �ن ي ذل
ــأ�ت ، وي ن ــ�ي ن الجانب ــ�ي ات ب ــادل الخــ�ب ــز التعــاون وتب ي تهــدف إىل تعزي

ــىت ، وال ن ــ�ي ن القانوني للمحاســب�ي
ي ظــل الطفــرة 

ن القطريــة للنهــوض بمهنــة المحاســبة واالرتقــاء بهــا �ن ن القانونيــ�ي جهــود جمعيــة المحاســب�ي
ــر. ــة قط ــها دول ي تعيش

ــىت ة ال ــ�ي ــة الكب التنموي

ترســيخ  مــن  الجمعيــة  نجحــت  وقــد 
جميــع  مــع  عاقتهــا  وتعزيــز  مكانتهــا 
دراك  االإ يعكــس  مــا  المعنيــة  الجهــات 
ي 

الكامــل بأهميــة تلــك المهنــة ودورهــا �ن
. ي

الوطــىن االقتصــاد  تعزيــز 

ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  وتبــذل 
لمواجهــة  الجهــود  أقــى  القطريــة 
ة التطويــر  ي تعــوق مســري

التحديــات الــىت
ي 

ــىت ــق ال ــة العوائ ــة المحاســبة، وإزال ي مهن
�ن

التطــور  مســتوى  مواكبــة  مــن  تمنعهــا 
ن الــذي وصلــت اليــه  االقتصــادي المتمــري
قطــر  رؤيــة  أهــداف  ولتحقيــق  البــاد 

.2030 الوطنيــة 

حــات  كمــا تواصــل الجمعيــة تقديــم المقرت
ســبل  تطويــر  إل  الراميــة  والتوصيــات 
ن  والقوانــ�ي المحاســبة  ومجــاالت  وآليــات 
المســتجدات  مــع  لتتــاءم  المحاســبية 
ي مجــال االأعمــال واالســتثمار، 

ة �ن المتغــري

لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

اتفاقية بين جمعية المحاسبين والمجمع 
الدولي العربي

ضافــة إل ســعيها الدائــم إل تقديــم  باالإ

الدعــم المســتمّر والتدريــب الــازم لتأهيل 

ن لرفــع مســتواهم  ن والمدققــ�ي المحاســب�ي

بــل   ، ي
المهــىن أدائهــم  وجــودة  العلمــي 

أيضــاً  ن  القطريــ�ي ن  المواطنــ�ي وتشــجيع 

ــا لضمــان  ــة ومزاولته عــى االلتحــاق بالمهن

الكــوادر  مــن  ة  ن متمــري قاعــدة  إنشــاء 

فــة. والمحرت المدربــة  الوطنيــة 
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الجمعية تنجز البرنامجين التاسع 
والعاشر ضمن خطتها التدريبية لعام 

2019 للجهات العامة والخاصة
ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  انجــزت 
خطتهــا  ضمــن  التاســع  نامــج  الرب القطريــة 
التدريبيــة للعــام 2019،  برنامــج  »محاســبة 
ي 

يــرادات والتحصيــل«. والــذي  تــم عقــده �ن االإ
ن الموافــق 2/9/2019  ة مــن يوم االثنــ�ي الفــرت
الهيئــة  مقــر  ي 

�ن  5/9/2019 الخميــس  إل 
نامــج  الرب تنفيــذ  وتــم  ائــب.  للرن العامــة 
يــرادات والتحصيــل وبعــض  لموظفــي قســم االإ
نامــج  الرب احتــوى  وقــد  االأخــرى.  دارات  االإ
عــى عــدة محــاور منهــا: تعريــف محاســبة 

التحقــق  أســاليب  والتحصيــل،  يــرادات  االإ
يــرادات  باالإ الخاصــة  العمليــات  صحــة  مــن 
مــن  التأكــد  للقانــون،  وفقــا  وتحصيلهــا 
داد،  ن واالســرت ــرادات مــن المكلفــ�ي ي تحصيــل االإ
ي االمتثــال للقانــون مــن 

بيــان أوجــه القصــور �ن
االأمثلــة  ن وبعــض  المكلفــ�ي عدمــه مــن قبــل 

والعمليــة. التطبيقيــة  والحــاالت 

نامــج  وعــى صعيــد آخــر نفــذت الجمعيــة الرب
العــا�ش برنامــج » إعــداد الحســابات الختاميــة 

للقطــاع العــام والخــاص« والــذي تــم عقــده 
مــن  لعــدد  الدفنــة  ي 

�ن الريــان  رتــاج  فنــدق  ي 
�ن

ــة  ي ــال الخري ــم االأعم ــة تنظي ــن هيئ ن م ــ�ي الموظف
ووزارة العــدل وهيئــة متاحــف قطــر. وقداشــتمل 
ماهيــة  منهــا:  محــاور  عــدة  عــى  نامــج  الرب
الحســابات الختاميــة، كيفيــة إعــداد الحســابات 
قيــود  لذلــك،  الازمــة  والبيانــات  الختاميــة 
ــابات  ــر الحس ــة، تقاري ــابات الختامي ــال الحس اقف
ــراض  ــة الأغ ــل الحســابات الختامي ــة وتحلي الختامي

الموازنــة.

الجمعية تختتم البرنامجين الحادي عشر 
والثاني عشر ضمن خطتها التدريبية 
لعام 2019 للجهات العامة والخاصة

ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  اختتمــت 
ــا  ــج الحــادي عــرش ضمــن خطته نام ــة الرب القطري
2019، برنامــج  »محاســبة  التدريبيــة للعــام 
االيــرادات والتحصيــل«  للمــرة الثانيــة والــذي  
ــق  ــد المواف ــوم االأح ــن ي ة م ــرت ي الف

ــده �ن ــم عق ت
 12/9/2019 الخميــس  إل   8/9/2019
ائــب. وتــم تنفيــذ  ي مقــر الهيئــة العامــة للرن

�ن
ــل  ــرادات والتحصي ــم االي ــي قس ــج لموظف نام الرب
نامــج  دارات االأخــرى، وقــد احتــوى الرب وبعــض االإ
محاســبة  تعريــف  منهــا:  محــاور  عــدة  عــى 
التحقــق  أســاليب  والتحصيــل،  االيــرادات 

بااليــرادات  الخاصــة  العمليــات  صحــة  مــن 
ــل  ــن تحصي ــد م ــون، التأك ــا للقان ــا وفق وتحصيله
بيــان  داد،  واالســرت ن  المكلفــ�ي مــن  االيــرادات 
ــه  ــن عدم ــون م ــال للقان ي االمتث

ــور �ن ــه القص أوج
ــاالت  ــة والح ــض االأمثل ن وبع ــ�ي ــل المكلف ــن قب م

والعمليــة. التطبيقيــة 

ي عــرش 
نامــج  الثــا�ن كمــا اختتمــت الجمعيــة الرب

إل   8/9/2019 االأحــد  مــن  ة  الفــرت خــال 
»التدقيــق  برنامــج   12/9/2019 الخميــس 
عــى نظــم المعلومــات« لموظفــي إدارة التدقيــق 

والعمــل  االداريــة  التنميــة  بــوزارة  الداخــىي 

ــج  نام ــوى الرب ــد احت ــة. وق ــؤون االجتماعي والش

ونطــاق  أهميــة  منهــا:  محــاور  عــدة  عــى 

التدقيــق عــى نظــم المعلومــات، المهــارات 

المعلومــات،  نظــم  مدققــي  ي 
�ن المطلوبــة 

جــراءات،  تحليــل بيئــة الرقابــة المعلوماتيــة واالإ

والعمليــات  والمخرجــات  المدخــات  تحليــل 

باالأنظمــة  المتعلقــة  الجرائــم  التشــغيلية، 

. لي
االآ والحاســب  المعلوماتيــة 
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مفهوهــا، دورها، وآلياتها

تســتخدم  معلومــات  هــي  داريــة  االإ المحاســبة 
كات وتكــون غــري معلنــة  داخــل المؤسســات أو الــرش
ــن  ــا إال م ــاع عليه ــا أو االط ــول له ــن الوص وال يمك
ن مــن متخــذي وصنــاع  عــدد قليــل مــن المســتخدم�ي

ــاً.  ــرار غالب الق

دارية تعريف المحاســبة االإ

للمعلومــات  نظــام  هــي  داريــة  االإ المحاســبة 
وتخزيــن  وتحليــل  وتبويــب  تجميــع  ب  يختــص 
بيانــات أساســية أو معلومــات ناتجــة عــن نظــم 
لغــرض  المنشــأة  ي 

�ن للمعلومــات  فرعيــة  أخــرى 
إنتــاج معلومــات ذات طابــع مــالي أو غــري مــالي 
واتخــاذ  والرقابــة  التخطيــط  ي 

�ن دارة  االإ تســاعد 
داريــة مــا هــي  القــرارات. عــى ذلــك فالمحاســبة االإ
ــل  دارى المتكام ــات االإ ــام المعلوم ــن نظ ــزء م إال ج

 . ة للمنشــا

دارية ســمات المحاسبة االإ

لخدمــة  « موجهــة  داريــة  االإ المحاســبة  إن 
ــداد  ــز عــى إع ــث ترك ــة حي االأطــراف الداخلي
دارة(. )االإ ن  الداخليــ�ي ن  للمســتخدم�ي التقاريــر 

ــاس  « ــو القي ــة ه داري ــبة االإ ــر المحاس أن جوه
والتوصيــل، فالقيــاس يشــتمل عــى قيــاس 
القيــم  إل  ضافــة  باالإ المســتقبلية  القيــم 
الفعليــة ويكــون قيــاس نقــدي وغــري نقــدي، 
دارة  لــاإ فيتــم  المعلومــات  توصيــل  أمــا 

داخــل المنشــأة.

هــو  « داريــة  االإ المحاســبة  مــن  الهــدف  إن 
ي ممارســة وظائفهــا المختلفــة 

دارة �ن خدمــة االإ
ــة. ــرارات ورقاب ــاذ ق ــط واتخ ــن تخطي م

دارية أهداف المحاســبة االإ

يمكــن  لكــن  عــدة  أهــداف  داريــة  االإ للمحاســبة 
ــبة  ــام المحاس ــن نظ ــا�ي م ــدف االس ــص اله تلخي
ي 

�ن المناســبة  المعلومــات  توفــري   « ي 
�ن داريــة  االإ

رشــيدة«.  قــرارات  اتخــاذ  عــى  دارة  االإ مســاعدة 

ي خضعــت 
والمقصــود بالمعلومــات البيانــات الــىت

علميــه.  وطــرق  مبــادئ  عــى  بنــاء  للتحليــل 
: ي

الــىت هــي  المناســبة  والمعلومــات 

اتخــاذ  « ي 
�ن دارة  االإ احتياجــات  تطابــق 

ــك يجــب أن يســبقها دراســة  القــرارات، ولذل
دارة  ي ستســتخدم االإ

لطبيعــة القــرارات الــىت
إليهــا.  للوصــول  المعلومــات 

ي تصــل  «
المعلومــات المناســبة أيضــا هــي الــىت

ــرار،  ــاذ الق ــب التخ ــت مناس ي وق
دارة �ن إل االإ

ة كافيــه للدراســة.  أي قبــل اتخــاذ القــرار بفــرت
اتخــاذ  بعــد  المعلومــات  وصلــت  فــإذا 
القــرار، آو بعــد الوقــت الــذي كان يجــب أن 
ــدة. ــة الفائ ــت عديم ــرار أصبح ــه الق ــذ في يتخ

ــة  « ــض حال ي تخفي
ــات �ن ــاح المعلوم ــدى نج  م

ــد متخــذ القــرار. ــد عن عــدم التأك

عــى  « الرقابــة  ي 
�ن المديريــن  مســاعدة 

ــة  ــة الرقاب ــم علمي ــغيلية، وتت ــطة التش االأنش
ن االأداء  ــ�ي ــة ب ــات مقارن مــن خــال توفــري بيان
ــة  الفعــىي واالأداء المخطــط المحــدد بالموازن
ثــم تحديــد الفــروق أو االنحرافــات وتحليــل 
المصححــة،  جــراءات  االإ واتخــاذ  أســبابها 
التحليــل  هــذا  مــن  االســتفادة  يتــم  كمــا 
وتهتــم  الجديــدة.  الخطــط  إعــداد  عنــد 
االأفــراد  أداء  بقيــاس  داريــة  االإ المحاســبة 
والوحــدات الفرعيــة للمنشــأة مثــل االأقســام 
الجغرافيــة،  والمناطــق  نتــاج  االإ وخطــوط 
إعــداد  ي 

�ن يســاعد  االأداء  قيــاس  أن  كمــا 
ن  نظــم الحوافــز حيــث يجــب أن يتــم تحفــري
ربــط  خــال  مــن  ن  والعاملــ�ي المديريــن 
بواســطة  المحققــة  باالأربــاح  مكافأتهــم 
بهــا.  يعملــون  أو  يديرونهــا  ي 

الــىت الوحــدات 

النظــام  ي 
�ن داريــة  االإ المحاســبة  دور 

ي ســىب لمحا ا

ن  ن رئيســي�ي ي بخدمــة نوعــ�ي يقــوم النظــام المحاســىب
القــرارات ومســتخدمي المعلومــات  مــن متخــذي 

ــام :  ــا النظ ي يصدره
ــىت ال

عملهــم  « يقــع  أي  خارجيــون:  مســتخدمون 
واهتمامهــم خــارج المنشــاة. وهــذا النــوع 
ن  ــاهم�ي ــل: المس وع »مث ــرش ــاك الم ــم م يض
ي 

كاء �ن كات المســاهمة، والــرش بالنســبة للــرش
عامــه  بصفــه  والشــعب  التضامــن  كات  �ش
الحكوميــة،  المنظمــات  أو  كات  الــرش ي 

�ن
البنــوك،  المورديــن،  )مثــل:  ومقرضــون 
ي 

الــىت واالأســواق  الســندات(  وأصحــاب 
أو خدماتهــا،  المنشــاة ســلعها  فيهــا  تبيــع 
ــل:  ــا )مث ــل إنتاجه ــا عوام ى منه ــرت ي تش

ــىت وال
ــة  ــات الرقابي أســواق المــواد الخــام(، والهيئ
 ،« للمحاســبات  المركــزي  الجهــاز  )مثــل: 
أعضــاء  إليهــا  ينتمــي  ي 

الــىت والمؤسســات 
العماليــة،  المؤسســات  )مثــل:  المنشــأة 
االجتماعيــة  والمنظمــات  والحرفيــة، 
اختــاف  عــى  واالقتصاديــة  والسياســية 

 .) أنواعهــا

مســتخدمون داخليــون: وهــم الذيــن يقــع  «
داخــل  الرئيســية  واهتماماتهــم  عملهــم 
المديــرون  االأعضــاء  هــم  أي  المنشــاة، 

المنشــاة.  ي 
�ن والمنفــذون 

مســاعدة  ي 
�ن داريــة  االإ المحاســبة  دور 

دارة االإ

أربــع  ي 
�ن المنشــأة  إدارة  وظائــف  أهــم  تتلخــص 

هــي:  رئيســية  وظائــف 

لتخطيط ا

الـمـحــاســبــة اإلداريــــة
طاهر ماني
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والخطــوات  جــراءات  االإ بالتخطيــط  ويقصــد 
ووضــع  االأهــداف  لتحديــد  اتخاذهــا  الواجــب 
امــج المناســبة للحصــول عــى المــوارد المختلفــة  الرب
ويقــوم  االأهــداف،  هــذه  لتحقيــق  واســتخدامها 
ي 

داري بمهمــة تجميــع البيانــات الــىت المحاســب االإ
التخطيــط.  وظيفــة  ي 

�ن دارة  االإ تســاعد 

لتنظيم ا

الطــرق  أفضــل  تحديــد  بالتنظيــم  يقصــد 
تنظيــم  بهــا  يمكــن  ي 

الــىت والوســائل  جــراءات  واالإ
ــذ  المــوارد المتاحــة المختلفــة وبمــا يمكــن مــن تنفي

الموضوعــة.  الخطــط 

الرقابة

ــح  ــاس وتصحي ــة بقي ــراءات الخاص ج ــا االإ ــد به يقص
أهــداف وخطــط  الفعــىي لضمــان تحقيــق  االأداء 
ــىي  ــذ الفع ــن أن التنفي ــد م ــىن التأك ــاة، بمع المنش
القــرارات  واتخــاذ  الموضوعــة،  الخطــط  يطابــق 
انحرافــات  وجــود  حالــة  ي 

�ن الازمــة  التصحيحيــة 
ــبة  ــر دور المحاس ــة. ويظه ــط الموضوع ــن الخط ع
ــى  دارة ع ــاعد االإ ــات تس ــري معلوم ي توف

ــة �ن داري االإ
الرقابــة.  أداء وظيفــة 

القرارات اتخاذ 

البديــل  باختيــار  القــرارات  اتخــاذ  تعــىن وظيفــة 
ــق  ــدف تحقي ــة به ــل المختلف ــن البدائ ــب م المناس
دارة. وتقــوم المحاســبة  ي وضعتهــا االإ

االأهــداف الــىت
دارة  ي تســاعد االإ

داريــة بتوفــري المعلومــات الــىت االإ
المتاحــة وتحديــد  البدائــل  ن  بــ�ي المفاضلــة  عــى 

البديــل االأفضــل للمنشــأة. 

دارية االإ المحاسبة  أدوات 

المحاســبة  ال توجــد قائمــة متفــق عليهــا الأدوات 
ي العلــوم ينعكــس 

داريــة فالتطــور المســتمر �ن االإ
أهــم  أن  إال  داريــة،  االإ المحاســبة  أدوات  عــى 
داريــة  االإ المحاســبة  عليهــا  تعتمــد  ي 

الــىت االأدوات 
التخطيطيــة: الموازنــات  ي 

�ن تتمثــل 

الموازنــات التخطيطية

ــاملة  ــة ش ــه مالي ــي خط ــة ه ــات التخطيطي  الموازن
دارة العليــا تحقيقهــا  ي تقــرر االإ

تحــدد االأهــداف الــىت
الوســائل  ة زمنيــة مقبلــة كمــا تحــدد  فــرت خــال 
ي تتبــع لتحقيــق هــذه االأهــداف بأفضــل تكلفــة 

ــىت ال
اقتصاديــة ممكنــه.

أهميــة الموازنــات التخطيطيــة: تعتــرب الموازنــات 
التخطيطيــة أداة عينيــة وماليــة ونقديــة تفصيليــة 
ــة  ي الوحــدة االقتصادي

تغطــي كل نواحــي النشــاط �ن
أهــداف  تحقيــق  بهــدف  مقبلــة  محــدد  ة  لفــرت
أنشــطتها،  عــى  والرقابــة  والتنســيق  التخطيــط 
أداة  بمثابــة  التخطيطيــة  الموزنــات  تعــد  كمــا 
ي التعبــري عــن االأهــداف والسياســات 

تســتخدم �ن
ســواء  وضعهــا  ي 

�ن العليــا  دارة  االإ ســاهمت  ي 
الــىت

دارات واالأقســام  للوحــدة االقتصاديــة ككل أو لــاإ
ــة  ــة التخطيطي ــرب الموازن ــا كل عــى حــده. وتعت فيه
ــة  داري ن مســتويات االإ ــ�ي ي لاتصــال ب

وســيلة هامــة �ن
أهــداف  توصيــل  يمكــن  فبواســطتها  المتعــددة 
ي 

�ن قــل  االأ المســتويات  إل  العليــا  دارة  االإ وخطــط 
الخارطــة التنفيذيــة والوحــدة االقتصاديــة حيــث 
االأهــداف  جمــة  برت التنفيذيــة  دارات  االإ تقــوم 
وذلــك  فرعيــة  موازنــات  صــورة  ي 

�ن والسياســات 
نظــرا  الموازنــات  هــذه  إعــداد  عــى  لقدرتهــا 
الموازنــة  ن  وتبــ�ي  . الفعــىي بالتنفيــذ  تقــوم  الأنهــا 
عــن  المنتظــرة  يــرادات  االإ أهــداف  التخطيطيــة 
المروفــات  وحــدود  المبيعــات  موازنــة  طريــق 
االســتخدامات  موازنــات  طريــق  عــن  المتوقعــة 
ي الدخــل أو الفائــض المرغــوب 

ويمثــل الفــرق صــا�ن
ــة تعــرب  ــك فــإن الموازن ضافــة إل ذل ي تحقيقــه باالإ

�ن
عــن خطــط متعلقــة بنواحــي تفصيليــة متعــددة 
ضافــات  واالإ الســلعي  المخــزون  مســتويات  مثــل 
ومصــادر  النقديــة  واالحتياجــات  الرأســمالية 
يات  المشــرت وخطــط  نتــاج  االإ وخطــط  التمويــل 

العاملــة.  االأيــدي  مــن  واالحتياجــات 

التخطيطيــة: يمكــن تلخيــص  الموازنــات  وظائــف 
ي 

�ن التخطيطيــة  للموازنــات  الرئيســية  الوظائــف 
2. وظيفــة التنســيق  1. وظيفــة التخطيــط   : ي

�ت االأ
 .5 الرقابــة  وظيفــة   .4 االتصــال  وظيفــة   .3

االأداء. تقييــم  وظيفــة   .6 التحـفيـــز  وظيفــة 

ــات  ــم الموازن ــة: تنقس ــات التخطيطي ــواع الموازن أن
ــالي  ــة عــى النحــو الت ــا مختلف ــن زواي ــة م التخطيطي

ة الزمنية: أوالً: ع� أســاس الف�ت

ة  ــرت ــا ف ــي تقديراته ــل: وتغط ة االأج ــري ــة قص  الموازن
ســم برامــج  ماليــة واحــدة وغالبــاً ســنة كاملــة لرت
ة مــع تحقيــق الرقابــة  العمــل خــال هــذه الفــرت
إل  الموازنــة  هــذه  وتجــزا  ة  الفــرت هــذه  خــال 

موازنــات ربــع ســنوية أو شــهرية أو أســبوعية. 

تقديراتهــا  وتغطــي  االأجــل:  متوســطة  الموازنــة   
ة ماليــة واحــدة وقــد تصــل إل أربــع  أكــرش مــن فــرت

ــام  طــار العــام واالأرق ــا االإ ــن محتوياته ســنوات وم
واالأرقــام  االأجــل  ة  قصــري للموازنــات  جماليــة  االإ

الخاصــة طويلــة االأجــل. 

ــنة  ــن س ــد ع ــا تزي ــل: ومدته ــة االأج ــة طويل الموازن
ــا  ــنوات( وهدفه ن )5-10س ــ�ي ــا ب اوح م ــرت ــة وت مالي
ن  بــ�ي للتنســيق  وذلــك  ي  رقــا�ب وليــس  تخطيطــي 
ي المســتقبل ويمكــن تقســيم 

مكانــات �ن االأهــداف واالإ
هــذا النــوع مــن الموازنــات إل موازنــات ســنوية 
ــن  ــزء م ــل ج ة االأج ــري ــة قص ــح الموازن ــث تصب بحي

الموازنــة طويلــة االأجــل. 

ي تغطــي 
ــىت ــات ال ــة المســتمرة: وهــي الموازن الموازن

ات مــن الزمــن بصفــة مســتمرة وتحــدد  ة أو فــرت فــرت
ــتمرار  ــتدعي االس ــا يس ــتمر مم ــكل مس ــا بش تقديراته
وتعديــل  للمســتقبل  التخطيــط  العمليــات  ي 

�ن
ي 

ــىت ات ال ــه عــى ضــوء الخــرب ــرات الخاصــة ب التقدي
ــة  ــة الموازن داد فعالي ن ــأول فــرت ــم اكتســابها أوال ً ب يت

كأداة للتخطيــط وكوســيلة للرقابــة. 

ثانياً :ع� أســاس طبيعة النشاط.

أنــواع  بحســب  التقديريــة  الموازنــة  وضــع  يتــم 
االســتثمارية  والمشــاريع  وع  المــرش ي 

�ن االأنشــطة 
وأخــرى  نتــاج  االإ لعمليــات  موازنــات  فهنــاك 
نتاجيــة تتنــاول  لاســتثمار واالســتهاك. فالموازنــة االإ
ي إنتــاج الســلع والخدمــات خــال 

وع �ن نشــاط المــرش
االســتهاكية  الموازنــة  أمــا  معينــة  زمنيــة  ة  فــرت
النشــاط االســتهاكي للخدمــات والســلع  فتتنــاول 
موازنــة  وهنــاك  معينــة  ة  فــرت خــال  المنتجــة 
يجــب  لمــا  النقديــة  الخطــة  تتنــاول  اســتثمارية 
الوحــدة  ي 

�ن االســتثمارية  االأصــول  إل  إضافتــه 
معينــة.  زمنيــة  ة  فــرت خــال  االقتصاديــة 

موازنــات  تتنــاول  الجــاري:  النشــاط  موازنــة   
وعــات  ومرش مبيعــات  مــن  وع  المــرش ي 

�ن االأعمــال 
ونقديــة  مصاريــف  ســلعي  ومخــزون  وإنتــاج 
ــة.  ــة الجاري ــم المــوارد واالســتخدامات المالي وقوائ

الوحــدة  سياســة  ترســم  الرأســمالية:  الموازنــة 
مــع  والطويــل  القصــري  المــدى  ي 

�ن االســتثمارية 
وكيفيــة  وتخطيطــه  االســتثمار  برنامــج  وضــع 
للخطــة  طبقــاً  تنفيــذه  عــى  والرقابــة  تمويلــه 
ــول  ي االأص

ــتثمار �ن ــج االس ــمل برنام ــة فتش الموضوع
واســتخدامات  المــوارد  وموازنــة  المختلفــة 
بتنفيــذ  الخاصــة  النقديــة  والموازنــة  الرأســمالية 

االســتثمار. برنامــج 

بترف منقول 
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شهدت نموًا بمعدل %23 على أساس سنوي

196.7 مليار ريال ودائع غير المقيمين بالبنوك  

ــوك  ي البن
ن �ن ــع غــ�ي المقيمــ�ي ــزي ارتفــاع ودائ ــات صــادرة عــن مــرف قطــر المرك ــة : كشــفت بيان الدوحــة – أوقي

ــنوي<  ــاس س ــ� أس ــبة %23  ع ي بنس
ــا�ن ــطس  الم ــال أغس ــر خ ــة بقط ــة العامل التجاري

البنــوك  ي 
�ن ن  المقيمــ�ي غــري  ودائــع  وســجلت 

ي 196.73 مليــار 
التجاريــة بالشــهر المــا�ن

ــهر  ي الش
ــال  �ن ــار ري ــل 160 ملي ــال  ، مقاب ري

أســاس  وعــى   . ي
المــا�ن العــام  مــن  ذاتــه 

ــياً  ن هامش ــ�ي ــري المقيم ــع غ ــهري، زادت ودائ ش
تبلــغ  كانــت  بأنهــا  علمــاً   ،  0.1% بنســبة 
الســابق.  يوليــو   ي 

�ن ريــال  مليــار   196.59

إجمــالي  نمــو  إل  المركــزي  بيانــات  وأشــارت 
الشــهر  خــال  التجاريــة  بالبنــوك  الودائــع 
ي %0.48  إل 811.19 مليــار ريــال، 

المــا�ن
ي أغســطس  

807.34 مليــار ريــال �ن مقابــل 
2018. وشــهرياً، انخفــض مجمــل الودائــع 
ي 

ــتواها �ن ــن مس ــة %0.35  ع ــوك التجاري بالبن
ــال.  ــار ري ــد 814.01 ملي ــابق عن ــو  الس يولي

ي البنــوك 
وســجلت ودائــع القطــاع الخــاص �ن

ريــال  مليــار   511.67 القطريــة  التجاريــة 
، وذلــك بارتفــاع  ي

ي نهايــة أغســطس المــا�ن
�ن

%6.51  عــن مســتواها بنفــس الشــهر مــن 
مليــار   480.40 البالــغ  الســابق  العــام 
ــهرياً بـــ 0.33% . ــا ش ــم انخفاضه ــال، رغ ري
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والتســهيات  القــروض  جملــة  وارتفعــت 

البنــوك  مــن  المقدمــة  المحليــة  االئتمانيــة 

مليــارا   13 بنحــو  المحــىي  الخــاص  للقطــاع 

ريــال؛  مليــار   613.2 مســتوى  إل  لتصــل 

العقــارات  لقطــاع  مليــار   154.8 منهــا: 

ــار  ــال( و132.9 ملي ــار ري ــاع 0.9 ملي )بارتف

للقــروض االســتهاكية لاأفــراد )بارتفــاع 1.2 

ــاع  ــات )بارتف ــار للخدم ــار(، و145.4 ملي ملي

ريــال  مليــار  و120.8  مليــار(،   14.2
و16.3  مليــار(،   3.5 )بانخفــاض  للتجــارة 

ــار  ــار لقطــاع الصناعــة بانخفــاض 0.1 ملي ملي

ــروض  ــك ق ــت هنال ــك كان ــب ذل ــال. إل جان ري

للقطــاع  مليــار   12.2 بقيمــة  وتســهيات 

ي بانخفــاض 0.1 مليــار 
المــالي غــري المــر�ن

ريــال عــن شــهر يوليــو.

ودائــع  قيمــة  بلغــت  للمركــزي،  وطبقــاً 
ــة 30.24  ــري المرفي ــة غ ــات المالي المؤسس
ــتواها  ــن مس ــو %21.1    ع ــال، بنم ــار ري ملي
مليــار   24.96 عنــد   2018 أغســطس   ي 

�ن
بـــ 10.45% . ريــال، مــع تراجعهــا شــهرياً 

ي البنــوك 
وتراجعــت ودائــع القطــاع العــام �ن

 269.3 عنــد    10.8% بنســبة  القطريــة 
مقابــل  الســابق،  أغســطس   ي 

�ن ريــال  مليــار 
ــام  ــن الع ــهر م ــذات الش ــال ب ــار ري 302 ملي

ارتفاعهــا %0.9   شــهرياً.  ، رغــم  ي
المــا�ن

ي 
الــىت للبنــوك  المجمعــة  انيــة  ن المري وكانــت    

ــفت   ــد كش ــزي ق ــر المرك ــرف قط ــا م أصدره
قــد  )ومطلوباتهــا(  البنــوك  موجــودات  أن 
 8.9 بنحــو  أغســطس  نهايــة  مــع  ارتفعــت 
 1457.5 مليــار ريـــال لتصــل إل مســتوى 
ــة  ــع نهاي ــار م ــة بـــ 1448.6 ملي ــار مقارن ملي
مــن  أعــى  وكانــت   ، ي

المــا�ن يوليــو  شــهر 
 2018 أغســطس  ي 

�ن ســنة  قبــل  مســتواها 
.5.4% وبنســبة  ريــال  مليــار   74.5 بنحــو 

وارتفعــت ودائــع الحكومــة والقطــاع العــام 
إل  مليــار  نصــف  بنحــو  أغســطس  شــهر  ي 

�ن
هــذه  توزعــت  وقــد  ريــال.  مليــار   252.4
للحكومــة،  مليــار   76.2 ن  بــ�ي الودائــع 
الحكوميــة،  للمؤسســات  مليــار  و151.8 

الحكوميــة  شــبه  للمؤسســات  مليــار  و24.3 
ي تســاوي حصــة الحكومــة فيهــا %50 أو 

الــىت
 .100% عــن  وتقــل   ، أكــرش

ومــن جهــة أخــرى انخفضــت جملــة قــروض 
البنــوك  مــن  العــام  والقطــاع  الحكومــة 
لتقتــر  ريــال  مليــار   2.9 بنحــو  المحليــة 
عــى 287.6 مليــار ريـــال وضمنــت 122.3 
مقــداره  بانخفــاض  للحكومــة  ريــال  مليــار 
مليــار  و150.9  يوليــو،  عــن  مليــار   3.6
ــداره  ــاع مق ــة بارتف ــات الحكومي ــال للمؤسس ري
ــار للمؤسســات شــبه  ــار، و14.4 ملي 0.9 ملي

مليــار.  0.2 بانخفــاض  الحكوميــة 

انيــة مــرف قطــر المركــزي إل  ن وأشــارت مري
ارتفــاع رصيــد الســندات واالأذونــات الحكوميــة 
 156.9 مســتوى  إل  مليــار   33.4 بنحــو 
ائتمــان  مجمــل  ارتفــع  وبالمحصلــة  مليــار. 
ــات  ــي ومؤسس ــىي )حكوم ــام المح ــاع الع القط
ــات  ــة(، إضافــة إل أذون ــة وشــبه حكومي حكومي
وســندات وصكــوك، بنحــو 30.5 مليــار ريــال 

إل مســتوى 444.5 مليــار ريــال.

الخــاص  القطــاع  ودائــع  جملــة  وانخفضــت 
شــهر  نهايــة  مــع  البنــوك  لــدى  المحليــة 
ــة  ــال عــن نهاي ــار ريـ أغســطس بنحــو 3.2 ملي
ريــال.  مليــار   351.2 مســتوى  إل  يوليــو 

ارتفاع رصيد “
السندات 
واألذونات 

الحكومية  إلى 
156.9 مليار ريال

25     •     AWQIA     •     OCTOBER  2019



 IASB مجـلـس معـاييـر المحـاسبـة الــــدوليـة
يقترح تعديالت على حساب الضرائب المؤجلـة

ــدوىلي  ــار ال ــ� المعي ــة  ع ح ــات المق�ت ــن التعدي ــة ع ــبة الدولي ــ�ي المحاس ــس معاي ــن مجل ــة: أعل ــة ـ أوقي الدوح
ــك لتلقــي التعليقــات العامــة، حيــث توضــح  ــة الدخــل وذل يب ائــب الدخــل» بشــأن �ن ــة 12» �ن ــر المالي للتقاري

ــغيل. ــف التش ــات وق ام ن ــار وال�ت يج ــود االإ ــ� عق ــة ع ــب المؤجل ائ كات للرن ــرش ــاب ال ــة احتس ــات كيفي التعدي

 «12 الــدولي  المحاســبة  معيــار  ويحــدد 
كــة  الرش تحســب  كيــف  الدخــل»  ائــب  �ن
يبــة  الرن ذلــك  ي 

�ن بمــا  الدخــل،  يبــة  �ن
ــة  يب ــغ الرن ــل مبال ي تمث

ــىت ــي ال ــة، وه المؤجل
ي 

�ن داد  لاســرت القابلــة  أو  الدفــع  المســتحقة 
. لمســتقبل ا

مــن  كات  الــرش تُعفــى  محــددة  ظــروف  ي 
و�ن

اف  ــرت ــد االع ــة عن ــب المؤجل ائ اف بالرن ــرت االع
االأول. للمــرة  امــات  ن وااللرت باالأصــول 

ي الســوق بشــأن 
ت بعــض الشــكوك �ن وقــد أثُــري

يجــار  عفــاء يــري عــى عقــود االإ مــا إذا كان االإ
امــات وقــف التشــغيل. ومــن أجــل تعزيــز  ن والرت
ــس  ح المجل ــرت ــار، اق ــق المعي ي تطبي

االتســاق �ن
ــات   ــاً للتعدي ــاق. ووفق ــة النط ــات ضّيق تعدي
ي 

�ن الــوارد  عفــاء  االإ يــري  لــن  حــة  المقرت
امــات وقــف  ن يجــار والرت المعيــار  عــى عقــود االإ
ف  ي تعــرت

التشــغيل، ـ وهــي المعامــات الــىت
ام عــى حــد ســواء.  ن كــة فيهــا بأصــل والــرت الرش
اف  اعــرت إل  حــة  المقرت التعديــات  وســتؤدي 
هــذه  عــى  المؤجلــة  ائــب  بالرن كات  الــرش

المعامــات.

ائــب  الرن بشــأن  العــرض  وع  مــرش وســيظل 
امــات  ن وااللرت باالأصــول  المتعلقــة  المؤجلــة 
مطروحــا  الواحــدة  المعاملــة  عــن  الناشــئة 

.  2019 نوفمــرب     14 حــىت  للتعليقــات 

ــري المحاســبة  وقــد لخــص عضــو مجلــس معاي
ــات  ــك التعدي ــاري كابوري ــة IASB (( ج الدولي
ــوان:  ــة موجــزة بعن ي وثيق

حــة وأســبابها �ن المقرت
باالأصــول  المتعلقــة  المؤجلــة  يبــة  »الرن
ــدة. ــة الواح ــن المعامل ــئة ع ــات الناش ام ن وااللرت
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استوفى الموافقات التنظيمية من هيئة النقد المحلية

QNB  يفتتح اول فروعه في هونغ كونغ 

ي 
بنــك قطــر الوطــىن - أوقيــة :  حصلــت مجموعــة  الدوحــة 

ــة  ــن هيئ ــة م ــة الازم ــات التنظيمي ــع الموافق ــ� جمي QNB،  ع
ــغ،  ــغ كون ي هون

ــا �ن ــرع له ــاح أول ف ــغ الفتت ــغ كون ي هون
ــد �ن النق

ــم. ي العال
ــة �ن ــز المالي ــم المراك ــد أه ــ�ب أح ي تعت

ــىت ال
ال خليفة : نسعى “

للحفاظ على 
ريادتنا بالمنطقة 

ي بيــان  
، �ن ي

وأوضحــت مجموعــة بنــك قطــر الوطــىن
ــة  ــرع مجموع ــذا الف ــال ه ــن خ ــتقدم م ــا س أنه
ــة،  ــات المرفي ــات والخدم ــن المنتج ــة م متكامل
ــاالت  ي مج

ــة �ن ــا الطويل ته ــم خرب ــب تقدي إل جان
وات، والمحافــظ االســتثمارية، وتمويــل  إدارة الــرش
المشــاريع، إضافــة إل توفــري حلــول مرفيــة 

ــرة. ــات مبتك ــات وخدم ــة منتج ــة ومجموع ذكي

و أكــد الســيد عبــدهللا مبــارك آل خليفــة الرئيــس 
ي 

التنفيــذي بالوكالــة لمجموعــة بنــك قطــر الوطــىن
ــاح  ــة عــى افتت QNB، أن الحصــول عــى الموافق
ي هونــغ كونــغ هــو خطــوة 

للمجموعــة �ن فــرع 
ي 

ــىت ــة ال ــع الدولي اتيجية التوس ــرت ــن اس ــة ضم مهم

ي 
�ن ريادتهــا  عــى  للحفــاظ  المجموعــة  تنتهجهــا 

ق  ــوب �ش ــا وجن ق االأوســط وأفريقي ــرش ــة ال منطق
آســيا.

ــو  ــتمر النم ــع أن يس ــن المتوق ــه م ــت إل أن   ولف
ــام،  ــكل ع ن بش ــ�ي ــغ والص ــغ كون ــن هون ي كل م

�ن
واالســتثمارات  التجاريــة  بالفــرص  مدفوًعــا 
ة عــى البنيــة  نفــاق الكبــري ة وفــرص االإ المبــا�ش
التحتيــة، مشــددا عــى أن فــرع هونــغ كونــغ 
ي  

ســيوفر فرصــة لمجموعــة بنــك قطــر الوطــىن
QNB  لجــذب االســتثمارات والتدفقــات التجاريــة 

ي هــذه الســوق الواعــدة.
�ن

ــغ  ــغ كون ــارة هون ــن تج ــري م ــم كب ــق حج  ويتدف
ــك  ــة بن ــا مجموع ي تتواجــد فيه

ــىت ــدان ال ــرب البل ع
كونــغ  تعــد هونــغ  كمــا   ،QNB ي 

الوطــىن قطــر 
ن الرئيــ�ي  بوابــة لعمــاء المجموعــة إل بــر الصــ�ي
وآســيا، وعــاوة عــى ذلــك، يمكــن لهــذه الخطــوة 
ــتثمارات  ــة االس ــع عجل ي دف

ــاهمة �ن ــة المس المهم
ــا. ــط وأفريقي ق االأوس ــرش ي ال

ــة �ن الصيني

وتوســعه  ن  المتمــري البنــك  أداء  إل  واســتناداً    
التجاريــة  العامــة  حافظــت  الخارجــي، 
ق  ــرش ــة ال ي منطق

ــم �ن للمجموعــة عــى أعــى تقيي
ــد فاينانــس،  ــة بران ــا لمجل ــا وفق االأوســط وأفريقي
ــع  ي مرتف

ــا�ن ــف ائتم ــى تصني ــظ QNB ع ــا حاف كم
ي المنطقــة طبقــا لعــدد 

يعتــرب ضمــن االأعــى �ن
مثــل  الرائــدة  العالميــة  التصنيــف  وكاالت  مــن 
ــز )Aa3( وفيتــش  ــد بــورز )A( ومودي ســتاندرد آن

 )-AA( انتليجنــس  وكابيتــال   )+A(

 QNB ي
 وتتواجــد مجموعــة بنــك قطــر الوطــىن

حــول  قــارات  وثــاث  بلــداً   31 مــن  أكــرش  ي 
�ن

الخدمــات  أحــدث  تقــدم  حيــث  العالــم، 
المجموعــة  ي 

�ن ويعمــل  لعمائهــا،  المرفيــة 
ي أكــرش مــن 

مــا يزيــد عــن 30 ألــف موظــف �ن
إل  ضافــة  باالإ  ، تمثيــىي ومكتــب  فــرع   1,100
ــد  لي تزي

ــراف االآ ــزة ال ــن أجه ــعة م ــبكة واس ش
جهــاز.  4,400 عــن 

جذب تدفقات “
استثمارية بسوق 

واعدة
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االأعمــال،  لفريــق  الخــاص  التقريــر  وأشــار 
تــه مجموعــة البنــك الــدولي عــى  الــذي نرش
ــن  ي ــدول العرش ، إل أن ال ي

و�ن ــرت لك ــا االإ موقعه
مئــة  أصــل  مــن  اختيارهــا  تــم  االأفضــل، 

دولــة. ن  وتســع�ي

االعمــال،  ممارســة  ســهولة  لجنــة  وقالــت 
البنــك  ات  مــؤ�ش إن  بيــان صــدر مؤخــراً،  ي 

�ن
أنشــطة االعمــال،  الــدولي لســهولة ممارســة 
ات رئيســية هــي: بــدء  ة مــؤ�ش تقــوم عــى عــرش
ــاء،  ــى الكهرب ــول ع ــاري، الحص ــاط التج النش
تســجيل الملكيــة، الحصــول عــى االئتمــان، 
ــارة  ــة، التج قلي ــتثمرين االأ ــوق المس ــة حق حماي
البنــاء،  تراخيــص  موافقــات  الحــدود،  عــرب 
مواجهــة  اكــة،  الرش عقــود  فــرض  ائــب،  الرن

. المــالي التعــر  إشــكاليات 

ي وجــه معــالي رئيــس 
الــىت وأشــارت اللجنــة، 

مكتــب  برئاســة  بتشــكيلها  الــوزراء  مجلــس 
وعضويــة  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  معــالي 
ن عــن عــدد مــن الهيئــات والــوزارات  ممثلــ�ي
ــال،  ات ســهولة ممارســة االأعم ــؤ�ش ــة بم المعني
ن أداء بيئــة  إل قيامهــا بدراســة كيفيــة تحســ�ي

ــة قطــر ضمــن قائمــة  ــول دول ، حل ــدوىلي ــق االأعمــال لــدى مجموعــة البنــك ال ــن فري ــة: أعل الدوحــة ـ أوقي
يــن دولــة، قامــت بإصاحــات تتعلــق ببيئــة ســهولة أنشــطة ممارســة االأعمــال لســنة 2020. أفضــل عرش

العمــل، وأنــه بنــاء عــى ذلــك قامــت الهيئــات 
مــن  عــدد  بإدخــال  المختلفــة  الرســمية 
ن  ــ�ي ــدف إل تحس ــات ته صاح ــينات واالإ التحس
ــات  ــراءات والعملي ج ــن االإ ــدد م ــاءة أداء ع كف
إل  صاحــات  االإ هــذه  أدت  حيــث  الرســمية، 
ــية  ات رئيس ــؤ�ش ــة م ي ثاث

ــر �ن ــة قط ــدم دول تق
وتســجيل  الكهربــاء  عــى  الحصــول  وهــي 

االئتمــان. عــى  والحصــول  الملكيــة 

تطويــر بيئة االأعمال

الوقــت  ي 
�ن تقــوم  أنهــا  اللجنــة  وأوضحــت 

ــر  ــا الهادفــة إل تطوي الحــالي باســتكمال أعماله
المنــاخ  بدراســة  وتحســينها  العمــل  بيئــة 
عــى  سيســهل  ممــا  قطــر  ي 

�ن االســتثماري 
ــة  كات المحلي ــرش ــار وال ــاص والتج ــاع الخ القط
الماليــة  معاماتهــم  إجــراء  والمســتثمرين 
كات المحليــة  والتجاريــة وتســهيل تأســيس الــرش
القطــري  المســتثمر  ن  بــ�ي اكــة  الرش وعمليــة 
االقتصــاد  يدعــم  ممــا  العالميــة  كات  والــرش
ي رفــع 

ي �ن القطــري وســيكون لــه تأثــري إيجــا�ب
التصنيــف العالمــي للدولــة، مبينــة أن هــذا 
ــة  كات العالمي ــرش ــتقطاب ال ــؤدي الس ــدوره ي ب

االجنبيــة. االأمــوال  ورؤوس 

شــهر  ي 
�ن الماليــة  وزارة  قيــام  إل  ولفتــت 

ي بتوقيــع اتفاقيــة مــع البنــك 
يونيــو المــا�ن

عــى  دراســة  إجــراء  عــى  تنــص  الــدولي 

وتقييــم  قطــر  دولــة  ي 
�ن االســتثماري  المنــاخ 

ــة االأعمــال  ي تحكــم بيئ
ــىت القواعــد واالأنظمــة ال

لتجاريــة. ا

ــدي  ــد المهن ــس أحم ــيد خمي ــب الس ــد عق وق

ــى  ــال، ع ــة االأعم ــهولة ممارس ــة س ــس لجن رئي

ــر  ــائل التطوي ــه : إن وس ــوع بقول ــذا الموض ه

صاحــات  ــل واالإ ــة العم ي بيئ
ي اســتحدثت �ن

ــىت ال

المتضافــرة  بالجهــود  تمــت  صــدرت  ي 
الــىت

المعنيــة  الحكوميــة  والهيئــات  للجهــات 

ــي  ــذه ه ــة، وه ــن اللجن ــن ضم ــت م ي كان
ــىت وال

كــرب  االأ والتحــدي   ، فقــط  االأول  المرحلــة 

ي ســيتم فيهــا 
ي المرحلــة القادمــة الــىت

ســيكون �ن

واالأنظمــة  والقواعــد  ن  القوانــ�ي عــى  ن  كــري الرت

ــك  ــيتم ذل ــال. وس ــة االعم ــهولة بيئ ــان س لضم

ــك  ــع البن ــيق م ــن التنس ــال م ــتوى ع ــى مس ع

. الــدولي

قطر ضمن أفضل 20 دولة في تطوير 
بيئة االعمال  

فريق األعمال لدى مجموعة البنك الدولي:
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رئيس ديوان المحاسبة يجتمع مع نظيره الليبي

قطر تشارك في 
اجتماع وكالء 

دواوين المحاسبة 
الخليجي

-  أوقيــة: شــارك وفــٌد مــن ديــوان  مســقط 
الأصحــاب  يــن  العرش االجتمــاع  ي 

�ن المحاســبة 
الســعادة وكاء دواويــن المراقبــة والمحاســبة 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول 
بالعاصمــة  مؤخــراً  ُعقــد  الــذي  العربيــة، 

مســقط. الُعمانيــة 

موســكو  ـ قنــا : اجتمــع ســعادة الشــيخ بنــدر بــن محمــد بــن ســعود 
ــد أحمــد شكشــك  ــوان المحاســبة، مــع الســيد خال ي رئيــس دي

ــا�ن آل ث
، وذلــك عــى هامــش أعمــال المؤتمــر  ي رئيــس ديــوان المحاســبة الليــىب
للرقابــة  العليــا  لاأجهــزة  الدوليــة  للمنظمــة  يــن  والعرش الثالــث 
ــة  ــا بالعاصم ــد حالي ــة والمحاســبة )إنكوســاي( والمنعق ــة العام المالي

ــكو . ــية موس الروس

عبدالعزيــز  الســيد  ســعادة  الوفــد  تــرأس 
ديــوان  رئيــس  نائــب  العمــادي،  محمــد 

. ســبة لمحا ا

المواضيــع  مــن  العديــد  االجتمــاع  وناقــش 
ــر  ــا تقري ــال، منه ــدول االأعم ــى ج ــة ع المدرج
االجتمــاع  عــن  الصــادرة  القــرارات  متابعــة 

ضافــة إل مناقشــة إعــداد  ، باالإ التاســع عــرش

لتنفيــذ  محــددة  ومعايــري  عمــل  إطــار 

بقــرارات  للتعريــف  وبرامــج  عمــل  ورش 

الُخطــة  تنفيــذ  ومتابعــة  ك،  الُمشــرت العمــل 

-2016 للســنوات  للتدريــب  اتيجية  ســرت االإ

.2020

ــز  ــبل تعزي ــة وس ــات الثنائي ــتعراض العاق ــاع اس ــال االجتم ــرى خ ج
. ي ــا�ب ــل الرق ــال العم ي مج

ــاون �ن التع

يــن للمنظمــة  وأســتضافت موســكو أعمــال المؤتمــر الثالــث والعرش
ــال  ــبة خ ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــة لاأجه الدولي

. ي
ــا�ن ــبتمرب الم س
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االقــتــصــاد يــواصــل 
نموه رغـــم الـحصـــار.. 
التخطيـط واالحصـــاء:

109 مليارات ريال الفائض التجاري  «
في قطر خالل 8 اشهر

زيادة في  الصادرات وانخفاض في  «
الواردات

12.1 مليار ريال الفائض التجاري  «
للدولة في أغسطس

21.2 مليار ريال  قيمة الصادرات  «
و9.1 مليار للواردات

ــهر االوىل  ــة اش ــال الثماني ــال خ ــار ري ــداره 109 ملي ــاً  مق ــر فائض ــة قط ــاري لدول ان التج ن ــ�ي ــق الم ــة: حق ــة ـ أوقي الدوح
ــا تســجيل  ــره بالحصــار، حيــث واصــل  اقتصادن ــة االقتصــاد القطــري وعــدم تأث مــن 2019، وهــو مــا يؤكــد  قــوة ومتان
ــث  ــة، حي ــف الدولي ــات ووكاالت التصني ــهادة المؤسس ــة  بش ي المنطق

ــو �ن ــدالت النم ــدر مع ــارعة ليتص ــو متس ــدالت نم مع
ي 

ي �ن
ــر�ن ــام الم ــتقرة للنظ ــتقبلية المس ــرة المس ــا  النظ ــث له ــر حدي ي تقري

ــة �ن ــات االئتماني ــز للتصنيف ــة مودي ــدت وكال أك
ــاد. ــادي للب ــو االقتص ــد النم ــذي يزي ــة ال ــة التحتي ــات البني وع ــ� مرش ــاق ع نف ــم االإ ــر، بدع قط

التخطيــط  جهــاز  بيانــات  وبحســب 
ــة  جمالي ــة االإ ــت القيم ــد بلغ ــاء فق واالإحص
للصــادرات مــن بدايــة العــام ال 180.3 
ــن  ــادرات م ــتحوذت الص ــال  واس ــار ري ملي
ــى  ــحيم ع ــوت التش ي وزي

ــد�ن ــود المع الوق
نحــو%85 مــن إجمــالي الصــادرات.

الثمانيــة  ي 
�ن الــواردات  إجمــالي  وتراجــع 

5% إل  2019 بنســبة  أشــهر االأول مــن 
71.3 مليــار ريــال، مقارنــة ب 75 مليــار 

 ، ي
ــن العــام المــا�ن ة م ــرت ــال بنفــس الف ري

الســيارات  مــن  الــواردات  حجــم  وبلــغ 
 2.5 نحــو  االفــراد  لنقــل  المخصصــة 

مليــار ريــال.

وعــززت قطــر بعــد الحصــار مــن عاقاتهــا 
ى والصديقة  اتيجية مــع الــدول الكــرب االســرت
فضــاً عــن تعزيــز اقتصادهــا وزيــادة نســبة 
، واســتطاعت أن ترفــع مــن  ي

االكتفــاء الــذا�ت
بشــكل  الخــارج  نحــو  صادراتهــا  حجــم 

الصــادرات  وجهــات  زات  كمــا  قــوي، 
القطريــة إل معظــم دول العالــم.

أغسطس

ــة  ــلعي لدول ــاري الس ان التج ن ــري ــق الم  حق
ي 

المــا�ن أغســطس  شــهر  خــال  قطــر 
ريــال،  مليــار   12.1 مقــداره  فائضــاً 
مســجاً بذلــك انخفاضــاً قــدره 5.4 مليــار 
مقارنــة   30.8% نســبته  مــا  أي  ريــال  
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الســابق  العــام  مــن  المماثــل  بالشــهر 
مليــار   1.1 2018، وانخفاضــاً مقــداره 
ــًة  ــا نســبته %8.3 مقارن ــاً أي م ــال تقريب ري
مــع شــهر يوليــو عــام 2019، وأوضــح 
التخطيــط  جهــاز  عــن  صــادر  تقريــر 
الصــادرات  إجمــالي  قيمــة  ان  واالإحصــاء 
ذات  الصــادرات  تشــمل  ي 

»الــىت القطريــة 
المنشــأ المحــىي وإعــادة التصديــر« بلغــت 
21.2 مليــار ريــال تقريبــاً أي بانخفــاض 
نســبته %19.7 مقارنــة بشــهر أغســطس 
ــاض نســبته 5.1%  ــام 2018، و بانخف ع

.2019 يوليــو عــام  مقارنــة بشــهر 

الــواردات  قيمــة  أن  إل  التقريــر  وأشــار 
ــطس  ــهر أغس ــال ش ــت خ ــلعية ارتفع الس
 9.1 نحــو  إل  لتصــل   ،2019 عــام 
 2.3% نســبته  بارتفــاع  ريــال  مليــار 

 ،2018 عــام  أغســطس  بشــهر  مقارنــة 
ــهر  ــة بش ــبة %0.4 مقارن ــت بنس و انخفض

.2019 عــام  يوليــو 

الصادرات

عــام  أغســطس  شــهر  مــع  وبالمقارنــة 
صــادرات  قيمــة  انخفضــت   ،2018
ــة  ــات الغازي »غــازات النفــط والهيدروكربون
13.1مليــار  نحــو  إل  لتصــل  االأخــرى« 
ــال وبنســبة %22.3، وانخفضــت قيمــة  ري
»زيــوت نفــط وزيــوت مــواد معدنيــة قاريــة 
ــار  ــارب 3.4 ملي ــا يق ــل إل م ــام« لتص خ
انخفضــت  كمــا  وبنســبة 20.7%،  ريــال 
قيمــة صــادرات »زيــوت نفــط وزيــوت تــم 
ــة  الحصــول عليهــا مــن مــواد معدنيــة قاري
1.5مليــار  غــري خــام« لتصــل إل نحــو 

ريــال وبنســبة 7.0%.

دول  حســب  الصــادرات  صعيــد  وعــى 
المقصــد الرئيســية فقــد احتلــت  كوريــا 
الجنوبيــة صــدارة دول المقصــد بالنســبة 
شــهر  خــال  قطــر  دولــة  لصــادرات 
 3.9 بقيمــة   2019 عــام  أغســطس 
مليــار ريــال تقريبــاً أي مــا نســبته 18.5% 
تليهــا    ، الصــادرات  قيمــة  إجمــالي  مــن 
اليابــان بقيمــة 3.8 مليــار ريــال تقريبــاً 
ــة  ــالي قيم ــن إجم ــبته %17.8 م ــا نس أي م
 2.7 بقيمــة  ن  الصــ�ي ثــم  الصــادرات، 

.12.5% وبنســبة  تقريبــاً  ريــال  مليــار 

الواردات

أجــزاء  ان مجموعــة«  ال  التقريــر  واشــار 
الطائــرات العاديــة والطائــرات العموديــة 
جــاءت عــى رأس قائمــة الــواردات الســلعية 
حيــث بلغــت قيمتهــا  0.4 مليــار ريــال 
تقريبــاً وبارتفــاع نســبته %42.3 مقارنــة 
ــا   ــام 2018، تليه ــطس ع ــهر أغس ــع ش م

الســيارة  العربــات  مــن  هــا  ســيارات وغري
االأشــخاص  لنقــل  أساســا  المصممــة 
ــبته  ــاع نس ــال وبارتف ــار ري ــو  0.3 ملي بنح
%22.3، تليهــا مجموعــة  أجهــزة كهربائيــة 
)تلغــراف(  ق  الــرب أو  )تليفــون(  للهاتــف 
الناقلــة  ي ذلــك االأجهــزة 

بمــا �ن ن  الســلكي�ي
مليــار   0.2 بنحــو  وأجزاؤهــا   للشــبكة، 

. نســبته18.0%  وبارتفــاع  ريــال 

دول  حســب  الــواردات  صعيــد  وعــى 
المنشــأ الرئيســية فقــد احتلــت الواليــات 
المتحــدة االأمريكيــة صــدارة دول المنشــأ 
بالنســبة لــواردات دولــة قطــر خــال شــهر 
أغســطس عــام 2019 بقيمــة 2.5 مليــار 
ريــال تقريبــاً وبنســبة %27.6 مــن إجمــالي 
ن  الصــ�ي ثــم  الســلعية،  الــواردات  قيمــة 
نســبته  مــا  أي  ريــال  مليــار   1.0 بقيمــة 
ــة  ــدة بقيم ــة المتح ــا المملك %11.2، تليه

0.9 مليــار ريــال أي مــا نســبته 9.7%.
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ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المنظمـــة 
الـدولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـية والـمـحـاســبــــــة 

ثــاث  كل  ينعقــد  الــذي  المؤتمــر  ويعــّد 
ي 

ســنوات أكــرب اجتمــاع عــى الصعيــد المهــىن
العالــم  حــول  للرقابــة  العليــا  لاأجهــزة 
المتحــدة  االأمــم  عــن  ممثلــون  ه  ويحــرن
المنظمــات  الــدولي والعديــد مــن  والبنــك 
مجــال  ي 

�ن المتخصصــة  الدوليــة  والهيئــات 
والمحاســبة. الرقابــة 

حققتــه  مــا  اســتعراض  إل  ضافــة  وباالإ
الســنوات  خــال  إنجــازات  مــن  المنظمــة 
ــج  ام ــى الرب ــة ع ــة والمصادق ــاث الماضي الث
والمشــاريع المســتقبلية، سيشــهد المؤتمــر 
تكنولوجيــا  »دور  موضــوع  مناقشــة 
العامــة«  دارة  االإ تطويــر  ي 

�ن المعلومــات 
ــق  ي تحقي

ــا �ن ــزة العلي ــوع » دور االأجه وموض

الوطنيــة«. واالأهــداف  االأولويــات 

ــن  ــدد م ــبة ع ــوان المحاس ــد دي ــد وف  وعق

هامــش  عــى  واللقــاءات  االجتماعــات 

ة والمنظمــات  المؤتمــر مــع االأجهــزة النظــري

المشــاركة قليميــة  واالإ الدوليــة 

ــن  ــن محمــد ب ــدر ب ــد رســمي برئاســة ســعادة الشــيخ بن ــوان المحاســبة بوف ــة : شــارك دي الدوحــة - أوقي
يــن للمنظمــة الدوليــة لاأجهــزة العليــا للرقابــة  ي المؤتمــر الثالــث والعرش

، رئيــس الديــوان، �ن ي
ســعود آل ثــا�ن

ــة   ــيا االتحادي ــة روس ــكو بجمهوري ــة موس ــق  بمدين ــذي انطل ــاي( وال ــبة )إنكوس ــة والمحاس ــة العام المالي
. ي

الــذى اســتمر حــىت 28 ســبتم�ب المــا�ن
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تلتزم برفع معايير الممارسة الدولية للتدقيق

أبوغزاله عضوا في منتدى شركات 
المحاسبة العالمية 

تســتمر  المنتــدى،  ي 
�ن عضويتهــا  وبموجــب 

بمتطلبــات  ام  ن بااللــرت الدوليــة«  »أبوغزالــه 
رفــع  ي 

�ن بالمســاهمة  م  ن تلــرت كمــا  العضويــة 
معايــري الممارســة الدوليــة للتدقيــق لمنفعــة 
مســتخدمي الخدمــات المهنيــة، والمحافظــة 
عــى المعايــري المناســبة لمراقبــة الجــودة وفقــا 
للمعايــري الدوليــة لمراقبــة الجــودة الصــادرة 
عــن مجلــس معايــري التدقيــق والتأكيــد الــدولي 
ــة ذات  ــري الوطني ــة إل المعاي ضاف )IAASB (باالإ
م  ن الصلــة لمراقبــة الجــودة والســلوك، كمــا تلــرت
بمراجعــة الجــودة الداخليــة المنفــذة دوليــا 
ن المحليــة  بالحــد الــذي تســمح بــه القوانــ�ي
كمــا تحافــظ عــى وجــود سياســات ومنهجيــات 
ن  ي للمحاســب�ي

تتفــق مــع قواعــد الســلوك المهــىن
ي 

ي الــدول الــىت
ومدونــات االأخاقيــات الوطنيــة �ن

ــا. ــل به تعم

كــة  و تعتــرب »طــال أبوغزالــه الدوليــة« الرش

ق  الــرش منطقــة  ومــن  الوحيــدة  العربيــة 
ي تمــارس مهنــة التدقيــق عــى 

الــىت االأوســط 
ي 

ــا �ن ــى عضويته ــظ ع ــدولي وتحاف ــتوى ال المس
 ، ن ــدولي للمحاســب�ي ــع لاتحــاد ال ــدى التاب المنت
كــة  27 �ش أكــرب  ي عضويتــه 

�ن يضــم  والــذي 
عالميــة. مهنيــة 

كان  والــذي  أبوغزالــه  طــال  الدكتــور  وأكــد 
ي 

�ن كعضــو  ينتخــب  ي  عــر�ب ي 
مهــىن أول  أيضــا 

ي 
�ن ن  للمحاســب�ي الــدولي  االتحــاد  مجلــس 

ام »أبوغزالــه الدوليــة«  ن العــام، 1990 ، الــرت
ــة  ــات المهن ــة وأخاقي ــودة المهني ــخ بالج الراس
ة حــول  ي جميــع مكاتبهــا المنتــرش

ي ممارســتها �ن
�ن

العالــم.

ــتقلة  ــة مس ــو رابط كاتFOF (( ه ــرش ــدى ال منت
ــوم  ي تق

ــىت كات ال ــرش ــة لل ــبكات الدولي ــن الش م
بمراجعــة الحســابات عــرب العالــم. والهــدف 

متســقة  معايــري  تعزيــز  هــو  المنتــدى  مــن 
الماليــة  التقاريــر  مــن  الجــودة  وعاليــة 
ي جميــع أنحــاء العالــم.

ومراجعــة الحســابات �ن

(واالتحــاد   FOF( كات  الــرش منتــدى  إن  كمــا 
مؤسســات  (هــي   IFAC( ن  للمحاســب�ي الــدولي 
االتحــاد  أنظمتهــا.  ي 

�ن متبــادل  اف  اعــرت ذات 
) IFAC (هــو منظمــة عالميــة  ن الــدولي للمحاســب�ي
المصلحــة  لخدمــة  مكرســة  نيويــورك  مقرهــا 
العامــة مــن خــال تعزيــز مهنــة المحاســبة 
ــات  ــة االقتصادي ي تنمي

ــق والمســاهمة �ن والتدقي
الدوليــة. 

ــن  ن م ــب�ي ــدولي للمحاس ــاد ال ــف االتح ويتأل

ي أكــرش 
يــكا �ن أكــرش مــن 175 عضــوا و�ش

ن  مــن 130 بلــدا، يمثلــون حــوالي 3 ماليــ�ي

ــم. ي العال
ي �ن

ــو�ن ــب قان محاس

ن  ــدوىلي للمحاســب�ي ــل االتحــاد ال ــذي أســس مــن قب ــة )FOF( ال كات المحاســبة العالمي ــدى �ش ــة: جــدد منت ــورك – أوقي نيوي
ي المنتــدى، 

ــة« للعــام 2019 �ن ــه العالمي ــة« إحــدى مؤسســات »طــال أبوغزال ــه الدولي ــة »طــال أبوغزال ) IFAC (  عضوي
ي العــام 2004.

ــذ انضمامهــا �ن ــة من ــدى عــ� مــدار الســتة عــرش ســنة الماضي ــك عــ� عضويتهــا بالمنت محافظــة بذل

33     •     AWQIA     •     OCTOBER  2019



خالل المؤتمر السنوي العاشر..المنصوري:

البورصة تطبق قواعد عالقات 
المستثمرين مطلع أكـتـوبــر

ــر  ــال المؤتم ــه خ ي كلمت
ــوري �ن ــد المنص وأك

المســتثمرين  لعاقــات  العــا�ش  الســنوي 
بفنــدق  مؤخــراً  البورصــة   عقدتــه  الــذي 
ي ســنرت عــى حــرص البورصــة 

روتانــا ســيىت
عــى  المدرجــة  كات  الــرش تشــجيع  عــى 
عاقــات  ممارســات  أفضــل  تطبيــق 
موضًحــا  مســتمر،  بشــكل  المســتثمرين 
أن البورصــة قامــت عــى مــدى الســنوات 
المؤتمــرات  مــن  العديــد  بتنظيــم  ة  االأخــري
ي تناولــت موضوعــات مهمــة 

والمنتديــات الــىت
ــال. ــذا المج ي ه

ــة �ن كات المدرج ــرش ــم ال ته

معتمدة  شهادة 

ــر إن  ــة قط ــذي لبورص ــس التنفي ــال الرئي وق
المجــال  ي هــذا 

البورصــة �ن آخــر فعاليــات 
كات المدرجــة  ي للــرش نامــج التدريــىب كان الرب
ن للحصــول عــى شــهادة  لتأهيــل المشــارك�ي
عاقــات  إدارة  مجــال  ي 

�ن دوليــاً  معتمــدة 
ــر  ــة قط ــج بورص ــك برنام ــتثمرين، وكذل المس
المســتثمرين  عاقــات  ي 

�ن ن  للتمــري الســنوي 
كات المدرجــة  ــرش ــه ال ــن خال ــرم م ــذي تك ال
أفضــل ممارســات  تطبيــق  ي 

�ن هــا  ن تمري عــى 
المســتثمرين. عاقــات 

ــة  ــار أن العاقــات القوي ــه باعتب ولفــت إل أن
الســمة  هــي  والمســتثمرين  كات  الــرش ن  بــ�ي
ة الأســواق رأس المــال الناجحــة، فــإن  ن الممــري
المســتثمرين،  عاقــات  تطبيقــات  تطويــر 
كات  ــرش ــمعة ال ن أداء وس ــ�ي ــيؤدي إل تحس س
إل  ًا  مشــري اســتدامتها،  وتعزيــز  المدرجــة 
أن بورصــة قطــر تســعى إل دعــم اســتدامة 
والعقــود  الســنوات  ي 

�ن المدرجــة  كاتهــا  �ش
ي ظــل االأوضــاع الحاليــة 

القادمــة، وخاصــة �ن
ي تحتــاج إل 

ي تمــر بهــا المنطقــة والــىت
الــىت

الجميــع  مــن  الجهــود  وتضافــر  مضاعفــة 
للحفــاظ عــى ثقــة المســتثمرين.

النشاط تطوير 

وأكــد المنصــوري أن بورصــة قطــر تعمــل 
المبــادرات  مــن  العديــد  ي 

تبــىن ي 
�ن جاهــدة 

عاقــات  نشــاط  تطويــر  إل  الراميــة 
كات المدرجــة  ــرش ــب ال ــن جان المســتثمرين م
ي اســتمراراً 

ــأ�ت ــادرات ت ي الســوق، وهــذه المب
�ن

البورصــة  اعتمدتهــا  اتيجية  واســرت لخطــط 
ســنوات.  10 قبــل  وبدأتهــا 

إن  للبورصــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الســنوي  المؤتمــر  بمناســبة  االجتمــاع 

إدراك  عــى  هــن  يرب المســتثمرين  لعاقــات 
الجميــع  عاتــق  عــى  الملقــاة  الواجبــات 
الوطنيــة  كات  بالــرش بالنهــوض  والمتمثلــة 
االســتثمارية  جاذبيتهــا  اســتدامة  وضمــان 
المســتثمرين  تطلعــات  وتلبيــة  جهــة  مــن 
ــة  ــة جاذب مــن جهــة أخــرى بهــدف إرســاء بيئ

الدوحــة ـ أوقيــة: كشــف الســيد راشــد بــن عــ�ي المنصــوري، الرئيــس التنفيــذي 
ي ســيتم 

لبورصــة قطــر عــن بــدء تطبيــق قواعــد عاقــات المســتثمرين الــىت
ًا إىل أنــه بموجــب تلــك القواعــد  العمــل بهــا اعتبــاًرا مــن أكتوبــر الجــاري، مشــ�ي
ي 

ــاهم �ن ــا يس ــا بم ــال له ــة االمتث كات المدرج ــرش ــع ال ــ� جمي ن ع ــ�ي ــة يتع لزامي االإ
. ــاىلي ــوق الم ي الس

ــات �ن ــل الممارس ــيخ أفض ترس

العمادي: نشجع “
الشركات على 

اتباع أفضل 
الممارسات 

العالمية
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العالــم. عــى  ومنفتحــة  لاســتثمار 

ي قطــر المتاكنــا 
وأضــاف: إننــا محظوظــون �ن

ــق  ــا يتعل ــواء فيم ــة س ــة متين ــا اقتصادي أسس
ــة  كات الخاص ــرش ــة أو ال ــاريع الحكومي بالمش
يجابيــة  ي النتائــج االإ

القطريــة، ويتضــح ذلــك �ن
كات المدرجــة  ي تحققهــا الــرش

واالأربــاح الــىت
السياســية  االأوضــاع  ظــل  ي 

�ن البورصــة  ي 
�ن

الصعبــة والمنــاخ االســتثماري المضطــرب، 
ــة  ي البورصــة القطري

ــا االســتثمار �ن وإذا أخذن
مــن منحــى تاريخــي ســنجد أنــه أحــد أفضــل 
بالنســبة  وأجداهــا  االســتثمار  خيــارات 

للمســتثمرين مــن االأفــراد والمؤسســات.

ــوري  ــىي المنص ــن ع ــد ب ــيد راش ــدد الس وش
عــى  قطــر،  لبورصــة  التنفيــذي  الرئيــس 
ــات  ــا�ش لعاق ــنوي الع ــر الس ــة المؤتم أهمي
مــدى  عــى  أنــه  إل  ًا  مشــري المســتثمرين، 
تطــور  مــدى  رؤيــة  تــم  تنظيمــه  ســنوات 
ي عاقــات المســتثمرين وتطويــر 

كات �ن الــرش

وهــو  الموضــوع  بهــذا  الخاصــة  االأدوات 
بــه  تقــوم  الــذي  والعمــل  الجهــد  نتــاج 

البورصــة.

الممارسات أفضل 

عبدالعزيــز  الســيد  قــال  جانبــه،  مــن 
بورصــة  ي 

�ن دراج  االإ إدارة  مديــر  العمــادي 
لعاقــات  الســنوي  المؤتمــر  إن  قطــر، 
المســتثمرين وجائــزة بورصــة قطــر لعاقــات 
امــج التدريبيــة جميعهــا،  المســتثمرين والرب
تحقيــق  ي 

�ن قطــر  بورصــة  رغبــة  تعكــس 
جانــب  مــن  العالميــة  الممارســات  أفضــل 
بيئــة  وتوفــري  فيهــا  المدرجــة  كات  الــرش

لاســتثمار. شــفافة 

وأوضــح أن إصــدار قواعــد تنظيميــة إلزاميــة 
عــى  شــهادة  هــو  المســتثمرين  لعاقــات 
ي 

كات لتبــىن ام البورصــة بتشــجيع الــرش ن الــرت
ــتثمرين ذات  ــات مس ــات عاق ــل ممارس أفض

ن  لتحســ�ي المســتوى  عاليــة  نوعيــة  جــودة 
ــر  ــة تطوي ــم عملي ــوق ودع ــول إل الس الوص

أســواق رأس المــال الناجحــة.

مــن  نخبــة  المؤتمــر  ي 
�ن وشــارك  هــذا، 

االســتثمارية  كات  الــرش مــن  ن  المتحدثــ�ي
كات  الــرش يــات  وكرب الماليــة  والمؤسســات 
ي بورصــة قطــر، كمــا اشــتمل عــى 

المدرجــة �ن
ي تغطــي 

عــدد مــن الموضوعــات المهمــة الــىت
مجــاالت  ي 

�ن العالميــة  الممارســات  أفضــل 
الضــوء  وتســلط  المســتثمرين  عاقــات 
ونيــة  لكرت عــى أســاليب تطويــر المواقــع االإ

المســتثمرين. لعاقــات  المخصصــة 

ــر الســنوي العــا�ش  ــال المؤتم ــت أعم وتضمن
ي جــرت بحضــور 

لعاقــات المســتثمرين، الــىت
والجهــات  المدرجــة  كات  الــرش ممثــىي 
نقاشــية  حلقــات  عــى  بالســوق،  المعنيــة 
ن  والمحللــ�ي المدرجــة  كات  الــرش بمشــاركة 
ــك  ــة، وذل ــات التنظيمي ــتثمرين والجه والمس
عــى  المدرجــة  كات  الــرش تشــجيع  بهــدف 
ي مجــال 

ــة �ن ي أفضــل الممارســات العالمي
ــىن تب

المســتثمرين. عاقــات 

ــاراً  ــكل إط ــر ليش ــذا المؤتم ــم ه ي تنظي
ــأ�ت وي

كات المدرجــة والمجتمــع  تفاعليــاً يمّكــن الــرش
أحــدث  عــى  االطــاع  مــن  االســتثماري 
ــات المســتثمرين وأفضــل  اتيجيات عاق اســرت
واســتخداماً  فعاليــة  هــا  وأكرش الممارســات 

. عــى المســتوى الــدولي
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سجلت مستويات مرتفعة في جميع القطاعات

758.6 مليار ريال االستثمارات 
األجنبية في قطر بنمو 11.3%

كات  ى �ش ــرب ــات ك ــى بيان ــح ع ــد المس واعتم
وبعــض  القطريــة،  الخــاص  القطــاع 
نســبة  شــكلت  للدولــة  المملوكــة  كات  الــرش
ي  84 بالمائــة مــن قيمــة االســتثمار االأجنــىب
ــح أن  ــوه المس ــاد. ون ــل للب ــا�ش الداخ المب
الماليــة  المعامــات  تغطــي  لــم  نتائجــه 

ي يقــوم بهــا االأفــراد.
الــىت الدوليــة 

االأجنبية  االستثمارات 

االســتثمارات  شــكلت  المســح،  وحســب 
االأجنبيــة االأخــرى 69.8 بالمئــة مــن إجمــالي 

 529.3 يماثــل  بمــا  بالبــاد  االســتثمارات 
مليــار ريــال )146.2 مليــار دوالر(، فيمــا 
ــا�ش 125.2  ي المب ــىب ســجل االســتثمار االأجن
مليــار ريــال )34.6 مليــار دوالر( أي بنســبة 

16.5 بالمئــة.

المحافــظ  ي 
�ن االســتثمارات  بلغــت  بينمــا 

 29.2( ريــال  مليــار   100.1 الماليــة 
ــة.   ــبته 13.1 بالمئ ــا نس ــار دوالر( أي م ملي
ي المشــتقات 

وشــكلت االســتثمارات االأجنبيــة �ن
ــال ، مــا يعــادل  ــارات ري ــة نحــو 4 ملي المالي
ــة،  ــل 0.5 بالمئ ــا يمث ــار دوالر، بم 1.1 ملي

حســب المســح.

الربع االأول

وأظهــر مســح ســابق نمــو قيمــة االســتثمارات 
خــال   6.6% بنســبة  قطــر  ي 

�ن االأجنبيــة 

ــتثمارات  ــة االس ــزي، أن قيم ــر المرك ــرف قط ــط  وم ــاز التخطي ــادي  لجه ــح اقتص ــف مس ــة: كش ــة ـ أوقي الدوح
ي 2019.  

ي قطــر ســجلت 758.6 مليــار ريــال ، مــا يعــادل 209.6 مليــارات دوالر، بنهايــة الربــع الثــا�ن
االأجنبيــة �ن

ي 
ــة �ن ــهر المنتهي ــة أش ــة الثاث ــة بنهاي ــبة 11.3 بالمئ ــر بنس ي قط

ي �ن ــىب ــتثمار االأجن ــع االس ــد ارتف ــح فق ــب المس وحس
ة المماثلــة مــن 2018.   ي الفــ�ت

، مقارنــة بنحــو 681.6 مليــار ريــال ، نحــو 188.3 مليــار دوالر،  �ن ي
يونيــو المــا�ن

وعــ� أســاس ربعــي، نمــت االســتثمارات االأجنبيــة لقطــر بنســبة 5 بالمئــة، مــن 722.6 مليــار ريــال ، مــا يعــادل 
ــع االأول 2019. ــة الرب ــار دوالر، بنهاي 199.6 ملي

125.2 مليار ريال “
استثمار أجنبي 

مباشر
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أســاس  عــى   ،2019 مــن  االأول  الربــع 
ســنوي.  وحســب المســح الــذي نفــذه جهــاز 
التخطيــط  ومــرف قطــر المركــزي، فقــد 
ي قطــر 

ــة �ن ــة االســتثمارات االأجنبي بلغــت قيم
722.6 مليــار ريــال  خــال الربــع االأول  
199.7 مليــار دوالر، حــىت نهايــة  ، نحــو 

  .2019 الربــع االأول مــن 

الوافــدة إل  وكانــت االســتثمارات االأجنبيــة 
 ، ريــال  مليــار   677.7 بلغــت  قــد  قطــر 
نحــو 187.31 مليــار دوالر، حــىت نهايــة 
أســاس  وعــى    .2018 مــن  االأول  الربــع 
ــر  ــة لقط ــتثمارات االأجنبي ــت االس ــي، نم ربع

714.7 مليــار ريــال  بنســبة %1.1، مــن 
بنهايــة  دوالر،  مليــار   197.5 مايعــادل   ،
ــد المســح  ــن 2018. واعتم ــع م ــع الراب الرب
ــاص  ــاع الخ كات القط ى �ش ــرب ــات ك ــى بيان ع
المملوكــة  كات  الــرش وبعــض  القطــري، 
قيمــة  مــن   84% نســبة  شــكلت  للدولــة، 
ي المبــا�ش الداخــل للبــاد. االســتثمار االأجنــىب

القطاعات االســتثمارية

االســتثمارات  شــكلت  المســح،  وحســب 
إجمــالي  مــن   67.9% االأخــرى  االأجنبيــة 
 135.6 يماثــل  بمــا  بالبــاد  االســتثمارات 
االســتثمار  ســجل  فيمــا  دوالر،  مليــار 
أي  دوالر،  مليــار   34.2 المبــا�ش  ي  االأجنــىب
ــتثمارات  ــت االس ــا بلغ ــبة %17.4، بينم بنس
ي المحافــظ الماليــة 29.2 مليــار دوالر، أي 

�ن
ان  ن مــا نســبته %14.6. وارتفــع فائــض المــري
ي 

�ن ارتفــع  قطــر  لدولــة  الســلعي  التجــاري 
ــاس  ــى أس ــبة %3.5، ع ي بنس

ــا�ن ــو الم ماي
هــا جهــاز  ي نرش

شــهري.  ووفقــا لاأرقــام الــىت

 ، ي
المــا�ن الشــهر  واالإحصــاء  التخطيــط 

ــو  ي قطــر خــال ماي
ان التجــاري �ن ن ــإن المــري ف

 13.56 بقيمــة  فائضــاً  ســجل   ، ي
المــا�ن

مليــارات دوالر.  3.7 نحــو  ريــال،  مليــار 

توقــع  قــد  الــدولي  النقــد  صنــدوق  وكان 
الناتــج  نمــو  يبلــغ  أن  ي 

المــا�ن يونيــو  ي 
�ن

 2.6% قطــر  لدولــة  جمــالي  االإ المحــىي 
 2.2% مــن  صعــوداً   ، الحــالي العــام  ي 

�ن
قطــر  أن  عــى  مشــدداً   ،2018 عــام 
ــة  ــات النفطي ــر الصدم ــواء أث ــتطاعت احت اس
والدبلوماســية خــال االأعــوام الماضيــة، مــع 
ــا  ــدة. كم ات عدي ــؤ�ش ي م

ــض �ن ــجيل فوائ تس

100.1 مليار ريال “
تم ضخها في 

المحافظ المالية 4 مليارات ريال “
استقطبتها 

المشتقات المالية
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ان المعامــات  ن توقــع أن يبلــغ فائــض مــري
الناتــج  مــن   4.6% نحــو  لقطــر  الجاريــة 
جمــالي لعــام 2019 تماشــياً مــع  المحــىي االإ
أســعار النفــط المتوقعــة ونمــو الــواردات 
المحــىي  الناتــج  نمــو  مــن  أبطــأ  ة  بوتــري

. جمــالي االإ

االقتصاديــة  التقاريــر  أحــدث  وأكــدت 
ــري،  ــاد القط ــو االقتص ــارع نم ــة تس الموثوق

إن  ي 
الوطــىن الكويــت  بنــك  قــال  حيــث 

ي قطــر يســري 
نمــو النشــاط غــري النفطــي �ن

باالســتثمارات  مدعومــا  متســارع   بشــكل 
اقتصــادي،  تحليــل  ي 

�ن وقــال،  الحكوميــة، 
إنــه مــن المتوقــع أن يتســارع نمــو االقتصــاد 
2.6 % هــذا العــام صعــودا  القطــري إل 
ويعــزى   .2018 عــام  ي 

�ن  %  1.6 مــن 
ي إنتــاج قطــاع 

نمــو البــاد إل االنتعــاش �ن
ــب  ــو 0.4 %، والمكاس ــات بنح الهيدروكربون
ي 

الهيدروكربــو�ن غــري  النشــاط  ي 
�ن المســتمرة 

االســتثمارات  ثمــار  مــع   ،%  4.4 بنســبة 

أن  متوقعــا  للحكومــة،  الموســعة  العامــة 
تصــل نســبة النمــو الغــري نفطــي حــوالي 4 % 
ــاريع كأس  ــرا لمش ــام 2021، نظ ــول ع بحل

.2030 قطــر  رؤيــة  و   2022 العالــم 

الخاص القطاع 

ــر، يتوقــع أن يضطلــع القطــاع  ووفقــا للتقري
التنويــع  دفــع  ي 

�ن أكــرب  بــدور  الخــاص 
ي 

�ن  - المضافــة  القيمــة  زيــادة  خــال  مــن 
قطاعــات مثــل التصنيــع والخدمــات والنقــل 
قطــر  اتيجية  الســرت وفًقــا   - والعقــارات 
كمــا    .2022-2018 للتنميــة  الوطنيــة 
عــى  الهيدروكربونــات  قطــاع  ســيحصل 
2020 مــن تشــغيل  ي عــام 

دعــم كبــري �ن
تبلــغ  ي 

والــىت الغــاز  نتــاج  الإ بــرزان  منشــأة 
ــأنه  ــن ش ــا م ــارات دوالر، م ــا 10 ملي تكلفته
ــاج الغــاز بنســبة 12 % ويدفــع  أن يرفــع إنت
مســتوياتها.  أعــى  إل  المكثفــات  أحجــام 
ي عــى 

ومــع ذلــك، فــإن أهــم مســاهمة ســتأ�ت
ــد  ــا تزي ــل عندم ــط إل الطوي ــدى المتوس الم
ــن  ــرش م ــال بأك ــي المس ــاز الطبيع ــعة الغ س

ن طــن ســنويًا. 110 مايــ�ي إل   %  40

الماىلي الوضع 

ــة  ــالي لدول ــع الم ــر أن الوض ــف التقري ويضي
الســلطات  بــدأت  أن  منــذ  تعــزز  قطــر 
بعــد   ، المــالي والتوحيــد  صــاح  االإ عمليــة 
ــعار  ــدء أس ــع ب ــط وم ــعار النف ــاض أس انخف

   %6.6  نمو “
االستثمارات 

األجنبية في الربع 
األول

 %4.6  النمو “
المتوقع لفائض 

ميزان المعامالت 
الجارية 2019

لعــام  تهــا  نظري مــن  االنتعــاش  ي 
�ن الطاقــة 

عــام  ي 
�ن فائضــا  قطــر  وســجلت   .2016

2018، بلــغ 2.2 % مــن الناتــج المحــىي 
ــه  ي إن

ــت الوطــىن ــك الكوي ــال بن ؛ وق ــالي جم االإ
 3.2 إل  ذلــك  يتحســن  أن  المتوقــع  مــن 
اســتمرار  وســط   2021 عــام  بحلــول   %
نفــاق واســتقرار أســعار الطاقــة.   ضبــط االإ
العامــة  الماليــة  ي 

�ن للتحســن  وســيكون 
ن  ــ�ي ي ح

ــام. �ن ــن الع ــى الدي ي ع ــا�ب ــري إيج تأث
ي 

�ن الديــون  أســواق  إل  الســلطات  وصلــت 
ــل عــام 2019 - حيــث  عــام 2018 وأوائ
ــب  ــط طل ــة وس ــعار مواتي ــى أس ــت ع حصل
ــل إل 24  ــا يص ــتثمرين - بم ــن المس ــري م كب
تنخفــض  أن  المتوقــع  مــن  دوالر،  مليــار 
مســتويات الديــون مــن 53 % مــن الناتــج 
 41 2018 إل  ي عــام 

جمــالي �ن المحــىي االإ
جمــالي بحلــول عــام  % مــن الناتــج المحــىي االإ

.2021
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لتعزيز استقاللية األجهزة العليا للرقابة  

ديوان المحاسبة يقـدم منـحـة 
لمـبـادرة االنتـوسـاي لـلتنميـة

ــبة  ــوان المحاس ــب دي ــن جان ــة م ــع االتفاقي وّق
ــعود  ــن س ــد ب ــن محم ــدر ب ــيخ بن ــعادة الش س
ي رئيــس ديــوان المحاســبة، ومــن جانــب 

آل ثــا�ن
اينــار  الســيد  للتنميــة  نتوســاي  االإ مبــادرة 

ن مديــر عــام المبــادرة. غوريســ�ي

ي إطــار حــرص ديــوان 
ي توقيــع االتفاقيــة �ن

وتــأ�ت
نتوســاي  االإ مبــادرة  دعــم  عــى  المحاســبة 
تعزيــز  إل  الراميــة  للتنميــة ضمــن جهودهــا 
خــال  مــن  للرقابــة  العليــا  االأجهــزة  مكانــة 
ــن  ــا م ــا وتمكينه ــتقاليتها ومهنيته ــاء باس االرتق
ي تعزيــز 

مقّومــات القيــام بأدوارهــا االأساســية �ن
العــام  المــال  وحمايــة  اهــة  ن والرن الشــفافية 

ببلدانهــا.

ــد  ــن محم ــدر ب ــرب ســعادة الشــيخ بن ــد أع وق
ي أن تســهم 

ي عــن أملــه �ن
بــن ســعود آل ثــا�ن

ــوان المحاســبة  ــل دي ــن قب ــة م المنحــة المقدم
االأجهــزة  اســتقالية  تعزيــز  ي 

�ن قطــر  بدولــة 
أفضــل  ظــروف  وتهيئــة  للرقابــة  العليــا 
لاأجهــزة الموجــودة ضمــن بيئــة معيقــة تحــول 

إليهــا. الموكلــة  االأدوار  ن  تأمــ�ي دون 

نتوســاي  االإ مبــادرة  أن  ســعادته  أكــد  كمــا 
اتيجيا  اســرت يــكا  �ش دومــا  كانــت  للتنميــة 
ــاالت  ي المج

ــاي �ن نتوس ــم االإ قالي ــه الأ ــا ب موثوق
لاأجهــزة  القــدرات  وبنــاء  بــاالأداء  المتصلــة 
ثقــة  عــى  بأنــه  وأضــاف  للرقابــة.  العليــا 

نتوســاي  ي لمبــادرة االإ
تامــة بالمســتوى المهــىن

مــن  المرجــوة  النتائــج  لتحقيــق  للتنميــة 
بشــأنها. المتفــق  امــج  الرب

وبصفتــه الرئيــس المقبــل لمنظمــة االأرابوســاي، 
بــن  بــن محمــد  بنــدر  الشــيخ  أكــد ســعادة 
ي رغبــة ديــوان المحاســبة بدولــة 

ســعود آل ثــا�ن
ــة  اك ــر الرش ــادة تطوي ــى زي ــل ع ي العم

ــر �ن قط
ضمــن  للتنميــة  نتوســاي  االإ مبــادرة  مــع 
المجــاالت المتصلــة بــاالأداء وبنــاء القــدرات 
ــك عــى  ــة ســواء كان ذل ــا للرقاب ــزة العلي لاأجه

. الــدولي أو  قليمــي  االإ الصعيــد 

ومــن جهتــه أعــرب المديــر العــام لمبــادرة 
لهــذا  تقديــره  عــن  للتنميــة  نتوســاي  االإ
ي أن تحظــى المبــادرة 

التمويــل وقــال : يســعد�ن

المحاســبة بدولــة قطــر  بدعــم مــن ديــوان 
المقبــل  الرئيــس  منصــب  سيشــغل  والــذي 
للرقابــة  العليــا  لاأجهــزة  العربيــة  للمنظمــة 
أن  جــدا  المهــم  مــن  وإنــه  )االأرابوســاي(، 
عــى  للتنميــة  نتوســاي  االإ مبــادرة  تحصــل 
ــة  ــا للرقاب ــزة العلي ــع االأجه ــن مجتم ــم م الدع
تعزيــز  إل  المناســبة  بهــذه  نتطلــع  ونحــن 
ــر  ــة قط ــبة بدول ــوان المحاس ــع دي ــاون م التع
لمنظمــة  مقبــل  كرئيــس  الوقــت  نفــس  ي 

�ن
نتوســاي  يــك مــالي لمبــادرة االإ االأرابوســاي وكرش

. للتنميــة

مــن  العديــد  حضــور  الحفــل  شــهد  وقــد 
ي المؤتمــر مــن بينهــم 

الشــخصيات المشــاركة �ن
ســعادة الســيد فهــد محمــد العطيــة ســفري 
إل  ضافــة  باالإ الــرو�ي  باالتحــاد  دولــة قطــر 
ــة  ــة العربي ــذي للمنظم ــس التنفي ــس المجل رئي
لاأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة 
عــن  وممثــل  االأول  والنائــب  )االأرابوســاي( 

للمنظمــة. العامــة  االأمانــة 

الشيخ بندر بن “
محمد: جهود 
لزيادة تطوير 

الشراكة مع 
مبادرة اإلنتوساي

ــة  ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــة لاأجه ــة الدولي ــر المنظم ــهد مؤتم ــة: ش ــة ـ أوقي الدوح
ن ديــوان المحاســبة  العامــة والمحاســبة )إنكوســاي(، مؤخــراً، توقيــع اتفاقيــة منحــة بــ�ي
نتوســاي للتنميــة. وســتخصص المنحــة المقــررة لتمويــل برنامــج دعــم  ومبــادرة االإ
اكــة النظــراء المعجــل  مســار عمــل اســتقالية االأجهــزة العليــا للرقابــة وبرنامــج �ش

ــة.  ــاع الهش ي االأوض
ــة �ن ــة العامل ــا للرقاب ــزة العلي ــم االأجه لدع
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بناًء على توجيهات معالي رئيس الــوزراء 

وزارة الـتـجـارة والـصنـاعـة 
تطلق أولى مراحل خدمات 

الـنـافـذة الـواحـدة

حــرن الحفــل ســعادة الشــيخ فيصــل بــن 
ــة  ــس إدارة رابط ــس مجل ي رئي

ــا�ن ــم آل ث قاس
ــد  ــيد محم ، والس ن ــ�ي ــال القطري ــال االأعم رج
االأّول  النائــب  الكــواري  طــوار  أحمــد  بــن 
ن  ــن المســؤول�ي ــة قطــر، وعــدٌد م ــس غرف لرئي
بخدمــة  المعنيــة  الحكوميــة  بالجهــات 
ــن  ــة م ــب مجموع ــدة، إل جان ــذة الواح الناف

االأعمــال. ورجــال  الُمســتثمرين 

أحمــد  بــن  عــىي  الســيد  ســعادة  وقــال 
ي كلمتــه 

الكــواري وزيــر التجــارة والصناعــة، �ن
ــات  ــن خدم ــة االأول م ــاق المرحل ــال إط خ
النافــذة الواحــدة، إن هــذه الخدمــات جاءت 
ــأن  ــة بش ــادة الحكيم ــات القي ــم توجيه ج لترت
ــا  ــن التكنولوجي ــى م ــتفادة المث ــق االس تحقي
ــز االأداء التشــغيىي للحكومــة  ــة، لتعزي الرقمي

ــة  ــة الازم وني لكرت ــة االإ ــىن التحتي ــاء الب وإرس
لتطويــر بيئــة االأعمــال، وترســيخ مكانــة دولــة 
ي المنطقــة. 

قطــر كوجهــة مثالّيــة لاســتثمار �ن

هــذه  أن  إل  كلمتــه  ي 
�ن ســعادته  وأشــار 

المبــادرة الوطنيــة الرائــدة تعــّد ثمــرة مــن 
والتنســيق  والتعــاون  الحثيثــة،  الجهــود 
والصناعــة  التجــارة  وزارة  ن  بــ�ي ك  المشــرت
وعــدٍد مــن الجهــات والهيئــات الحكوميــة، 
موّحــدة  ونيــة  إلكرت منصــة  توفــري  بهــدف 
إجــراءات  وتيســري  للمســتثمرين  وُمتكاملــة 
الازمــة  اخيــص  والرت الموافقــات  منــح 
بمــا  قطــر،  دولــة  ي 

�ن االأعمــال  لتأســيس 
ي اســتقطاب وجــذب المزيــد مــن 

يُســهم �ن
وضمــان  واالأجنبيــة  المحليــة  االســتثمارات 
وعــات  المرش تأســيس  وســهولة  تدفــق 

نحــو  وتوجيههــا  الدولــة  ي 
�ن االســتثمارية 

ــات الوطنيــة  ي تخــدم االأولوي
القطاعــات الــىت

التنمــوّي. الُمســتوى  عــى 

وأوضــح ســعادته أّن خدمــات المرحلــة االأول 
مــن مبــادرة النافــذة الواحــدة تشــمل خدمــة 
والمصانــع  كات  للــرش الشــامل  التأســيس 
ي ســيتّم طرحهــا بشــكل تدريجــي خــال 

والــىت
إضافــة  يتــّم  أن  عــى  المقبلــة،  االأســابيع 
كات  أكــرش مــن 30 خدمــة تتعلــق بــإدارة الــرش
والمصانــع خــال الربــع االأّول مــن العــام 
أن  إل  الصــدد  هــذا  ي 

�ن منوًهــا   ،2020
ــدار  ــات إص ــن خدم ــة تتضم ــة الحالّي المرحل
ائــب  الرن ي 

�ن والتســجيل  المنشــأة،  قيــد 
ونًيــا موّفــرة  وتوثيــق عقــود التأســيس إلكرت
ــن  ــك الفرصــة للمســتثمرين لاســتفادة م بذل

ــد  ــيخ عب ــاىلي الش ــات مع ــ� توجيه ــاًء ع ــة: بن ــة - أوقي الدوح
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ي رئي

ــا�ن ــة آل ث ــن خليف ــا� ب ــن ن هللا ب
ــراً  ــة مؤخ ــارة والصناع ــت وزارة التج ــة، أطلق ــر الداخلّي وزي
ــة االأوىل  ــيل المرحل ــة لوس ي مدين

ــوزارة �ن ــ�ي لل ــّر الرئي بالمق
خدمــة  تشــمل  ي 

الــىت الواحــدة،  النافــذة  خدمــات  مــن 
ــح  ي تتي

ــىت ــع ال ــة والمصان التأســيس الشــامل لاأعمــال التجاري
للُمســتثمرين، ورجــال االأعمــال إمكانيــَة تقديــم الطلبــات 
ــا،  ونًي ــا إلك�ت ــة به ــوم الخاص ــع الرس ــا، ودف ــع عليه والتوقي

ــص. خي ــ� ال�ت ــول ع ــّم الحص ــن ثَ وم

وزير التجارة والصناعة:
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ونيــة موّحــدة وذكيــة، الســتكمال  منصــة إلكرت
االأعمــال  وترخيــص  تســجيل  إجــراءات 

التجاريــة. 

أن  إل  ســعادته  أشــار  ذلــك،  جانــب  إل 
مبــدأ  جــم  ترت الواحــدة  النافــذة  مبــادرة 
الكفــاءة التشــغيلية، حيــث تتيــح اختصــار 
مــن صحــة  والتحقــق  االســتام  إجــراءات 
ذكيــة  ونيــة  إلكرت منصــة  عــرب  المســتندات 
جــراءات الســابقة  ــة باالإ واحــدة، وذلــك مقارن
ــن 40  ــرش م ــل أك ــب تدّخ ــت تتطل ي كان

ــىت وال
ي هــذا المجــال، فضــًا عــن 

إدارة معنيــة �ن
الحكوميــة  الجهــات  مراجعــات  اختصــار 
المعنيــة بإصــدار الموافقــات، الفًتــا إل أن 
ــل  ــهم بوص ــة ستس وني لكرت ــة االإ ــذه المنص ه
ي مــكان 

المســتثمر بنحــو 18 جهــة حكوميــة �ن
إجــراءات  جميــع  بذلــك  مدمجــًة  واحــد، 
كافــة  يختــر  شــامل  إجــراء  ي 

�ن التأســيس 
التأســيس. خطــوات 

وقــال ســعادته إن مبــادرة النافــذة الواحــدة 
ي المعلومــات، حيــث 

تكــرس مبــدأ الشــفافية �ن
تتيــح متابعــة وتقييــم أداء مختلــف الجهــات 
معلومــات  وتقــّدم  المعنيــة  الحكوميــة 
كات  الــرش كافــة  عــن  ودقيقــة  متكاملــة 
ي الدولــة 

المرخصــة والقطــاع االســتثماري �ن
ــاعد المســتثمرين عــى  بشــكل عــام، بمــا يُس
ــرارات المناســبة ويشــّجعهم عــى  اتخــاذ الق

تأســيس مشــاريع اســتثمارية ناجحــة. 

وزيــر  ســعادة  أعــرب  كلمتــه،  ختــام  ي 
و�ن  

لكافــة  شــكره  عــن  والصناعــة  التجــارة 
المعنيــة  الحكوميــة  والهيئــات  الجهــات 
 ّ ي

وع الوطــىن لحرصهــا عــى تنفيــذ هــذا المــرش
العالميــة،  الممارســات  أر�ت  َوفــق  الرائــد 
. ّ ي

ــا الوطــىن وبمــا يعــود بالنفــع عــى اقتصادن

ذكية استمارة 

الطلبــات  لمعالجــة  الــذكي  النظــام  يُتيــح   
ونًيــا بالكامــل، عــاوة  تقديًمــا ســهًا وإلكرت
ــكان  ي م

ــودة �ن ــات موج ــع الطلب ــى أن جمي ع
واحــد، ويكــون التقديــم مــن خــال اســتمارة 
ذكيــة واحــدة وتقديــم واحــد، ممــا يُمكــن 
مــن االســتغناء عــن أكــرش مــن 100 اســتمارة 
ورقيــة، كمــا يتيــح لجميــع المســتثمرين بــدء 
بــكل ســهولة  التجاريــة  االأعمــال  وممارســة 

ــن. ــد ممك ــّل جه وبأق

ي 
و�ن لكــرت االإ التوقيــع  نظــام  ن 

ّ ويتمــري هــذا، 
ونيــة  إلكرت بطريقــة  يتــّم  بأنــه  للعقــود 
القطريــة،  ن  القوانــ�ي مــع  ويتوافــق  كاملــة، 
ــال  ــن خ ــرّة م ــه الأّول م ــّم تطبيق ــذي يت وال
هــذا  يُمكــن  وســوف  الواحــدة،  النافــذة 
ــاالت  ي ح

ــتعماله �ن ــن اس ــة م ــام الحكوم النظ
أخــرى كتوقيــع العقــود والمحــررات الرســمية 

المضافــة.  القيمــة  وخدمــات 

الكواري: ترسيخ “
مكانة قطر 

كوجهة مثالّية 
لالستثمار 

بنى تحتية “
إلكترونية لتطوير 

بيئة األعمال 
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ي للعقــود 
و�ن لكــرت ويشــتمل نظــام التوقيــع االإ

عــى مجموعــة مــن الخطــوات، وهــي: إنشــاء 
رقميــة،  بصيغــة  التأســيس  عقــد  نمــوذج 
وإرســال نســخة مــن العقــد لــكل مســتثمر 
للتوقيــع، ثــم خطــوة توقيــع العقــد مــن 
قبــل المســتثمرين مــن خــال عــدة طــرق 
مختلفــة، أوالهــا أن يوقــع المســتثمر العقــد 
القطريــة  الشــخصية  بطاقتــه  باســتخدام 
المســتثمر  يوّقــع  أن  أو  الخدمــة،  ي مركــز 

�ن
الشــخصية  بطاقتــه  باســتخدام  العقــد 
الواحــدة،  النافــذة  موقــع  عــرب  القطريــة 
ي خطــوة مراجعــة العقــد 

ــأ�ت وبعــد التوقيــع ت
ــق العــدل،  ــل موثّ ــن قب ــا م ونًي ــه إلكرت وتوثيق
ــع  ي لجمي

و�ن ــرت لك ــد االإ ــّم إرســال العق ــن ثَ وم
لمســتثمرين.   ا

ونيــة،  لكرت ــة الُموافقــات االإ أمــا بالنســبة لبواب
ــع قواعــد  ــة لجمي فهــي منصــة واحــدة مركزي
جميــع  ربــط  خالهــا  مــن  يتــّم  العمــل 
ومــع  بعضهــم  مــع  المعنيــة  الجهــات 

ي 
الــىت الجهــات  ســواء  الواحــدة،  النافــذة 

ــط  ــق الرب ــن طري ــة ع وني ــة إلكرت ــا أنظم لديه
المبــا�ش مــع هــذه االأنظمــة، أو الجهــات 
، حيــث  ي

و�ن ي ليــس لديهــا نظــام إلكــرت
الــىت

الطلبــات  عــرض  الُموافقــات  بوابــة  تتيــح 
دارة الُمختصــة للبــّت  الخاصــة بــكل جهــة لــاإ
فيهــا دون الحاجــة إل زيــارة مقــّدم الطلــب 

دارة. االإ لتلــك 

خدمية  تسهيات 

أحمــد  بــن  عــىي  الســيد  ســعادة  قــام 
الكــواري وزيــر التجــارة والصناعــة بجولــة 
ــه  ــدة يرافق ــذة الواح ــات الناف ــز خدم ي مرك

�ن
ي 

ــا�ن ــم آل ث ــن قاس ــل ب ــيخ فيص ــعادة الش س
ــال  ــال االأعم ــة رج ــس إدارة رابط ــس مجل رئي
، والســيد محمــد بــن أحمــد طــوار  ن القطريــ�ي
ــر،  ــة قط ــس غرف ــب االأّول لرئي ــواري النائ الك
ــة  ــات الحكومي ن بالجه ــؤول�ي ــن المس ــدٌد م وع
إل  الواحــدة،  النافــذة  بخدمــة  المعنيــة 

جانــب مجموعــة مــن المســتثمرين ورجــال 

ــراءات  ج ــى االإ ــا ع ــوا خاله ــال، اطلع االأعم

ي تقّدمهــا النافــذة الواحــدة، 
والخدمــات الــىت

وخدمــات  تســهيات  مــن  توّفــره  ومــا 

القطــاع  مشــاركة  ن  وتحفــري للمســتثمرين، 

المحليــة  االســتثمارات  وتشــجيع  الخــاص، 

قطــر  رؤيــة  مــع  يتمــا�ش  بمــا  واالأجنبيــة 

.2030 الوطنيــة 

ــات  ــن خدم ــة االأول م ــاق المرحل ي إط
ــأ�ت وي

الدولــة  إطــار ســعي  ي 
�ن الواحــدة  النافــذة 

تحقيق أقصى “
استفادة من 
التكنولوجيا 

الرقمية
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ن  لتقديــم منصــة ذكيــة قائمــة عــى تمكــ�ي
واالأجانــب  ن  القطريــ�ي المســتثمرين  جميــع 
ســهلة  بطريقــة  كاتهــم  �ش تأســيس  مــن 
والجهــد. الوقــت  عليهــم  توفــر  و�يعــة 

ــال  ــامل لاأعم ــيس الش ــة التأس ــّون خدم وتتك
الــذكي  النظــام  مــن  والمصانــع  التجاريــة 

التوقيــع  ونظــام  الطلبــات،  لمعالجــة 

النظام الذكي “
يضمن سرعة 

معالجة الطلبات

الموافقــات  وبوابــة  للعقــود،  ي 
و�ن لكــرت االإ

ونيــة، حيــث ســيتّم إطــاق الخدمــات  لكرت االإ

ــى أن  ــة، ع ــابيع المقبل ــال االأس ــا خ تدريجًي

ي 
ــة �ن ــن 30 خدم ــرش م ــول إل أك ــم الوص يت

تتعّلــق   2020 العــام  مــن  االأّول  الربــع 

كات والمصانــع. الــرش بــإدارة 
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لتتوافق مع المعيار الدولي  لعمليات التأكيد 3000

مجلس معايـيـر الـسـلـوك األخــالقـــي 
للمحاسبين )IESBA (يقترح تنقيحات     

ــه  ــبق أعلن ام مس ن ــرت ح بال ــرت ــح المق ــي التنقي يف
الدوليــة  ي 

االأخــا�ت الســلوك  معايــري  مجلــس 
ــة  ح ــه المقرت اتيجيته وخطت ــرت ي اس

ن �ن ــب�ي للمحاس
الجــزء  لمراجعــة   2023-2019 للعمــل، 
ات  تغيــري أي  لتحديــد  القواعــد  مــن  4ب 
ي هــذا الجــزء 

الزمــة لجعــل االأحــكام الــواردة �ن
ــد  ــم التأكي ــات ومفاهي ــع مصطلح ــة م متوافق
للعمليــات  الــدولي  المعيــار  ي 

�ن المنقحــة 
أصــدره  الــذي  3000)المنقــح(  التأكيــد 
أو  الدوليــة،  والتأكيــد  التدقيــق  معايــري 
التدقيــق  عمليــات  بخــاف  تأكيــد  عمليــات 
التاريخيــة. الماليــة  للمعلومــات  والمراجعــة 

ــي  ــرض ه ــودة الع ي مس
ــواردة �ن ــات ال ح المقرت

. ــىي ــا ي كم

ي 
ــا �ن ــية، بم ــات الرئيس ي المصطلح

ات �ن ــري التغي
ذلــك تعريــف منقــح لمصطلــح »عميــل تأكيــد« 
والموضحــة  المعــززة  االســتقال  متطلبــات 
لعمليــات التصديــق توضيــح أنــواع عمليــات 
إرشــادات  4ب  الجــزء  ي 

�ن الــواردة  التأكيــد 
ي تشــري إل 

مبســطة حــول عمليــات التأكيــد الــىت
ي للمــواد التوضيحيــة بشــأن 

المصــدر النهــا�أ
ــدولي  ــس ال ــدار المجل ي إص

ــات �ن ــذه العملي ه
تــم   )IAASB(والتأكيــد التدقيــق  لمعايــري 
ــىي  ــق مــع ممث حــات بتعــاون وثي ــر المقرت تطوي
ــد،  ــق والتأكي ــري التدقي ــدولي لمعاي ــس ال المجل
مجلــ�ي  ن  بــ�ي التنســيق  برنامــج  مــن  كجــزء 

. وضــع المعايــري

ي الدوليــة 
 مجلــس معايــري الســلوك االأخــا�ت

عالمــي  مجلــس  (هــو   IESBA( ن  للمحاســب�ي
حيــث   . المعايــري بوضــع  يخــص  مســتقل 
ي 

االأخــا�ت الســلوك  معايــري  مجلــس  يخــدم 
مــن  العامــة  المصلحــة  ن  للمحاســب�ي الدوليــة 
ــا  ، بم ي

ــا�ت ــلوك االأخ ــري الس ــع معاي ــال وض خ
ي 

ــىت ــق، وال ــتقالية المدق ــات اس ــك متطلب ي ذل
�ن

ي 
االأخــا�ت الســلوك  مســتوى  لرفــع  تســعى 

ن  المحاســب�ي لجميــع  االأخاقيــة  والممارســة 
ي 

ن مــن خــال قواعــد ســلوك أخــا�ت المهنيــ�ي
يمكــن  ن  المهنيــ�ي ن  للمحاســب�ي قويــة  دوليــة 
ي 

العمــل بهــا عــى الصعيــد العالمــي )بمــا �ن
. الدوليــة)  االســتقال  معايــري  ذلــك 

ي 
االأخــا�ت الســلوك  معايــري  مجلــس  يــرى 

مجموعــة  وجــود  أن  ن  للمحاســب�ي الدوليــة 
ــة  ي عالي

ــا�ت ــلوك االأخ ــري الس ــن معاي ــدة م واح
ــات  ــن جــودة واتســاق الخدم الجــودة يعــزز م
 ، ن المهنيــ�ي ن  المحاســب�ي قبــل  مــن  المقدمــة 
ي تعزيــز اطمئنــان الجمهــور 

وبالتــالي تســاهم �ن
المحاســبة. بمهنــة  وثقتــه 

ي 
االأخــا�ت الســلوك  معايــري  مجلــس  يضــع 

لخدمــة  ه  معايــري ن  للمحاســب�ي الدوليــة 
المصلحــة العامــة وذلــك مــع توصيــات مــن 
معايــري  بمجلــس  االستشــارية  المجموعــة 
ن وتحــت  ــة للمحاســب�ي ي الدولي

الســلوك االأخــا�ت
اف عــى المصلحــة العامــة  �ش اف مجلــس االإ إ�ش
 IFAC( ن PIOB يعتــرب االتحــاد الــدولي للمحاســب�ي
(   منظمــة عالميــة لمهنــة المحاســبة مكرســة 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــة م ــة العام ــة المصلح لخدم
ي تطويــر االقتصاديــات 

المهنــة والمســاهمة �ن
القويــة.  الدوليــة 

ــرش  ــن أك ن م ــب�ي ــدولي للمحاس ــاد ال ــون االتح يتك
ــن 130  ــرش م ي أك

ــاً �ن ــوا وزمي ــن 175 عض م
ن   مايــ�ي  3 مــن  يقــرب  مــا  يمثلــون  دولــة  
والتعليــم  العامــة  الممارســات  ي 

�ن محاســب 
والتجــارة. والصناعــة  الحكوميــة  والخدمــات 

ن مســودة  ي الدوليــة للمحاســب�ي
الدوحــة ـ أوقيــة: أصــدر مجلــس معايــ�ي الســلوك االأخــا�ت

ــس  ــد لتعك ــن القواع ــزء 4ب م ــات بالج ح تنقيح ــ�ت ي تق
ــىت ــة، وال ــات العام ــي تعليق ــرض لتلق ع

  3000 التأكيــد  لعمليــات  الــدوىلي  المعيــار  ي 
�ن المســتخدمة  والمفاهيــم  المصطلحــات 

ن  ــب�ي ــة للمحاس ي الدولي
ــا�ت ــلوك االأخ ــد الس ــن قواع ــزء 4ب م ــتمل الج ــة( يش ــخة المنقح )النس

ــ�ي  ــ� معاي ــة( ع ــتقال الدولي ــ�ي االس ــك معاي ي ذل
ــا �ن ــا( بم ــاد هيكلته ــة والمع ن المنقح ــ�ي المهني

ي 
ــدد �ن ــو المح ــ� النح ــة، ع ــق والمراجع ــات التدقي ــف عملي ــد بخال ــات التأكي ــتقالية عملي اس

ــد. القواع
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تتعلق بالقروض وتكشف خسائر لم تكن موجودة

قاعدة محاسبية جديدة قـد 
تكون كارثية على االقتصاد 

مجلــس  ســيطلب   : أوقيــة  ـ  الدوحــة 
 FASB( الماليــة  المحاســبة  معايــري 
مــن   2020 عــام  مــن  اعتبــارا   )
والبنــوك  ى  الكــرب الماليــة  المؤسســات 
ــاغ  ب ــروض واالإ ــائر الق ــر تقديرخس االأصغ
لمعيــار  وفقــاً  إصدارهــا  عنــد  عنهــا 
الحاليــة  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر 
ي يشــار إليهــا بشــكل شــائع 

CECL ،والــىت
القــروض. خســائر  قاعــدة  باســم 

قــام  للكونغــرس،  حديثــة  شــهادة  ي 
و�ن

كــة  جيمــي ديمــون، الرئيــس التنفيــذي لرش
بأنهــا ســتقيد  القاعــدة  ،باتهــام   Chase
قــراض. واالأهــم مــن  ــوك وتعرقــل االإ البن
المتوقعــة  الحاليــة  الخســارة  أن  ذلــك، 
لائتمــان ال تجــدي نفعــا  حيــث سيتســبب 
معايــري  مجلــس  توجيهــات  ي 

�ن خطــأ  
تقاريــر  إعــداد  إل  الماليــة  المحاســبة 
ة غــري موجــودة ممــا  كبــري عــن خســائر 
ي 

�ن كبــري  آخــر  انخفــاض  إل  يــؤدي  قــد 
قــراض، وهــو مــا قــد يــؤدي بــدوره إل  لاإ

تفاقــم ركــود محتمــل.

القــروض،  خســائر  قاعــدة  وتتطلــب 
اف  ــرت ــروض، االع ــذه الق ــدار ه ــد إص عن
بخســائر االئتمــان باســتخدام التنبــؤات 
االقتصاديــة عــى مــدى العمــر التعاقــدي 
بهــا  المحتفــظ  الديــن  وأوراق  للقــروض 

حــىت تاريــخ االســتحقاق.

اض يتســم بالمجازفة  اف�ت

يمكــن للمــرء أن يقــدر الشــفافية المفيــدة 
ي يمكــن أن يــؤدي إليهــا مبــدأ اســتباق 

الــىت
الخســائر الــذي تطلبــه قاعــدة مجلــس 

ــة. ــبة المالي ــري المحاس معاي

أقــل  الماليــة  البيانــات  تصبــح  وســوف 
ــرا  ــتثمرين مبك ــذر المس ــا يح ــا، مم غموض
ــبب  ــذا س ــيكة؛ كان ه ــائر الوش ــن الخس م
وجــود مجلــس معايــري المحاســبة الماليــة 
ــائر  ــر خس ــوذج تقدي ي نم

ــر �ن ــادة النظ ع الإ
ــام  ــة ع ــة المالي ــتجابة لاأزم ــروض اس الق

.2008

تتطلــب  القاعــدة  فــإن  ذلــك،  ومــع   
اضــا يتســم بالمجازفــة والــذي يتمثــل  افرت
الخســائر  تقديــر  ي 

�ن معقولــة  دقــة  ي 
�ن

مثــل  جــدا،  الطويــل  المــدى  عــى 
الرهونالعقاريــة لمــدة 30 عامــا وقــروض 
الطالــب، وخاصــة عنــد محاولــة التنبــؤ 

الدوريــة. باالنعطافــات 

ــار الخســائر  ــإن معي ــك، ف عــاوة عــى ذل
ي 

�ن يبالــغ  الحاليــة  المتوقعــة  االئتمانيــة 
ي حالــة عــدم 

اط تســجيل الخســائر �ن اشــرت
يــؤدي  بــدوره  وهــذا  خســائر.  وجــود 
المــال  ي رأس 

�ن ر  مــرب غــري  انخفــاض  إل 
االقــراض،  خفــض  وربمــا  التنظيمــي، 
ــود االقتصــادي  ات الرك خاصــة خــال فــرت

عــى  وخيمــة  عواقــب  مــع  المتوقعــة، 
االقتصــاد.

لمعيــار  المحتملــة  النتيجــة  وتتمثــل 
ي 

ــة �ن ــة المتوقعــة الحالي الخســائر االئتماني
ة بخســائر القــروض – غــري  ــادة الكبــري الزي
مــا  مــع  الحقيقيــة،  غــري  ـ  االقتصاديــة 
ــى رأس  ــلبية ع ــار س ــن آث ــا م ــب عليه ت يرت

التنظيمــي.  المــال 

وعنــد تطبيــق هــذا المعيــار عــى الصناعــة 

 17 مالهــا  رأس  يبلــغ  ي 
الــىت المرفيــة 

ــن 15   ــاً ع ــد قلي ــا يزي ــون دوالر، وم تريلي

العقاريــة  القــروض  مــن  دوالر  تريليــون 

فقــط اعتبــارا مــن الربــع الرابــع مــن العــام 

كارثــة،  ذلــك  يُحــدث  ،فقــد  ي  
المــا�ن

ــراض  ــى االق ــارة ع ــار ض ــؤدي إل آث ــا ي مم

ن  المرفيــ�ي واالقتصــاد وحــذرت جمعيــة 

ي بيانهــا أمــام اللجنــة الفرعيــة 
، �ن ن االأمريكيــ�ي

المســتهلك  وائتمــان  الماليــة  للمؤسســات 

التابعــة للجنــة مجلــس الخدمــات الماليــة، 

ــار خســائر  ــار الضــارة لمعي ــن بعــض االآث م

ــادة  ــل  زي ــة مث ــة المتوقع ــان الحالي االئتم

ورة  و�ن التنظيمــي،  المــال  رأس  تقلــب 

االأوقــات،  جميــع  ي 
�ن المــال  رأس  زيــادة 

 ، ن ضــ�ي ــدة عــى المقرت ــاع أســعار الفائ وارتف

عــى  االأجــل  ة  قصــري القــروض  وتفضيــل 

ذلــك  ي 
�ن بمــا  االأجــل  طويلــة  القــروض 

القــروض العقاريــة وقــروض الطالــب.
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ديوان المحاسبة يكرم المشاركين في برنامج 
»اجراءات لجان المناقصات والمزايدات«

الدوحــة ـ أوقيــة: أقــام ديــوان المحاســبة مؤخــراً حفــاً تكريميــاً لعــدد مــن موظفــي الجهــات الخاضعــة لرقابتــه 
ــدات(،  ــات والمزاي ــان المناقص ــراءات لج ــوع )اج ــاول موض ــذي تن ــي ال ي والتطبيق ــىب ــج التدري نام ن بال�ب ــارك�ي المش

ــوان المحاســبة.  ــب رئيــس دي ــز محمــد العمــادي، نائ ــد العزي ــم ســعادة الســيد عب حــرن حفــل التكري

مركــز  قبــل  مــن  نامــج  الرب هــذا  نظــم 
ن للتدريــب والتطويــر التابــع لديــوان  التمــري
ــملت  ــد ش ــاث مراحــل وق ــى ث ــبة ع المحاس
ــة  ات نظري ــا�ن ــج مح نام ــة االأول للرب المرحل
اجتماعــات  الثانيــة  والمرحلــة  وتطبيقيــة 
ي 

�ن يتــم  لمــا  محــاكاة  وأســلوب  تطبيقيــة 
والمرحلــة  المناقصــات  لجــان  اجتماعــات 
ــج. نام ــاز الرب ي الجتي

و�ن ــرت ــار الك ــة اختب الثالث

وتأهيــل  إعــداد  ي 
�ن نامــج  الرب وســاهم 

ن مــن موظفــي الجهــات الخاضعــة  المشــارك�ي
ن  المتخصصــ�ي المحاســبة  ديــوان  لرقابــة 

ي مجــال الرقابــة 
ن علميــاً وفنيــاً �ن والمؤهلــ�ي

والمزايــدات،  المناقصــات  لجــان  عــى 
ن  القوانــ�ي تطبيــق  عــى  قادريــن  ليكونــوا 
ــح واالجــراءات ذات العاقــة بطبيعــة  واللوائ

الوظيفــة. هــذه 

ن  المشــارك�ي نامــج  الرب مخرجــات  ومكنــت 
لمــام بقانــون تنظيــم المناقصــات  مــن االإ
 )24( رقــم  قطــر  لدولــة  والمزايــدات 
2015، وااللمــام كذلــك بالائحــة  لســنة 
المناقصــات  تنظيــم  لقانــون  التنفيذيــة 
ــة قطــر رقــم )16( لســنة  ــدات لدول والمزاي

 )24( رقــم  بالقانــون  والصــادر   ،2019
فهــم  إل  ضافــة  باالإ هــذا   ،2015 لســنة 
المصالــح  وتضــارب  العمــل  اخاقيــات 
بلجــان المناقصــات والمزايــدات، وتطبيــق 
ــري  ــة المعاي ــان، ومعرف ــط اللج وط وضواب �ش
المناقصــات  لجــان  بتســيري  الخاصــة 
التعاقــد  بطــرق  لمــام  واالإ والمزايــدات، 

واجراءاتهــا.

رئيــس  نائــب  ســعادة  الحفــل  نهايــة  ي 
�ن وقــام 

اجتــازوا  الذيــن  ن  المشــارك�ي بتكريــم  الديــوان 
ــة  ــة لرقاب ــات الخاضع ــي الجه ــن موظف ــج م نام الرب

الديــوان.
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مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى مستوياته.. قطر للمال:

زيادة كبيرة في ثقة األعمال خالل 2020

 )PMI( يات الدوحــة –  أوقيــة:  اكــد مركــز قطــر للمــال أن مــؤ�ش مديــري المشــ�ت
ي حيــث ســجل 

ي شــهر ســبتم�ب المــا�ن
الرئيــ�ي لدولــة قطــر شــهد ارتفاعــا قويــا �ن

ي أغســطس الســابق لــه، كمــا ارتفــع المــؤ�ش 
49.0 نقطــة مقابــل 46.4 نقطــة �ن

، وهــو أكــ�ب تحســن يتحقــق منــذ  ي
بنســبة 3.8 نقطــة منــذ شــهر يوليــو المــا�ن

ثــار  2017 عندمــا تراجعــت االآ ي شــهري ســبتم�ب وأكتوبــر 
ذلــك المســجل �ن
ــة للحصــار. ولي االأ

 PMI( يات  المشــرت مــدراء  مــؤ�ش  أن  إل  وأشــار 
ــري  ــاص غ ــاع الخ ــاد القط ي اقتص

ــبتمرب �ن ــهر س ( لش
ي 

ي دولــة قطــر عــاد إل الزخــم �ن
المرتبــط بالطاقــة �ن

ــب  ــث مــن العــام الجــاري، بجان ــع الثال ــة الرب نهاي
ــق  ــا يتعل ــا�ي فيم ــبه قي ــتوى ش ــة لمس ــاع الثق ارتف
ــا إل تحســن جميــع  بتوقعــات العــام المقبــل، الفت
ــدة  ــال الجدي ــاج، واالأعم نت ــية لاإ ات الرئيس ــؤ�ش الم
تــام  انســجام  ي 

�ن كانــت  الوظائــف  بــأن  منوهــا 
منهــا  كل  وســجلت   ، التــوالي عــى  ي 

الثــا�ن للشــهر 
ي شــهر أغســطس.

ــه �ن ــت علي ــا كان ــرب مم ــراءات أك ق

ي 
وقــال إن مــؤ�ش النشــاط المســتقبىي ســجل ثــا�ن

، إذ لــم يســبقه المســتوى  مســتوى رقــم قيــا�ي
 2018 ديســمرب  شــهر  ي 

�ن تحقيقــه  تــم  الــذي 
يات  ــرت ــر المش ات مدي ــؤ�ش ــع م ا إل أن تجمي ــري مش
PMI لقطــر يتــم وفقــا لدراســة اســتقصائية لحــوالي 
ي ذلــك 

كــة مــن القطــاع الخــاص، بمــا �ن 400 �ش
التصنيــع والبنــاء والجملــة والتجزئــة والخدمــات، 
ــة  ــري المرتبــط بالطاق ــكل االقتصــاد غ ــس هي وتعك

وفقــا لبيانــات الحســابات الوطنيــة الرســمية.

مــدراء  لمــؤ�ش  الرئيســية  القــراءة  وتتمثــل 
لخمســة  مرجــح  متوســط  ي 

�ن  )PMI( يات  المشــرت
ات هــي الطلبــات الجديــدة )30 بالمائــة(  مــؤ�ش
نتــاج )25 بالمائــة( والتوظيــف )20 بالمائــة(  واالإ
ي 

�ن بالمائــة   15( المورديــن  تســليم  ومواعيــد 
يات  ــرت ــزون المش ( ومخ ــؤ�ش ــس للم ــاه المعاك االتج
لمحــة  ليقــدم  مصمــم  وهــو  بالمائــة(،   10(

واحــد. برقــم  االقتصــاد  أحــوال  عــن  شــهرية 

ي 
ي أكــرب وزن �ن

نتــاج عــى ثــا�ن واســتحوذ مــؤ�ش االإ
وقــد   ،PMI يات  المشــرت مديــر  مــؤ�ش  حســاب 
حقــق أكــرب تحســن، حيــث ارتفعــت قــراءة المــؤ�ش 
بمقــدار 0.9 نقطــة، كمــا تــم تســجيل مســاهمات 
ات االأعمــال الجديــدة )0.7  إيجابيــة مــن مــؤ�ش
يات  ــرت ــزون المش ــف )0.7(، ومخ ــة(، والتوظي نقط
ن قيــدت مواعيــد تســليم المورديــن  ي حــ�ي

)0.4 (، �ن
   PMI مــؤ�ش  ي 

�ن جماليــة  االإ الزيــادة  أخــرى  مــرة 
.  ))-0.1

ن االأعمــال الجديــدة  كات بقــوة بــ�ي وربطــت الــرش
ون  ــري ــدة، وذكــر كث ــات الجدي وع ــاء والمرش والعم
ــدر  ــو مص ي 2022 ه

ــب �ن ــم المرتق أن كأس العال
الطلــب.

وتوقــع المــؤ�ش أن يســتمر هــذا االتجــاه، حيــث 
ــة  ــال المرتبط ــدة واالأعم ــات الجدي وع ــم المرش تدع
بــكأس العالــم توقعــات أقــوى للنشــاط عــى مــدار 
الـــ 12 شــهرا القادمــة، وقــد ارتفــع مــؤ�ش النشــاط 

ــجل  ــتوى مس ــى مس ي أع
ــا�ن ــدة إل ث ــتقبىي بح المس

، حيــث توقــع أكــرش مــن ثاثــة  ي شــهر ســبتمرب
�ن

ــب.  ــو مرتق ــق نم كات تحقي ــرش ــاع ال أرب

ضغــوط  زيــادة  إل  كذلــك  البيانــات  وأشــارت 
متوســط  ارتفــاع  مــع   ، ســبتمرب شــهر  ي 

�ن التكلفــة 
ي 

�ن معــدل  بأقــوى  نتــاج  االإ مســتلزمات  أســعار 
باالأســاس  ليعكــس  هــذا  وجــاء  أشــهر،  خمســة 
ــعار  ــتمرت أس ــل، اس ي المقاب

ــف، و�ن ــف التوظي تكالي
بشــكل  ولــو  االنخفــاض،  ي 

�ن والخدمــات  الســلع 
. طفيــف

المحــىي  الناتــج  مــع  مقارنــات  إجــراء  ن  ولتمكــ�ي
ــام  ــع أرق ــن تجمي ــمي، يمك ــىي الرس ــالي الفص جم االإ
متوســط  إل  الرئيســية  الشــهرية   PMI مــؤ�ش 
ــل  ــهر أبري ي ش

ــة �ن ــدء الدراس ــذ ب ــنوي، من ــع س رب
2017، حيــث ارتبــط مــؤ�ش PMI الربــع ســنوي لـــ 
ــة  ي النســبة المئوي

0.90 نقطــة بالتغــري الســنوي �ن
الحقيقيــة،  بالقيمــة  جمــالي  االإ المحــىي  الناتــج  ي 

�ن
ة مقارنــة تمتــد لثمانيــة أربــاع  وذلــك خــال فــرت

.2019 ســنة حــىت الربــع االأول مــن 

ارتفاع قوي “
ألنشطة القطاع 

الخاص غير 
النفطية 
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سجلت نموا بنسبة 4% 
11.2  ارباح QNB في 9 شهور 

ي شــهر 
ــا �ن ــة قطــر شــهد ارتفاعــا قوي يات )PMI( الرئيــ�ي لدول ــري المشــ�ت ــة:  اكــد مركــز قطــر للمــال أن مــؤ�ش مدي الدوحــة –  أوقي

ــه، كمــا ارتفــع المــؤ�ش بنســبة 3.8 نقطــة  ي أغســطس الســابق ل
ي حيــث ســجل 49.0 نقطــة مقابــل 46.4 نقطــة �ن

ســبتم�ب المــا�ن
ثــار  ي شــهري ســبتم�ب وأكتوبــر 2017 عندمــا تراجعــت االآ

، وهــو أكــ�ب تحســن يتحقــق منــذ ذلــك المســجل �ن ي
منــذ شــهر يوليــو المــا�ن

وليــة للحصــار. االأ

 ،QNB مجموعــة  أعلنــت   : أوقيــة    - الدوحــة 
منطقــة  ي 

�ن المرفيــة  المؤسســات  أكــرب  أحــد 
ــيا،  ق آس ــوب �ش ــا وجن ــط وافريقي ق االأوس ــرش ال
ي 

عــن نتائجهــا الماليــة للتســعة أشــهر المنتهيــة �ن
 2019. ســبتمرب   30

 30 ي 
�ن المنتهيــة  التســعة  االأشــهر  خــال 

ي الربــح 11,2 مليــار 
2019، بلــغ صــا�ن ســبتمرب

( بزيــادة  ريــال قطــري ) 3,1مليــار دوالر أمريــ�ي
كمــا   ، ي

المــا�ن بالعــام  مقارنــة    4% نســبتها 
ارتفــع إجمــالي الموجــودات بنســبة %7 منــذ 30 
ســبتمرب 2018 ليصــل إل 912 مليــار ريــال 
(، وهــو أعــى  قطــري )250 مليــار دوالر أمريــ�ي

طــاق.  مســتوى حققتــه المجموعــة عــى االإ

إجمــالي  لنمــو  الرئيــ�ي  المصــدر  كان  كمــا 
ي نمــت 

ــىت الموجــودات هــو القــروض والســلف ال
بنســبة %8 لتصــل إل 653 مليــار ريــال قطــري 
ــل  ــم تموي ــد ت (. وق ــ�ي ــار دوالر أمري )179 ملي
ــع  ــال ودائ ــن خ ــا�ي م ــكل أس ــو بش ــذا النم ه
ي ارتفعــت بنســبة %7 لتصــل إل 

العمــاء الــىت

663 مليــار ريــال قطــري )182 مليــار دوالر 
ــة  ــة القوي ــة المجموع ــد أدت سياس (. وق ــ�ي أمري
ي إدارة الموجــودات والمطلوبــات إل المحافظــة 

�ن
ــد  ــع عن ــروض إل الودائ ة للق ن ــري ــبة متم ــى نس ع

.2019 ســبتمرب   30 ي 
�ن مســتوى 98,6% 

ــري  ــروض غ ــدل الق ــى مع ــك ع ــظ البن ــا حاف كم
ــروض  ــة الق ــالي محفظ ــن إجم ــبة م ــة كنس العامل
 2019 ي 30 ســبتمرب

عنــد مســتوى %1,9 كمــا �ن
ن أد�ن المعــدالت عــى نطــاق  ، وهــو مــن بــ�ي
االأوســط  ق  الــرش منطقــة  ي 

�ن الرئيســية  البنــوك 
وإفريقيــا، االأمــر الــذي يعكــس الجــودة العاليــة 
إدارة  سياســة  وفعاليــة  القــروض  لمحفظــة 
المخاطــر االئتمانيــة. كمــا واصلــت المجموعــة 
المخصصــات  بنــاء  ي 

�ن المتحفظــة  سياســتها 
غــري  القــروض  تغطيــة  نســبة  بلغــت  حيــث 
.2019 30 ســبتمرب  ي 

العاملــة %104 كمــا �ن

بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال للمجموعــة18,2 
ي 30 ســبتمرب 2019، وهــي أعــى مــن 

% كمــا �ن
لمــرف  التنظيميــة  للمتطلبــات  االأد�ن  الحــد 

ــازل. ــة ب ــزي ولجن قطــر المرك

مجموعــة  أعلنــت   ،2019 ســبتمرب  خــال 

الموافقــات  عــى  حصولهــا  عــن   ،QNB

ي هونــغ كونــغ 
التنظيميــة مــن هيئــة النقــد �ن

ي هونــغ كونــغ، أحــد أكــرب 
لفتــح فــرع للبنــك �ن

الفــرع  العالميــة. وســيقوم  الماليــة  المراكــز 

المنتجــات  مــن  شــاملة  مجموعــة  بتقديــم 

كات  والخدمــات المرفيــة إل االأفــراد والــرش

والمؤسســات الحكوميــة. إن دخــول المجموعــة 

أخــرى  أساســية  خطــوة  كونــغ  هونــغ  إل 

الــدولي  التوســع  خطــة  تحقيــق  طريــق  ي 
�ن

للنمــو  اتيجيتها  اســرت ودعــم  للمجموعــة 

ق االأوســط وأفريقيــا  ي الــرش
وريادتهــا للســوق �ن

تعزيــز  عــى  عــاوة  آســيا،  ق  �ش وجنــوب 

ــة. ي االأســواق ذات التنافســية العالي
وجودهــا �ن

ــم  ــل بدع ــون عمي ــة 24 ملي ــدم المجموع تخ

مــن  29,000موظــف عــرب 1,100 موقــع 

. آلي �اف  جهــاز  و4,300 

 912  مليار “
ريال اجمالي 

الموجودات بنمو 
 7%

%18,2   نسبة “
كفاية رأس المال 

للمجموعة

663  مليار ريال  “
ودائع العمالء 

بارتفاع  7%  
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ــر  ــرف قط ــات م ــرت بيان ــة: أظه ــة - أوقي الدوح
الدوليــة  تنامــي االحتياطيــات  المركــزي اســتمرار 
ي ســجلت 197.1 

الكليــة بالعملــة االأجنبيــة الــىت
 . ي

ــا�ن ــبتمرب الم ي س
ــال �ن ــار ري ملي

ق لاستشــارات فــإن  وحســب تقريــر مركــز البــري
رئيســية  مكونــات  تشــمل  الرســمية  االحتياطيــات 
االأجنبيــة،  الخزينــة  وأذونــات  الســندات  بينهــا 
البنــوك  لــدى  النقديــة  واالأرصــدة  والودائــع 
مــن  المركــزي  المــرف  ومقتنيــات  االأجنبيــة، 
الخاصــة،  الســحب  حقــوق  وودائــع  الذهــب، 
. وحصــة دولــة قطــر لــدى صنــدوق النقــد الــدولي

الرســمية  االحتياطيــات  أن  إل  التقريــر  وأشــار 
لــدى مــرف قطــر المركــزي قــد ارتفعــت مــع 
الســابق  بالشــهر  مقارنــًة  ســبتمرب  شــهر  نهايــة 
نحــو  إل  لتصــل  ريــال،  مليــار   0.73 بنحــو 
دوالر(.  مليــار   39( أو  ريــال  مليــار   142.15
ــة،  ــات الدولي ــالي االحتياطي ــاع إجم ي ارتف

ــىن ــا يع م
ي 

ــدى المــرف �ن ــة ل ــة االأجنبي مــع الســيولة بالعمل
ي بنحــو 65 مليــون 

نهايــة شــهر ســبتمرب المــا�ن
ريــال  مليــار   197.07 نحــو  إل  لتصــل  ريــال 
ــت  ــد ارتفع ــك ق ــي بذل ــار دوالر(، وه )54.2 ملي
بنحــو 50.77 مليــار ريــال أو مــا نســبته 34.7% 
يونيــو  ي 

�ن الحصــار  شــهر  ي 
�ن عليــه  كانــت  عمــا 

ســبتمرب  عــن  ســنة  ي 
�ن زادت  أنهــا  كمــا   ،2017

.16.5% بنســبة   2018

قــد  الدوليــة  االحتياطيــات  إن  التقريــر:  وقــال 
عنهــا   2019 ســبتمرب  شــهر  خــال  ارتفعــت 
محصلــة  كان  ذلــك  وأن   ، ي

المــا�ن أغســطس  ي 
�ن

مــن  المركــزي  قطــر  مــرف  أرصــدة  الرتفــاع 
 1652 بنحــو  االأجنبيــة  البنــوك  لــدى  الودائــع 
مليــون ريــال، لتصــل إل مســتوى 54.1 مليــار 
ــث  ــرى؛ حي ــود االأخ ــة البن ــع بقي ــع تراج ــال، م ري
ــة  ــات االأجنبي ــندات واالأذون ــدة الس ــت أرص تراجع
بنحــو 800 مليــون ريــال إل 78.8 مليــار ريــال، 
مليــون   115 بنحــو  الذهــب  قيمــة  وتراجعــت 
ريــال إل 7.4 مليــار ريــال وظلــت أرصــدة ودائــع 
بانخفــاض  مســتقرة  الخاصــة  الســحب  حقــوق 

1870 مليــون ريــال.  طفيــف عنــد مســتوى 

ســبتمرب  شــهر  مــع  الســنوية  المقارنــة  ووفــق 
الدوليــة  االحتياطيــات  شــهدت  فقــد  2018؛ 
 27.9 بنحــو  زيــادة  المــرف  لــدى  والســيولة 
مليــار ريــال؛ أو مــا نســبته %16.5 إل 197.07 

مليــار ريــال.

مكونــات  بعــض  عــى  الزيــادة  تلــك  وتوزعــت   
االحتياطيــات الدوليــة لــدى المــرف، مــن خــال 
ارتفــاع محفظــة المــرف مــن الســندات وأذونــات 
الخزينــة االأجنبيــة بنحــو 39.9 مليــار ريــال أو 
ــرف  ــدة الم ــاع أرص ــبته %102.4. وارتف ــا نس م
ــال  ــون ري ــة بنحــو 371 ملي ــوك االأجنبي ــدى البن ل
ــات  ــاع مقتني ــا تصــل نســبته إل %0.7. وارتف أو م
المــرف مــن الذهــب بأكــرش مــن 3 مليــارات ريــال 
ــع  ــاع ودائ ــب ارتف ــبته %69.8. إل جان ــا نس أو م
ــدى  ــة ل ــة الدول ــة، وحص ــحب الخاص ــوق الس حق
479.4 مليــون  صنــدوق النقــد الــدولي بنحــو 

ــبته 34.5%.  ــا نس ــال أو م ري

الســائلة  الموجــودات  انخفضــت  المقابــل  ي 
و�ن

أي   ( الرســمية-  االحتياطيــات  بخــاف  االأخــرى- 

الودائــع بالعمــات االأجنبيــة( عــن ســبتمرب 2018 
بنحــو 15.8 مليــار ريــال إل 54.9 مليــار ريــال.

وتشــري المقارنــات المتاحــة إل أن مــرف قطــر 
ة  المركــزي يتمتــع باحتياطيــات دوليــة وســيولة كبــري
ــداً،  ــح ج ــع مري ي وض

ــه �ن ــة جعلت ــة االأجنبي بالعمل
ــة  ــن المحافظــة عــى اســتقرار العمل ــه م ــا يمكن بم
مفتعلــة.  لضغوطــات  تعرضــت  مهمــا  القطريــة 
ونشــري بهــذا الخصــوص إل أن تلــك االحتياطيــات 
ــرش  ــاً أك ــادالن مع ــة تع ــة االأجنبي ــيولة بالعمل والس
مــن أحــد عــرش ضعــف النقــد المصــدر، أو مــا 
ن أن قانــون  ي حــ�ي

تزيــد نســبته عــى %1100، �ن
عــن  النســبة  تلــك  تقــل  أال  يســتلزم  المــرف 
ــات  ــك االحتياطي ــظ أن تل ــا ياح ــط. كم %100 فق
االحتياطيــة- النقــود  مــن ضعفــي  أكــرش  تعــادل 

أو مــا يُعــرف بالقاعــدة النقديــة- إذ تبلــغ نســبة 
تغطيتهــا أكــرش مــن 234%. 

والســيولة  االحتياطيــات  لكفايــة  بالنســبة  أمــا 
تغطــي  فإنهــا  القطريــة؛  الــواردات  لتغطيــة 
كــرش مــن 19 شــهراً،  بالفعــل الــواردات الســلعية الأ
ــن  ــواردات م ــن ال ة شــهور م ــن عــرش ــرب م ــا يق وم
المعيــار  بــأن  علمــاً  معــاً،  والخدمــات  الســلع 
عــى  االأمــر  يقتــر  الخصــوص  بهــذا  الــدولي 

فقــط. أشــهر  أربعــة  أو  لثاثــة  تغطيتهــا 

واصلت نموها خالل سبتمبر.. المصرف المركزي:

197.1  ملـيــار  ريــــال احتياطاتنا الـدولـيــة 

 54.1 مليار ريال “
الودائع بالبنوك 

األجنبية  

%16.5  زيادة “
السيولة على 
أساس سنوي
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ــا  ــة منه ــى دول المنطق ــر ع ــت قط وتقدم
ــا  ــن )45( وأيض ــعودية )36( والبحري الس
ايطاليــا وتركيــا وروســيا والهنــد وبولنــدا 
ال مجموعــة  ينتمــي  وأغلبهــا  ن  واالرجنتــ�ي
العالــم،  اقتصاديــات  كأكــرب  يــن  العرش
وقــد شــهدت ســلطنة عمــان تراجعــا ب 6 
ــا، بينمــا  ــة 53 عالمي ي المرتب

مركــزا لتحــل �ن
ــا ب  ــا الفت ــرزت تقدم ــت وأح ــزت الكوي قف
ي 

�ن عالميــا   46 المرتبــة  لتحتــل  مراكــز   8
العربيــة  مــر  جمهوريــة  ســجلت  ن  حــ�ي
تقدمــا بمركــز واحــد لتحتــل المرتبــة 93 

عالميــا. 

متقدمة  مراتب 

االأساســية  الركائــز  أن  بالذكــر  وجديــر 
تتــوزع  االقتصــاد  وضــع  تقيــم  ي 

الــىت

التحتيــة،  والبنيــة  المؤسســاتية،   : ن بــ�ي
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الصحــة،   ، الــكىي االقتصــاد  وبيئــة 
الســلع،  ســوق  وفعاليــة  المهــارات، 
 ، ــالي ــام الم ــل، النظ ــوق العم ــة س وفعالي
االأعمــال،  ديناميكيــة  الســوق،  وحجــم 

االبــداع. عــى  والقــدرة 

حققــت  ي 
الــىت المجــاالت  يخــص  وفيمــا   

فيهــا قطــر مراكــز متقدمــة عالميــا، احتلــت 

قطــر المرتبــة االول عربيــا و ضمــن أفضــل 
ات فمثــا  ي العديــد مــن المــؤ�ش

10 دول �ن
قطــر  تقدمــت  المؤسســاتية  ة  ن ركــري ي 

�ن
لتحتــل  الماضيــة  الســنة  عــن  مركزيــن 
»كفــاءة  مــؤ�ش  ي 

�ن عالميــا   7 ال  المرتبــة 
ي مــؤ�ش 

ي » و المركــز ال 6 �ن
االطــار القانــو�ن

والمركــز   » للتغــري الحكومــة  “اســتجابة 
المــدى  ي مــؤ�ش »الرؤيــة طويلــة 

8 �ن ال 
للحكومــة«. 

الدوحة في المركز “
الثامن  عالميا في 

مؤشر  الرؤية طويلة 
المدى للحكومة 

قطر ضمن أفضل 10 “
دول في جهوزية 

االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات

المنتدى العالمي يصدر تقرير التنافسية:

قطر ضمن افضل 10 اقتصادات عالمية 
في 20 مؤشرا تنافسيا 

الدوحــة –  أوقيــة: أظهــر تقريــر التنافســية العالميــة 2019 الــذي يصــدر 
ســنوياً عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي WEF بالتعــاون مــع رابطــة 
البحــوث االجتماعيــة واالقتصاديــة  ن ومعهــد  القطريــ�ي االأعمــال  رجــال 
ــة الـــ  ــة قطــر المرتب ــال دول ــع لجامعــة قطــر SESRI ، احت المســحية التاب
ــذي أصــدره  ــة وال ــر التنافســية العالمي ي تقري

ــا �ن ــة عربي ــاً و الثاني 29 عالمي
العالــم  حــول  دولــة   141 يضــم  و  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى 
ــة 30  ي المرتب

ــث جــاءت �ن ي حي
ــزا عــن العــام المــا�ن ــك مرك ،متقدمــة بذل

مــن اجمــاىلي 140 دولــة ،االأمــر الــذي يعكــس اســتمرار القــدرة التنافســية 
ــي.  ــتوى العالم ــ� المس ــر ع ــة لقط العالمي
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جهوزيــة  مــدى  ة  ن ركــري يخــص  وفيمــا 
ال  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
تــزال قطــر ضمــن أفضــل 10 دول عالميــا، 
ــز ال 8  ــام المرك ــذا الع ــت ه ــث احتل حي
المركــز  احتالهــا  ال  ضافــة  باالإ عالميــا 
االأول عالميــا وعربيــا لمــؤ�ش مســتخدمي 

نــت. االنرت

ــت  ــارات احتل ة المه ن ــري ــص رك ــا يخ ــا فيم ام
مــؤ�ش  ي 

�ن عالميــا   8 ال  المركــز  قطــر 
ي 

�ن  3 ال  والمركــز   » ن الخريجــ�ي »مهــارات 
ــز  ــرة« والمرك ــة الماه ــر العمال ــؤ�ش »توف م
ي مــؤ�ش »مهــارات القــوى 

6 عالميــا �ن ال 
المســتقبل«.  ي 

�ن العاملــة 

« لتشــري  ة »النظــام المــالي ن وجــاءت ركــري
ــر  ــت قط ــث احتل ــال حي ــرة رأس الم ال وف
»تمويــل  مــؤ�ش  ي 

�ن عالميــا   4 ال  المركــز 
بينمــا  والمتوســطة«  ة  الصغــري كات  الــرش
ــر  ــص تواف ــا يخ ــز ال 5 فيم ــت المرك احتل

االســتثماري المــال  رأس 

ا  مــؤ�ش  23 نحــو  ال  ضافــة  باالإ هــذا 
ة  ــة العــا�ش ن المرتب ــ�ي جــاءت فيهــم قطــر ب

 الدولة تحتل المرتبة “
األولى عالميا وعربيا 
لمؤشر مستخدمي 

االنترنت 

 مراتب متميزة لجودة “
البنية التحتية للطرق 

والشحن الجوي

و20 عالميــا، مــن حيــث حمايــة حقــوق 
بالدولــة،  العــام  القطــاع  أداء  الملكيــة، 
جــودة البنيــة التحتيــة للطــرق والشــحن 
الجــوي، جــودة خدمــات المينــاء البحــري، 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  خدمــات  كذلــك 

المعلومــات وســهولة العثــور عــى العمالــة 
ــا  ، أيض ي

ــىن ــب المه ــودة التدري ــرة وج الماه
ــادة  ــة ري ــار ثقاف ــة وانتش ــة المحلي المنافس

كات ــرش ــو ال ــال ونم االعم
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ــاز  ــج للغ ــرب منت ــأن قطــر - أك ــر ب ــاد التقري وأف
نتــاج،  ي طريقهــا لتوســيع االإ

ــاً - �ن المســال عالمي
أجــل  مــن  تعمــل  الدوحــة  أن  إل  اً  مشــري
ســيما  ال  العالمّيــة،  ريادتهــا  عــى  الحفــاظ 
ــات المتحــدة  ــرار الوالي وع دول عــى غ مــع �ش
مشــاريعها  إطــاق  ي 

�ن وموزمبيــق  وروســيا 
غ إن قطــر دعــت  الخاّصــة. وقالــت بلومبــري
كات عالميــة - بينهــا إكســون موبيــل ورويــال  �ش
ــل  ــن أج ــاءات م ــم عط ــل - إل تقدي ــش ش دات
ي حقــل الشــمال، أكــرب حقــل 

توســيع أعمالهــا �ن
ي العالــم. ونقلــت الوكالــة 

للغــاز الطبيعــي �ن
ي  يــدة الكعــىب عــن ســعادة الســيد ســعد بــن �ش
ــن  ــه: نح ــة، قول ــؤون الطاق ــة لش ــر الدول وزي
عــى الطريــق الصحيــح، وبحلــول الربــع االأول 
ــا جميــع  مــن العــام المقبــل ســنكون قــد أبرمن
العــام  ي 

�ن نتــاج  االإ عمليــة  ة  لمبــا�ش العقــود 
.2024

زيــادة  عــى  تعمــل  قطــر  التقريــر:  وأفــاد 
المســال  الطبيعــي  للغــاز  نتاجيــة  االإ طاقتهــا 
ــون طــن ســنوياً إل حــدود 110  ــن 77 ملي م
ــل  ــام 2024، ويُحتم ــن الع ــداًء م ن ابت ــ�ي ماي
دوالر  مليــار   40 الخطــوة  هــذه  تولــد  أن 

الصــادرات. إضافيــة مــن عائــدات 

حســب   - ول  للبــرت قطــر  كــة  �ش م  ن وتعــرت
تســييل  مصانــع  أربعــة  بنــاء   - غ  بلومبــري
مفاوضــات  تخــوض  بأنهــا  علمــاً  جديــدة، 
الطاقــة  كات  �ش مــع  محتملــة  اكــة  �ش حــول 
العقــود  جميــع  تكــون  أن  وتتوقــع  ى،  الكــرب
مــن  االأول  الربــع  بحلــول  المفعــول  ســارية 
ول  كــة قطــر للبــرت العــام المقبــل. وطرحــت �ش
ي أبريــل مناقصــة لبنــاء ناقــات تهــدف إل 

�ن
ــي  ــاز الطبيع ــال الغ ي مج

ــع �ن ــن التوّس ــد م مزي
ذاتــه. التقريــر  وفــق  المســال، 

أنظف بديل 

ــط أن  ــو النف ــد منتج غ، يعتق ــري ــب بلومب بحس
ــم  ــف للفح ــاً أنظ ــل بدي ــي يمث ــاز الطبيع الغ
لتوليــد  الصناعيــة  المرافــق  تحتاجــه  الــذي 
غــرار  عــى  عمليــات  ي 

�ن والحــرارة  الكهربــاء 
تقريــر  وقــال  ســمنت.  واالإ الفــوالذ  صناعــة 
ــال  ــي المس ــاز الطبيع ــي الغ ــة إن منتج الوكال
بقيــادة قطــر يواصلــون التقــدم رغــم تراجــع 
إن  التقريــر  وأضــاف  االأســواق.  ي 

�ن االأســعار 
ي تضــم 

ي آســيا الــىت
أســعار التســليم الفــوري �ن

طــاق، ارتفعــت نحــو  كــرب عــى االإ الســوق االأ
%35 مــن أد�ن مســتوى لهــا خــال يوليــو، إال 
أنهــا ال تــزال قريبــة مــن أد�ن مســتوى عــى 
ن  ــ�ي ــن عامل غ ع ــري ــت بلومب ــدار العــام. ونقل م
المســال  الطبيعــي  الغــاز  نتــاج  الإ قطــاع  ي 

�ن
أن الحــرب التجاريّــة لــم تؤثــر عــى النمــو 

ــوق. ــذه الس ــي له العالم

الدولة تعمل على زيادة اإلنــتاج إلى 110 ماليين طن سنويًا.. بلومبيرغ:

قطر تقـود مـشــاريـع تـوســعة الغـــاز 
الـمسـال في الـعـالـم

ــي  ــاز الطبيع ــعار الغ ــع أس ــم تراج ــه رغ غ إن ــ�ي ــة بلومب ــر لوكال ــال تقري ــت: ق ــرة ن ــة- الجزي الدوح
ــام  ــول الع ــاع بحل ــه إىل االرتف ي طريق

ــاج �ن نت ــإن االإ ــدة ف ــدادات الجدي م ــق االإ ــبب تدّف ــال بس المس
.2024
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