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بقلم : الدكتور هاشم السيد 
ن القطرية ن القانوني�ي رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسب�ي

2019..عام حافل بإنجازات جمعية المحاسبين 
القطرية

ة خــال العــام المنــرم بمــا  ن القطريــة مــن تحقيــق إنجــازات كبــري ن القانونيــ�ي تمكنــت جمعيــة المحاســب�ي
ــتطاعت  ــث اس ، حي ي

ــىن ــاد الوط ــوض باالقتص ــع والنه ــة المجتم ي خدم
ــؤوليتها �ن ــا ومس ــع دوره ــا�ش م يتم

نم الجمعيــة  ، كمــا تلــرت ن اتيجي�ي كاء االســرت ي قطــر ممــا عــزز الثقــة فيهــا كأحــد الــرش
الجمعيــة مواكبــة التنميــة �ن

تنا تقــوم عــى  ي تشــكل حجــر الزاويــة للتنميــة، ونؤكــد أن مســري
ي نــرش خدماتهــا الــىت

ي �ن
بالقيــام بدورهــا الوطــىن

اتيجية ثابتــة ورؤيــة مســتقبلية مدروســة. اســرت

ن بالتواصــل مــع كافــة المؤسســات والهيئــات للتعريــف بأنشــطة  ن القانونيــ�ي ي إطــار جهــود جمعيــة المحاســب�ي
�ن

امــج والــدورات  الجمعيــة وتدعيــم أوارص التعــاون مــع هــذه الجهــات والوقــوف عــى احتياجاتهــم مــن الرب
 ، ن ــ�ي ن والرؤســاء التنفيذي ــار المســؤول�ي ــارات لكب ــن الزي ــد م ــة العدي ــس إدارة الجمعي ــة، نظــم مجل التدريبي
ك واالرتقــاء بمهــارات  حيــث تــم توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم بهــدف التعــاون المشــرت

ي هــذه الجهــات.
ن �ن وجهــود العاملــ�ي

ــر حيــث عقــدت مــا  ــل والتطوي ي والتأهي ي والمحاســىب
ي نــرش الوعــي المهــىن

ــة �ن كمــا ســاهمت جهــود الجمعي
ــن  ــة م ــون )12( جه ــخصاً يمثل ــا )320( ش ــتفيدين منه ــدد المس ي وكان ع ــىب ــج تدري ــن )44( برنام ــد ع يزي
، وزارة العــدل،  الجهــات والمؤسســات العامــة والخاصــة بالدولــة ومــن بينهــا: وزارة التعليــم والتعليــم العــالي
يــة،  داريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، هيئــة تنظيــم العمــال الخري وزارة البلديــة والبيئــة، وزارة التنميــة االإ

ائــب.  ائــب، البنــك التجــاري، الهيئــة العامــة للجمــارك، الهيئــة العامــة للرن الهيئــة العامــة للرن

وتركــزت برامــج الجمعيــة التدريبيــة حــول المحاســبة والتدقيــق والحوكمــة ومكافحــة غســل االأمــوال وتمويــل 
ات. رهــاب وصياغــة العقــود وتحليــل القوائــم الماليــة والمــؤ�ش االإ

ــم  ــز التفاعــل مــع المجتمــع مــن خــال تنظي ــة عــى تعزي ن القطري ــ�ي ن القانوني ــة المحاســب�ي ــت جمعي وعمل
ي تطويــر أداء المؤسســات 

ي تناولــت الموضوعــات ذات الشــأن العــام بمــا يســاهم �ن
ى الــىت الفعاليــات الكــرب

ن ومكاتــب المحاســبة، حيــث قامــت الجمعيــة بتنظيــم  والهيئــات بجانــب تســهيل انجــاز أعمــال المحاســب�ي
ي حظيــت بحضــور كبــري وتغطيــات إعاميــة واســعة نظــراً الأهميــة 

مجموعــة مــن المؤتمــرات والنــدوات والــىت
ي تناولتهــا.

الموضوعــات الــىت

ي تقــوم عــى اســتقطاب عــدد 
 هــذا وأطلقــت الجمعيــة المبــادرة الوطنيــة لارتقــاء بمهنــة المحاســبة والــىت

ــة  ن عــى بكالوريــوس المحاســبة ســواء مــن الجامعــات القطري ــ�ي ن الحاصل ــ�ي ــة مــن القطري ــا وطالب 50 طالًب
امــج  ، وتأهيلهــم مــن خــال الــدورات والرب ن أو مــن الخــارج ممــن لــم يمــر عــى تخرجهــم أكــرش مــن عامــ�ي
ي نهايــة 

ن �ن ي مركــز قطــر للمــال لمــدة ســتة أشــهر عــى أن يتــم اختبــار المشــارك�ي
ي ننفذهــا �ن

المتخصصــة الــىت
ي بريطانيــا 

ة أشــخاص ومــن ثــم إلحاقهــم بأحــد مراكــز التدريــب المتخصصــة �ن التدريــب الختيــار أفضــل عــرش
ــب ال  ــإن الطال ــل ف ــذه المراح ي كل ه

ــة ACCA. و�ن يطاني ن الرب ــ�ي ن القانوي ــب�ي ــة المحاس ــع جمعي ــيق م بالتنس
ي بريطانيــا. 

يتحمــل أيــة نفقــات خاصــة بالتدريــب ســواء داخــل قطــر أو �ن

ن عــى االلتحــاق بالمهنــة ومزاولتهــا لضمــان إنشــاء قاعــدة  ن القطريــ�ي وتهــدف المبــادرة إل تشــجيع المواطنــ�ي
ــة المحاســبة لمواجهــة  ن بمهن ــ�ي فــة، وتوســيع قاعــدة العامل ــة والمحرت ــة المدرب ة مــن الكــوادر الوطني ن متمــري
ــب  ــز التدري ــة ومراك ــوادر الوطني ن الك ــ�ي ــل ب ــوات تواص ــق قن ــات، وخل ــات والهيئ ــة المؤسس ــات كاف احتياج

ي مجــال المحاســبة.
ــة �ن العالمي

ــل  ــات والمؤتمــرات 2020 مث ــر وتنظيــم الفعالي ي مجــال التدريــب والتطوي
ــة جهودهــا �ن وتواصــل الجمعي

ــر  ــة، والمؤتم ــة المصــارف والمؤسســات المالي ــر حوكم ــي، ومؤتم ــذكاء االصطناع ــة وال ــوة الرقمي ــر الق مؤتم
ي تحقيــق رؤيــة قطــر 2030.

ي لحوكمــة قطــاع النقــل والمواصــات، ونــدوة دور مهنــة المحاســبة �ن
الوطــىن

ــا يخــص المحاســبة  ــكل م ــىن ب ــة تُع ــة فصلي ــة« وهــي مجل ــة »أوقي ــا لمجل ــة إصداراته ــا تســتمر الجمعي كم
ــي  ن ومدقق ــب�ي ــل المحاس ــدار دلي ــك إص ــي. وكذل ــىي والعالم ــادي المح ــأن االقتص ــة والش ــق والمالي والتدقي
ــوادر  ــن الك ــتفادة م ــات لاس كات والمؤسس ــرش ــة ال ــاً لكاف ــرب مرجع ــذي يعت ــام 2020 وال ــابات لع الحس

ــة. ي الدول
ــرة �ن ــبية المتوف ات المحاس ــرب والخ

ن القطرية ن القانوني�ي تصدر عن جمعية المحاسب�ي
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جرى التوقيع بمقر الشركة
تعاون بين الجزيرة للتمويل و »المحاسبين 

القانونيين« لتمويل مكاتب المحاسبة الوطنية

ن  كــة الجزيــرة للتمويــل اتفاقيــة تعــاون مــع جمعيــة المحاســب�ي وقعــت �ش
ن القطريــة، بهــدف تمويــل مكاتــب المحاســبة الوطنيــة وتعزيــز  القانونيــ�ي
ــق  ــة قطــاع المحاســبة والتدقي ــة أعمالهــم، نظــراً لأهمي ي تنمي

قدراتهــم �ن
ي بمــا يواكــب رؤيــة قطــر 2030.

ي خدمــة القتصــاد الوطــىن
�ن

كــة الجزيــرة  ي مقــر �ش
تــم توقيــع االتفاقيــة �ن

للتمويــل. وقــد وقعهــا كل مــن الســيد عامــر 
كــة  محمــد الجابــري الرئيــس التنفيــذي لرش
ــيد  ــم الس ــور هاش ــل والدكت ــرة للتموي الجزي
ن  المحاســب�ي جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

ن القطريــة.  القانونيــ�ي

ن  ك بــ�ي وتهــدف االتفاقيــة إل التعــاون المشــرت
ي 

ن لتوفــري الدعــم المــالي واللوجســىت ــ�ي الجانب
الوطنيــة،  المحاســبة  لمكاتــب  المطلــوب 
للتمويــل  الجزيــرة  كــة  �ش ســتقوم  حيــث 

تمويــل  وط  بــرش إســامي  تمويــل  بمنــح 
ســهلة وميــرة لهــذه المكاتــب مــن أجــل 
المحاســبة  بمهنــة  االرتقــاء  ي 

�ن المســاعدة 
وزيــادة  القطــاع  هــذا  وتطويــر  والتدقيــق 

. ي
الوطــىن االقتصــاد  ي 

�ن مســاهمته 

ــعداء  ــا س ــري إنن ــر الجاب ــيد عام ــال الس  وق
جمعيــة  مــع  االتفاقيــة  هــذه  بتوقيــع 
وهــي  القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
ي مجــال العمــل 

مــن الجمعيــات الرائــدة �ن
تتمــا�ش مــع  تلــك االتفاقيــة  . وأن  ي

المهــىن

ي دعــم 
كــة الجزيــرة للتمويــل �ن أهــداف �ش

والمتوســطة.  ة  الصغــري كات  والــرش االأفــراد 
ــة  ــا الرامي ــة لجهودن ــة مضاف ــا قيم ــرى فيه ون
إل تقديــم أفضــل خدمــة لعمائنــا وفــق 
ــك  ــة تناســب تطلعاتهــم. وذل تســهيات مالي
ي دعــم القطــاع 

ضمــن توجهــات الدولــة �ن
يُعــد  إذ   ، ي

الوطــىن دوره  وتعزيــز  الخــاص 
النمــو  ة  ن وركــري االقتصــادي  التنــوع  أســاس 
للتمويــل  الجزيــرة  أن  وأكــد  والتطــور. 
ــات  ــى احتياج ــوف ع ــا إل الوق ــعى دائًم تس
ــة  ــات التمويلي ــة المنتج ــري كاف ــاء وتوف العم
ائــح  �ش كل  تخــدم  ي 

الــىت المتخصصــة 
كات. والــرش االأفــراد  مــن  المجتمــع 

ــيد:  ــم الس ــور هاش ــال الدكت ــه ق ــن جهت وم
كــة  �ش مــع  اكــة  الرش بهــذه  جــداً  ن  »نعــرت
الجزيــرة للتمويــل ونثمــن مــا تقدمــه مــن 
ــذه  ــة أن ه ــى ثق ــن ع ــة. ونح ــول تمويلي حل
ن  بــ�ي تلقــى صــدى طيبــاً  االتفاقيــة ســوف 
جــذب  عامــل  وتشــكل  المحاســبة  مكاتــب 
لهــم لتطويــر أنشــطتهم. وتدخــل االتفاقيــة 
ن  ن القانونيــ�ي ضمــن جهــود جمعيــة المحاســب�ي
اتيجية مــع المؤسســات  اكات اســرت ي عقــد �ش

�ن
ورســالة  مجتمعيــاً،  المؤثــرة  كات  والــرش
المحاســبة  بمهنــة  االرتقــاء  ي 

�ن الجمعيــة 
ن  والمراجعــة وتطويرهــا وتأهيــل الممارســ�ي
والممارســات  المعايــري  أفضــل  وفــق  لهــا 
المهنيــة. ونتطلــع إل مزيــد مــن التعــاون 
ــع  ــر ورف ــل تطوي ــن أج ــا م ــا بينن ــر فيم المثم
قطــر،  ي 

�ن ن  والماليــ�ي ن  المحاســب�ي كفــاءات 
حيــث تضــاف هــذه االتفاقيــة إل العديــد 
ي 

الــىت التفاهــم  مــن االتفاقيــات ومذكــرات 
ــات  ــن الجه ــري م ــع الكث ــة م ــا الجمعي أبرمته
ــق  ــبة والتدقي ــب المحاس ــة مكات ــدف خدم به

المهنــة«. ي  ومنتســىب
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ــط  ــا خط ــر لديه ــة قط ــة أن دول ــال أبوغزال ــور ط ــد الدكت ــة: أك ــة ـ أوقي الدوح
جمعيــة  داعيــا  المجــالت،  شــىت  ي 

�ن مســتدامة  نهضــة  لتحقيــق  طموحــة 
المســتجدات  لجنــة لســتقطاب  تشــكيل  اىل  القطريــة  القانونيــة  ن  المحاســب�ي
المحاســبة والتدقيــق  اداء  تطــور  مــا ســينعكس عــى  المحاســبية والعلميــة 

ة المقبلــة. خــال الفــرت

ــى  ــدرة ع ــرش ق ــق أك ــج المدق ــال ان برنام  وق
ال  ا  مشــري والمخالفــات،  االأخطــاء  اكتشــاف 
المحاســبة  معايــري  عــى  مبــىن  نامــج  الرب ان 
ورة ان تكــون  ــاً بــرن ــة، مطالب والتدقيــق الدولي
نامــج المدقــق« تقديــم  ن اهــداف »الرب مــن بــ�ي
القــرار  صنــع  ي 

�ن والخيــارات  احــات  االقرت
ن وضــع المؤسســة الماليــة  االقتصــادي لتحســ�ي
ي 

المهــىن المجتمــع  داعيــا  أعمالهــا  ونتائــج 
ي والــدولي بالتحــول بــأ�ع مــا يمكــن  العــر�ب
نامــج المدقــق«  نســان المدقــق إل »الرب مــن االإ

.2022 أقصــاه  موعــد  ي 
�ن

لــه  نــدوة  خــال  أبوغزالــة  الدكتــور  وقــال 

خطط طموحة لتحقيق نهضة مستدامة في قطر
»البرنامج المدقق« يوسع خيارات القرار االقتصادي

ن  المحاســب�ي نظمتهــا جمعيــة  قطــر  بجامعــة 
ن القطريــة بالتعــاون مــع الجمعيــة  القانونيــ�ي
تحــت  قطــر  بجامعــة  للمحاســبة  العلميــة 
والــذكاء  المحاســبة  »مهنــة  عنــوان: 
كات  ن �ش االصطناعــي« أن المنافســة ســتكون بــ�ي
ومكاتــب التدقيــق عــى جــودة برنامــج المدقــق 
مرحلــة  ي 

�ن القــوى  موقعــه  ســيأخذ  الــذي 
عمليــات  بأجــراء  نهايتهــا  ي 

�ن يقــوم  انتقاليــة 
كات  والــرش المكاتــب  ان  موضحــا  التدقيــق، 
ــج  ــم النتائ ــة بتقدي ــتكون مطالب ــة   س المختص
ماحظاتهــم  مــع  المدقــق  برنامــج  بواســطة 

وتوصياتهــم. واســتنتاجاتهم 

طالل ابو غزالة خالل ندوة نظمتها جمعية المحاسبين:
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قبــل ثاثــة عقــود ومــن عــى  أنــه  أضــاف: 
الــدولي  االتحــاد  مجلــس  عــى  موقعــي 
ن IFAC بنيويــورك ومجلــس اللجنــة  للمحاســب�ي
لنــدن   ASC المحاســبة  لمعايــري  الدوليــة 
المحاســبة  معايــري  أهــداف  بتحــول  طالبــت 
ــرار االقتصــادي وعــدم  ــع الق ــح أداة صن لتصب
ــج  ــالي ونتائ ــداد الوضــع الم ع ــا الإ ــاء بأنه االكتف

االأعمــال، وقــد حققــت ذلــك. 

الذكية  االأدوات 

الثــورة  ي 
�ن نعيــش  االآن  أننــا  أبوغزالــة  وذكــر 

الــذكاء  يحركهــا  والــذي  الرابعــة  الصناعيــة 
الذكيــة  االأدوات  أن  موضحــا  االصطناعــي، 
المقبلــة  الســنوات  خــال  العالــم  ســتقود 
ــاك مخــاوف مــن ان تقــوم هــذه االدوات  وهن
ــل  ــم مقب ــة الن العال ي ــوادر البرش ــال الك بأعم
عــى ثــورة مــن نــوع جديــد لــم تحــدد ابعادهــا 
ــا  ــا الأنه ــدد ابعاده ــن ان نح ــىت االن وال يمك ح
ء جديــد. ي

متدحرجــة كل يــوم يطــرأ فيهــا �ش

ي 
واشــار ال ان مســتقبل تدقيــق الحســابات �ن

تحديــات  يواجــه  االصطناعــي  الــذكاء  عــر 
الــذكي  المدقــق  برنامــج  ان  ال  ة، الفتــا  كثــري
المحاســبة  معايــري  عــى  يحتــوي  نامــج  الرب
ــق  ــراء التدقي ــة اج ــال 30 دقيق ــتطيع خ ويس
ــذه  ــل ه ي تحلي

ــا �ن ي دورن
ــأ�ت ــم ي ــة ث ــنة كامل لس

وضــع  عــن  تقاريــر  ال  والوصــول  النتائــج 
لمؤسســات.  ا

المحاســبية  الثــورة  هــذه  ان  أبوغزالــة  أكــد 
ــيصبح  ــبة وس ــق والمحاس ــى دور المدق ــن تنه ل
المدقــق هــو صانــع لهــذا الجهــاز وســتكون 
ي العالــم مــن يملــك 

كات �ن ن الــرش المنافســة بــ�ي
ــال  ــن خ ــك م ــق وذل ــل للتدقي ــاز االفض الجه
ويقــدم  يصدرهــا  ي 

الــىت المعلومــات  تحليــل 
ــراءات  ــاذ اج ــح باتخ دارة ينص ــاإ ــر ل ــا تقري فيه
فقــط،  وبيانــات  معلومــات  يقــدم  ان  بــدال 
ــو  ــوم ه ــذكي يق ــاز ال ــذا الجه ــال ه ــن خ وم

التوصيــات. واســتخراج  بالتحليــل 

ال  ســيحتاج  المحاســبة  نظــام  ان  واوضــح   

ــل ان  ــرض ب ــن تنق ــا ل ــداً انه ــادة نظــر، مؤك اع
ي 

المخــاوف تــدور حــول مهنــة التدقيــق الــىت
ــذكاء  ي ال

ــة التطــور العالمــي �ن ــاج ال مواكب تحت
االصطناعــي. 

رقمي  تحول 

العالــم  ي 
�ن كات  أربــع �ش أكــرب  أن  إل  وأشــار 

اليــوم مثــل جوجــل وأمــازون اساســها برنامــج 
كمبيوتــر حــىت واصلــت النجــاح والتوســع ال 
ا ال  ان اصبحــت قيمتهــا تريليــون دوالر، مشــري
ي 

اع الرقمــي وليســت �ن ي االخــرت
ــداع �ن قيمــة االب

 . ي
ــىن ــل الروتي العم

ي العالــم 
وقــال أبوغزالــة أول دفاتــر حســابية �ن

مهنــة  أن  أي  بالعــراق  الرافديــن  ي 
�ن كانــت 

ان  ال  ا  مشــري بغــداد،  ي 
�ن ولــدت  المحاســبة 

الحضــارة العربيــة اسســت علومــا وابداعــات 
ع اجدادنــا علــم الفلــك والطــب  فقــد اخــرت

يــاء. ن والفري
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د. هاشم السيد:
تطوير مهنة المحاسبة 

يخدم االقتصاد 

الدوحــة ـ أوقيــة: قــال الدكتــور هاشــم الســيد 
ن  المحاســب�ي جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
تمثــل  المحاســبة  أن  ن  القطريــ�ي ن  القانونيــ�ي
ي 

�ن للمعلومــات  وشــاماً  متكامــا  نظامــا 
الصلــة  وثيقــة  وهــي  االأعمــال  منظمــات 
ــا  ــا أنه ــأة كم ــة للمنش ــة الداخلي ــة االأنظم بكاف
تؤثــر وتتأثــر بالبيئــة الخارجيــة وبذلــك فــإن 
ــبة  ــط المحاس ــى محي ــرأ ع ي تط

ــىت ات ال ــري التغ
كنظــام  المحاســبة  عــى  ورة  بالــرن تؤثــر 
ــية  ــك حساس ــى ذل ــب ع ــا ترت ــات مم للمعلوم
ات التكنولوجيــة االأمــر الــذي  بيئتهــا للمتغــري
مــع  وتفاعلهــا  المحاســبة  تكيــف  يجعــل 
عوامــل  أهــم  مــن  الحديثــة  التكنولوجيــا 
والمنافســة. البقــاء  عــى  والقــدرة  النجــاح 

جمعيــة  نــدوة  افتتــاح  خــال  وأضــاف 
: االهتمــام  ن ن القطريــ�ي ن القانونيــ�ي المحاســب�ي
ــس  ــرآة تعك ــل م ــبة يمث ــة المحاس ــر مهن بتطوي
المجتمــع  مجــاالت  كل  ي 

�ن الحاصــل  التطــور 
فعندمــا تكــون هنــاك مكاتــب محاســبية مهنيــة 
متطــورة فإنهــا ســتكون أكــرش تفاعــا مــع كافــة 
مؤسســات  وتخــدم  االقتصاديــة  الجوانــب 

االأعمــال وتدفــع عجلــة التنميــة.

 واوضــح أنــه وعــى ضــوء االنتشــار الكبــري 
توافــرت  الذكيــة  واالأجهــزة  للحواســيب 
ي 

ــىت ــي وال ــذكاء االصطناع ــبة لل ــروف المناس الظ
شــىت  ي 

�ن وانخراطــه  ازدهــاره  عــى  ســاعدت 
ــى  ــي ع ــذكاء االصطناع ــاعد ال ــاالت ويس المج
ويمنــح  االأعمــال  وحــدات  قــدرات  تعزيــز 
االأمثــل  االســتثمار  عــى  القــدرة  كات  الــرش
وكفــاءة  قيمــة  مــن  يزيــد  حيــث  لمواردهــا 
االأعمــال و�عــة تنفيذهــا كمــا يزيــد مــن عــدد 

ن مــع هــذه االأعمــال بســبب التطــور  المتفاعلــ�ي
مجيــات المتعلقــة بهــا. المســتمر لــاأدوات والرب

ــوم  ــة العل ي مقدم
ي �ن

ــأ�ت ــبة ت ــال ان المحاس وق
بالــذكاء  اً  كثــري تأثــرت  ي 

الــىت والمجــاالت 
التكنولوجــي إل  التطــور  أدى  إذ  االصطناعــي 
ي تكنولوجيــا تجميــع ومعالجــة 

ة �ن طفــرة كبــري
ــات والمعلومــات المحاســبية فلــم  ونــرش البيان
ي 

ــل المحاســب �ن ــة لعم ــة التقليدي تعــد الطريق

المحاسبة “
تأثرت بالذكاء 

االصطناعي

استخدام تقنية “
الذكاء االصطناعي 

أصبح أمرًا حتميًا

طفره كبيرة في “
تجميع ومعالجة 

ونشر البيانات 
المحاسبية

تجميــع االأرقــام واعــداد البيانــات وادخــال 
متخــذي  مســاعدة  ي 

�ن جــدوى  ذات  القيــود 
القــرار عــى انجــاز أعمالهــم فاليــوم نجــد 
تقــوم  االصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــا 
مثــل  المحاســبية  الوظائــف  مــن  بالعديــد 
ــداد  ــق واع ــات التدقي ــم المخاطــر وعملي تقيي
وعمــل  الحســابات  ومراجعــة  ائــب  الرن
ي 

ــىت ــر ال ــداد التقاري ــة واع ــويات المرفي التس
هــذه  كانــت  أن  بعــد  المؤسســة  تخــدم 
للغايــة  طويــا  وقتــا  تســتغرق  العمليــات 

المطلوبــة. والنوعيــة  الدقــة  عــن  فضــا 

الــذكاء  تقنيــة  اســتخدام  إن  وقــال:   
ــه  ــر من ــا ال مف ــراً حتمي ــح أم ــي أصب االصطناع
ــبة إذا أرادوا  ــة المحاس ي مهن ــىب ــى منتس وأن ع
مــع  يتفاعلــوا  أن  المنافســة  ي 

�ن االســتمرار 
هــذه التكنولوجيــا ومعرفــة كيفيــة تعظيــم 
ــم  ــم وتزويده ــاعدة عمائه ــتخدامها لمس اس
ــاعدهم  ــة تس ــليمة و�يع ــال س ــول أعم بحل
ات حــىت  عــى مواجهــة المشــكات والتغيــري
وزيــادة  االأعمــال  بوحــدات  االرتقــاء  يمكــن 
قدرتهــا التنافســية حيــث ان الرعــة والجــودة 

همــا مــن ســمات الــذكاء االصطناعــي.

7     •     AWQIA     •     FEBRUARY 2020 6     •     AWQIA     •     FEBRUARY 2020



»المحاسبين القانونيين« تكرم المتميزين 
في بكالوريوس المحاسبة

ن عــى بكالوريــوس  يــن مــن الحاصلــ�ي ن ن القطريــة حفــاً لتكريــم المتمري ن القانونيــ�ي نظمــت جمعيــة المحاســب�ي
المحاســبة للعــام الــدراسي 2019/2018، مــن جامعــة قطــر وكليــة أحمــد بــن محمــد العســكرية وكليــة 

شــمال الأطلنطــي.

ابــن خلــدون بجامعــة قطــر،  ي قاعــة 
وذلــك �ن

ــس  ــب رئي ــر نائ ــد الخاط ــور خال ــور الدكت وبحض
ــور  ــة، والدكت ــة والمالي داري الجامعــة للشــؤون االإ
جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الســيد  هاشــم 
والدكتــور  القطريــة،  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
العلميــة  الجمعيــة  رئيــس  الجنــدي  ن  ياســ�ي
للمحاســبة وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــن شــهادات  ي ن ــح المتمري ــم من ــث ت والطــاب، حي
ن  ــب�ي ــة المحاس ــل جمعي ــن قب ــا م ــر والهداي التقدي

. ن القانونيــ�ي

ي كلمــة لــه قــال الدكتــور هاشــم الســيد إن 
و�ن

كفاءتــه  ورفــع  وتأهيلــه  بالمحاســب  االهتمــام 
مــن االأمــور االأساســية الازمــة لتطويــر أداء مهنــة 

ي مشــاركتنا 
ــأ�ت ــا ت المحاســبة والمراجعــة، ومــن هن

ــع  ــجاماً م ــبات انس ــذه المناس ــل ه ــا لمث ورعايتن
القطــري  الســوق  تزويــد  ي 

�ن الجمعيــة  رؤيــة 
بالمحاســب المؤهــل تأهيــاً علميــاً وفقــاً الأحــدث 
الجمعيــة  ام  ن الــرت إل  ضافــة  باالإ  ، المعايــري
ــك  ــة. وبذل ــتقبل المهن ــع مس ي صن

ــاهمة �ن بالمس
ــم هــو  ــن هــذا التكري ــي م ــإن المغــزى الحقيق ف
ف  االحتفــاظ بمــا وصــل اليــه الطــاب مــن �ش
وليتبلــور  المســتقبل  ي 

�ن عمــاً  ليتحــول  العلــم 
للمجتمــع. نفعــاً 

ــات  ن والخريج ــ�ي ــم الخريج ــور هاش ــث الدكت وح
المحاســبة،  مجــال  ي 

�ن للعمــل  االلتحــاق  عــى 
الســوق  ي 

�ن المطلوبــة  التخصصــات  مــن  الأنــه 

ة  ي ظــل النهضــة االقتصاديــة الكبــري
القطــري �ن

ي تشــهدها البــاد، مؤكــداً أن الجمعيــة تفتــح 
الــىت

ــب  ــال التدري ــن خ ــاعدتهم م ــم لمس ــا له أبوابه
والتأهيــل.

كلمتــه  ي 
�ن الجنــدي  ن  ياســ�ي الدكتــور  وأعــرب 

ن  ي للخريجــ�ي
خــال الحفــل عــن خالــص التهــا�ن

مهنيــاً  مســتقبا  لهــم  متمنيــاً  والخريجــات، 
اً، مبينــاً أن الجامعــات القطريــة  ن وعمليــاً متمــري
بــداع  باالإ ة  ن متمــري أفــواج  تخريــج  عــى  تعمــل 
امــج  والتفــوق، وأنهــا تركــز عــى الخطــط والرب
العــر  تواكــب  ي 

الــىت المتنوعــة  كاديميــة  االأ
تقنياتــه. وتســتوعب 
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ــات  ــة الجه ــع كاف ــل م ــاون والتواص ــة بالتع ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــة المحاس ــل جمعي اتيجية عم ــرت ــار اس ي إط
�ن

ــر  ــة قط ــارة مؤسس دارة بزي ــس الإ ــس مجل ــيد رئي ــم الس ــور هاش ــام الدكت ــة،  ق كاديمي ــة والأ ــات المهني والمؤسس
بيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع، حيــث عقــد اجتماعــاً مــع الســيد وليــد العبــدهللا المديــر التنفيــذي للشــؤون  للرت
الماليــة، بحضــور الســيد عبدالرحمــن الجميــىي مديــر خدمــات المحاســبة بالمؤسســة والســيد عبــدهللا المنصــوري 

ــة. ــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعي نائ

وجــرى خــال اللقــاء التعريــف بأنشــطة 

بحــث  بجانــب  وبرامجهــا،  الجمعيــة 

الجمعيــة  ن  بــ�ي ك  المشــرت التعــاون  ســبل 

ي هــذا الســياق تــم االتفــاق 
والمؤسســة. و�ن

ك  مشــرت تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  عــى 

ي وتنفيــذ بعــض  ي والتدريــىب
للتعــاون المهــىن

المهنيــة  واالختبــارات  التدريبيــة  امــج  الرب

المؤسســة. داخــل 

وعــرب الدكتــور هاشــم الســيد عــن ســعادته 

بالتعــاون مــع مؤسســة قطــر إذ تُعــد أهــم 

ــة،  ي الدول
ــرة �ن ــة والمؤث ــات الفاعل المؤسس

اكات  ــرش ــن ال ي ضم
ــأ�ت ــك ي اً إل أن ذل ــري مش

ي تســعى الجمعيــة لبنائهــا مــع كافــة 
الــىت

ــر  ــل تطوي ــن أج ــات. م ــات والهيئ المؤسس

ي 
�ن ن  والماليــ�ي ن  المحاســب�ي كفــاءات  ورفــع 

قطــر.

 ومــن جانبــه أعــرب الســيد وليــد العبــدهللا 
الجمعيــة   وفــد  بزيــارة  ســعادته  عــن 
للمؤسســة، منوهــاً أن مؤسســة قطــر تدعــم 
الجميــع.  مــع  وتتعــاون  الجهــات  كافــة 
ن  ــ�ي ــل العاملي ــر وتأهي ــى تطوي ــرص ع وتح
ــهد  ــة ستش ة القادم ــرت ــاف أن الف ــا. وأض به
ــة  ن الجمعي ــ�ي ي التعــاون ب

خطــوات جــادة �ن
ــر  ــب والتطوي ــال التدري ي مج

ــة �ن والمؤسس
المؤهلــة  التدريبيــة  امــج  الرب وخاصــة 

للحصــول عــى الشــهادات المهنيــة.

مجلس اإلدارة في زيارة لمؤسسة قطر
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الجمعية تبحث التعاون المشترك مع شركة قطر للوقود

مجلس اإلدارة يلتقي 
وكيل وزارة الصناعة 

والتجارة

الجمعية تبحث التعاون 
المشترك مع معهد 

الدوحة للدراسات العليا

ــس  ــور هاشــم الســيد، رئيــس مجل عقــد الدكت
ــا  ن اجتماًع ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــة المحاس إدارة جمعي
رئيــس  الحمــادي  عبدالرحمــن  الســيد  مــع 
للوقــود«.  »قطــر  كــة  برش المحاســبة  قســم 
ن  ودار خــال اللقــاء مناقشــة ســبل التعــاون بــ�ي
ك. وأكــد  ن ووضــع آليــة للعمــل المشــرت الجانبــ�ي

قــام الدكتــور هاشــم الســيد، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
ن القطريــة بزيــارة ســعادة الســيد ســلطان  ن القانونيــ�ي المحاســب�ي
بحضــور  وذلــك  والصناعــة،  التجــارة  وزارة  وكيــل  الخاطــر 
دارة  االإ مجلــس  رئيــس  نائــب  المنصــوري  عبــدهللا  الســيد 
دارة والســيد محمــد  ــس االإ ــ�ي عضــو مجل ــم الكبي والســيد غان
ــة  ــن خط ــارة ضم ي الزي

ــأ�ت ــس. وت ــو المجل ــىي عض ــلطان الع س
ي التواصــل مــع مكونــات المجتمــع عــى اختــاف 

الجمعيــة �ن
ــرى  ــة. وج ــة والخاص ــة العام ــات الوطني ــتوياته، والمؤسس مس
ك  ــرت ــاون المش ــم أوارص التع ــى تدعي ــد ع ــاء التأكي ــال اللق خ
امــج  الرب خــال  مــن  والــوزارة  الجمعيــة  ي  منتســىب لخدمــة 
ي توفرهــا الجمعيــة. وثمــن الســيد 

والــدورات التدريبيــة الــىت
ي تقــوم بهــا الجمعيــة، واالأنشــطة 

ســلطان الخاطــر الجهــود الــىت
ي تنفذهــا، معربــا عــن اســتعداد الــوزارة للتعــاون 

امــج الــىت والرب
ــطة  ــذ االأنش ــدورات وتنفي ات وال ــرب ــادل الخ ــة وتب ــع الجمعي م
إل  وتحويلهــا  الوطنيــة  الكــوادر  تطويــر  بهــدف  كة.  المشــرت

طاقــات إبداعيــة تفيــد المجتمــع.

ــح  ي فت
ــة �ن ن القطري ــ�ي ن القانوني ــة المحاســب�ي ــن خطــة جمعي ضم

قــام  العلميــة،  والمعاهــد  الجامعــات  مــع  للتعــاون  آفــاق 
ــد  ــارة معه دارة بزي ــس االإ ــس مجل ــيد رئي ــم الس ــور هاش الدكت
هنــد  الدكتــورة  التقــى  حيــث  العليــا،  للدراســات  الدوحــة 
داريــة والماليــة.  عبدالرحمــن المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون االإ
وأشــاد الدكتــور هاشــم الســيد بالــدور الكبــري الــذي يقــوم بــه 
ــت  ــا أثن ــن جانبه ــات. وم ــوث والدراس ــال البح ي مج

ــد �ن المعه
 ، ن الدكتــورة هنــد المفتــاح عــى أنشــطة جمعيــة المحاســب�ي
 . ي

ي االرتقــاء بمســتوى العمــل المهــىن
ومــا تقــوم بــه مــن جهــود �ن

ات مــع  ــادل الخــرب ــام لتب وأكــدت أن المعهــد عــى اســتعداد ت
ي مجــال التدريــب والبحــوث. وتــم خــال اللقــاء 

الجمعيــة �ن
ــة  ن الجمعي ــ�ي ك ب ــرت ــاون مش ــة تع ــع اتفاقي ــى توقي ــاق ع االتف
ك، عــى أن يُعمــل  والمعهــد لتأطــري مجــاالت التعــاون المشــرت

ــام 2020. ــن ع ــة م ــا بداي به

ــادي عــى اســتعداده  الســيد عبدالرحمــن الحم
لتقديــم كل مــا مــن شــأنه تعزيــز التعــاون مــع 
ــرب  ــا. وأع ــا وغاياته ــق اهدافه ــة لتحقي الجمعي
ي المزيــد مــن التعــاون مســتقباً 

عــن أملــه �ن
ــا.  ــة وخدماته ــن أنشــطة الجمعي واالســتفادة م
الســيد  هاشــم  الدكتــور  اســتعرض  بــدوره 

إنجــازات  الجمعيــة ومــا تحقــق مــن  جهــود 
الخطــط  بجانــب  الســابقة،  ة  الفــرت خــال 
بالعمــل  النهــوض  ســبيل  ي 

�ن المســتقبلية 
ــات  ــة المؤسس ــات كاف ــري احتياج ي وتوف

ــىن المه
امــج التدريبيــة. والهيئــات مــن الرب
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ن القطريــة، بالتعــاون مــع وزارة  ن القانونيــ�ي نظمــت جمعيــة المحاســب�ي
ن  القانونيــ�ي ن  للمحاســب�ي ي  العــر�ب الــدوىلي  والمجمــع  الصناعــة  التجــارة 
بالشــهادات  التعريــف  بعنــوان  نــدوة  أبوغزالــة«،  طــال  »مجموعــة 
المهنيــة المعتمــدة وذلــك بمقــر وزارة التجــارة والصناعــة. وجــاءت هــذه 
ــوم  ــيخ مفه س ن لرت ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــة المحاس ــالة جمعي ــن رس ــدوة ضم الن
ي ســوق العمــل. 

التعليــم المســتمر ومواكبــة المســتجدات العمليــة �ن

ــس  ــس مجل ــيد رئي ــم الس ــور هاش ــح الدكت وافتت
النــدوة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  إدارة 
ــى  ــة ع ــارة والصناع ــوزارة التج ــكر ل ــم الش بتقدي
ــدوة   ــال إن الن ــة. وق ــتمر للجمعي ــم المس دعمه
تعمــل  ي 

الــىت الفعاليــات  سلســلة  ضمــن  ي 
تــأ�ت

االرتقــاء  ســبيل  ي 
�ن تنظيمهــا،  عــى  الجمعيــة 

بمهنــة المحاســبة والتدقيــق لخدمــة االقتصــاد 
كل  عــى  المهنــة  ي  منتســىب وإطــاع   ، ي

الوطــىن
العمــل.  ســوق  ي 

�ن وحديــث  جديــد  هــو  مــا 
العلميــة  لقدراتهــم  تطويــر  مــن  يتطلبــه  ومــا 
ــر  ــة، االأم ــة والمهني ــارات العملي ــا بالمه وتعزيزه
ــه،  ــراط في ــة لانخ ــرش جاهزي ــم أك ــذي يجعله ال
ي  ــىب ــدة تل ــف محاســبية واع والحصــول عــى وظائ

الســوق. ومتطلبــات  المســتقبلية  طموحاتهــم 

العــوري،  ســالم  الســيد  تنــاول  جانبــه  ومــن 
ي  العــر�ب الــدولي  للمجمــع  التنفيــذي  الرئيــس 
الشــهادات  مجموعــة   ، ن القانونيــ�ي ن  للمحاســب�ي
ط  ي يوفرهــا المجمــع وكيفيــة دراســتها و�ش

الــىت
ــا،  ي توفره

ــىت ــة ال ــا والمحــاور العلمي االلتحــاق به
ي 

قانــو�ن ي  عــر�ب دولي  محاســب  شــهادة  وهــي: 
معتمــدIACPA، وشــهادة خبــري المعايــري الدوليــة 
عــداد التقاريــر الماليــة IFRS Expert، وشــهادة  الإ
 IPSAS معتمــد  ي  عــر�ب دولي  إداري  محاســب 
 .CIMA ســامي  االإ التمويــل  وشــهادة   ،Expert
المعتمــدة،  المهنيــة  الشــهادات  أهميــة  وأكــد 

ــكل  ــهم بش ــا، وتس ــأن حامليه ــن ش ــع م ي ترف
ــىت ال

العلميــة  ومهاراتهــم  قدراتهــم  تنميــة  ي 
�ن كبــري 

مجــال  ي 
�ن هــم  غري عــن  هــم  ن وتمري والمهنيــة، 

عــى  الحصــول  ي 
�ن وتســاعدهم  التخصــص، 

ــة.  ــة وإداري ــازات مالي ، وامتي ــرش ــل أك ــرص عم ف

ــئلة  ــوار واالس ــادل الح ــم تب ــدوة ت ــة الن ي نهاي
و�ن

ــم  ــور رغبته ــدى الحض ــد أب ، وق ن ــارك�ي ــع المش م

ي 
ــىت ــع ال ــدوات للمواضي ــذه الن ــل ه ــرار مث ي تك

�ن

والتدقيــق  المحاســبة  مهنــة  ي  منتســىب تهــم 

تخصصهــم. مجــال  ي 
�ن لتســاعدهم 

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمجمع الدولي
»المحاسبين القانونيين« تنظم ندوة 

التعريف بالشهادات المهنية المعتمدة
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»المحاسبين القانونيين« تطرح برنامج 
CIA المدقق الداخلي

ي  التدريــىب نامــج  الرب القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  طرحــت 
.CIA المعتمــد  الداخــىي  المدقــق  شــهادة  عــى  للحصــول 

نــدوة  الجمعيــة  نظمــت  المناســبة  وبهــذه 
وكيفيــة  ومزاياهــا  بالشــهادة  تعريفيــة 
باالختبــار  االلتحــاق  وط  و�ش بهــا  الدراســة 
ي إطــار 

المؤهــل للحصــول عليهــا. وذلــك �ن
امــج  حــرص الجمعيــة عــى توفــري كافــة الرب
المتخصصــة  المهنيــة  التدريبيــة  والــدورات 
المطلوبــة لكافــة الفئــات والجهــات بهــدف 
ي 

�ن ن  للعاملــ�ي ي 
المهــىن بالمســتوى  االرتقــاء 

وقــت  ي 
�ن والخــاص.  العــام  ن  القطاعــ�ي

ــة  ــة وســيلة للدالل أصبحــت الشــهادات المهني
ــاً  ــاً ومهني ــرد علمي ــتوى الف ــى مس ــم ع وللحك
ــد اتخــاذ قــرارات  �ن ســوق العمــل خاصــة عن
ن  وتحســ�ي قيــة  والرت ن  والتعيــ�ي االختيــار 

الوظيفــى. المســتقبل 

حســن  المحــارصن  قــدم  النــدوة  وخــال 
بالشــهادة، موضحــاً  الديــن تعريفــاً  صــاح 
ــا  ــم تصميمه ــة تـ ــة دوليـ ــهادة مهنيـ ــا شـ أنه
الداخلييـــن  ن  المدققــ�ي معهـــد  قبــل  مـــن 

المعتمديــن بالواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة. 
وهـــو الجهـــة الرائــدة فـــي العالـــم لتمكيـــن 
ــي.  ــق الداخلـ ــال التدقيـ ــي مجـ ــن فـ المهنييـ
ي كل دول 

ف بهــا �ن اً إل أن الشــهادة معــرت مشــري
ن  العــام، وتهــدف إل صقــل مهــارات العاملــ�ي
كافــة  ي 

�ن  ، الداخــىي التدقيــق  مجــال  ي 
�ن

كات والجهــات الحكوميــة  المؤسســات والــرش
والجمعيــات  والبنــوك  الحكوميــة  وغــري 
المحاســبة،  ومكاتــب  الرقابيــة  والجهــات 

ــن  ــم وم ي مجاله
ن �ن ــري ــى التم ــاعدتهم ع ومس

ــة  ــا والفــرص الوظيفي ــم ارتفــاع قيمــة المزاي ث
ــث  ــل، حي ــوق العم ــاج س ــراً الحتي ــم، نظ له
ــز  ــم الركائ ــن أه ــىي م ــق الداخ ــرب التدقي يعت
كــة أو مؤسســة الأنــه يمــارس  ي عمــل أي �ش

�ن
الداخليــة.  دارات  االإ كل  ي 

�ن مهامــه 

للحصــول  المرشــحة  الفئــات  أن  وأضــاف 

مــن  عــدداً  تشــمل  الشــهادة  هــذه  عــى 

ي  ي الحقــل المــالي والمحاســىب
ن �ن المتخصصــ�ي

التدقيــق  ومنهــم: مــدراء ورؤســاء أقســام 

 ، ، وموظفــي إدارة التدقيــق الداخــىي الداخــىي

ومــدراء ورؤســاء أقســام وموظفــي مكاتــب 

الجامعــات  وطــاب  والمراجعــة،  التدقيــق 

المحاســبة  بمجــال  الصلــة  ذات  والمعاهــد 

ن بمجــال التدقيــق  والتدقيــق، وكافــة المهتمــ�ي

ــل  ــى تأهي ــول ع ي الحص
ن �ن ــ�ي ــىي الراغب الداخ

وكســب  العمليــة،  تهــم  خرب يوثــق  ي 
مهــىن

واالأســاليب  والمهــارات  واالأدوات  المعرفــة 

ي تمكنهــم مــن أداء مهامهــم 
الــىت الحديثــة 

متطــور  علمــي  ومنهــج  بأســلوب  الوظيفيــة 

فــرص  عــى  الحصــول  ي 
�ن يســاعدهم  بمــا 

ي مجــال عملهــم. 
وظيفيــة أكــرش تقدمــاً �ن
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نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 
في لقاء على 
تلفزيون قطر

برنامــج  عــرب  قطــر،  تلفزيــون  اســتضاف 
نائــب  المنصــوري  عبــدهللا  الســيد  حياتنــا، 
ن  المحاســب�ي جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الحــوار  دار  وقــد  القطريــة.  ن  القانونيــ�ي
إل  تســعى  ومــا  الجمعيــة  أهــداف  حــول 
ــة  ــا الجمعي ي تنظمه

ــىت ــات ال ــه، والفعالي تحقيق
ــم  ــا، وأه ــبق وأن نظمته ي س

ــىت ــرات ال والمؤتم
ــة  ي خدم

ــا �ن ــا ودوره ــوم به ي تق
ــىت ــطة ال االأنش

 ، ي
الوطــىن باالقتصــاد  للنهــوض  المجتمــع 

ــي  ــرش الوع ــبيل ن ي س
ــا �ن ي تبذله

ــىت ــود ال والجه
والتطويــر  والتأهيــل  ي  والمحاســىب ي 

المهــىن
ي تتعــاون 

وأهــم الجهــات والمؤسســات الــىت
ي 

ــىت ــم ال ــرات التفاه ــات ومذك ــا، واالتفاقي معه
امــج التدريبيــة  وقعتهــا والدافــع إليهــا، والرب
ــه،  ــز علي ــا ترتك ــة وم ــة المهني ــة بالتوعي الخاص
الجمعيــة  أبرمتهــا  ي 

الــىت التعــاون  واتفاقيــة 
ــا،  ــدف منه ــل واله ــرة للتموي ــة الجزي ك ــع �ش م
ــبة  ــب المحاس ض مكات ــرت ي تع

ــىت ــات ال والمعوق
لارتقــاء  الوطنيــة  والمبــادرة  الوطنيــة، 
ــذكاء  ــه، وال ــدف إلي ــا ته ــبة وم ــة المحاس بمهن
ه عــى االقتصــاد العالمــي. االصطناعــي و تأثــري

ــن  ــه ضم ــوري إن ــدهللا المنص ــيد عب ــال الس وق
ي 

المهــىن الوعــي  نــرش  ي 
�ن الجمعيــة  رســالة 

ي والتأهيــل والتطويــر، نفذنــا خــال  والمحاســىب
ــج  ــن )44( برنام ــد ع ــا يزي ي م

ــا�ن ــام الم الع
ــا )320(  ــدد المســتفيدين منه ي وكان ع ــىب تدري
الجهــات  مــن  جهــة   )12( يمثلــون  شــخصاً 
بالدولــة.  والخاصــة  العامــة  والمؤسســات 
المحاســبة  حــول  امــج  الرب هــذه  وتركــزت 

والتدقيــق والحوكمــة ومكافحــة غســل االأمــوال 
رهــاب وصياغــة العقــود وتحليــل  وتمويــل االإ
وبجانــب  ات.  والمــؤ�ش الماليــة  القوائــم 
لــدى  يوجــد  التدريبيــة  امــج  والرب الــدورات 
المتخصصــة  امــج  الرب مــن  حزمــة  الجمعيــة 
كافــة  تغطــي  ي 

الــىت المهنيــة  الشــهادات  ي 
�ن

ــق الداخــىي والمحاســب  ــل التدقي ــب مث الجوان
ن  داري المعتمــد وذلــك بهــدف إعــداد مهنيــ�ي االإ
بأيــة  للقيــام  ومســتعدين  المعرفــة  مكتمــىي 

المؤسســات. تطلبهــا  قــد  مهمــة 

مــن  الكثــري  لديهــا  الجمعيــة  أن  وأضــاف 
الدولــة  مؤسســات  مــع  التعــاون  اتفاقيــات 
ــات  ــري االحتياج ــدف توف ــاص به ــاع الخ والقط
المســتوى  الجهــات. وعــى  لهــذه  التدريبيــة 
ــرات تفاهــم  ــات ومذك ــط باتفاقي الخارجــي نرتب
تعزيــزاً  مهنيــة،  ومؤسســات  جمعيــات  مــع 
ــذ برامــج  ــد وتنفي ــا وعق ي بينن ــىب للتعــاون التدري
الشــهادات  عــى  للحصــول  مؤهلــة  تدريبيــة 
ــل  ــارات داخ ــد االختب ــدة وعق ــة المعتم المهني

ــر. ــة قط دول

كــة  مــة مــع �ش وفيمــا يتعلــق باالتفاقيــة المرب
إل  تهــدف  إنهــا  قــال  للتمويــل:  الجزيــرة 
الوطنيــة وتعزيــز  المحاســبة  تمويــل مكاتــب 
وبخصــوص  أعمالهــم.  تنميــة  ي 

�ن قدراتهــم 
أشــار  الجمعيــة  تنظمهــا  ي 

الــىت الفعاليــات 
ــد  ــهد العدي ي ش

ــا�ن ــام الم ــيادته إل أن الع س
إطــار  ي 

�ن وذلــك  والنــدوات  المؤتمــرات  مــن 
تعــوق  ي 

الــىت التحديــات  مواجهــة  جهــود 
ي مهنــة المحاســبة، وإزالــة 

ة التطويــر �ن مســري
ي تمنعهــا مــن مواكبــة مســتوى 

االمعوقــات الــىت
ن الــذي وصلــت  التطــور االقتصــادي المتمــري
إليــه البــاد، ولتحقيــق أهــداف رؤيــة قطــر 
الشــباب  ســيادته  وناشــد   .2030 الوطنيــة 
نهــا  الإ المحاســبة  بمهنــة  االلتحــاق  القطــري 
ي ســوق العمــل، مؤكــداً 

مــن المهــن المطلوبــة �ن
بخصــوص  لهــم  مفتــوح  الجمعيــة  بــاب  أن 
تســاعدهم  تدريبيــة  برامــج  أو  استشــارة  أي 
المحاســبة  مجــال  ي 

�ن ن  والتمــري بــداع  االإ عــى 
والتدقيــق.
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الجمعية تبحث التعاون مع 
 اللجنة األولمبية

ن  ن القانونيــ�ي ي إطــار رســالة جمعيــة المحاســب�ي
�ن

كافــة  مــع  والتواصــل  بالتعــاون  القطريــة 

الهيئــات والمؤسســات، وبحــث ســبل التعــاون 

ي تطلبهــا 
وتوفــري االحتياجــات التدريبيــة الــىت

هاشــم  الدكتــور  قــام  الجهــات،   هــذه 

دارة بزيــارة اللجنــة  الســيد رئيــس مجلــس االإ

اجتماعــاً  عقــد  حيــث  القطريــة،  االأولمبيــة 

ن  ــ�ي ــد البوعين ــم راش ــيد جاس ــعادة الس ــع س م

الســيد  بحضــور  للجنــة.  العــام  ن  االأمــ�ي

عبــدهللا المنصــوري نائــب رئيــس مجلــس إدارة 

اليافعــي مديــر  الجمعيــة، والســيدين خالــد 

إدارة الشــؤون الماليــة ومحمــد المــري رئيــس 

االأولمبيــة.  باللجنــة  الماليــة  الرقابــة   قســم 

بأنشــطة  التعريــف  اللقــاء  خــال  وجــرى 

ي 
الــىت نجــازات  واالإ وبرامجهــا  الجمعيــة 

مــع  الماضيــة  المرحلــة  خــال  شــهدتها 

بجانــب  المســتقبلية،  الخطــط  اســتعرض 

ــة  ن الجمعي ــ�ي ك ب بحــث ســبل التعــاون المشــرت

امــج  والرب االستشــارات  توفــري  ي 
�ن واللجنــة 

اللجنــة.  موظفــي  يحتاجهــا  ي 
الــىت  التدريبيــة 

وعــرب الدكتــور هاشــم الســيد عــن ســعادته 

وأثــىن  االأولمبيــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون 

تقــوم  الــذي  الكبــري  ي 
الوطــىن الــدور  عــى 

قطــر،  ي 
�ن بالرياضــة  النهــوض  ســبيل  ي 

�ن بــه 

اكات  ي ضمــن الــرش
اً إل أن الزيــارة تــأ�ت مشــري

مــع  لتوطيدهــا  الجمعيــة  تســعى  ي 
الــىت

أجــل  مــن  والهيئــات.  المؤسســات  كافــة 

مهنــة  ي  منتســىب كفــاءات  ورفــع  تطويــر 

قطــر. دولــة  ي 
�ن والتدقيــق   المحاســبة 

ن  ــ�ي ــه أعــرب الســيد جاســم البوعين ــن جانب  وم

ــاً  ــة، منوه ــد الجمعي ــارة وف ــعادته بزي ــن س ع

وتأهيــل  تطويــر  عــى  اللجنــة  حــرص  إل 

ة القادمــة  ن بهــا. وأضــاف أن الفــرت العامليــ�ي

ن  بــ�ي التعــاون  ي 
�ن جــادة  خطــوات  ستشــهد 

والتطويــر. التدريــب  مجــال  ي 
�ن ن  الجانبــ�ي
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احصائية العام 2019

الجهات التى تم التعاون معها في مجال التدريب والتطوير

الجهات الموقع معها اتفاقيات تعاون

 عدد البرامج
التدريبية

 عدد الجهات المنفذ
لها البرامج

 عدد المستفدين
من البرامج

 عدد الحضور في
الفعاليات

الفعاليات



انجازات جمعية المحاســبين 
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سجلت 19% ارتفاعًا خالل عام.. مصرف قطر المركزي:
أصول البنوك اإلسالمية تقفز إلى 416 مليار ريال 

ــوك  ــول البن ــزي أن أص ــر المرك ــرف قط ــن م ــادرة ع ــة الص ة الفصلي ــرش ــات الن ــرت بيان ــة: أظه ــة ـ أوقي الدوح
ــار  ــة بـــ 350 ملي ي مقارن

ــا�ن ــمرب الم ــهر ديس ــة ش ــال بنهاي ــار ري ــت 415.75 ملي ــر بلغ ــة قط ي دول
ــامية �ن س الإ

ــنوي.  ــاس س ــى أس ــبة 18.77% ع ــا بنس ــك ارتفاع ــجل بذل ــال، لتس ري

ووفقــا للبيانــات فقــد مثلــت أصــول المصــارف 
26.57%، مــن  ي ديســمرب نحــو 

ســامية �ن االإ
ي 

إجمــالي أصــول البنــوك التجاريــة العاملــة �ن
دولــة قطــر والبالغــة 1564.47 مليــار ريــال 

ــهر. ــس الش بنف

ــول  ــة أص ــت قيم ــة بلغ ة الفصلي ــرش ــاً للن وطبق
ــار  ــاً 376.66 ملي ــامية محلي س ــارف االإ المص
، فيمــا بلغــت  ي

ريــال خــال ديســمرب المــا�ن
قيمــة االأصــول االأجنبيــة 24.67 مليــار ريــال. 
فيمــا ســجلت االحتياطيــات لــدى المصــارف 
نحــو  ي 

المــا�ن ديســمرب  نهايــة  ســامية  االإ
14.41 مليــار ريــال.

المصــارف  ي 
�ن العمــاء  ودائــع  ووصلــت 

244.83 مليــار ريــال تمثــل  ســامية إل  االإ
ي 

جماليــة للودائــع �ن 28.83% مــن القيمــة االإ
ــال. ــار ري ــة 849.15 ملي ــر البالغ ــوك قط بن

ــان  ــة االئتم ــة، أن قيم ة النقدي ــرش ــرت الن وأظه
 288.67 بلغــت  ســامية  االإ المصــارف  ي 

�ن
مليــار ريــال، تشــكل 27.60% مــن إجمــالي 
ــة  ــة العامل ــوك التجاري ي البن

ــان �ن ــم االئتم حج
ي قطــر البالــغ 1045.77 مليــار ريــال.

�ن

المركــزي  قطــر  مــرف  بيانــات  أن  يذكــر 
ي 

أظهــرت أن إجمــالي ودائــع البنــوك ارتفــع �ن
ي بنحــو 18.6 مليــار ريــال 

ديســمرب المــا�ن
 849.2 مســتوى  إل  ليصــل  نوفمــرب  عــن 

ريــال.  مليــار 

فقــد ارتفعــت ودائــع القطــاع الخــاص هامشــياً 
بنحــو367.7  مقارنــة  مليــار   367.8 إل 
، و359.3 مليــار  ي

ي نوفمــرب المــا�ن
مليــار �ن

ــام  ــاع الع ــع القط ــت ودائ ــنة. وارتفع ــل س قب
ــال  ــار ري ــار إل 273.1 ملي ــو 12.9 ملي بنح
نوفمــرب  ي 

�ن ريــال  مليــار   260.2 بـــ  مقارنــة 
وارتفعــت  ســنة،  قبــل  ريــال  مليــار  و282 
ن عــن شــهر نوفمــرب بنحــو  ودائــع غــري المقيمــ�ي
ــت  ــال، وكان ــار ري ــار إل 208.2 ملي 5.7 ملي

169.1 مليــار قبــل ســنة.

التســهيات  نمــت  فقــد  للتقريــر  ووفقــا   
مطــرد،  بشــكل  البنــوك  مــن  الممنوحــة 
 1039.1 إل   2019 ديســمرب  ي 

�ن ووصلــت 
ي 

1026.5 مليــار ريــال �ن مليــار ريــال مــن 
، و940.4 مليــار ريــال قبــل ســنة.  نوفمــرب
العــام  للقطــاع  الممنــوح  االئتمــان  وعــاد 
ي ديســمرب 2019 إل 

قــد عــاد إل االرتفــاع �ن
مســتوى 317.5 مليــار ريــال مــن 303.6 
، و318.7 مليــار  ي

ي نوفمــرب المــا�ن
مليــار �ن

قبــل ســنة. 

واســتقر االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص 
ي ديســمرب 

عنــد مســتوى 646.3 مليــار ريــال �ن
ــه  ، ولكن ــرب ي نوفم

ــار �ن 647.3 ملي ــة بـــ  مقارن
ــار قبــل ســنة وكان  كان أعــى مــن 541.2 ملي
هــو  الخدمــات  لقطــاع  الممنــوح  االئتمــان 
ــاً  ن تقريب ــ�ي ي عام

ــف �ن ــث تضاع ــوا حي االأ�ع نم

االأول  المرتبــة  واحتــل  الحصــار،  بــدء  منــذ 
ي ديســمرب بنحــو 166.3 مليــار ريــال مــن 

�ن
، و117.7 مليــار  ي نوفمــرب

167.2 مليــار �ن
ي ديســمرب 2018.

ريــال �ن

وتراجــع ائتمــان قطــاع العقــارات إل المركــز 
ــة بـــ  ــال مقارن ــار ري ي بقيمــة 147.7 ملي

ــا�ن الث
، و150.2  ي نوفمــرب

147.1 مليــار ريــال �ن
ــنة.  ــل س ــار قب ملي

ي المركــز الثالــث، 
وجــاء ائتمــان قطــاع االأفــراد �ن

ديســمرب  ي 
�ن ريــال  مليــار   137.2 بقيمــة 

 ، ي نوفمــرب
136.3 مليــار ريــال �ن مقارنــة بـــ 

و127.2 مليــار قبــل ســنة.

ــة  ــع بقيم ــز الراب ي المرك
وجــاء قطــاع التجــارة �ن

مليــار   132.8 بـــ  مقارنــة  مليــار   132.1
ــال  ــار ري ، و84 ملي ي

ــا�ن ــرب الم ي نوفم
ــال �ن ري

ــنة.  ــل س قب

ي المركــز 
وتــا ذلــك ائتمــان قطــاع المقاولــون �ن

ديســمرب  ي 
�ن قليــا  انخفاضــه  مــع  الخامــس، 

ي 
ــار �ن ــة بـــ 34.8 ملي ــار، مقارن إل 34.2 ملي

نوفمــرب و35.7 مليــار قبــل ســنة. واســتقر 
عنــد  الســادس  المركــز  ي 

�ن الصناعــة  قطــاع 
17.5 مليــار ريــال. مســتوى 

244.83 مليار ريال “
ودائع العمالء 

بنمو %29 

288.67 مليار ريال “
ائتمان المصارف 

اإلسالمية
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رئيس ديوان المحاسبة يلتقى مشاركين فى اجتماع  أرابوسايأرابوساي

الدوحــة  - أوقيــة:  اجتمــع ســعادة الشــيخ بنــدر بــن محمــد بــن ســعود 
ي 

ن �ن ــارك�ي ــود المش ــاء الوف ــع أعض ــبة ، م ــوان المحاس ــس دي ، رئي ي
ــا�ن آل ث

االجتمــاع الرابــع عــرش للجنــة المعايــري المهنيــة والرقابيــة للمنظمــة 
العربيــة لاأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة )االأرابوســاي(، 

ــبة. ــوان المحاس ــتضافه دي ــذي اس وال

ي اللجنــة بــكل 
حــرن االجتمــاع ممثلــو االأجهــزة العليــا للرقابــة االأعضــاء �ن

ــة  ــة والجمهوري ــة المغربي ــان والمملك ــلطنة عم ــت وس ــة الكوي ــن دول م
االأردنيــة  والمملكــة  العــراق  وجمهوريــة  ن  فلســط�ي ودولــة  التونســية 

ــة. ــام للمنظم ن الع ــ�ي ــل االأم ــة إل ممث ضاف ــمية، باالإ الهاش

ــة  ــذي للمنظم ــس التنفي ــة المجل ــول رئاس ــبة يت ــوان المحاس ــر أن دي يذك
ــة  ــري المهني ــة المعاي أس لجن ــرت ــا ي ة 2019-2022، كم ــرت ــة للف العربي
والرقابيــة وهــي مــن ضمــن اللجــان الفنيــة المنبثقــة عــن المنظمــة، 
ي 

�ن بالمنظمــة  االأعضــاء  االأجهــزة  قــدرات  تعزيــز  عــى  تعمــل  حيــث 
الدوريــة  التحديثــات  مواكبــة  خــال  مــن  المهنيــة  المعايــري  تطبيــق 
اح االأنشــطة  للمعايــري وإعــداد البحــوث والدراســات المتصلــة بهــا، واقــرت
ام بمتطلبــات  ن ن مســتوى االلــرت التدريبيــة والمبــادرات الهادفــة لتحســ�ي
ــن  ــزز م ــذي يع ــر ال ــة، االأم ــال الرقابي ــذ االأعم ي تنفي

ــة �ن ــري المهني المعاي
مصداقيــة التقاريــر الرقابيــة الصــادرة عــن االأجهــزة العليــا للرقابــة.

لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية
ديوان المحاسبة يستضيف 
اجتماعًا لمنظمة األرابوساي

الشــيخ  ســعادة  التقــى  أوقيــة:  ـ  الدوحــة 
ــس  ، رئي ي

ــا�ن ــعود آل ث ــن س ــد ب ــن محم ــدر ب بن
ن  ديــوان المحاســبة ، أعضــاء الوفــود المشــارك�ي
إعــداد  متابعــة  للجنــة  الثالــث  االجتمــاع  ي 

�ن
اتيجي  االســرت للمخطــط  التشــغيلية  الخطــة 
للرقابــة  العليــا  لاأجهــزة  العربيــة  للمنظمــة 
الــذي  )االأرابوســاي(  والمحاســبة  الماليــة 

المحاســبة. ديــوان  يســتضيفه 

آالء  الدكتــورة  االجتمــاع  حــرن  وقــد  هــذا، 
حاتــم كاظــم، نائــب رئيــس ديــوان الرقابــة 
ــل  ــراق، ممث ــة الع ــادي بجمهوري ــة االتح المالي
ورؤســاء  المنظمــة،  لرئيــس  االأول  النائــب 
االأجهــزة  مــن  للمنظمــة  االأساســية  اللجــان 
الكويــت  دولــة  مــن  بــكل  للرقابــة  العليــا 
ن  ضافــة إل ممثــل االأمــ�ي وســلطنة عمــان باالإ

للمنظمــة. العــام 

يُذكــر أن ديــوان المحاســبة يتــول رئاســة لجنــة 
متابعــة إعــداد الخطــة التشــغيلية للمخطــط 
للمنظمــة  رئيســاً  بصفتــه  اتيجي  االســرت
اللجنــة  هــذه  تهــدف  حيــث  العربيــة.. 
والتوصيــات  القــرارات  تنفيــذ  متابعــة  إل 
وأهــداف  االأولويــات،  تحقيــق  صعيــد  عــى 
ن  بــ�ي والتنســيق  اتيجي  االســرت المخطــط 
ــد المشــاريع  ــاكل المنظمــة، وتحدي مختلــف هي
تنفيذهــا. أجــل  مــن  المناســبة  والمبــادرات 
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الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية:

جهود حثيثة لحماية 
النظام المالي القطري

ن بمشــاركة  وناقــش المؤتمــر عــى مــدار يومــ�ي
أنحــاء  مختلــف  مــن  ومتخصصــون  اء  خــرب
العالــم عــددا مــن المحــاور أهمهــا مكافحــة 
الــدولي  واالمتثــال  الماليــة،  الجرائــم 
واالأمــن  الصعيــد،  هــذا  عــى  والتنظيمــي 
المشــبوهة،  المعامــات  ورصــد  ي 

ا�ن الســيرب
غســل  مكافحــة  نمــاذج  تحديــث  وســبل 
ــة بيانــات  االأمــوال والجرائــم الماليــة، وحماي
لتعزيــز  والفــرص  والتحديــات  االمتثــال 

المراســلة. البنــوك  مــع  العاقــات 

رائدة  تجربة 

الجــراح  محمــد  الشــيخ  ســعادة  وأشــاد 
اتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  الصبــاح، 
ي 

الــىت بالنجاحــات  العربيــة،  المصــارف 
مكافحــة  مجــال  ي 

�ن قطــر  دولــة  حققتهــا 
داعيــا  رهــاب،  االإ وتمويــل  االأمــوال  غســل 
ي 

ــة المهمــة �ن إل االســتفادة مــن هــذه التجرب
. لمنطقــة ا

اختيــار  إن  كلمتــه  خــال  ســعادته  وقــال 
ي 

ــأ�ت ــر ي ــذا المؤتم ــتضافة ه ــر الس ــة قط دول
وكفاءتهــا  تهــا  خرب مــن  االســتفادة  بهــدف 
ي مجــال مكافحــة غســل االأمــوال وتمويــل 

�ن
رهــاب. االإ

وأشــار إل إن دولــة قطــر تــدرك المخاطــر 
ــع  ــة وتتمت ــم المالي ــى الجرائ ــب ع ت ي ترت

ــىت ال
ــق  ي تطبي

ــاد �ن ــل الج ــة والعم ــة الدائم باليقظ
ي مكافحــة آفــات 

اتيجية وطنيــة شــاملة �ن اســرت
رهــاب. الفســاد وتبييــض االأمــوال وتمويــل االإ

الجــراح  محمــد  الشــيخ  ســعادة  وأثــىن 
ــر  ي تطوي

ــر �ن ــة قط ــود دول ــى جه ــاح ع الصب
خــال  مــن  شــامل  تنظيمــي  عمــل  إطــار 
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل االأمــوال 
جهودهــا  وكذلــك  رهــاب،  االإ وتمويــل 
الحثيثــة مــن أجــل حمايــة النظــام المــالي 
القطــري بمــا يتوافــق مــع المعايــري الدوليــة، 
والجهــود  اتيجيات  االســرت هــذه  إن  مبينــاً 
از، والواجــب اعتمادهــا  ن تدعــو للفخــر واالعــرت
ــارف  ــاد المص ــات اتح ــرات وأدبي ــن مؤتم ضم

العربيــة.

ن والقوان�ي يعات  الترش

أنظمــة  تمتلــك  قطــر  دولــة  إن  إل  ونــوه 
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــادرة ع ــات ق وسياس
هــذا  ي 

�ن مهمــا  نموذجــا  منهــا  جعــل  مــا 
جــراءات  المجــال، مشــيدا بمــا اتخذتــه مــن االإ
ــا  ــد وخصوص ــف الصع ــى مختل ــري ع والتداب
ذات  ن  والقوانــ�ي يعــات  الترش صعيــد  عــى 

والضوابــط  التعليمــات  وإصــدار  العاقــة 
والمؤسســات  الكيانــات  وتأســيس  الرقابيــة 
المؤسســات  عضويــة  إل  واالنضمــام 
وتوقيــع  المعنيــة  الدوليــة  والمجموعــات 
ــة  ــة المرتبط ــات الدولي ــن االتفاقي ــد م العدي
ــاب  ره ــل االإ ــوال وتموي ــل االأم ــة غس بمكافح
ــا  امه ن ي تعــزز الرت

ــىت جــراءات ال ــن االإ هــا م وغري

الدوحــة ـ أوقيــة: اســتضافت دولــة قطــر مؤتمــر »تحديــات المتثــال ومكافحــة 
ــدوىلي  ــاد ال ــة والتح ــارف العربي ــاد المص ــه اتح ــذي نظم ــة«، ال ــم المالي الجرائ
ــن  ــة م ــاركة نخب ــزي، بمش ــر المرك ــرف قط ــة م ــت رعاي ــرب تح ن الع ــ�ي للمرفي
ــل  ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــة ومكافح ــم المالي ــال الجرائ ي مج

ن �ن ــ�ي ــار المختص كب
ــم. ــف دول العال ــن مختل ــاب م ره الإ

قطر رائدة في “
مكافحة تمويل 
اإلرهاب وغسل 

األموال  
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الصلــة. ذات  الدوليــة  بالمعايــري 

وتطــرق ســعادته إل دور اتحــاد المصــارف 
غســل  مكافحــة  دعــم  مجــال  ي 

�ن العربيــة 
خــال  مــن  رهــاب  االإ وتمويــل  االأمــوال 
والمنتديــات  والنــدوات  المؤتمــرات 
قليميــة  االإ المؤسســات  مــع  بالتعــاون 
اً  مشــري المجــال،  بهــذا  المعنيــة  والدوليــة 
ــن هــذه االأنشــطة  ــ�ي م ــدف الرئي إل إن اله
ــل  ــوال وتموي ــل االأم ــوم غس ــان مفه ــو بي ه
رهــاب وتحديــد آثارهمــا عــى المجتمــع  االإ
والتعريــف باالأحــكام الموضوعيــة والجوانــب 
جراميــة وبيــان أدوار كافــة الجهــات ذات  االإ
ة. ي مواجهــة هــذه االآفــات الخطــري

العاقــة �ن

الجــراح  محمــد  الشــيخ  ســعادة  وقــال 
ــر الرســمية وغــري  ــع التقاري ــاح، إن جمي الصب
الرســمية حــول العالــم تشــري إل أن عمليــات 
ــى  ــري ع ــكل كب ــت بش ــوال تضاعف ــل االأم غس
ي هــذا 

ا �ن ، مشــري ن مــدى العقديــن الســابق�ي

الســياق إل تقريــر لبنــك HSBC قــدر خســائر 
ــة  ــم المالي االقتصــاد العالمــي بســبب الجرائ
العــام  ي 

�ن دوالر  تريليــون   2.1 بحــوالي 
االقتصــاد  منتــدى  قدرهــا  بينمــا   ،2018
دوالر  تريليــون   2.4 بحــوالي  العالمــي 

للعــام نفســه.

وأشــار إل أن الكثــري مــن الدراســات والتقارير 
رهاب  تشــري إل أن غســل االأمــوال وتمويــل االإ
ــن  ــم م ــي بالرغ ــق عالم ــدر قل ــزال مص ــا ت م
والوطنيــة،  قليميــة  واالإ الدوليــة  ن  القوانــ�ي
ــه  ــة ومرفي ــات مالي ــورط مؤسس ــاً إل ت مبين
ي الجرائــم الماليــة، موضحــاً أنــه 

عالميــة �ن
منــذ العــام 2009 وحــىت اليــوم بلغــت 
العقوبــات عــى عــدد مــن هــذه المؤسســات 
ي جرائــم غســل االأمــوال 

بســبب تورطهــا �ن
ــار دوالر. ــوالي 17 ملي ــاب ح ره ــل االإ وتموي

وقــال رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد المصــارف 
ز أظهــر  العربيــة إن اســتبيان تومســون رويــرت
تنفــق  العربيــة  المنطقــة  ي 

�ن كات  الــرش أن 
لمكافحــة  عائداتهــا  أجمــالي  مــن   %3.8
ــة  ــبة مقارن ــى نس ــي أع ــة وه ــم المالي الجرائ

بجميــع مناطــق العالــم االأخــرى.

تتوائــم  أن  ورة  رصن عــى  ســعادته  وأكــد 
االأمــوال  غســل  مخاطــر  إدارة  وتتكامــل 
دارة  ــكىي الإ ــار ال ط ــع االإ ــاب م ره ــل االإ وتموي
ــارف  ــث المص ــا ح ــوك، كم ي البن

ــر �ن المخاط
كيفيــة  ي 

�ن النظــر  عــى  الرقابيــة  والجهــات 

ــامة  ــى س ــاظ ع ن الحف ــ�ي ــوازن ب ــق الت تحقي
ــكار  ــر االبت ي وتطوي

ــر�ن ــام الم ــة النظ ومتان
. ي

والمــر�ن المــالي  ن  القطاعــ�ي ي 
�ن

المقاربــة  هــذه  شــأن  مــن  أن  وأضــاف 
ــارف  ــة المص ــامة ومتان ــز س ــة تعزي المتوازن
المســتهلك  وحمايــة  المــالي  واالســتقرار 
يعــات  والترش ن  للقوانــ�ي االمتثــال  وتعزيــز 
ن مكافحــة  ــ�ي ــك قوان ي ذل

ــا �ن ــا بم المعمــول به
ــن دون  ــاب م ره ــل االإ ــوال وتموي ــل االأم غس
الخدمــات  ي 

�ن النافعــة  باالبتــكارات  ار  رصن االإ
تســتهدف  ي 

الــىت تلــك  وخاصــة  الماليــة 
. المــالي الشــمول 

حثيثة  جهود 

ومــن جانبــه قــال ســعادة الشــيخ محمــد 
ــرف  ــظ م ــب محاف ، نائ ي

ــا�ن ــد آل ث ــن حم ب
الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  المركــزي،  قطــر 
رهــاب،  ــل االإ لمكافحــة غســل االأمــوال وتموي
كافــة  بمراجعــة  قامــت  قطــر  دولــة  إن 
غســل  بمكافحــة  الصلــة  ذات  يعــات  الترش
ــع  ــق م ــا يتواف رهــاب بم ــل االإ ــوال وتموي االأم
المعايــري الدوليــة الصــادرة عــن مجموعــة 
الســياق  هــذا  ي 

�ن ا  مشــري  ، المــالي العمــل 
إل صــدور قانــون مكافحــة غســل االأمــوال 
رهــاب رقــم 20 لســنة 2019،  وتمويــل االإ
ليحــل محــل القانــون الســابق رقــم 4 لســنة 
مكافحــة  قانــون  وكذلــك صــدور   ،2010
ليحــل   2019 27 لســنة  رهــاب رقــم  االإ
لســنة   3 رقــم  الســابق  القانــون  محــل 

.2004

الجلســة  ي 
�ن كلمتــه  خــال  ســعادته  وأكــد 

االمتثــال  »تحديــات  بمؤتمــر  االفتتاحيــة 
ام  ن الــرت عــى  الماليــة«  الجرائــم  ومكافحــة 
العمــل  مجموعــة  بتوصيــات  قطــر  دولــة 
حــدى  ة االإ ــا�ش ــج المب ن والنتائ المــالي االأربعــ�ي
ي مجموعــة 

�ن بصفتهــا عضــوا  وذلــك  عــرش 
العمــل المــالي )فاتــف( ومجموعــة العمــل 
وشــمال  االأوســط  ق  الــرش لمنطقــة  المــالي 

استراتيجية “
وطنية شاملة 
لمكافحة آفات 

الفساد  
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خــال  ومــن  فاتــف(،  )المينــا  إفريقيــا 
لــدول  التعــاون  مجلــس  ي 

�ن عضويتهــا 
ــر  ــة قط اً إل أن دول ــري ــة، مش ــج العربي الخلي
عــدد  عــى  الازمــة  التعديــات  أدخلــت 
ن ذات الصلــة بمكافحــة غســل  مــن القوانــ�ي
ي تســاهم 

رهــاب والــىت االأمــوال وتمويــل االإ
يعيــة  الترش الممارســات  أفضــل  وضــع  ي 

�ن
متكاملــة. لمنظومــة 

وعــى صعيــد التحديــات العالميــة المرتبطــة 
الشــيخ  ســعادة  لفــت  الماليــة،  بالجرائــم 
التطــور  إل  ي 

ثــا�ن آل  حمــد  بــن  محمــد 
التكنولوجيــا  قطــاع  شــهده  الــذي  الكبــري 

ــذا  ــداً أن ه ــن، مؤك ي ــن االأخري ــال العقدي خ
ــر  ــن المخاط ــد م ــه العدي ــب مع ــور جل التط
الجريمــة  معــه  فتطــورت  والتحديــات، 
ارتكابهــا  أســاليب  وتنوعــت  وتعــددت 
مــن  التكنولوجيــا  أتاحتــه  ممــا  مســتفيدة 

ومتطــورة. متعــددة  وســائل 

الماليــة  الجرائــم  أن  ســعادته  وأوضــح 
بمختلــف أنواعهــا وأســاليب ارتكابهــا شــهدت 

وتنــوع  المجتمعــات  تطــور  مــع  تطــورا 
المختلفــة،  القطاعــات  لخدمــة  المنتجــات 
ــاد  ــى االقتص ة ع ــا�ش ــا المب اته ــا إل تأثري الفت

. المــالي واالســتقرار 

قطــر  مــرف  محافــظ  نائــب  وشــدد 
ورة توحيــد الجهــود مــن  المركــزي عــى رصن
أجــل مواجهــة هــذه الجرائــم ومحاربتهــا، 
كمــا حــث المؤسســات الماليــة عــى فهــم 
أنواعهــا  بكافــة  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر 
ــا  ي مكافحته

ــة �ن ــة الواجب ــق العناي وعــى تطبي
ي ابتــكارات 

وفقــا الأفضــل الممارســات وتبــىن
الشــمول  وتعزيــز  الماليــة  التكنولوجيــا 

. المــالي

ــق  ــات تضــع عــى عات وأكــد أن هــذه التحدي
ثقيــا  عبئــا  افيــة  �ش واالإ الرقابيــة  الجهــات 
لمواجهتهــا وخفــض المخاطــر والحــد مــن 
ي 

�ن الفتــا  ونيــة،  لكرت واالإ الماليــة  الجرائــم 
كافــة  ومســؤولية  دور  إل  ذاتــه  الوقــت 
الــدول  جميــع  ي 

�ن والجهــات  القطاعــات 
إل  ضافــة  باالإ المخاطــر،  هــذه  لمواجهــة 
المنظمــات  ي 

�ن ممثلــة  الدوليــة  الجهــود 
المختصــة. والهيئــات 

وأشــاد نائــب محافــظ مــرف قطــر المركــزي 
لجهــود  العربيــة  المصــارف  اتحــاد  بدعــم 
البنــوك المركزيــة ومؤسســات النقــد العربيــة 
محاربــة  ومنهــا  المجــاالت،  مــن  عــدد  ي 

�ن
ي الوقــت ذاتــه 

الجرائــم الماليــة، منوهــا �ن
باالأنشــطة الهادفــة مثــل المؤتمــرات وورش 

الشيخ محمد بن “
حمد: نلتزم بالمعايير 

الدولية لمجموعة 
العمل المالي

ي 
ــاد �ن ــا االتح ي يقيمه

ــىت ــدوات ال ــل والن العم
جانــب  إل  العربيــة،  العواصــم  مختلــف 
ي تطويــر الخدمــات 

التدريــب والمســاهمة �ن
المرفيــة.

التعاون تعزيز 

ي،  وبــدوره قــال الدكتــور محمــد بعاصــري
ــس  ــابقا، رئي ــان س ــرف لبن ــم م ــب حاك نائ
ي  العــر�ب الخــاص  القطــاع  حــوار  مبــادرة 
الجلســة  خــال  لــه  كلمــة  ي 

�ن  ، االأمريــ�ي
ي قطــع شــوطا  االفتتاحيــة، إن العالــم العــر�ب
والتنظيمــي  يعــي  الترش ن  المجالــ�ي ي 

�ن ا  كبــري
فيمــا يتعلــق بمواجهــة ومكافحــة الجرائــم 
الجهــود  مســتوى  عنــد  ليكــون  الماليــة، 

الدوليــة.

ــل  ــة مح ــم المالي ــوع الجرائ ــاف أن موض أض
ــق  ــا يتعل ــع، الســيما م ــم أجم ــام العال اهتم
ــاب،  ره ــل االإ ــوال وتموي ــل االأم ــم غس بجرائ
همــا  ن اعترب ي الوقــت ذاتــه إل قضيتــ�ي

منبهــا �ن
عالــم  ي 

�ن ة  المهمــة والخطــري القضايــا  مــن 
ــاد  انية والفس ــيرب ــم الس ــا الجرائ ــوم وهم الي

. ــالي الم

ورة توحيــد الجهــود  ي عــى رصن وأكــد بعاصــري
كة لمواجهــة الفســاد بمختلــف صــوره  المشــرت
وأنواعــه، كمــا حــث عــى تعزيــز التعــاون 
ــع  ــى تتب ــدرة ع ــا الق ي لديه

ــىت ــدول ال ــع ال م
الواليــات  مثــل  المــالي  الفســاد  صــور 

االأمريكيــة. المتحــدة 
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البرنامج: أهداف 
يهــدف البرنامج التدريبي إلى:

غســل  9 مفهــوم  علــى  التعــرف 
ل ا مــو أل ا

نظــام  9 لضمــان  الالزمــة  الهيكليــة 
األمــوال غســل  لمكافحــة  فعــال 

علــى  9 يتيعــن  التــي  التدابيــر 
واألعمــال  الماليــة  المؤسســات 
اتخاذهــا  الماليــة  غيــر  والمهــن 

األمــوال غســل  لمنــع 

العمليــات  9 عــن  اإلبــالغ  آليــات 
وااللبتــزام فيهــا  المشــتبه 

وصالحياتهــا  9 المختصــة  الســلطات 
ومواردهــا

شهادة األخصـــــــــائي 
المعتمــد في مكافحة 
ــل األمــــــــوال غســـــــ

35عــدد األيام:  5 أيام لغــة البرنامــج :  العربية أو االنجليزيةعدد الساعات: 

البرنامج: محاور 
مخاطر وطرق غســل األموال �

لمكافحــة  � الدوليــة  المعاييــر 
األمــوال غســل 

برامج مكافحة غســل االموال �

إجراء ودعــم عملية التحقيق �

الفئة المســتهدفة:
المهنيــون العاملون فــي مجال مكافحة  �

غسل األموال

كافــة الموظفيــن العاملين في البنوك  �
المالية والمؤسسات 

موظفــو ومديرو اإللتزام �

جمعيــة األخصائييــن المعتمدين في مكافحة غســل 
األموال )ACAMS( بالواليــات المتحدة األمريكية

التكلفــة المالية: -الجهة المانحة للشــهادة:

ريــال   9,500
قطري شــاملة رسوم اإلختبار

QCPA @qcpa2018@ qcpa2018

Tel: +974 44412284   Mobile: +974 50440980
 Email: info@qcpa.org.qa



تحالف عالمي لشركات المحاسبة:

الشركات متعددة التخصصات 
توفر تدقيق عالي الجودة  

تحالــف  أكتشــف  أوقيــة:  ـ  الدوحــة 
أن  المحاســبة  كات  لــرش عالمــي 
ي تقــدم خدمــات متعلقــة 

كات الــىت الــرش
متعلقــة  غــري  وخدمــات  بالتدقيــق 
بالتدقيــق لديهــا قــدرة أفضــل عــى 

وقــوي. موثــوق  تأكيــد  تقديــم 

ه  نــرش الــذي  التقريــر  ويقــدم 
اليا  اســرت ي 

�ن ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
ن  المحاســب�ي ورابطــة  ونيوزيلنــدا، 

واالتحــاد  المعتمديــن،  ن  القانونيــ�ي
دامغــاً  دليــاً  ن  للمحاســب�ي الــدولي 
متعــددة  كات  الــرش وجــود  أن  عــى 
كبــري  نظــام  ضمــن  التخصصــات 
عــن  التقاريــر  عــداد  الإ ومتطــور 
االحتياجــات  أحــد  ي  يلــىب كات  الــرش

الســوق. ي 
�ن الهامــة 

ــن  ــر ع ــوه التقري ــت ين ــس الوق ي نف
و�ن

ي تطــورت 
كيفيــة قيــام القواعــد الــىت

ن  الماضيــ�ي العقديــن  مــدار  عــى 
كات  ــرش ــة ب ــف المخاطــر المتعلق بتخفي
ي تقــدم خدمــات غــري 

التدقيــق الــىت
عمــاء  لبعــض  بالتدقيــق  متعلقــة 

لتدقيــق. ا

جــاء  الــذي  التقريــر  ويســتخلص 
كات  ــرش ي ال

ــق �ن ــوان، جــودة التدقي بعن
مــن  نتائجــه  التخصصــات،  متعــددة 
كاديميــة الرائــدة، ورؤى  المؤلفــات االأ
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ــة  اء السياســة، والدراســة المتعمق خــرب
جميــع  مــن  ن  المنظمــ�ي إدارة  لكيفيــة 

للمخاطــر. العالــم  أنحــاء 

المســاهمة  إل  التقريــر  ويهــدف 
ي النقــاش العالمــي حــول 

بشــكل بنــاًء �ن
متعــددة  كات  الــرش أعمــال  نمــوذج 
ن الذيــن  التخصصــات وحــول المدققــ�ي
متعلقــة  غــري  خدمــات  يقدمــون 
أن  إل  التقريــر  ويشــري  بالتدقيــق. 
الجــودة  عاليــة  التدقيــق  عمليــات 
المهــارات  مــن  »قاعــدة  تتطلــب 

. » لمتنوعــة ا

نمــوذج  أن  التقريــر  وأضــاف 
أحــد  هــو  المتنوعــة  التخصصــات 
المهــارات  تطويــر  آليــات  أفضــل 
ن لتقديــم  ات واالتســاق الازمــ�ي والخــرب
ــوع  ــا الموض ــودة. أم ــالي الج ــق ع تدقي
تقديــم  وهــو  تحديــداً  كــرش  االأ
بالتدقيــق  المتعلقــة  غــري  الخدمــات 
ــكاد  ــح ال ي ــد أصب ــق فق ــاء التدقي لعم

يــدرك.

ويشــري التقريــر إل أنــه مــا تــزال هنــاك 
مخــاوف بشــأن المســاس باالســتقالية، 
ي تمنــع 

رغــم القواعــد الصارمــة الــىت
ــك  كات لتل ــرش ــم ال ــن تقدي ــد م أو تح
الخدمــات لعمــاء التدقيــق. فعــادة 
ســمح  ي 

الــىت الخدمــات  تكــون  مــا 
بتقديمهــا خدمــات مكملــة للتدقيــق، 
التهديــدات  تفــادي  يمكــن  وبالتــالي 
ي تمــس االســتقالية بكفــاءة، إال 

الــىت
أنــه يصعــب تقديــم إثبــات للعامــة 
عــى أن التعــارض المتصــور للمصالــح 

ــم. ــكل مائ ــر بش ــد أدي ق

تلــك  دراســة  ي 
�ن االســتمرار  ومــع 

إل  االشــارة  المهــم  فمــن  المســألة، 
ــة  ــذه الورق ي ه

ــور �ن ــل المذك أن الدلي
دخــال  يدعــو للتســاؤل حــول الحاجــة الإ
ــد  ــاملة ق ة وش ــري ــة كب ات تنظيمي ــري تغ
يكــون لهــا تبعــات غــري مقصــودة عــى 

جــودة التدقيــق.

الغالبيــة  أن  إل  التقريــر  ويشــري 
المتحصلــة  الرســوم  مــن  العظمــى 
ــم الخدمــات غــري المتعلقــة  عــن تقدي
ي حقيقــة االأمــر مــن 

للتدقيــق تتحقــق �ن
كات  ــن تقــدم لهــم الــرش العمــاء الذي

خدمــات تدقيــق.

وقالــت ماجــي ماكغــي، مديــر تنفيــذي 
ن  المحاســب�ي رابطــة  ي 

�ن الحوكمــة، 
نرحــب  المعتمديــن:  ن  القانونيــ�ي
المســائل  تلــك  حــول  قــوي  بنقــاش 
محتفظــة  شــك  بــا  ســتظل  ي 

الــىت
وبالنســبة  للمهنــة  بالنســبة  بأهميتهــا 
ونشــجع  السياســات،  لواضعــي 
ي عــى تلــك 

عــى إقامــة حــوار مبــىن
. ئــق لحقا ا

ن  المحاســب�ي رابطــة  ويــر  أضافــت: 
ــذا  ــرش ه ــن أن تن ن المعتمدي ــ�ي القانوني
مــن  زمائنــا  مــع  بالتعــاون  التقريــر 
اليا  اســرت مــن  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
الــدولي  االتحــاد  ومــن  ونيوزيلنــدا 
مثــال  أحــدث  فهــذا   . ن للمحاســب�ي
ي يقدمهــا تحالفنــا 

عــى الفائــدة الــىت
عــى  وكذلــك  وطالبنــا،  الأعضائنــا 
ي يحققهــا تحالفنــا عــى 

الفائــدة الــىت
ــة  ــبة والمصلح ــة المحاس ــتوى مهن مس

العامــة.

إعــداد  قائــد  غنــدار،  أمــري  ورصح 
مجموعــة  ي 

�ن والتأكيــد  التقاريــر 

اليا  اســرت مــن  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
ونيوزيلنــدا، بــأن: أســاس التخصصــات 
ــق هــو مــن  كات التدقي ــرش المتعــددة ل
ــودة  ي ج

ــاهم �ن ي تس
ــىت ــوة ال ــاط الق نق

تســتمر  أن  يجــب  ولكــن  التدقيــق، 
المســتوى  عــى  والمهنــة  كات  الــرش
اهــة  ن الرن ثقافــة  ترســيخ  ي 

�ن االأوســع 
الحوكمــة،  خــال  مــن  وإثباتهــا 
أخاقياتنــا  خــال  ومــن  والشــفافية، 

ساســية. االأ

الراســخة  القواعــد  تطــورت  أضــاف: 
العقديــن  مــدار  عــى  لاســتقالية 
ن لتفــادي المخاطــر الحقيقيــة  الماضيــ�ي
ــج عــن تضــارب  ي تنت

ــىت أو المتصــورة ال
كات التدقيــق  المصالــح فيمــا يخــص �ش
متعلقــة  غــري  خدمــات  تقــدم  ي 

الــىت
ي هــذا 

بالتدقيــق، وينبغــي االســتمرار �ن
العامــة  توقعــات  لمواكبــة  التطويــر 

الجديــدة. والتحديــات 

 ، دانــ�ي ن  كيفــ�ي وقــال  هــذا 
الــدولي  لاتحــاد  التنفيــذي  المديــر 
جــودة  حــول  االأســئلة   : ن للمحاســب�ي
والتنافــس  واالســتقالية  التدقيــق 
ــي  ــن ينبغ ــرح، ولك ــتحق الط ــا تس دائم
الســتنتاجات.  التوصــل  ي 

�ن نــرع  أال 
كات  فدراســات الجــدوى لنمــوذج الــرش
متعــددة التخصصــات هــي دراســات 
قويــة وهنــاك دليــل هــام يدعــم هــذا 
للحقائــق  وفقــا  فلنعمــل  النمــوذج. 
أفضــل  لتحقيــق  طريقنــا  ي 

�ن ونحــن 
العامــة. المصلحــة  خدمــة 
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:)IFAC( في تقرير لالتحاد الدولي للمحاسبين

دعم قوي لتبني المعايير 
الدولية للمحاسبة

باليــوم  احتفــاال  أوقيــة:  ـ  الدوحــة 
، أصــدر االتحــاد الــدولي  العالمــي للمعايــري
يوضــح  تقريــرا جديــداً   )  IFAC( ن  للمحاســب�ي
وتنفيــذ  ي 

تبــىن يتــم  وأيــن  كيــف  بالتفصيــل 
ي تركــز عــى 

معايــري المحاســبة الدوليــة الــىت
ــم،  ــات، والتعلي ــد، واالأخاقي ــق والتأكي التدقي
ن العــام والخــاص عــى  ومحاســبة القطاعــ�ي

. الــدولي المســتوى 

االتحــاد  ي 
�ن واالأعضــاء  المنظمــات  وتمتلــك 

عمليــة  ي 
�ن فعــال  دور  ن  للمحاســب�ي الــدولي 

ــا أدى إل الدفــع  ــري وتنفيذهــا مم ي المعاي
ــىن تب

بمزيــد مــن النمــو االقتصــادي واالســتقرار.

ــرش  ــات أك ــمل بيان ــذي يش ــر، ال ــر التقري ويُظه
مهنــة  منظمــات  مــن  منظمــة   170 مــن 
ي 

�ن االأعضــاء  المنظمــات  وهــي  المحاســبة 
ن الــدولي أن هنــاك دعمــاً  اتحــاد المحاســب�ي
الدوليــة  المعايــري  ي 

لتبــىن ومســتمراً  قويــاً 
ي تشــارك 

ــىت ي المجــاالت ال
وتنفيذهــا، خاصــة �ن

ي 
�ن االتحــاد  ي 

�ن االأعضــاء  المنظمــات  فيهــا 
لنهايتهــا. بدايتهــا  مــن  العمليــة 

المعايــري الدوليةَ 

كشــف تقريــر الحالــة العالمــي لعــام 2019 
: عمــا يــىي

ي ُفحصــت 
ـ 90 %مــن دوائــر االختصــاص الــىت

للتدقيــق،  الدوليــة  المعايــري  تســتخدم 
ــة،  ــر المالي ــداد التقاري ع ــة الإ ــري الدولي والمعاي
ن  للمحاســب�ي ي 

االأخــا�ت الســلوك  وقواعــد 
 . ن لمهنيــ�ي ا

ي ُفحصــت 
ـ 80 %مــن دوائــر االختصــاص الــىت

لديهــا آليــات متابعــة وإنفــاذ للتأكيــد عــى 

الجــودة والتحقيــق واالنضبــاط.

ي االتحــاد 
ـ %76 مــن المنظمــات االأعضــاء �ن

ن مــن  ن لديهــا مســتوى معــ�ي الــدولي للمحاســب�ي
ــة  ــري الدولي ي المعاي

ــىن ــمح بتب ــات يس الصاحي
ــات. ــل الممارس وأفض

الــدولي  االتحــاد  ي 
�ن االأعضــاء  للمنظمــات  ـ 

عــى  التأكيــد  ي 
�ن فعــال  دور  ن  للمحاســب�ي

التنفيــذ عــالي الجــودة للمعايــري مــن خــال 
 ، ي

الفــىن والدعــم  والتوعيــة،  ويــج،  الرت
نفــاذ. واالإ والتدريــب  جمــة،  والرت

ــخ الهــام  ــر الضــوء عــى التاري ويســلط التقري
ي المعايــري وتنفيذهــا وهــي عمليــة 

لكيفيــة تبــىن
قــد تكــون عــى نفــس مســتوى تعقيــد إعــداد 

. ــري المعاي

التنفيــذي  المديــر   ، دانــ�ي ن  لكيفــ�ي وقــال 
لعــدم  نظــرا   : ن للمحاســب�ي الــدولي  لاتحــاد 
ي 

ط عــى الــدول تبىن ن دوليــة تشــرت وجــود قوانــ�ي
أهميــة  فهنــاك  الدوليــة،  المعايــري  وتنفيــذ 
المنظمــات  تقدمــه  الــذي  للدعــم  ة  كبــري
ن  للمحاســب�ي الــدولي  االتحــاد  ي 

�ن االأعضــاء 
لهــذه االأهــداف المزدوجــة ً لتحقيــق التقــدم. 
أضــاف: يدعــم هــذا التقريــر الجديــد أثــر 
لغــة  وخلــق  الشــفافية  تعزيــز  ي 

�ن المعايــري 
ماليــة  معلومــات  عــى  للحصــول  كة  مشــرت

الجــودة. عاليــة 

ي  ووفقــاً للتقريــر الجديــد، هنــاك توجــه إيجــا�ب
ي االأماكــن 

نحــو اســتخدام المعايــري الدوليــة �ن
االأعضــاء  المنظمــات  فيهــا  تتمتــع  ي 

الــىت
ببعــض  ن  للمحاســب�ي الــدولي  االتحــاد  ي 

�ن
ــع  ــص وض ــا يخ ــل فيم ق ــى االأ ــات ع الصاحي

التنظيميــة.  والبيئــة  المعايــري 

للحصــول  حاجــة  فهنــاك  ذلــك،  ومــع 
معنيــة  أطــراف  مــن  ي 

إضــا�ن دعــم  عــى 
ن  الدوليــ�ي السياســة  صنــاع  مــن  متعــددة 
ــادة  ــى الق ــاوة ع ــة، ع ــات التنظيمي والمنظم
كاديميــة،  االأ والمؤسســات  الحكومــات،  مــن 
ي 

واالأعمــال، وذلــك لتوســيع قاعــدة نجــاح تبــىن
المعايــري مــن خــال خلــق الظــروف المائمــة 

. للتنفيــذ

ــة  ــري الدولي ــت المعاي : قطع ــ�ي ــاف دان  وأض
شــوطا كبــري منــذ عــام 2000 حيــث لــم 
عــى  للمعايــري  يذكــر  ي 

تبــىن هنــاك  يكــن 
أنــه  ورغــم  آنــذاك.  العالمــي   ً المســتوى 
ــاز،  نج ــر االإ ــذي ينتظ ــد ال ــا المزي ــاك دائم هن
ي االتحــاد الــدولي 

ً فــإن المنظمــات االأعضــاء �ن
ي ضمــان 

�ن دورا محوريــاً  تلعــب  ن  للمحاســب�ي
ي الناجــح للمعايــري المحاســبية الدوليــة، 

التبــىن
عــى  المطــاف  نهايــة  ي 

�ن ستســاعد  ي 
والــىت

وعــى  مســتدام  اقتصــادي  بنمــو  النهــوض 
ــاص  ــر االختص ي دوائ

ــال �ن ــوق الم ــتقرارا س اس
 . ي تتبــىن تلــك المعايــري

الــىت

التقرير   عن 

المعايــري الدوليــة: تــم الحصــول عــى بيانــات 
ــة العالمــي لعــام 2019  تقريــر وضــع الحال
ــدولي  ــاد ال ــاء االتح ــال أعض ــج امتث ــن برنام م
مــن   173 البيانــات  وتناولــت   ، ن للمحاســب�ي
ي االتحــاد و130 دائــرة 

المنظمــات االأعضــاء �ن
ــات. ــك المنظم ــا تل ــل به ــاص تعم اختص

ــص  ــا يخ ــاس فيم ــط االأس ــر خ ــم التقري ويرس
ــري الدوليــة وتنفيذهــا ويكتشــف  ي المعاي

تبــىن
الممارســات  الأفضــل  ي  يجــا�ب االإ التأثــري 
ــاد  ي االتح

ــاء �ن ــات االأعض ــبية وللمنظم المحاس
. ن للمحاســب�ي الــدولي 
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الدكتور طالل أبوغزاله: 

إصدار أحدث نسخة 
إلعداد التقارير المالية   

الوحيــدة  الرســمية  النســخة  هــذه  وتعتــرب 

ــمية  ــات الرس ــد للبيان ــص الموح ــة للن المطبوع

المحاســبة  معايــري  مجلــس  عــن  الصــادرة 

مــن  جمــة  والمرت صــدرت،  حســبما  الدوليــة 

ن  القانونيــ�ي ن  للمحاســب�ي الســعودية  الهيئــة 

.SOCPA

أهــم  أبوغزالــه  الدكتــور  واســتعرض 

 2019 نســخة  احتوتهــا  ي 
الــىت التعديــات 

وأهمهــا:  تعديــل معيــار المحاســبة الــدولي 

المنشــآت  تحديــد  كيفيــة  حيــث  مــن   19
لمصاريــف المعاشــات التقاعديــة عنــد حــدوث 

ــض أو تســوية  ــل أو تخفي ــري – ســواء تعدي تغي

ــة،  ي الخطــة المحــددة للمعاشــات التقاعدي
– �ن

مســاعدة  بهــدف  االأعمــال  تعريــف  تعديــل 

ينبغــي  كان  إذا  مــا  تحديــد  عــى  المنشــآت 

محاســبة المعامــات باعتبارهــا اندمــاج أعمــال 

أصــول. اســتماك  باعتبارهــا  أم 

ــاري  ــى معي ــل ع ــملت التعدي ــا ش ــاف: كم أض

ــف  ــى تعري ــاء ع ــدولي 1، 8، بن ــبة ال المحاس

إل  أدى  الــذي  االأمــر  النســبية،  االأهميــة 

ــري الأخــرى.و•  ــل عــى عــدد مــن المعاي التعدي

تعديــات عــى إطــار مفاهيــم إعــداد التقاريــر 

الماليــة بإدخــال تعريفــات ُمحدثــة لاأصــول 

دراج االأصــول  امــات ومعيــاراً محدثــاً الإ ن وااللرت

وعــى  الماليــة،  البيانــات  ي 
�ن امــات  ن وااللرت

إل  أضيفــت  جديــدة  وإرشــادات  مفاهيــم 

ي 
عــدة موضوعــات تشــمل:   القيــاس، بمــا �ن

ــد  ــا عن ي ينبغــي النظــر فيه
ــىت ــك العوامــل ال ذل

فصــاح،  اختيــار أســاس القيــاس، و العــرض واالإ

ــل  ــف الدخ ــاالت تصني ــد ح ــك تحدي ي ذل
ــا �ن بم

ــر،  ــامل االآخ ــل الش ــان الدخ ي بي
ــف �ن والمصاري

ــر، وحــاالت حــذف  و المنشــأة المعــدة للتقاري

امــات مــن البيانــات الماليــة،  ن االأصــول وااللرت

الجيــد  اف  �ش االإ دور  إيضــاح  إل   ضافــة  باالإ

ي القيــاس عــى إعــداد 
والحيطــة والتشــكك �ن

الماليــة.  التقاريــر 

تعــاون  اتفاقيــة  وقــع  قــد  المجمــع  وكان 

مــع مؤسســة المعايــري الدوليــة IFRS مطلــع 

وتوزيــع  ونــرش  طباعــة  عــادة  الإ  2019
التقاريــر  عــداد  الإ الدوليــة  المعايــري  ي  كتــا�ب

الدوليــة  والمعايــري   2019 لعــام  الماليــة 

الحجــم  ومتوســطة  ة  الصغــري المنشــآت  ي 
�ن

بتوزيــع  المجمــع  ســيقوم  حيــث   ،2019
، مكرســاً  ي ن عــى مســتوى الوطــن العــر�ب الكتابــ�ي

ــع  ــاون م ــن التع ــاً م ــن 15 عام ــرش م ــك أك بذل

ــة  ــة المهن ي خدم
ــة �ن ــري الدولي ــة المعاي مؤسس

 . ن لمهنيــ�ي وا

ي  العــر�ب الــدولي  المجمــع  أن  إل  يشــار 

ن تأســس كهيئــة مهنيــة  ن القانونيــ�ي للمحاســب�ي

 1984 عــام  ي 
�ن ربحيــة  غــري  محاســبية 

وتــم  المتحــدة.  بالمملكــة  لنــدن  مدينــة  ي 
�ن

 .1994 عــام  ي 
�ن عمــان  ي 

�ن رســمياً  تســجيله 

بعلــم  االرتقــاء  إل  المجمــع  ويهــدف 

المحاســبة والتدقيــق والمواضيــع االأخــرى ذات 

ضافــة  باالإ  ، الــدولي المســتوى  العاقــة عــى 

المهنيــة  االســتقالية  عــى  المحافظــة  إل 

ن وضمــان الحمايــة لهــم وتطبيــق  للمحاســب�ي

كوســيلة  عليهــم  ي 
المهــىن اف  �ش االإ معايــري 

والتدقيــق. المحاســبة  ي 
بمهنــىت لارتقــاء 

ن عــن إصــدار  ن القانونيــ�ي ي للمحاســب�ي عّمــان – أوقيــة: أعلــن ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه رئيــس المجمــع الــدوىلي العــر�ب
عــداد التقاريــر الماليــة ، بالتعــاون مــع مؤسســة  جمــة مطبوعــة مــن المعايــري الدوليــة لإ المجمــع لأحــدث نســخة عربيــة مرت

 .IFRS عــداد التقاريــر الماليــة المعايــري الدوليــة لإ
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ــات مــرف قطــر  ــة: أشــارت بيان الدوحــة ـ أوقي
ي صــدرت مؤخــراً إل اســتمرار تنامــي 

المركــزي الــىت
ــة  ــة االأجنبي ــة بالعمل ــة الكلي ــات الدولي االحتياطي
المركــزي ووصولهــا مــع نهايــة  لمــرف قطــر 
ــتوى 199.14  ــام 2020 إل مس ــن ع ــر م يناي

ــال. ــار ري ملي

أربعــة  مــن  الرســمية  االحتياطيــات  وتتكــون   
الســندات  ي مقدمتهــا: 

ي �ن
يــأ�ت مكونــات رئيســية 

والودائــع  االأجنبيــة،  الخزينــة  وأذونــات 
االأجنبيــة،  البنــوك  لــدى  النقديــة  واالأرصــدة 
الذهــب،  مــن  المركــزي  المــرف  ومقتنيــات 
وودائــع حقــوق الســحب الخاصــة، وحصــة دولــة 
. ويضــاف إل  قطــر لــدى صنــدوق النقــد الــدولي
ــرى  ــائلة أخ ــودات س ــمية موج ــات الرس االحتياطي
بالعملــة االأجنبيــة بحيــث يشــكل االثنــان معــاً مــا 

الكليــة. الدوليــة  باالحتياطيــات  يُعــرف 

ظلــت  ن  حــ�ي ي 
�ن أنــه  إل  البيانــات  وأشــارت   

قطــر  مــرف  لــدى  الرســمية  االحتياطيــات 
المركــزي مســتقرة مــع نهايــة شــهر ينايــر عنــد 
ــار دوالر(،  ــال أو )39.6 ملي ــار ري 144.3 ملي
ي ذلــك 

فــإن إجمــالي االحتياطيــات الدوليــة، بمــا �ن
ــة  ي نهاي

ــع �ن ــد ارتف ــة ق ــة االأجنبي ــيولة بالعمل الس
شــهر ينايــر بنحــو 0.77 مليــار ريــال لتصــل 
ــار  ــال )54.6 ملي ــار ري ــو 199.14 ملي إل نح
 62 دوالر(، وهــي بذلــك قــد ارتفعــت بنحــو 
مليــار ريــال أو مــا نســبته 34.5% عمــا كانــت 
بنســبة  زادت  إنهــا  كمــا   ، ن  ســنت�ي قبــل  عليــه 

10.7% عمــا كانــت عليــه قبــل ســنة.

للدراســات:  ق  البــري مركــز  تقريــر  وحســب   
شــهر  خــال  الدوليــة  االحتياطيــات  اســتقرت 
مليــار   144.3 مســتوى  عنــد   2019 ينايــر 
، وأن ذلــك كان  ي

ي ديســمرب المــا�ن
ريــال كمــا �ن

محصلــة الرتفــاع الســندات وأذونــات الخزينــة 
 509 بنحــو  المركــزي  قطــر  مــرف  لــدى 
 80.78 مســتوى  إل  لتصــل  ريــال،  مليــون 
ــوك  ــدى البن ــال، وانخفــاض االأرصــدة ل ــار ري ملي
ــال إل 54.14  ــون ري ــة بنحــو 511 ملي االأجنبي
مليــار ريــال، وبقــاء قيمــة الذهــب مســتقرة عنــد 
مســتوى 7.49 مليــار ريــال، إضافــة إل بقــاء 
مــع حصــة  الخاصــة  الســحب  حقــوق  ودائــع 
ــا  ــتقرة كم ــد مس ــدوق النق ــدى صن ــر ل ــة قط دول
، عنــد مســتوى 1898 مليــون ريــال. ي ديســمرب

�ن

قوية  زيادة 

ينايــر  شــهر  مــع  الســنوية  المقارنــة  ووفــق 
الدوليــة  االحتياطيــات  شــهدت  فقــد  2019؛ 
والســيولة لــدى المــرف زيــادة بنحــو 19.4 
إل   %10.8 نســبته  مــا  أو  ريــال؛  مليــار 
ــادة  ــك الزي ــت تل ــال. وتوزع ــار ري 199.14 ملي
عــى بعــض مكونــات االحتياطيــات الدوليــة لــدى 
ــت  : ارتفع ــالي ــو الت ــى النح ــك ع ــرف، وذل الم
وأذونــات  الســندات  مــن  المــرف  محفظــة 
ريــال  مليــار   35.5 بنحــو  االأجنبيــة  الخزينــة 
أرصــدة  وانخفضــت   .%78.5 نســبته  مــا  أو 
 3.4 بنحــو  االأجنبيــة  البنــوك  لــدى  المــرف 
 .%5.8 إل  نســبته  تصــل  مــا  أو  ريــال  مليــار 

وارتفعــت مقتنيــات المــرف مــن الذهــب بنحــو 
ي 

�ن  .%29.2 نســبته  مــا  أو  ريــال  مليــار   1.7
ن اســتقرت ودائــع حقــوق الســحب الخاصــة،  حــ�ي
وحصــة الدولــة لــدى صنــدوق النقــد الــدولي 
مليــار   1.9 إل  ريــال  مليــون   56 بانخفــاض 

ــال. ري

الموجــودات  انخفضــت  أخــرى  جهــة  ومــن 
االحتياطيــات  بخــاف  االأخــرى-  الســائلة 
ــة( عــن  ــع بالعمــات االأجنبي الرســمية- )أي الودائ

إل  ريــال  مليــار   14.4 بنحــو  ينايــر2019 
ريــال. مليــار   54.8

ة  كبري سيولة 

ــر  ــرف قط ــة إل أن م ــات المتاح ــري المقارن وتش
وســيولة  دوليــة  باحتياطيــات  يتمتــع  المركــزي 
ــح  ي وضــع مري

ــه �ن ــة جعلت ــة االأجنبي ة بالعمل ــري كب
ــن المحافظــة عــى اســتقرار  ــه م ــا يمكن جــداً، بم
لضغــوط  تعرضــت  مهمــا  القطريــة  العملــة 
مفتعلــة. ونشــري بهــذا الخصــوص إل أن تلــك 
االأجنبيــة  بالعملــة  والســيولة  االحتياطيــات 
تعــادالن معــاً أكــرش مــن أحــد عــرش ضعــف النقــد 
ي 

المصــدر، أو مــا تزيــد نســبته عــى 1100%، �ن
ــون المــرف يســتلزم أال تقــل تلــك  ن أن قان حــ�ي

النســبة عــن 100% فقــط. 

كمــا ياحــظ إن تلــك االحتياطيــات تعــادالن أكــرش 
ــرف  ــا يُع ــة- أو م ــود االحتياطي ــي النق ــن ضعف م
بالقاعــدة النقديــة- إذ تبلــغ نســبة تغطيتهــا أكــرش 
ــات  ــة االحتياطي ــبة لكفاي ــا بالنس ــن 234%. أم م
فإنهــا  القطريــة؛  الــواردات  لتغطيــة  والســيولة 
ــن  ــرش م ك ــلعية الأ ــواردات الس ــل ال ــي بالفع تغط
ة شــهور مــن  19 شــهراً، ومــا يقــرب مــن عــرش
الــواردات مــن الســلع والخدمــات معــاً، علمــاً 
أن  الخصــوص  بهــذا  الــدولي  المعيــار  بــأن 
ــة  ــة أو أربع ــا لثاث ــى تغطيتهم ــر ع ــر االأم يقت

ــط. ــهر فق أش

واصلت ارتفاعها للشهر الـ 24 على التوالي.. المصرف المركزي:

199.14 مليار ريال احتياطاتنا الدولية 

34.5% نسبة “
االرتفاع خالل 

عامين 

ارتفاع محفظة “
المصرف من 

السندات وأذونات 
الخزينة األجنبية
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خالل الحفل السنوي الخامس 

بورصة قطر تعلن عن 
الفائزين بجوائز برنامج التميز

بإطــاق  قامــت  قــد  قطــر  بورصــة  وكانــت 
ي 

�ن المســتثمرين  عاقــات  ي 
�ن ن 

ّ التمــري برنامــج 
المنطقــة  ي 

�ن بورصــة  كأول   ،2015 عــام 
ة المدرجــة  ن

ّ كات الُمتمــري تقــوم بتكريــم الــرش
للُمســتثمرين.  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  ي 

�ن
نامــج بنــاء  وقــد تــم تصميــُم وتنفيــُذ هــذا الرب
الُمجتمــع  مــن  اء  الخــرب آراء  اســتطاع  عــى 
ــدف  ــك به ، وذل ــدولي ّ وال ــىي ــتثمارّي المح االس
ي 

�ن أداًء  االأفضــل  واالأفــراد  كات  الــرش تحديــد 
الُمســتثمرين. عاقــات  مجــال 

ــى  ــك ع ــُج كذل نام ــوى الرب ــد انط ــز ولق الجوائ
ونيــة  لكرت االإ للمواقــع  مفّصــل  تقييــم  إجــراء 
وذلــك  الُمســتثمرين،  بعاقــات  الخاصــة 
ــًة  ًا وخدم ن كــرش تمــري ــد المواقــع االأ بهــدف تحدي
كــة  للُمســتثمرين. وقــد حصــد جائــزة أفضــل �ش
أمــا جائــزة أفضــل   ،Ooredoo بشــكل عــام
الســوقية  القيمــة  حيــث  مــن  ة  كبــري كــة  �ش
فكانــت مــن نصيــب QNB. وحصلــت فودافــون 
كــة متوســطة مــن  ــزة أفضــل �ش قطــر عــى جائ
حيــث القيمــة الســوقية، أمــا جائــزة أفضــل 
القيمــة الســوقية  ة مــن حيــث  كــة صغــري �ش

ة. ــري ــة الم ك ــت لرش ــد ذهب فق

ونــال جائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي الســيد 
ــذي  ــس التنفي ــة الرئي ــارك آل خليف ــدهللا مب عب
مديــر  أفضــل  جائــزة  أمــا   ،QNB لمجموعــة 

مــالي فذهبــت إل الســّيد آجــاي بهــري مــن 
مســؤول  أفضــل  جائــزة  وأيًضــا   .Ooredoo
أندريــاس  إل  ذهبــت  ُمســتثمرين  عاقــات 
جولــدو مــن Ooredoo. أمــا جوائــز أفضــل 
كات  ــاث �ش ــمت ث ــد تقاس ي فق

و�ن ــرت ــع إلك موق
العامــة  القطريــة  وهمــا،  الثالثــة  الجائــزة 
الُمّتحــدة  كــة  و�ش  ، ن التأمــ�ي وإعــادة  ن  للتأمــ�ي
كــة أعمــال. وحصــدت الجائــزة  للتنميــة، و�ش
الثانيــة مجموعــة QNB، أمــا الفائــز بالمركــز 
كــة  �ش التــوالي  عــى  الثانيــة  وللســنة  االأّول 

.Ooredoo

ــّيد  ــرب الس ــه، أع ــن جانب كات وم ّ ــرش ــم ال تكري
ــذي  ــن عــىي المنصــوري الرئيــس التنفي راشــد ب
لبورصــة قطــر عــن ارتياحــه للتقــّدم الــذي 
كات القطريــة  تــّم تحقيُقــه مــن جانــب الــرش
الُمســتثمرين،  عاقــات  مجــال  ي 

�ن الُمدرجــة 
ــس  ــام الخام ــر وللع ــة قط ًا إل أّن بورص ــري ُمش
واالأشــخاص  كات  الــرش تكــرّم  التــوالي  عــى 
يــن الذيــن قّدمــوا خدمــات للُمســتثمرين  ن الُمتمري

ــة. ــري الدولي ــل المعاي ــق أفض ــم َوف كاته ي �ش
�ن

ي 
�ن ن 

ّ التمــري برنامــج  إّن  المنصــوري:  وقــال 
ًا  كبــري نجاًحــا  حقــق  الُمســتثمرين  عاقــات 
يســتمّد  برنامًجــا  باعتبــاره  انطاقتــه  منــذ 
ــة  ــا الوطنّي كاتن ــة الّنهــوض برش ــه مــن أهمي قيمت
االســتثماريّة،  جاذبيتهــا  اســتدامة  وضمــان 
ــتثمار  ــة لاس ــة جاذب ــاء بيئ ــدف إرس ــك به وذل
وُمنفتحــة عــى العالــم انطاًقــا مــن توجيهــات 
بــن  تميــم  الّشــيخ  الّســمّو  صاحــب  ة  حــرن
ــه  ــّدى، حفظ ــاد الُمف ــري الب ي أم

ــا�ن ــد آل ث حم
نهــج  ي  ّ

تبــىن ورة  بــرن فيــه  وّجــه  الــذي  هللا، 
البّنــاءة. والُمبــادرات  بــداع  واالإ االجتهــاد 

بورصــة  إن  المنصــوري:  وتابــع  االســتدامة 
العــام  مــن  أكتوبــر  شــهر  ي 

�ن قامــت  قطــر 
لعاقــات  إلزاميــة  قواعــد  بإصــدار  ي 

المــا�ن
هــذه  أهميــة  تعكــس  ي 

والــىت المســتثمرين 
الوظيفــة واالأشــخاص الذيــن يمثلــون عنــًرا 
ــرى  ــادرات االأخ ــاً إل المب ــا، منوه ــًيا فيه أساس

ن  ّ ــري ــج التم ــز برنام ــع جوائ ــراً بتوزي ــر مؤخ ــُة قط ــت بورص ــة: قام ــة ـ أوقي الدوح
ــة  ــع مؤّسس ــاون م ــُذه بالتع ــه وتنفي ــّم تصميُم ــذي ت ــتثمرين، ال ــات الُمس ي عاق

�ن
ــم  ــتثمرين، وت ــات المس ي عاق

ــة �ن ــتقّلة الُمتخصص ــارية الُمس ــوم الستش إيريدي
ي اســتحوذ عــى معظمهــا 

كات والأشــخاص الفائزيــن، والــىت تســليم الجوائــز للــرش
.Ooredoo ــة ــة QNB، ومجموع مجموع

المنصوري: النهوض “
بالشركات واستدامة 

جاذبيتها االستثمارية 
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إل  البورصــة  خالهــا  مــن  تســعى  ي 
الــىت

ي البيئــة 
فصــاح واالســتدامة �ن تطويــر بيئــة االإ

ــذه  ــى رأس ه ــر. وع ــة قط ــتثمارية لبورص االس
ــة  ــن الحوكم ــاح ع فص ــادرة االإ ي مب

ــأ�ت ــود ت الجه
كات، أو مــا  االجتماعيــة والبيئيــة وحوكمــة الــرش

.ESG االســتدامة  بحوكمــة  يعــرف 

ــق  ــل بتطبي ــدأت العم ــة ب ــح إن البورص وأوض
فصاحــات مــن  وع تحميــل البيانــات واالإ مــرش
ــا  ــل وفًق ــدة تعم ــة موح وني ــة إلكرت ــال منص خ
أن  اعتبــار  عــى  إنــه  مبينــاً   ،XBRL لنظــام 
ــة  ــات الموّقع ــدى الجه ــي إح ــر ه ــة قط بورص
للبورصــات  المتحــدة  االأمــم  مبــادرة  عــى 
االأعضــاء  مــن  واحــدة  وهــي  المســتدامة، 

للبورصــات،  الــدولي  االتحــاد  ي 
�ن ن  الفاعلــ�ي

االســتدامة  بمبــادئ  م  ن تلــرت البورصــة  فــإّن 
ــع  ائ ــم المتحــدة والرش ــا االأم ــت عليه ي نّص

ــىت ال
ي تمثــل 

الدوليــة، ورؤيــة قطــر الوطنيــة الــىت
لمجتمــع  اتيجية  إســرت رؤيــة  ذاتهــا  بحــّد 
ُمســتدام واقتصــاد مســتدام وبيئــة مســتدامة.

ــعى إل  ــًا: نس ــه قائ ــوري كلمت ــم المنص واختت
ي الســنوات 

ــا المدرجــة �ن كاتن دعــم اســتدامة �ش
ي 

�ن هامــة  لحظــة  وهــذه  القادمــة.  والعقــود 
الُمناســب  الوقــت  هــو  واالآن  بلدنــا.  تاريــخ 
تنمــو  أن  تريــد  ي 

الــىت المســؤولة  كات  للــرش
والســوق  ُمســتثمريها  ثقــة  لتعزيــز  وتزدهــر 

ككّل. والُمجتمــع 

التقييــم ومــن جانبــه، قــال الســّيد  معايــري 
دراج  االإ إدارة  العمــادي، مديــر  العزيــز  عبــد 
ي بورصــة قطــر خــال الحفــل الســنوّي: إن 

�ن
ايريديــوم  مــع  اكــة  بالرش عملــت  البورصــة 
ــل  ــس أفض ــم تعك ــري تقيي ــم معاي ــى تصمي ع
ن  مجاَلــ�ي عــى  وتعتمــد  الدوليــة  الُممارســات 
آراء  اســتبيان  ي 

�ن أولهمــا  يتمثــل  ن  منفصَلــ�ي

ن  ــ�ي ن والدولي ــ�ي ــتثمرين المحلي ــات الُمس وماحظ
ي آليــة 

ي �ن
، ويتمّثــل المجــال الثــا�ن بشــكل مبــا�ش

والمفاضلــة  ونيــة  لكرت االإ المواقــع  تصنيــف 
أنــه  إل  تشــري  االأرقــام  إّن  بينهــا. وأضــاف: 
عــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة حققــت 
ــا ملحوًظــا، حيــث زاد  كات المدرجــة تقدًم الــرش
معــدل النقــاط المســجلة بنســبة 13% منــذ أن 

نامــج حــىت االآن. أطلقنــا الرب

أن  عــى  العمــادي  وشــّدد  التكنولوجيــا   
مــن  االســتفادة  يمكنهــا  المدرجــة  كات  الــرش
أداة برمجيــة لقيــاس مــدى توافــق مواقعهــا 
المواقــع  مفاضلــة  معايــري  مــع  ونيــة  لكرت االإ
عاقــات  برنامــج  يطبقهــا  ي 

الــىت ونيــة  لكرت االإ
الُمســتثمرين، حيــث تنقســم هــذه المعايــري 
والمحتــوى  )التكنولوجيــا  فئــات  ثــاث  إل 

للمســتثمرين(. المقدمــة  والخدمــات 

كات المدرجــة مــن  وتمّكــن هــذه االأداة الــرش
ُقّيمــت  أساســها  عــى  ي 

الــىت النقــاط  معرفــة 
مــن  دورة  آخــر  ونيــة خــال  لكرت االإ مواقعهــا 
كــة المدرجــة  نامــج، االأمــر الــذي يُتيــح للرش الرب
ي يمكنهــا القيــام 

معرفــَة مجــاالت التطويــر الــىت
للســنة  نامــج  الرب ي 

�ن درجتهــا  لزيــادة  بهــا 
ــدًءا  ــم ب ة التقيي ــدأ فــرت ــا تب القادمــة. وعــادة م
ــهر  ــة ش ــع نهاي ــي م ، وتنته ــرب ــهر نوفم ــن ش م

ديســمرب مــن العــام نفســه.

“ Ooredooو QNB
يستحوذان على 

معظم الجوائز 

29     •     AWQIA     •     FEBRUARY 2020



دشن الخطط والمشاريع االستراتيجية.. ديوان المحاسبة:

تنفيذ 89 برنامجًا تدريبيًا خالل 2020
ــة  ــادرات التطويري اتيجية والمب ــرت ــاريع الس ــة والمش ــج التدريبي ام ــط الرب ــبة خط ــوان المحاس ــق دي ــة: أطل ــة ـ أوقي الدوح
ي الحتياجــات التدريبيــة والتأهيليــة لموظفــي ديــوان  ي ضمــت 89 برنامجــا تدريبيــا تــم تصميمهــا لتلــىب

لســنة 2020، الــىت
ــدارس. ــات والم ــاب الجامع ــة لط ــة المجتمعي ــه، والخدم ــة لرقابت ــات الخاضع ــبة، والجه المحاس

ي الهاجــري مديــرة مركــز 
واســتعرضت رنــا مــا�ن

ــوان المحاســبة  ــر بدي ــب والتطوي ن للتدري التمــري
التدريبيــة  امــج  الرب خطــط  وأهــداف  مامــح 
والمبــادرات  اتيجية  االســرت والمشــاريع 
أن  إل  ة  مشــري  ،2020 لســنة  التطويريــة 
ــا  ــن 89 برنامج ــرش م ــم أك ــط تض ــذه الخط ه
 54 منهــا  وتطويريــا،  اتيجيا  واســرت تدريبيــا 
ــة  ــب وتنمي ي مجــاالت التدري

ــا �ن برنامجــا تدريبي
العامــة،  والكفــاءات  التخصصيــة  القــدرات 
عــى  تطويريــة  ومبــادرة  وعــا  مرش و22 
ــات  ــبة والجه ــوان المحاس ــي دي ــتوى موظف مس
اتيجيا  ــرت ــا اس ــه، و13 برنامج ــة لرقابت الخاضع
المحاســبة  ديــوان  موظفــي  مســتوى  عــى 

والمــدارس. الجامعــات  وطــاب 

قطرية كوادر 

ــي،  ــز المناع ــد العزي ــم عب ــيد جاس ــد الس وأك
ــة  ــة الداخلي ــى الرقاب ــة ع ــر إدارة المراجع مدي
المحاســبة  ديــوان  أن  المحاســبة،  بديــوان 
ــتوى  ــى المس ــاريع ع ــن المش ــد م ــهد العدي ش
ا إل تبــادل وفــود  المحــىي والعالمــي، مشــري
ــوان  ة دي ــرب ــى خ ــاع ع ــدة دول لاضط ــن ع م

ي يســتخدمها مــن 
الــىت المحاســبة واالأســاليب 

خــال تطويــر االأعمــال الرقابيــة. 

التدريبيــة  امــج  الرب اختيــار  أن  عــى  وشــدد 
االحتياجــات  تحددهــا  مدخــات  عــى  ي 

مبــىن
ــة  ــة التحتي ــة والبني ــة والحوكم ي ــوارد البرش كالم
وتقديــم  الداخــىي  التدقيــق  ي 

�ن المســتخدمة 
التدقيــق  متطلبــات  تناســب  تدريبيــة  دورات 

الطالبــة. للجهــات  الداخــىي 

وقــال المناعــي إن ديــوان المحاســبة يعمــل 
دارات  عــى تنميــة ورفــع القــدرات الوظيفيــة الإ
الخاضعــة  بالجهــات  الداخــىي  التدقيــق 
ي 

ــىت ــة ال ــج التدريبي ام ــال الرب ــن خ ــه، م لرقابت
ي هــذه 

ــات المســتهدفة �ن ــوان للفئ يوفرهــا الدي
التدريــب  أهميــة  إن  إل  ا  مشــري الجهــات، 
ــن  ــري متمك ــل قط ــاء جي ي بن

ــن �ن ــل تكم والتأهي
ــق  ــإدارات التدقي ي ب ــا�ب ــل الرق ي مجــاالت العم

�ن
ــوان  ــة لدي ــة المضاف ــق القيم ، وتحقي ــىي الداخ
كفــاءة  رفــع  ي 

�ن والمســاهمة  المحاســبة 
. ام بالمعايــري ن ن وتبــادل االأدوار وااللــرت المدققــ�ي

المخاطر تحديد 

ســلطان  الشــيخ  ســعادة  قــال  جانبــه  ومــن 
المخاطــر  إدارة  مديــر  ي 

ثــا�ن آل  نايــف  بــن 
إدارة  إن  المحاســبة،  بديــوان  والجــودة 
المخاطــر والجــودة تهــدف إل توحيــد الجهــود 
لرقابتــه  الخاضعــة  والجهــات  الديــوان  ن  بــ�ي
لتحقيــق  المؤسســية،  المخاطــر  تحديــد  ي 

�ن
االأهــداف المنشــودة عــى مســتوى دولــة قطــر. 

وضمــان  المخاطــر  إدارة  عــن  تحــدث  كمــا 
برامــج  ي 

�ن دارة  االإ هــذه  ودور  الجــودة 
للجهــات  التطويريــة  والمبــادرات  المشــاريع 
ا  الخاضعــة لرقابــة ديــوان المحاســبة، مشــري
دارة أنشــئت عــام 2016 مــن  إل أن هــذه االإ

2035  مستفيدًا “
من موظفي 

األجهزة الرقابية
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اكــة مــع الجهــات  أجــل تحقيــق عاقــة الرش
ــق  ن لتحقي ــات التحفــري الخاضعــة وتقديــم عملي
ــا. ــاءة أدائه ــع كف ــات ورف ــذه الجه ــداف ه أه

وقــال ســعادته: إن ديــوان المحاســبة هيئــة 
ــوزارات  ــة وال ــات الدول ــل كل جه ــتقلة داخ مس
كات المملوكــة للدولــة ولــدى الديــوان  والــرش
ي عمليــة إدارة 

ات االقتصاديــة المطلوبــة �ن الخــرب
الشــفافية  خــال  مــن  المؤسســية  المخاطــر 
جــودة  ن  وتحســ�ي القــرار  اتخــاذ  وجــودة 

لاأهــداف. الفعــىي  والتحقيــق  المخرجــات 

ي 
وأوضــح الشــيخ ســلطان بــن نايــف آل ثــا�ن

بــأن دور ديــوان المحاســبة حســب القانــون 
ــر  ــع التقاري ــر ورف ــات المخاط ــل بيان ــو تحلي ه
ي 

ي يســتفيد منهــا �ن
المفيــدة لصنــاع القــرار والــىت

يات. عمليــات التوظيــف أو المشــرت

125 برنامجــاً تدريبياً

الهاجــري  رنــا  الســيدة  قالــت  جهتهــا  ومــن 
والتطويــر  للتدريــب  ن  التمــري مركــز  مديــرة 
بديــوان المحاســبة إن هــذا الحفــل الســنوي 
امــج  الرب اســتعراض خطــط  تــم مــن خالــه 
والخطــط  التطويريــة  والمشــاريع  التدريبيــة 

للمركــز. اتيجية  االســرت

ي 
�ن ممثــا  المحاســبة  ديــوان  أن  إل  وأشــارت 

ــال  ــذ خ ــر نف ــب والتطوي ن للتدري ــري ــز التم مرك
برنامجــا   125 مــن  أكــرش   ،2019 ســنة 
ــي  ــبة وموظف ــوان المحاس ــي دي ــا لموظف تدريبي
منهــا  اســتفاد  وقــد  الخاضعــة،  الجهــات 
ــى  ــة ع ــزة الرقابي ــي االأجه ــن موظف 2035 م
، كمــا تــم إبــرام 4 مذكــرات  ي المســتوى العــر�ب
تفاهــم مــع بعــض الــوزارات والجهــات التابعــة 

للدولــة. 

وكشــفت رنــا الهاجــري عــن الجهــات المشــمولة 
ودور  للدولــة  التابعــة  كات  والــرش بالرقابــة 
ــات  ــك الجه ــن تل ــر ع ي درء المخاط

ــوان �ن الدي
ي وفقــا  ــر مهــارات العمــل الرقــا�ب ورة تطوي ورصن
الأفضــل المعايــري واالأهــداف لخطــة 2022 
وإجــراءات  امــج  والرب الكفــاءات  وتطويــر 
ــة  ــدات والخدم ــات والمزاي ي المناقص

ــود �ن العق
ــة الجامعــات  ــل طلب ــة وتأهي ــة للطلب المجتمعي
ي يمنحهــا الديــوان 

لســوق العمــل والفــرص الــىت
ات  للطلبــة، ومكافحــة الفســاد وتبــادل الخــرب
مــع االأجهــزة الرقابيــة الدوليــة بهــدف نقــل 

ات. ات وتنميــة المهــارات والخــرب الخــرب

الخدمــة المجتمعية

امــج التدريبيــة  وقالــت: اســتعراضنا خطــط الرب
اتيجية  ــة والخطــط االســرت والمشــاريع التطويري
والتطوير،وعملنــا  والتدريــب  ن  التمــري لمركــز 
ــع  ــدة م ــة جدي ــا بحل ــا وقدمناه ــى تطويره ع
ــا  ي ســنة 2020 كمــا قدمن

ضافــات �ن بعــض االإ
ــوان  ــي دي ــة بموظف ــج الخاص ام ــن الرب ــددا م ع
المحاســبة عــى كافــة مســمياتهم الوظيفيــة، 
وكذلــك عملنــا عــى طــرح برامــج تطويريــة 
ــزة  ــوان واالأجه ن بالدي ــ�ي ــاءات الموظف ــع كف لرف

المشــمولة بالرقابــة.

أيضــا  اســتعراضا  الهاجــري:  رنــا  أضافــت 
ــة الجامعــات  ــة لطلب برامــج الخدمــة المجتمعي
ــزة  ــع االأجه ــاون م ــاالت التع ــدارس، ومج والم
ي ســبق لنــا التعــاون 

ة والــىت الرقابيــة النظــري
ــا  ــاون معه ــن التع ــد م ــعى إل مزي ــا، نس معه
ــا  ــات، وأيض ة والممارس ــرب ــادل الخ ــال تب ي مج

�ن
ديــوان  موقــع  خدمــات  اســتعراض  تــم 
ن  التمــري بمركــز  الخــاص  والجــزء  المحاســبة 
ــب  ــة طل ــج وطريق ام ي الرب

ــة التســجيل �ن وطريق
ي إعــداد البحــوث لطلبــة المــدارس 

المســاعدة �ن

العليــا. والدراســات  والجامعــات 

الخدمات مستوى 

لديــوان  الســنوي  اللقــاء  أهميــة  وعــن 
الهاجــري:  رنــا  الســيدة  قالــت  المحاســبة، 
الحضــور مــن  ي تعريــف 

تكمــن �ن إن أهميتــه 
المشــمولة  االأجهــزة  ومــن  الديــوان  أعضــاء 
والمــدارس  بالجامعــة  ن  والمعنــ�ي بالرقابــة 
هــا  ي نســتطيع توفري

بمســتوى الخدمــات الــىت
ي 

لهــم وطريقــة التســجيل فيهــا، وكل هــذا �ن
ي الحفــاظ 

ســبيل المشــاركة والتعــاون معنــا �ن
ــج  ــم برام ــن خــال تقدي ــال العــام م عــى الم
كــون  متخصصــة  وحوكمــة  وماليــة  رقابيــة 
ي 

ة الماليــة �ن ديــوان المحاســبة هــو بيــت الخــرب
دولــة قطــر.

اف  �ش االإ ي 
�ن المحاســبة  ديــوان  دور  وحــول   

قالــت:  بالرقابــة،  المشــمولة  الجهــات  عــى 
ــة  ــة وشــبه حكومي ــا حكومي ــات بينه هــذه الجه
ــة أكــرش مــن  ي تملــك فيهــا الدول

ــىت كات ال والــرش
51%، ولدينــا عــدة جهــات تحصــل عــى دعــم 
مــن ديــوان المحاســبة، ونحــن نقــوم بتعريــف 
ي نقدمهــا لهــم، 

ــىت الحضــور عــى الخدمــات ال
االســتفادة  يمكنهــم  ي 

الــىت امــج  الرب وأنــواع 
وجميــع  مســتوياتهم،  اختــاف  عــى  منهــا 
امــج تــم دعوتهــم  المســتفيدين مــن خطــط الرب

ــل. ــذا الحف ــور ه لحض

أشــارت إل أن إدارة المخاطــر قدمــت عرضــا 
خــال تلــك الفعاليــة مــن قبــل مديــر إدارة 
دارة  المخاطــر بهــدف اســتعراض دور هــذه االإ
ي ســبيل التوعيــة 

ي يتــم تقديمهــا �ن
امــج الــىت والرب

ي 
بأهميــة دور إدارات المخاطــر ومســاعدتنا �ن

دارة. ــذه االإ ــاص به ــر الخ ــداد التقري إع

اعتماد أفضل “
المعايير لتطوير 

المهارات
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ي يســودها عــدم التيقــن، يجــب أن يتطــور 
ة الــىت ي ظــل بيئــة العمــل المتغــري

نيويــورك ـ أوقيــة: �ن
ــة الصميــم مــن عمليــة صنــع  ي يطلعــون لهــا ليشــغلوا مكان

ــة الــىت المديــرون الماليــون ومهامهــم المالي
ي تشــمل: 

ن والــىت ي أطلقهــا التحــاد الــدوىلي للمحاســب�ي
ي منظماتهــم، وذلــك وفقــا للسلســلة الــىت

القــرار �ن
ــب  ــة تناس ــرش القادم ــنوات الع ي الس

ــبية �ن ــة؛ أدوار محاس ــه المالي ــاىلي ومهمت ــر الم ــة بالمدي ــة خاص رؤي
ــى  ــيطرأ ع ــذي س ــل ال ــق بالتحوي ــا يتعل ــات فيم ــاد المنظم ــى إرش ــاعد ع ــم تس ــتقبل، أداة للتقيي المس

ــة. ــام المالي المه

ومــع زيــادة متطلبــات العمــاء وارتفــاع ســقف 
ــة  ــق القيم ــح خل ــة، أصب ــات المجتمعي التوقع
وتحقيــق النجــاح عــى المــدى الطويــل مــن 
كات، فعــى  ي تواجــه الــرش

أكــرب التحديــات الــىت
ي اختصــاص 

ن �ن ن والعاملــ�ي الماليــ�ي المديريــن 
المســتقبل  ي 

و�ن الراهــن  الوقــت  ي 
�ن الماليــة 

لدعــم  وذلــك  وتحليــل  معلومــات  تقديــم 
ي تتخــذ حــول جميــع جوانــب 

القــرارات الــىت
ــة.  ي المنظم

ــة �ن ــق القيم ــال وخل ــوذج االأعم نم
بحاجــة  فهــم  العمــل،  ي 

�ن كاء  �ش وبوصفهــم 
ي 

�ن القيمــة  خلــق  كيفيــة  بشــأن  للتواصــل 
ي المســتقبل، 

الوقــت الراهــن، وكيفيــة خلقهــا �ن
ومــا إذا كانــت الربحيــة مســتدامة.

التنفيــذي  المديــر   ، دانــ�ي ن  كيفــ�ي ورصح 
، بأنــه ال يمكــن أن  ن لاتحــاد الــدولي للمحاســب�ي
ــة باعتبارهــا مهمــة داعمــة  تســتمر مهمــة المالي
أو مهمــة مكاتــب خلفيــة، فابــد أن يضطلــع 
الماليــون بمهــام أكــرب مــن إعــداد حســابات 

انيــة.  ن المري

وقــال إنــه باســتمرار تطــور نمــاذج االأعمــال 
مــن  البــد  التيقــن،  عــدم  حــدة  وزيــادة 

ــن  ن الذي ــ�ي ن والموظف ــ�ي ــن المالي ــع المديري وض
يعملــون تحــت إدارتهــم مــن االأقســام الماليــة 
مــن  فريــد  نحــو  عــى  تمكنهــم  مواقــع  ي 

�ن
ــع  ــة صن ــزز عملي ي تع

ــىت ــات ال ــم المعلوم تقدي
المــدى  عــى  القيمــة  خلــق  بهــدف  القــرار 

الطويــل. 

ن  ن عــى المســؤول�ي ن دانــ�ي يتعــ�ي أضــاف كيفــ�ي
ي اختصــاص الماليــة 

ن �ن ن وعــى العاملــ�ي الماليــ�ي
تقديــم   رؤى قابلــة للتنفيــذ لدعــم التخطيــط 
و  والقــرارات،  والتشــغيىي  اتيجي  االســرت
ــق  ــو تحقي ــة نح ــه المنظم ــل االأداء لتوجي تحلي
طويلــة  ربحيــة  وتحقيــق  وغاياتهــا  أهدافهــا 
التوافــق  التأكيــد عــى  االأجــل، عــاوة عــى 
والتنفيــذ،  والتخطيــط،  اتيجية،  االســرت ن  بــ�ي
دارة  االإ كات  الــرش مخاطــر  إدارة  إل  ضافــة  باالإ
ي ســياق 

عــدم التيقــن، والفــرص، والمخاطــر �ن
أهــداف العمــل والبيئــة الخارجيــة.

ي 
ن �ن ــ�ي ــى العامل ــب ع ــا يج : كم ــ�ي ــع دان وتاب

جميــع  و�د  الفعــال  التواصــل  الماليــة،  
وخلــق  المنظمــة  عمــل  نمــوذج  جوانــب 
إدارة  ي 

�ن والثقــة  باالأمانــة  يتمتــع  أن  القيمــة، 

والعمليــات  البيانــات  جــودة  ي 
و�ن المنظمــة، 

خــال  مــن  التقاريــر  وإعــداد  واالأنظمــة 
ــة  اه ن ــة إل  الرن ضاف ، باالإ ن ــ�ي ــان كافي ــة وأم رقاب
االأخاقيــة   الســلوكيات  لتشــجيع  والمهنيــة 
ــك  ــة وذل ــتوى المنظم ــى مس ــرار ع ــع الق وصن

القيمــة. خلــق  اســتدامة  لضمــان 

ــراد  ــة واالأف ــراف المعني ــق االأط ــى عات ــع ع ويق
ن  ن مناســب�ي ي إعــداد محاســب�ي

مهمــة المســاعدة �ن
ي مجــال االأعمــال. كمــا يجــب عــى 

للمســتقبل �ن
المنظمــات العمــل عــى خلــق رؤيــة خاصــة 
بمهمــة الماليــة لتحديــد العوامــل التمكينيــة 
ي ســتؤدي إل التغيــري ومــن ثــم ضمــان 

الــىت
أن مهمــة الماليــة أصبحــت مناســبة لغــرض 

ــل.  ي العم
ــة �ن اك الرش

باالتحــاد  الخاصــة  التقييــم  أداة  وتهــدف 
دارات  ن مســاعدة مجالــس االإ الــدولي للمحاســب�ي
ــد نقــاط القــوة  وفــرق عمــل االدارة عــى تحدي
بالنســبة  للتطويــر  تحتــاج  ي 

الــىت والمجــاالت 
الماليــة. اختصــاص  ي 

�ن ن  للعاملــ�ي

أمــا بالنســبة لمنظمــات المحاســبة المهنيــة، 
فيمــا  أولويــة  لهــا  مجــاالت  ثاثــة   فهنــاك 
ــتقبل  ن للمس ــب�ي ن مناس ــب�ي ــداد محاس ــق بإع يتعل
ن  اك المحاســب�ي ي مجــال االأعمــال وهــي: إ�ش

�ن
والنهــوض  االأعمــال،  ي 

�ن العمــل  وأصحــاب 
مهنــة  قيمــة  وتعزيــز  المحاســبة،  بتعليــم 

لمحاســبة. ا

لتناول الدور المتغير للمحاسبين في مجال األعمال

االتحاد الدولي للمحاسبين يطالب 
بتطوير المديرين الماليين
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خالل ترأسه اللجنة العليا 
المشتركة.. وزير التجارة:

زيادة التبادل 
التجاري بين 

قطر وكازاخستان  

ســعادة  تــرأس  أوقيــة:  ـ  ســلطان   نــور 
وزيــر  الكــواري  أحمــد  بــن  عــىي  الســيد 
الســيد  وســعادة  والصناعــة،  التجــارة 
ي 

الوطــىن االقتصــاد  وزيــر  دالينــوف  رســان 
أعمــال  االأول  أمــس  كازاخســتان،  بجمهوريــة 
القطريــة  العليــا  للجنــة  الخامســة  الــدورة 
ي 

�ن عقــدت  ي 
الــىت كة  المشــرت الكازاخســتانية 

ــة كازاخســتان  ــور ســلطان بجمهوري العاصمــة ن

أوجــه  اســتعراض  االجتمــاع،  خــال  وتــم 
ي مختلــف القطاعــات ذات االهتمــام 

التعــاون �ن
. ن البلديــن الصديقــ�ي ن  بــ�ي ك  المشــرت

أحمــد  بــن  عــىي  الســيد  ســعادة  وأشــاد 
خــال  والصناعــة  التجــارة  وزيــر  الكــواري، 
أوارص  ومتانــة  بعمــق  االفتتاحيــة  كلمتــه 
المتبــادل  ام  واالحــرت التاريخيــة،  الصداقــة 
ــة  ــة قطــر وجمهوري ن دول ــ�ي ي ب

ــا�أ والتعــاون الثن

ورة  ي هــذا الصــدد إل رصن
اً �ن كازاخســتان، مشــري

فيمــا  كة  المشــرت الجهــود  مــن  المزيــد  بــذل 
واالســتثماري  التجــاري  ن  بالجانبــ�ي يتعلــق 
إل  الثنائيــة  بالعاقــات  االرتقــاء  بهــدف 
المتكاملــة. اتيجية  االســرت اكــة  الرش مســتوى 

التعــاون  تنســيق  ورة  رصن إل  ســعادته  ودعــا 
الحكومــي،  المســتوى  عــى  ن  الجانبــ�ي ن  بــ�ي
ــال  ــي االأعم ن قطاع ــ�ي ــل ب ــور التواص ــاء جس لبن

 ، ــرب ــب دور أك ــن لع ــم م ــن، وتمكينه ي البلدي
�ن

اكات اســتثماريه ناجحــة مــن  ي �ش
والدخــول �ن

شــأنها أن تدفــع العاقــات الثنائيــة إل االأمــام 
وبخطــوات �يعــة.

ــذ  ــة متابعــة تنفي ــد ســعادته عــى أهمي ــا أك كم
الســابقة  الــدورة  عــن  الصــادرة  التوصيــات 
للجنــة، ال ســّيما تفعيــل االتفاقيــة الخاصــة 
ك  مشــرت أعمــال  رجــال  مجلــس  بإنشــاء 
آفــاق  لتوســيع   2008 عــام  ي 

�ن والموقعــة 
ــادل  ــم التب ــادة حج ــتثماري وزي ــاون االس التع

البلديــن.  ن  بــ�ي التجــاري 

بالتقــّدم  الصــدد  هــذا  ي 
�ن ســعادته  وأشــاد 

ــرات  ــع مذك ــبيل توقي ي س
ــرازه �ن ــم إح ــذي يت ال

جانــب  إل  البلديــن،  ن  بــ�ي جديــدة  تعــاون 
القائمــة ومــن  االتفاقيــات  تفعيــل وتحديــث 
بينهــا اتفاقيــة حمايــة وتشــجيع االســتثمارات 
النقــل  حــول  التفاهــم  ومذكــرة  المتبادلــة 
ي 7 

ن �ن ــ�ي ن الجانب ــ�ي ــا ب ــم إبرامه ي ت
ــىت ــوي ال الج

ــدٍد  ــدد مح ــغيل ع ــدف تش ــرب 2019 به نوفم
مــن رحــات الــركاب والشــحن بمــا يفتــح آفاقــاً 

الســياحي. المجــال  ي 
�ن للتعــاون  جديــدة 

قطــر  دولــة  تطلــع  عــن  ســعادته  وأعــرب 
ي 

الــىت الخصخصــة  برامــج  ي 
�ن المســاهمة  إل 

ي كازاخســتان وتوجيــه 
يتــم تنفيذهــا حاليــاً �ن

فتح آفاق جديدة “
للتعاون في 

المجال السياحي
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ي 
الــىت القطاعــات  ي 

�ن القطريــة  االســتثمارات 
التنمويــة  التوجهــات  تخــدم  أن  شــأنها  مــن 

 . يــن للبلد

ــري،  ــاد القط ــن االقتص ــث ع ــياق الحدي ي س
و�ن

ي 
�ن نجحــت  قطــر  دولــة  أن  ســعادته  أفــاد 

نحــو  المتــوازن  نموهــا  ة  مســري مواصلــة 
 ، ن االقتصاديــ�ي واالســتقال  التنــّوع  تحقيــق 
الوطنيــة  رؤيتهــا  مــع  يتمــا�ش  بمــا  وذلــك 
ــة  ــة الثاني ــة الوطني اتيجية التنمي ــرت 2030 واس

.2022 -2018

ســعت  قطــر  دولــة  أن  ســعادته  وتابــع 
جــراءات  واالإ المبــادرات  تنفيــذ  تريــع  إل 
ــدة  ــة الرائ قليمي ــا االإ ــز مكانته ــة إل تعزي الرامي
اً  كوجهــة مثالّيــة لاأعمــال واالســتثمار، مشــري
ــة  ــري بيئ ــى توف ــت ع ــر حرص ــة قط إل أن دول
إل  االأجانــب،  للمســتثمرين  محفــزة  أعمــال 
ــال مــع االأســواق  ــاط الفّع ــب ترســيخ االرتب جان
التحتيــة  البــىن  عــى  باالعتمــاد  العالميــة 
ــد  ــاء حم ــدولي ومين ــد ال المتطــورة كمطــار حم
والصناعيــة.  واللوجســتية  الحــرة  والمناطــق 
ــود،  ــذه الجه ــل ه ــه بفض ــعادته أن ــاف س وأض
يــن  حلــت دولــة قطــر ضمــن قائمــة أفضــل عرش
ــة ســهولة  ــق ببيئ ــة قامــت بإصاحــات تتعل دول

 .2020 لســنة  االأعمــال  ممارســة  أنشــطة 

الخامــس  االجتمــاع  أعمــال  خــال  وتــم 
مختلــف  ي 

�ن التعــاون  أوجــه  اســتعراض 
ك، حيــث  القطاعــات ذات االهتمــام المشــرت
ناقــش الجانبــان التقــدم الــذي تــم إحــرازه 
عقــدت  ي 

الــىت الرابعــة  اللجنــة  توصيــات  ي 
�ن

 ،2015 العــام  ي 
�ن الدوحــة  العاصمــة  ي 

�ن
الحاليــة  المشــاريع  بحــث  جانــب  إل 
العقبــات  تذليــل  توســيعها، وســبل  وخطــط 
إل  اللجنــة  تطرقــت  كمــا  تواجههــا.  ي 

الــىت
التعــاون  بتعزيــز  المتعلقــة  الموضوعــات 
ي 

�ن بمــا  المجــاالت  مختلــف  ي 
�ن البلديــن  ن  بــ�ي

ــة  ــة والزراع ــك التجــارة واالســتثمار والصناع ذل
والصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة والطاقــة. 

الخطــوات  اتخــاذ  عــى  الجانبــان  واتفــق 
توطيــد  نهــج  ي 

�ن قدمــاً  ي 
للمــىن الازمــة 

والصناعــي  واالســتثماري  التجــاري  التعــاون 
التجــاري  التبــادل  حجــم  زيــادة  بهــدف 
ــق الســلع  ، وتيســري تدف ي

القطــري الكازاخســتا�ن
البلديــن. إل  واالســتثمارات  والخدمــات 

للجنــة  الخامســة  الــدورة  أعمــال  ي ختــام 
و�ن

كة،  المشــرت الكازاخســتانية  القطريــة  العليــا 
قــام ســعادة الســيد عــىي بــن أحمــد الكــواري 
الســيد  وســعادة  والصناعــة،  التجــارة  وزيــر 
ي 

ي �ن
ــىن ــاد الوط ــر االقتص ــوف وزي ــان دالين رس

ــع عــى محــرن  ــة كازاخســتان، بالتوقي جمهوري
االجتمــاع.

 ، ن هــذا واجتمــع دولــة الســيد عســكر مامــ�ي
رئيــس وزراء جمهوريــة كازاخســتان مــع ســعادة 
الســيد عــىي بــن أحمــد الكــواري وزيــر التجــارة 
أعمــال  هامــش  عــى  وذلــك  والصناعــة، 
القطريــة  العليــا  للجنــة  الخامســة  الــدورة 
ي 

�ن المنعقــدة  كة،  المشــرت الكازاخســتانية 
ســلطان.  نــور  العاصمــة 

العاقــات  اســتعراض  اللقــاء  خــال  وجــرى 

وبحــث   ، ن الصديقــ�ي البلديــن  ن  بــ�ي الثنائيــة 
ي المجــاالت 

ك الســيما �ن أوجــه التعــاون المشــرت
وســبل  والصناعيــة  واالســتثمارية  التجاريــة 
يربــط  مــا  ظــل  ي 

�ن وتطويرهــا  تعزيزهــا 
ــح  ة ومصال ن ــدان مــن روابــط صداقــة متمــري البل

كة. مشــرت اتيجية  اســرت

كمــا التقــى ســعادة الســيد عــىي بــن أحمــد 
بســعادة  التجــارة والصناعــة  الكــواري وزيــر 
االقتصــاد  وزيــر  دالينــوف  روســان  الســيد 
وســعادة  كازاخســتان،  بجمهوريــة  ي 

الوطــىن
ات كيليمبيتــوف محافــظ مركــز  الدكتــور خــري
الســيد  وســعادة   ، الــدولي المــالي  أســتانا 
التجــارة والتكامــل  باخيــت ســلطانوف وزيــر 
وزيــر  أتامكولــوف  بيبــوت  الســيد  وســعادة 
عــى  كل  التحتيــة،  البنيــة  وتنميــة  الصناعــة 

حــدة.

ــاون  ــه التع ــث أوج ــاءات بح ــال اللق ــرى خ ج
عــى  الضــوء  تســليط  تــم  كمــا  ك،  المشــرت
ي شــهدها االقتصــاد القطــري 

التطــورات الــىت
ــة، واســتعراض فــرص  خــال الســنوات الماضي
القطاعــات،  كافــة  ي 

�ن المتاحــة  االســتثمار 
ي 

الــىت يعــات  والترش االســتثمارية  والحوافــز 
ي ذلــك قانــون تنظيــم 

أقرتهــا دولــة قطــر بمــا �ن
ي النشــاط 

ــري القطــري �ن ــال غ اســتثمار رأس الم
ي تــم إطاقهــا 

االقتصــادي، والمبــادرات الــىت
وزيــادة  الخــاص  القطــاع  دعــم  ســبيل  ي 

�ن
ة. المبــا�ش االأجنبيــة  االســتثمارات  المساهمة في “

برامج الخصخصة 
قطر وجهة مثالّية “الكازاخستانية  

لألعمال واالستثمار

إصالحات لتسهيل “
ممارسة األعمال
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 التوصيات تقدم نهًجا جديًدا للمشاريع والمؤسسات

هيئات محاسبية تطالب بتحسين 
اإلفصاح عن أهداف التنمية  

تقريــر  ي 
�ن بالتفصيــل  التوصيــات  وتــرد 

التنميــة  أهــداف  عــن  فصــاح  االإ توصيــات 
أدامــز،  كارول  كتبتــه  الــذي  المســتدامة 
ــول  ــع ب اك م ــرت ــبة باالش ــورة المحاس بروفيس
أســتاذان  وهمــا  بيكــوت  وراســل  دراكمــان 
ــام. ــة دوره ــال بجامع ــة االأعم ــان بكلي فخري

الهيئــات  قبــل  مــن  التقريــر  نــرش  تــم 
تحــاد الــدولي  المحاســبية الدوليــة التاليــة – االإ
ن  المحاســب�ي جمعيــة   )IFAC( ن  للمحاســب�ي
 )ACCA ( ــا ي بريطاني

ن المعتمديــن �ن القانونيــ�ي
ــكتلندا   ي أس

ن �ن ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــد المحاس ومعه
ي 

ن �ن القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي ICAS((، ومعهــد 
اليا ونيوزيلنــدا ) CA ANZ( والمجلــس  أســرت
ــاد  ــة )IIRC( واالتح ــر المتكامل ــدولي للتقاري ال
تــم  كمــا  المعياريــة.  للمقاييــس  الــدولي 
ــر هــدف  ــل مدي ــن قب ــر م ــرار هــذا التقري إق

االأمــم  برنامــج  مــن  المســتدامة  التنميــة 
 . ي

نمــا�أ االإ المتحــدة 

عــن  فصــاح  االإ توصيــات عمليــات  وتقــدم 
أهــداف التنميــة المســتدامة نهًجــا جديــًدا 
للتعامــل  االأخــرى  والمؤسســات  للمشــاريع 
ــة  ــتدامة المخصص ــة المس ــا التنمي ــع قضاي م
التقاريــر  إعــداد  أطــر  مــع  والمتوافقــة 
وتحــاول  اً.  وتأثــري شــيوعاً  كــرش  االأ الثــاث 
الممارســات  أفضــل  تحــدد  أن  التوصيــات 
ــداف  ــأن أه ــات بش ــر المؤسس ــداد تقاري ع الإ
التنميــة المســتدامة وتقديــم تقاريــر موحــدة 
وأكــرش شــفافية وفعاليــة بشــأن تغــري المنــاخ 

االأخــرى. البيئيــة  ات  والتأثــري

ي 
، الرئيــس التنفيــذي �ن ويعقــب كيفــن دانــ�ي

ن قائــًا: »يتطلــب  االتحــاد الــدولي للمحاســب�ي

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
ي االأعمــال ويســتمر تزايــد الحاجــة 

تفانيــاً �ن
ــا أفضــل  الملحــة للنمــو. ونحــن ندعــم تماًم
إعــداد  تتيــح  ي 

الــىت العالميــة  الممارســات 
تدابــري  حــول  وشــفافة  فعالــة  تقاريــر 
نعمــل  أن  وري  الــرن ومــن  االســتدامة. 
مســتقبل  لضمــان  االآن  نتحــرك  وأن  مًعــا 

مســتدام.«

هــا مــن المؤسســات لتخــاذ إجــراءات مــن  الدوحــة ـ أوقيــة: دعــت الهيئــات المحاســبية الرائــدة وغري
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــأن أه ــر بش ــداد التقاري ن إع ــ�ي ــول لتحس ــاب الأص كات وأصح ــرش ــب ال جان

ي محاولــة لتحقيــق الأهــداف المحــددة لعــام 2030. 
التابعــة لاأمــم المتحــدة �ن

ندعم أفضل الممارسات “
العالمية إلعداد تقارير 

فعالة وشفافة
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فصــاح عــن  وقــد تــم تطويــر توصيــات االإ
خــال  مــن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
المحاســبة  ي 

�ن ن  المتخصصــ�ي مــع  التشــاور 
ن  كاديميــ�ي االأ االســتدامة  اء  وخــرب والماليــة 
ن وواضعــي االأطــر والمعايــري  واالستشــاري�ي
ي 

ن �ن ــارك�ي ــن والمش ــول والمديري ــ�ي االأص ومال
 . ي

المــد�ن المجتمــع 

حــول  التشــاور  عــى  الــردود  نــرش  تــم 
التنميــة  أهــداف  عــن  فصــاح  االإ توصيــات 
التشــاور.  الفعــل حــول  المســتدامة: ردود 
مــع  للمواءمــة  قويًــا  دعًمــا  توضــح  وهــي 
التنميــة  أهــداف  عــن  فصــاح  االإ توصيــات 
المســتدامة مــع أطــر معايــري اعــداد التقاريــر 
ي تتعلــق بفريــق 

الرئيســية االأخــرى )تلــك الــىت
الماليــة  فصاحــات  باالإ ي 

المعــىن العمــل 
العالميــة  والمبــادرة  بالمنــاخ  المرتبطــة 
عــداد  طــار الــدولي الإ لتقديــم التقاريــر واالإ
ــون  ــق المجيب ــد واف ــة(. وق ــر المتكامل التقاري
ــا  ــار الســلبية له ــري القيمــة واالآث عــى أن تدم

ة. كبــري أهميــة  ذات 

أهــداف  عــن  فصــاح  االإ توصيــات  وتدعــو 
ي 

�ن للنظــر  المنظمــات  المســتدامة  التنميــة 
ي 

ــا الــىت ــة المســتدامة وفرصه مخاطــر التنمي
بإنشــاء  الخاصــة  اتيجيتها  باســرت صلــة  لهــا 
ــار  ــل االآث ــل ونق ــدى الطوي ــى الم ــة ع القيم
تحقيــق  بشــأن  المحتملــة  أو  الفعليــة 

ســيتطلب  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف 
صلــة  ذات  جوهريــة  إفصاحــات  ذلــك 
 ) ي تؤثــر عــى إنشــاء )أو تدمــري

بالعوامــل الــىت
أجــل  مــن  الطويــل  المــدى  عــى  القيمــة 
تأثــري  لهــا  ي 

الــىت أو  والمجتمــع  المؤسســة 
أهــداف  تحقيــق  عــى   ) ي ســلىب أو  ي  )إيجــا�ب
الســنوي.  التقريــر  ي 

�ن المســتدامة  التنميــة 

أدامــز: »هنــاك  كارول  وفيســورة  الرب تقــول 
االأعمــال  مجتمعــات  ي 

�ن ايــد  ن مرت وعــي 
صحــة  بــأن  ســواء  حــد  عــى  واالســتثمار 
ورفاهيــة الكوكــب ومــن عليــه مــن ســكان 
المــدى  عــى  االأعمــال  نجــاح  عــى  تؤثــر 
التنميــة  أهــداف  وتقــدم  الطويــل.  
ــع  ــل م ــاون والتعام ــة للتع ــتدامة فرص المس
ي ماهيــة االأعمــال 

هــذا االأمــر. يعــد التغيــري �ن
لتحقيــق  وريــاً  رصن أمــراً  أدائهــا  وكيفيــة 
أهــداف التنميــة المســتدامة.  ويكمــن مفتــاح 
كلمــة مــن رئيــس  بالحصــول عــى  التغــري 
دارة مفادهــا أن المجلــس يتحمــل  مجلــس االإ
ــة  فصاحــات عــن أهــداف التنمي مســؤولية االإ

الســنوي.« التقريــر  ي 
�ن المســتدامة 

ح  وتُبــىن هــذه التوصيــات عــى نهــج مقــرت
ي 

مكــون مــن خمــس خطــوات للمســاهمة �ن
أهــداف تنميــة مســتدامة تتــواءم مــع إنشــاء 
ــم  ــذي ت ــل، وال ــدى الطوي ــى الم ــة ع القيم
وفيســورة أدامــز  إعــداده ســابقاً مــن قبــل الرب

ــة  ــر المتكامل ــدولي للتقاري ه المجلــس ال ــرش ون
. ن واالتحــاد الــدولي للمحاســب�ي

دافيدســون،  بوغــز-  ابيــث  ن إلري وقالــت 
 : ي

نمــا�أ ي برنامــج االأمــم المتحــدة االإ
المديــر �ن

المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  »لتحقيــق 
ــاد  ــتثمرون إل االبتع كات والمس ــرش ــاج ال تحت
عــن تخطيــط االأنشــطة الحاليــة واالنتقــال 
تكامــًا  اكــرش  ممارســة  ثــم  االأهــداف  إل 
ــا  ــاح عنه فص ــتثمار واالإ ــطة االس ــه أنش لتوجي
ويســهم  التأثــري  مــن  مزيــداً  يخلــق  ممــا 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  التقــدم  ي 

�ن
لمســتدامة.« ا

المديــر  هافركامــب،  برانــد  جري ويقــول 
ي االتحــاد العالمــي للمقاييــس: 

التنفيــذي �ن
كات بمواءمــة نمــاذج  الــرش بــدون قيــام   «
التنميــة  أهــداف  مــع  وعملياتهــا  أعمالهــا 
بــكل  ذلــك  يتحقــق  فلــن  المســتدامة- 
بســاطة. ولذلــك نحــن بحاجــة إل العمــل 
العلميــة  التوقعــات  ترجمــة  ي 

�ن مًعــا 
تكــون  تقاريــر  توجيهــات  إل  والمجتمعيــة 
ــك إل إنشــاء  كات. ســيؤدي ذل ــرش واضحــة لل
بيانــات تمكــن االتحــاد العالمــي للمقاييــس 
ــم  ــتخدامها لتقيي ــن اس ــرى م ــات االأخ والجه
وحريــة  بشــفافية  كات  الــرش أداء  وتقديــر 

الجميــع«.  يراهــا 
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عمدة الحي المالي لمدينة لندن:

ندعم قطر لتطوير 
خدماتها المالية

الخــاص  بالمنتــدى  كلمتــه  ي 
�ن وأكــد ســعادته 

ي دولــة قطــر والمملكــة 
بالخدمــات الماليــة �ن

المملكــة  ي 
مــىن مــع  أنــه  عــى  المتحــدة، 

ــة وثيقــة بشــأن  اك ي �ش
ــة قطــر �ن المتحــدة ودول

التجــارة واالســتثمار، فــإن العاقــة الخاصــة 
ــر  ــرف قط ــدة بم ــة المتح ــط المملك ي ترب

ــىت ال
ــن أي وقــت  ــة م ــرش أهمي ــزي أصبحــت أك المرك
ــدى  ــذا المنت ــهم ه ــا إل أن يس ، متطلع ــىن م
طــرق  إل  التوصــل  ي 

�ن اليــوم  جــرى  الــذي 
ــا  ــادة تعاونهم ــا زي ــن خاله ن م ــ�ي ــن للجانب يمك

مســتقبا.

ي 
ي تتمتــع بهــا لنــدن �ن

ة الــىت ونــوه ال الخــرب
الماليــة  واالســواق  االســتثمار  ادارة  تطويــر 
 ، ــرن ــل االأخ ــل التموي ــة، مث ــطة الحديث واالأنش
ــر  ي توف

ــىت ــك«، وال ــة »الفنت ــا المالي والتكنولوجي
مــرف  مــع  أوثــق  لتعــاون  ة  كبــري فرصــة 
المجــاالت ذات االهتمــام  ي 

المركــزي �ن قطــر 
مؤتمــر  انعقــاد  قبــل  وخاصــة  ك،  المشــرت
يــن  االأطــراف حــول المنــاخ الســادس والعرش
ي وقــت الحــق مــن هــذا 

ي جاســكو �ن
COP26 �ن

ا أيضــا إل أنــه مــع اســتضافة  العــام، مشــري
القــدم  لكــرة  العالــم  لــكأس  قطــر  دولــة 
قطــاع  فــإن  فقــط،  ن  عامــ�ي بعــد   2022
ــى  ــدة ع ــة المتح ي المملك

ــة �ن ــات المالي الخدم

اســتعداد للعمــل عــى تقديــم كل مــا يلــزم 
ا ال ان لنــدن  لتنظيــم هــذا الحــدث، مشــري
مــن  ي 

ليىن اســرت جنيــه  مليــار   240 تجــذب 
االوســط. ق  الــرش

ي العديــد 
وقــال ان المملكــة المتحــدة مبتكــرة �ن

الخدمــات  قطــاع  ومنهــا  المجــاالت  مــن 
 : ومضيفــا  »فنتــك«،  التكنولوجيــا  الماليــة 
نحــن نجتــذب الكثــري مــن االســتثمارات مــن 
االســواق االوروبيــة وبشــكل خــاص مــن قطــاع 
ــد  ــث يتول ــة حي ــة المالي ــات التكنولوجي الخدم
ــا ال يقــل  ــدن م ي لن

ســنويا مــن هــذا القطــاع �ن
 . ي

ليىن عــن 6.6 مليــار جنيــه اســرت

وأكــد عمــدة الحــي المــالي لمدينــة لنــدن ثقتــه 
ي أن هــذا المنتــدى ســيوفر فرصــة عظيمــة 

�ن
ن مــن خالهــا  ي يمكــن للجانبــ�ي

لفتــح الطــرق الــىت
ــادل. ــق الرخــاء المتب ــل ســويًا لتحقي العم

ــدن،  ــة لن ــالي لمدين ــي الم ــدة الح ــدث عم وتح
تواجــه  ي 

الــىت والمخاطــر  التحديــات  عــن 
ي 

و�ن )فينتــك(  الماليــة  التكنولوجيــا  خدمــات 
أن  إل  الفتــا   ، ي

ا�ن الســيرب االأمــن  مقدمتهــا 
تقــع  أن  يمكــن  الماليــة  التكنولوجيــا  جرائــم 
ي هــذا 

ي أي توقيــت، ومبينــا �ن
ي أي مــكان و�ن

�ن

ــدن يعمــل  ــة لن ــالي بمدين طــار أن الحــي الم االإ
كات لوضــع  كاء والــرش مــع العديــد مــن الــرش
الحلــول الناجعــة لمواجهــة هــذه التحديــات 

والمخاطــر.

المــالي يلعــب دورا  وشــدد عــى أن القطــاع 
تقلبــات  أي  ومواجهــة  الصمــود  ي 

�ن مهمــا 
المملكــة  أن  مضيفــا  مناخيــة،  ات  وتغــري
طــار بالبحــث عــن  ي هــذا االإ

ت �ن ن المتحــدة تمــري
ــص  ــتدامة وتخصي ــق االس ــة لتحقي ــول فعال حل
ــى  ــة ع ــة للمحافظ ــون موجه ــوال تك رؤوس أم
المتحــدة  المملكــة  وأن  خاصــة  االســتدامة، 
تســعى إل أن تكــون بحلــول العــام 2050 
ــال  ــن خ ــة م ــات الكربوني ــن االنبعاث ــة م خالي
هــذه  أن  ا  معتــرب اء  خــرن مبــادرات  إطــاق 

يجــب أن تكــون أولويــة لــدى الجميــع.

ــدة  ــل، عم ــام راس ــورد ويلي ــعادة الل ــن س ــة: ثم ــة ـ أوقي  الدوح
ن المملكــة  اكــة طويلــة الأمــد بــ�ي الحــي المــاىلي لمدينــة لنــدن، الرش
اســتعداد  مؤكــدا  القطريــة،  الماليــة  والمؤسســات  المتحــدة 
ــاع  ــر قط ــا بتطوي ــاء قيامه ــر أثن ــة قط ــم دول ــدن لدع ــة لن مدين
ــة  ــون دول ــار ك ي إط

ي �ن
ــأ�ت ــك ي ــيما وأن ذل ــة، لس ــا المالي خدماته

يــكا اســتثماريا مهمــا لمدينــة لنــدن والمملكــة المتحــدة. قطــر �ش

 مستعدون “
لتقديم كل ما 

يلزم لمونديال  
2022
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مهنة المحاسبة “
تلعب دورًا أساسيًا 

في التنمية 
االقتصادية 
المستدامة

ــة  ــة وإقليمي ــبة عالمي ــة محاس ــن 11 منظم ــون م ــف مك ــد تحال ــة: عق ــورـ أوقي كواللمب
ثاثــة  لمــدة  ، مؤتمــراً  ن للمحاســب�ي الــدوىلي  التحــاد  بقيــادة  دوليــة،  تنميــة  ووكالت 
ي النهــوض 

دارة الماليــة العامــة �ن أيــام بهــدف زيــادة الوعــي حــول مــدى فعاليــة الإ
الناشــئة. بالقتصــادات 

وتضمــن المؤتمــر الــذي عقــد تحــت عنــوان 
ي االقتصاديــات 

»تطويــر القــدرات المحاســبية �ن
االأساســية  الكلمــات  مــن  سلســلة  الناشــئة«، 
ن  ويــد المحاســب�ي ن وورش العمــل المصممــة لرت
ــة  ــاب المصلح ن وأصح ــ�ي ن الحكومي ــؤول�ي والمس
طريــق  بخريطــة  ن  الممارســ�ي مــن  هــم  وغري
ي 

�ن التقــدم  ودفــع  المحادثــات  لتســهيل 
القضائيــة.  والياتهــم 

ــاد  ــذي لاتح ــس التنفي ، الرئي ي
ــن دا�ن ــال كيف وق

ــدرات  ــر ق ــود تطوي ن إن جه ــدولي للمحاســب�ي ال
المحاســبة، تكــون أكــرش فاعليــة عندمــا تجتمــع 
والعالميــة  قليميــة  واالإ الوطنيــة  المنظمــات 
كة.  مشــرت قضيــة  عــى  بشــدة  ن  كــري الرت مــع 
مضيفــا أن االتحــاد ســّهل وبدعــم مــن وزارة 
ــون  ــة DFID، أن تك يطاني ــة الرب ــة الدولي التنمي
ن  ــري ــى تحف ــادرة ع ــبة ق ــر المحاس ــود تطوي جه
ي تتألــف مــن النظــام 

عقــد المؤسســات الــىت
تعزيــز  أجــل  مــن  الماليــة،  دارة  لــاإ ي 

البيــىأ
الوعــي والتعــاون. 

ــاً  ــياً وهام ــبة دوراً أساس ــة المحاس ــب مهن وتلع
ي 

للبلــد �ن المســتدامة  التنميــة االقتصاديــة  ي 
�ن

ولــم  والخــاص.  العــام  ن  القطاعــ�ي مــن  كل 

المحاســبة  مهنــة  ربــط  عــى  االأمــر  يقتــر 
بمســتويات  بانتظــام  والحيويــة  القويــة 
ولكــن  والفســاد،  االحتيــال  مــن  منخفضــة 
ن مهنــة  ف بهــا بــ�ي هنــاك أيًضــا عاقــة معــرت
مــن  أعــى  ومســتويات  القويــة  المحاســبة 
دعــم  يكــون  أن  يمكــن  االقتصــادي.  النمــو 
تطويــر القــدرة عــى المحاســبة عامــاً مســاعداً 
ي 

الــىت الدولــة  بنــاء  اتيجيات  اســرت لنجــاح 
ــة. ــة الدولي نمائي ــة االإ ــات الفاعل ــا الجه تنفذه

االتحــاد  رئيــس  جــو،  كي  إن  الدكتــور  وقــال 
ن  المحاســب�ي دور  إن   ، ن للمحاســب�ي الــدولي 
الماليــة  المعلومــات  إدارة  هــو  ن  فــ�ي المحرت
المصلحــة،  أصحــاب  جميــع  يطلبهــا  ي 

الــىت
القــرارات  التخــاذ  الازمــة  االأفــكار  وتطويــر 
ــتقرار  ــز االس ــى تعزي ــاعد ع ي تس

ــىت ــليمة ال الس
ا  مشــري  ، والســيا�ي واالجتماعــي  االقتصــادي 
ــبة  ن المحاس ــ�ي ــة ب ــة المهم ــذه العاق إل أن ه
ء فهمتــه المنظمــات،  ي

والتنميــة االقتصاديــة �ش
يطانيــة  ي ذلــك وزارة التنميــة الدوليــة الرب

بمــا �ن
للتنميــة  االآســيوي  والبنــك  الــدولي  والبنــك 
ا  ــرب ــنوات، مع ــدة س ــي، لع ــدوق العالم والصن

اكــة المســتمرة معهــم.  عــن امتنانــه للرش

والمحفظــة  يات  المشــرت إدارة  مديــر  وقــال 
ي بنــك التنميــة االآســيوي أمــان 

دارة الماليــة �ن واالإ
ترانــا:  تتمثــل إحــدى االأولويــات التشــغيلية 
اتيجيته  ــرت ــار اس ي إط

ــيوي �ن ــة االآس ــك التنمي لبن
والقــدرات  الحوكمــة  تعزيــز  ي 

�ن  2030
فيــه،  االأعضــاء  الناميــة  للبلــدان  المؤسســية 
يلعبــون  فــون  المحرت المحاســبون  أن  مضيفــا 
ــم  ــال دع ــن خ ــال م ــذا المج ي ه

ــا �ن دوًرا مهًم
ن  لتحســ�ي العامــة  الماليــة  دارة  االإ مؤسســات 
تقديــم الخدمــات العامــة والكفــاءة الماليــة 
ــع الحــد  ــالي تري والشــفافية والمســاءلة، وبالت

مــن الفقــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

خالل مؤتمرًا عقده 11 منظمة محاسبة عالمية وإقليمية..المشاركون:

مطالب بتطبيق إدارة مالية عامة 
قوية في االقتصادات الناشئة
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اكــة  الرش يدعــم  المــال  مركــز  ان   وقــال 
تشــجيع  مــن خــال  يطانيــة   الرب القطريــة 
كات المملكــة المتحــدة لتوســيع أعمالهــا  �ش
 100 مــن  أكــرش  ان   ال  الفتــا  قطــر،  ي 

�ن
كــة بريطانيــة تعمــل تحــت مظلــة المركــز.  �ش
ي فعاليــات 

وجــاء ذلــك خــال مشــاركته  �ن
قطــر  ي 

�ن الماليــة  الخدمــات  »منتــدى 
ــم  ــم  بتنظي ــذي اقي ــدة« ال ــة المتح والمملك
المملكــة  ي 

�ن الدوليــة  التجــارة  وزارة  مــن 
وبنــك  المركــزي  قطــر  ومــرف  المتحــدة 
ن  ــ�ي ن تنفيذي ــؤول�ي ــاركة مس ــة بمش ــر للتنمي قط
مؤسســات  ى  كــرب مــن  المســتوى  رفيعــي 
ي كل 

الخدمــات الوطنيــة والماليــة الرائــدة �ن
وقطــر. المتحــدة  المملكــة  مــن 

وأشــار الجيــدة إل أن مركــز قطــر للمــال أنجز 
ــا  ــر التكنولوجي ــم تطوي ة لدع ــري ــوات كب خط
ي قطــر القطــاع الــذي يحتــل مكانــة 

الماليــة �ن
اتيجيتنا لعــام 2022.  متقدمــة ضمــن اســرت
كات  لــرش النشــاط  الفتــا ال توســيع نطــاق 
الخدمــات المهنيــة غــري الخاضعــة للتنظيــم، 
التكنولوجيــا  خدمــات  مقدمــي  ليشــمل 
قطــر  عاقــات  تعزيــز  ال  منوهــا  الماليــة 
ــة  ــات العامل ــن الكيان ــد م ــع العدي ــال م للم
يتيــح  بمــا  الماليــة،  التكنولوجيــا  ي مجــال 

�ن

الدوحــة ـ أوقيــة: اكــد  الســيد يوســف محمــد الجيــدة، الرئيــس التنفيــذي لمركــز 
قطــر للمــال: ان قطــر والمملكــة المتحــدة تربتطــان  بتاريــخ طويــل مــن العاقــات 
ــز هــذه  العاقــات مــن  ا اىل تعزي اتيجية مشــري ــة الأعمــال الســرت اك ــة و�ش الثنائي

خــال  تاســيس  الأعمــال ذات الفوائــد القتصاديــة المتبادلــة.

إمكانيــة  العاملــة ضمــن منصتنــا  كات  للــرش
ونمــاذج  الممارســات  أفضــل  إل  الوصــول 

ي العالــم. 
االأعمــال �ن

الجيــدة،  محمــد  يوســف  الســيد  وشــارك 
ي 

الرئيــس التنفيــذي لمركــز قطــر للمــال، �ن
ة  كات الصغــري جلســة حواريــة بعنــوان »الــرش
إل  الماليــة«،  والخدمــات  والمتوســطة 
جانــب كل مــن الســيد عبدالعزيــز بــن نــارص 
آل خليفــة، الرئيــس التنفيــذي لبنــك قطــر 
المديــر  تايلــور،  لويــس  والســيد  للتنميــة، 
ي 

�ن الصــادرات  تمويــل  لمكتــب  التنفيــذي 
ــد،  ــن هوالن ــة المتحــدة، والســيد غاف المملك
Anthemis، والســيد  ي مجموعــة 

يــك �ن الرش
 DLA ي مجموعــة

يــك �ن ، الرش ي
فنســنت كيــىن

 .Piper

ي أدارهــا 
ناقشــت الجلســة الحواريــة، والــىت

غــري  والمديــر  المستشــار   ، ن لوبــري ي 
دا�ن

 ،Innovate Finance كــة  لرش التنفيــذي 
التنويــع  ي خطــط 

�ن الماليــة  الخدمــات  دور 
ي قطــر وركــزت عــى القطاعــات 

االقتصــادي �ن
عاليــة،  نمــو  إمكانــات  ذات  الناشــئة 
والمتوســطة،  ة  الصغــري كات  الــرش مثــل 

الماليــة. والتكنولوجيــا 

ي 
ــة �ن ــات المالي ــدى الخدم ــاد »منت ي انعق

ــأ�ت ي
قطــر والمملكــة المتحــدة«« بعــد النجــاح 
االفتتاحــي  المنتــدى  حققــه  الــذي  الكبــري 
ي لنــدن عــام 2019. 

والــذي تــم تنظيمــه �ن
يكــون  بــأن  الحــدث  هــذا  اســتطاع  فقــد 
مســؤولي  لكبــار  نوعــه  مــن  فريــد  منتــدى 
مــن قطــر  الماليــة  والمؤسســات  كات  الــرش
استكشــاف  بهــدف  المتحــدة،  والمملكــة 
ن مؤسســات  ســبل تعزيــز الروابــط مــا بــ�ي

البلديــن. ي 
�ن الماليــة  القطاعــات 

المواضيــع  مــن  عــدًدا  المنتــدى  وتنــاول 
الخدمــات  ن  بــ�ي مــا  تنوعــت  الرئيســية، 
ن  ــري ك ــع الرت ــادي، م ــع االقتص ــة والتنوي المالي
والمتوســطة،  ة  الصغــري المؤسســات  عــى 
التنظيميــة،  وبيئتهــا  الماليــة  والتكنولوجيــا 
المبتكــرة  والحلــول   ، ي

ا�ن الســيرب واالأمــن 
ــة كأس  ــات بطول ــدي لنهائي ــري النق ــع غ للدف

.2022 القــدم  لكــرة  العالــم 

ويســعى مركــز قطــر للمــال إل تعزيــز موقــع 
دولــة قطــر كوجهــة جذابــة ومجزيــة بالنســبة 
ــا  ــيع عملياته ــع إل توس ي تتطل

ــىت كات ال ــرش لل
ق االأوســط، واالســتفادة مــن  ي منطقــة الــرش

�ن
ي الدولــة. وتتمتــع 

فــرص االأعمــال المتوفــرة �ن
ــر  ــز قط ــة مرك ــت مظل ــة تح كات العامل ــرش ال
للمــال بمزايــا تنافســية عديــدة، مثــل العمــل 
ي إطــار بيئــة قانونيــة تســتند إل القانــون 

�ن
التعامــل  ي 

�ن والحــق  العــام  ي  ن نجلــري االإ
التملــك  ي 

�ن والحــق  عملــة،  بــأي  التجــاري 
ــة  ــل إل 100% وإمكاني ــبة تص ي بنس ــىب االأجن
يبــة  تحويــل االأربــاح بأكملهــا إل الخــارج ورصن
كات ال تتجــاوز 10% عــى االأربــاح  عــى الــرش
ي إطــار شــبكة تخضــع 

المحليــة والعمــل �ن
يبيــة مزدوجــة موســعة تضــم  التفاقيــة رصن

ــة. 81 دول

100 شركة بريطانية تحت 
مظلة مركز المال

دعم تطوير التكنولوجيا المالية .. الجيدة :
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بجهود من مجلس معايير المحاسبة الدولية

مشاورات إلعداد تقارير محاسبية 
عالية الجودة في 2020 

معايــري  مجلــس  يســعى   : أوقيــة  ـ  الدوحــة 
ــبية  ــري محاس ــداد معاي ع ــة الإ ــبة الدولي المحاس
العمليــة  هــذه  تســاعد  الجــودة،  عاليــة 
وتقييــم  أفــكار  توليــد  عــى  المجلــس 
المحاســبية  للمشــاكل  حــة  المقرت الحلــول 
عــداد  الإ الدوليــة  المعايــري  تعكــس  بحيــث 
ي 

الــىت كات  الــرش احتياجــات  الماليــة  التقاريــر 
ــة  ــا المالي ــداد بياناته ي إع

ــري �ن ــتخدم المعاي تس
واحتياجــات المســتثمرين الذيــن يســتخدمون 
تلــك البيانــات الماليــة عنــد اتخــاذ قــرارات 

االســتثمار. 

فرصــة  المعنيــة  االأطــراف  المجلــس  ويمنــح 
ة  فــرت خــال  مــرات  عــدة  بآرائهــم  دالء  االإ
عــام  وسيشــهد   ، المعايــري وضــع  وع  مــرش
ــوات  ــاورات والدع ة للمش ــري ــة كب 2020 فرص

المعنيــة.  االأطــراف  آراء  عــى  للحصــول 

واالأساســية،  االأول  التشــاور  وثيقــة  ح  تقــرت
عليهــا،  للتعليــق  بالفعــل  صــدرت  ي 

والــىت
ي 

�ن المعلومــات  إيصــال  طريقــة  ن  تحســ�ي
االأداء  عــى  ن  كــري الرت مــع  الماليــة  البيانــات 
العــرض  بعنــوان  العــرض  ومســودة   . المــالي
ــس  هــا المجل ي نرش

ــىت فصاحــات، وال العــام واالإ
مــن  جــزءاً  باعتبارهــا   2019 ديســمرب  ي 

�ن
ــة، مفتوحــة  ــات المالي وعــه االأســا�ي للبيان مرش

 .2020 يونيــو   30 حــىت  للتعليــق 

ويخطــط المجلــس لنــرش عــدد مــن الوثائــق 
ســيما  ال  العــام،  هــذا  الهامــة  التشــاورية 
ــة  وع الشــهرة التجاري ــة نقــاش حــول مــرش ورق
حــول  عــرض  ومســودة  القيمــة  وتناقــص 

الحــق  وقــت  ي 
و�ن دارة.  االإ تعليقــات  وع  مــرش

العــام، ســتتاح فرصــة مســاعدة  مــن هــذا 
المجلــس عــى اتخــاذ قــرار بشــأن أولويــات 
ــن  ــي م ــتوى العالم ــى المس ــري ع ــع المعاي وض
ي جــدول أعمــال المشــاورات 

خــال المشــاركة �ن
  .2020 لعــام 

للتعليــق  المعنيــة  االأطــراف  دعــوة  وســيتم 
محــدودة  حــة  مقرت إضافيــة  تعديــات  عــى 
تصنيــف  تحديــث  ح  تقــرت ي 

والــىت النطــاق، 
الماليــة  التقاريــر  عــداد  الإ الدوليــة  المعايــري 
للجنــة  المؤقــت  االأعمــال  جــدول  وقــرارات 
التقاريــر  عــداد  الإ الدوليــة  المعايــري  تفســري 

ليــة. الما

وتشمل المشــاورات المخطط لها.

ــة  ــهرة التجاري ــن 2020: الش ــع االأول م ـ الرب
ــة  ــص القيم وتناق

ــال  ــاج االأعم ــن 2020: اندم ي م
ــا�ن ــع الث ـ الرب

كة ــرت ــيطرة المش ــت الس تح

العرض مسودات 

ســعر  إصــاح   :  2020 مــن  ي 
الثــا�ن الربــع 

ن  بــ�ي المعامــات  ي 
�ن بــه  المعمــول  الفائــدة 

التقاريــر  إعــداد  عــى  ذلــك  وأثــر  البنــوك 
2 المرحلــة   – الماليــة 

مبــادرات   :2020 مــن  ي 
الثــا�ن النصــف 

عــى  فصاحــات  االإ مراجعــة   – فصــاح  االإ
المســتهدفة المعايــري  مســتوى 

طلب الحصــول عى معلومات

شــاملة  مراجعــة   :2020 مــن  االأول  الربــع 
الماليــة  التقاريــر  عــداد  الإ الــدولي  للمعيــار 

والمتوســطة ة  الصغــري وعــات  للمرش

ــد  ــا بع ــة م ــن2020 : مراجع ي م
ــا�ن ــع الث الرب

التقاريــر  عــداد  الإ الدوليــة  للمعايــري  التنفيــذ 
10، و11، و12 الماليــة 

ي مــن العــام: مشــاورات جــدول 
ــا�ن النصــف الث

االأعمــال لعــام 2020

كيفية مواكبة آخر المســتجدات

وعــات  بمرش قائمــة  العمــل  خطــة  تتضمــن 
كل  مــن  التاليــة  المرحلــة  ن  وتبــ�ي المجلــس 
يتوقــع  الــذي  الوقــت  ح  تــرش كمــا  وع  مــرش
المرحلــة.  تلــك  إل  الوصــول  فيــه  المجلــس 
تنبيهــات  عــى  للحصــول  التســجيل  ويمكــن 

وع.  المــرش بتطــور 

ــس  ــق المجل ــع وثائ ــة بجمي ويوجــد أيضــاً قائم
عــداد  الدوليــة الإ المعايــري  ات  ولجنــة تفســري

التقاريــر الماليــة المفتوحــة للتعليــق.

عمليــة  مــن  هامــاً  جــزءاً  المشــاورات  وتعــد 
العنايــة الازمــة لمؤسســة المعايــري الدوليــة 
ي تؤكــد عــى 

عــداد التقاريــر الماليــة، والــىت الإ
عمليــة وضــع  متابعــة  الجميــع  بإمــكان  أنــه 

فيهــا. والمشــاركة  المعايــري 
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افتتح منتدى الخدمات المالية في قطر والمملكة المتحدة.. الشيخ عبداهلل بن سعود:

المصرف المركزي يستعد إلطالق 
استراتيجية التكنولوجيا المالية

ــه  ي محافــظ مــرف قطــر المركــزي عــن أمل
ــا�ن ــن ســعود آل ث ــة: أعــرب ســعادة الشــيخ عبــدهللا ب الدوحــة ـ أوقي

ــاىلي  ــال الم ي المج
ــدة �ن ــة المتح ــر والمملك ــة قط ــن دول ي كل م

ــة �ن ــات المالي ن المؤسس ــ�ي ــات ب ــور العاق ي أن تتط
�ن

ــط  ــن الرواب ــل م ــخ طوي ــن تاري ــن م ن البلدي ــ�ي ــات ب ــه العاق ــع ب ــا تتمت ــرا لم ــك نظ ــتثماري، وذل ي والس
ــر�ن والم

ي يعمــل الجميــع مــن أجــل اســتمرارها وتطويرهــا بمــا 
السياســية والقتصاديــة والثقافيــة والجتماعيــة والــىت

ــن. ــة البلدي ــدم مصلح يخ

ســعادة  ألقاهــا  ي 
الــىت الكلمــة  ي 

�ن ذلــك  جــاء 
ي افتتــاح 

، �ن ي
الشــيخ عبــدهللا بــن ســعود آل ثــا�ن

فعاليــات المنتــدى الخــاص بالخدمــات الماليــة 
ي جــرت 

ي دولــة قطــر والمملكــة المتحــدة، الــىت
�ن

مؤخــراً ونظمهــا كل مــن وزارة التجــارة الدوليــة 
قطــر  مــرف  مــع  بالتعــاون  يطانيــة،  الرب
ــن  ــدهللا ب ــيخ عب ــعادة الش ــة س ــزي برعاي المرك
ي محافــظ مــرف قطــر المركــزي 

ســعود آل ثــا�ن
ــام راســل، عمــدة الحــي  ــورد ويلي وســعادة الل

ــدن. ــة لن ــالي لمدين الم

وأوضــح ســعادة الشــيخ عبــدهللا بــن ســعود آل 
ي أن تنظيــم هــذه المنتــدى جــاء بنــاء عــى 

ثــا�ن
ــدن«  ي لن

ــر �ن ــوم قط ــه »ي ــذي حقق ــاح ال النج
ي 

الــذي نظمــه الحــي المــالي لمدينــة لنــدن �ن
ي 

ا إل أن ســوق المــال �ن ، مشــري ي
العــام المــا�ن

يطانيــة لنــدن يعتــرب بيئــة مهمــة  العاصمــة الرب
االأســواق  نحــو  انطــاق  ونقطــة  لاســتثمار 
الماليــة  للتحويــات  مهمــا  ومركــزا  العالميــة 
والســندات  االأســهم  وتــداول  واالســتثمارات 
ــتثمارية  ــال االس ــن االأعم ــا م ه ــوك وغري والصك

ــم. ــتوى العال ــى مس ع

ونــوه ســعادته إل أنــه مــن هــذا المنطلــق جــاء 
اهتمــام المؤسســات الماليــة القطريــة بهــذا 
الســوق والســعي إل خلــق الروابــط االقتصاديــة 

تدشين تقنية “
)Sandbox( لعزل 
البرامج التخريبية
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مــن  الســوق  يوفــره  ممــا  معهــا واالســتفادة 
ــة،  ــتثمارية حقيقي ــرص اس ــة وف ــات هائل إمكاني
ــة  ن دول ــ�ي ــة ب ــط وثيق ــد رواب ــه توج ــاً ال أن الفت
قطــر والمملكــة المتحــدة، تشــمل الخدمــات 
ي والتكنولوجيــا الماليــة 

ا�ن الماليــة واالأمــن الســيرب
ــط لتشــمل قطاعــات  ــك الرواب ــدت تل ــد امت وق
يرتبــط  حيــث  التعليــم  قطــاع  مثــل  أخــرى 
ــج  ــج كولي ــزي وجامعــة كين مــرف قطــر المرك
بعاقــات وطيــدة، فقــد وقــع الجانبــان مذكــرة 
للتفاهــم بهــدف تطويــر التعــاون بينهمــا، كمــا 
ــض  ي بع

ــة �ن ــاهمة للجامع ــرف مس ــدم الم ق
وعــات. المرش

ســعود  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ســعادة  وأفــاد 
ــا  ن اتفق ــ�ي ــأن الجانب ــار ب ط ــذا االإ ي ه

ي �ن
ــا�ن آل ث

ــة  ف ــل والصري ــر للتموي ــز قط ــاء »مرك ــى إنش ع
ــرب نموذجــا  ــذي يعت ي الجامعــة وال

ــة« �ن العالمي
والتعــاون  ي  البــرش المــال  رأس  لتطويــر 
ــب  ــم والتدري ــر التعلي ــدف تطوي ك به ــرت المش
ي مجــال االأعمــال المرفيــة والماليــة وبنــاء 

�ن
المركــزي  قطــر  مــرف  لموظفــي  القــدرات 
موضحــا  قطــر،  دولــة  ي 

�ن المــالي  والقطــاع 
ي إطــار تحقيــق أهــداف 

ي �ن
ســعادته أن ذلــك يــأ�ت

اتيجية  واســرت  ،2030 الوطنيــة  قطــر  رؤيــة 
ي دولــة قطــر، وبصفــة خاصــة 

القطــاع المــالي �ن
يــة. مــا يتعلــق بتنميــة المــوارد البرش

وتطــرق ســعادة الشــيخ عبــدهللا بــن ســعود آل 
ــة  ــر والمملك ــة قط ن دول ــ�ي ــاون ب ، إل التع ي

ــا�ن ث
ا  ، مشــري ي

ا�ن ي مجــال االأمــن الســيرب
المتحــدة �ن

ي هــذا المجــال 
ن �ن ن الجانبــ�ي ال أن التعــاون بــ�ي

ــرة  ــع مذك ــم توقي ا، وت ــري ــا كب ــهد تقدم ــد ش ق
ــر  ــرف قط ن م ــ�ي ــال ب ــذا المج ي ه

ــم �ن للتفاه
ــة،  يطاني ــة الرب ــارة الدولي ــزي ووزارة التج المرك
ن  ن الطرفــ�ي كمــا يتــم تبــادل المعلومــات بــ�ي

ــرة. ــذه المذك ــا له وفق

اتيجية التكنولوجيــا المالية  اســرت

قطــر  مــرف  أن  عــن  ســعادته  وكشــف 
اتيجية  طــاق اســرت المركــزي يســتعد حاليــا الإ
إعــداد  ويجــري  الماليــة،  التكنولوجيــا 
ن تقنيــة )Sandbox( إحــدى  ات لتدشــ�ي ن التجهــري
امــج  ي تقــوم بعــزل الرب

آليــات الحمايــة الــىت
الــذي  االأمــر  التخريبيــة،  آثارهــا  يقــاف  الإ
ســيمهد الطريــق لعــر جديــد مــن الخدمــات 
اتيجية  ــة قطــر، كجــزء مــن اســرت ي دول

ــة �ن المالي
ي ســيتم إطاقهــا قريبــا 

الشــمول المــالي الــىت
الدولــة. عــى مســتوى 

ــتمل  ــدى يش ــذا المنت ــعادته إل أن ه ــت س ولف
اف  �ش ــاالإ ــة ب ــية معني ــاور رئيس ــة مح ــى ثاث ع
والرقابــة عــى التكنولوجيــا الماليــة، ومســاهمة 
ة  الصغــري الماليــة  التكنولوجيــا  كات  �ش
إل  ضافــة  باالإ االقتصــاد،  ي 

�ن والمتوســطة 
ا ســعادته عــن  ، معــرب ي

ا�ن موضــوع االأمــن الســيرب
ي أن تحقــق هــذه المحــاور االأهــداف 

أملــه �ن
المــالي  القطــاع  أجــل تطويــر  المرجــوة مــن 

ي دولــة قطــر.
ي �ن

والمــر�ن

وثمــن محافــظ مــرف قطــر المركــزي اهتمــام 
عمــدة الحــي المــالي لمدينــة لنــدن بتطويــر 
ــالي  ــال الم ي المج

ــر �ن ــة قط ــع دول ــات م العاق
ن  القائمــ�ي وســعي  واالســتثمار،  ي 

والمــر�ن
عــى  يطانيــة  الرب الدوليــة  التجــارة  وزارة  ي 

�ن
تنظيــم هــذا المنتــدى.

إنشاء »مركز قطر “
للتمويل والصيرفة 

العالمية« في جامعة 
»كينج كوليج«

روابط وثيقة بين “
الدوحة ولندن في 

التكنولوجيا المالية 
واألمن السيبراني 
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  بمشاركة 220 شركة

وزير التجارة يفتتح معرض 
»ُصنع في قطر« بالكويت

ــن  ــاح ســعادة الشــيخ خليفــة ب وحــرن االفتت
ي رئيــس غرفــة 

ثــا�ن آل  بــن محمــد  جاســم 
قطــر، وســعادة الســيد عبــد الوهــاب الــوزان 
نائــب رئيــس غرفــة الكويــت، وســعادة الســيد 
بنــدر بــن محمــد العطيــة ســفري دولــة قطــر 
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــت، وع ــدى الكوي ل
ــد  ــن حم ــح ب ــيد صال ــر والس ــة قط إدارة غرف
ورئيــس  قطــر  غرفــة  عــام  مديــر  ي 

�ت الــرش
مــن  وحشــد  للمعــرض،  المنظمــة  اللجنــة 

. ن ن والكويتيــ�ي رجــال االعمــال القطريــ�ي

والصناعــة  التجــارة  وزيــرا  قــام  وقــد 
المصدريــن  دليــل  ن  بتدشــ�ي البلديــن  ي 

�ن
كات الصناعيــة  ن والــذي يضــم الــرش القطريــ�ي
ي تصــدر منتجاتهــا ال خــارج 

القطريــة الــىت
ي قطــاع إعــادة 

ي تنشــط �ن
كات الــىت قطــر والــرش

ــرض. ــاح المع ــا بافتت ــك إيذان ــر، وذل التصدي

وزيــرا  قــام  المعــرض،  افتتــاح  وعقــب 
والكويــت،  قطــر  ي 

�ن والصناعــة  التجــارة 
ي المعــرض اطلعــا خالهــا عــى أبــرز 

بجولــة �ن

كات القطريــة المشــاركة مــن  مــا تقدمــه الــرش
القطاعــات.  مختلــف  ي 

�ن صناعــات 

احمــد  بــن  عــىي  الســيد  ســعادة  واعــرب 
ي 

�ن والصناعــة  التجــارة  وزيــر  الكــواري 
ي 

�ن جولتــه  خــال  صحفيــة  تريحــات 
المعــرض، عــن الشــكر والتقديــر للكويــت 
اســتضافة  عــى  وشــعبا  وحكومــة  ا  امــري
عــى  يــدل  وهــذا  الكويــت،  ي 

�ن المعــرض 
البلديــن  ن  بــ�ي والقويــة  المتينــة  العاقــات 

الكويــت ـ أوقيــة: افتتــح ســعادة الســيد عــىي بــن أحمــد الكــواري، وزيــر التجــارة والصناعــة وســعادة  
الســيد خالــد نــارص عبــد هللا الروضــان وزيــر التجــارة والصناعــة بدولــة الكويــت الشــقيقة،  مؤخــراً 
ي ارض المعــارض بمعــرض الكويــت الــدوىلي 

ي قطــر 2020، الــذي عقــد �ن
فعاليــات معــرض ُصنــع �ن

كــة  . ايــر 2020 بمشــاركة 220 �ش ة مــن 19-22 فرب خــال الفــرت
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ي المجــال 
جميــع المجــاالت وقــد توجــت �ن

ســعادته  عــرب  كمــا  والصناعــي،  التجــاري 
ــوم  ــت بمناســبة الي ــة الكوي ــه لدول عــن تهنئت

. ي
لوطــىن ا

ي 
�ن صنــع  معــرض  ان  ال  الكــواري  وأشــار 

ــات  ة وعاق ــري ــود كب ــا لجه ي تتويج
ــا�ت ــر ي قط

ا ال ان الكويــت  ن البلديــن، مشــري ة بــ�ي ن متمــري
يــك  كرش لقطــر  عــرش  ي 

الثــا�ن يــك  الرش
ة ، معربــا  تجــاري، وهــذا تتويــج لجهــود كبــري
ي قطــر والكويــت عــى 

عــن الشــكر  لغرفــىت
ــاع  ــد  القط ــى صعي ــة ع ــا المبذول جهودهم
الحــاص والــذي اصبــح يلعــب دورا محوريــا.

ونــوه ســعادته بمعــرض الصناعــات الكويتيــة 
ي قطــر مؤخــرا، وأشــاد باالقبــال 

الــذي أقيــم �ن
ي قطــر 

الواســع الــذي شــهده معــرض صنــع �ن
ي يومــه االفتتاحــي مــن قبــل رجــال 

بالكويــت �ن

ن مــا يعكــس العاقــات  الكويتيــ�ي االعمــال 
ن البلديــن. ة بــ�ي ن المتمــري

ومــن جانبــه رحــب ســعادة الســيد خالــد 
ي 

ــىت ــة الكوي ــر التجــارة والصناع الروضــان وزي
ي قطــر بالكويــت، 

بانعقــاد معــرض صنــع �ن
الكويتيــة  القطريــة  العاقــات  ان  وقــال 
ي جميــع المجــاالت، منوهــا بمعــرض 

ة �ن ن متمــري
ي الكويــت بقطــر الــذي عقــد مؤخــرا، 

صنــع �ن
جــاء  قطــر  ي 

�ن صنــع  معــرض  ان  وقــال 
كات  بحجــم أكــرب ومشــاركة واســعة مــن الــرش
ي المــرة القادمــة 

القطريــة، الفتــا ال انــه �ن
ــري  ي كب

ــىت ــي كوي ــرض صناع ــة مع ــيتم إقام س
معــرض  تنظيــم  انــه  ال  وأشــار  قطــر.  ي 

�ن
بجهــود  جــاء  الكويــت  ي 

�ن قطــر  ي 
�ن صنــع 

ي البلديــن، 
كة مــن القطــاع الخــاص �ن مشــرت

ــاص  ــاع الخ ن القط ــ�ي ــة ب اك ــس الرش ــا يعك مم
البلديــن. ي 

�ن

الكواري:  المعرض “
يؤكد متانة العالقات 
الثنائية بين البلدين

الروضان: المعرض “
يعكس  جهود القطاع 

الخاص  في البلدين
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توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ورابطة رجال األعمال القطريين 

خطط لتعزيز االستثمارات في المناطق الحرة
دعم التنويع االقتصادي وتشجيع االستثمار الخارجي

ن وهيئــة المناطــق الحــرة مذكــرة تفاهــم  الدوحــة ـ أوقيــة: وقعــت كل مــن رابطــة رجــال الأعمــال القطريــ�ي
ــرة  ــعى مذك ــر. وتس ــة قط ــادي لدول ــوع القتص ــة والتن ــداف القتصادي ــق الأه ي تحقي

ــاون �ن ــز التع لتعزي
ــتثمر  ــات للمس ــن خدم ــتان م ــه المؤسس ــا تقدم ــتفادة مم ك والس ــرت ــاون المش ــز التع ــم إىل تعزي التفاه

ــة. ي الدول
ــة �ن ــة القتصادي ــز الســتثمار ودعــم التنمي المحــىي والخارجــي، ســعيا لتعزي

ــرة التفاهــم كل مــن ســعادة الســيد  وقــع مذك
الدولــة،  وزيــر  الســيد،  محمــد  بــن  أحمــد 
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة المناطــق الحــرة، 
ي 

ــا�ن ــم آل ث ــن قاس ــل ب ــيخ فيص ــعادة الش وس
رئيــس مجلــس إدارة الرابطــة.

ن  أساســي�ي ن  مجالــ�ي عــى  المذكــرة  ونصــت 
ن  بــ�ي اتيجية  االســرت العاقــات  ي 

�ن ن  متمثلــ�ي
المســتثمرين  جــذب  عــى  للعمــل  ن  الطرفــ�ي
ي دولــة قطــر، ودعــم 

مــن العالــم لاســتثمار �ن
ــادل ومشــاركة  ــع االقتصــادي وتب تحقيــق التنوي
كة  مشــرت أنشــطة  ي 

�ن والتعــاون  المعلومــات 

أمــا  ي قطــر، 
لتشــجيع االســتثمار الخارجــي �ن

مشــاركة  فيشــمل  ي 
الثــا�ن التعــاون  مجــال 

ــود  ــارات الوف ي زي
ــة �ن ي االتفاقي

ــر�ن ن ط ــ�ي وتضم
مــن  ولــكل  لقطــر  ويــج  للرت لقطــر  الدوليــة 

. ن الطرفــ�ي

وأكــد ســعادة الســيد أحمــد بــن محمــد الســيد 
هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الدولــة،  وزيــر 
ن  ك بــ�ي المناطــق الحــرة، أن التعــاون المشــرت
ــة  ــى أهمي ــوي ع ــال ق ن مث ــت�ي ن المؤسس ــ�ي هات
ي دفــع عجلــة 

ســهام �ن اكات المحليــة لاإ الــرش
ي كافــة المجــاالت، خاصــة 

ي �ن
االقتصــاد الوطــىن

أن القطــاع الخــاص القطــري يلعــب دورا مهمــا 
ي ذلــك، كمــا انــه جــزء أســا�ي مــن رؤيــة قطــر 

�ن
التنميــة  ة  ن ركــري ي 

�ن متمثــل   2030 الوطنيــة 
ــع  ــق التنوي ــو ال تحقي ــذي يدع ــة ال االقتصادي
ــري  ــات غ ي القطاع

ــو �ن ــا النم ــادي وأيض االقتص
ــل اقتصــاد قطــر  ــة ال تحوي ضاف ــة، باالإ النفطي

ــة. ــى المعرف ــم ع ــاد قائ إل اقتص

ــون المناطــق الحــرة  ــح ســعادته أن قان وأوض
ــال  ــال االأعم ــازات لرج ــن االمتي ــري م ــر الكث وف
واجتمــاع اليــوم كان لتبــادل االآراء ومناقشــة 
ــع رابطــة رجــال  ــة بالتعــاون م ــور المختلف االأم
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ن ســعادته بــأن مذكــرة  ، وبــ�ي ن االأعمــال القطريــ�ي
التفاهــم هــذه تعتــرب خطــوة أول عــن طريــق 

ــاص. ــاع الخ ــة والقط ــع الرابط ــة م اك الرش

ستشــهد  المقبلــة  االأيــام  أن  إل  وأشــار 
غرفــة  مــع  مماثلــة  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
اك القطــاع الخــاص  تجــارة قطــر بهــدف إ�ش
ي 

�ن والمشــاركة  الحــرة  المناطــق  تأســيس  ي 
�ن

تبــادل  وتــم  بالدولــة،  االقتصاديــة  التنميــة 
ي 

الــىت كة  المشــرت والمشــاريع  االأفــكار  بعــض 
هنــاك  وســتكون  المســتقبل  ي 

�ن ســتتطور 
ــات  ــات والمعلوم ــري البيان ــة لتوف ــفافية كامل ش
ــك  ي للقطــاع الخــاص ونحــن نرحــب بهــم كرش

. ن دوليــ�ي كاء  �ش وبانضمــام  اتيجي  اســرت

ي 
كات المناطــق الحــرة �ن ــأن �ش ن ســعادته ب ــ�ي وب

ي  ــىب ي ــاء الرن عف ــن االإ ــتفيد م ــر ستس ــة قط دول
ــاء مــن  عف ــد واالإ ــة للتجدي ة 20 ســنة قابل لفــرت
داد  ــرت ــماح باس ــع الس ــراد م ــل االأف ــة دخ يب رصن
رأس المــال المســتثمر وشــبكة مــن اتفاقيــات 
حــول  من65دولــة  أكــرش  تضــم  تجاريــة 

العالــم.

هــذا وأكــد ســعادة الشــيخ فيصــل بــن قاســم 
ي رئيــس مجلــس إدارة - رابطــة رجــال 

آل ثــا�ن
ــذ  ــعى من ــة تس ، أن الرابط ن ــ�ي ــال القطري االأعم
القطــاع  مــع  عاقتهــا  تدعيــم  إل  نشــأتها 
، مــن  ي

العــام بمــا يخــدم االقتصــاد الوطــىن

ي جهودهــا الراميــة 
خــال مســاندة الدولــة �ن

التنميــة  الدخــل وتحقيــق  تنــوع مصــادر  إل 
الشــاملة المســتدامة بحلــول 2030، وجــذب 
االســتثمارات االأجنبيــة والتكنولوجيــا المتقدمــة، 
ن الصناعــات ذات التنافســية العاليــة  وتوطــ�ي
ي تقدمهــا الحكومــة، 

واســتغال االمتيــازات الــىت
والفــرص  االســتثماري مائــم جــدا  فالمنــاخ 
ة ومتاحــة لتحويــل البــاد إل ورشــة عمــل  كبــري

حقيقيــة.

وأكــد بــأن التعــاون مــع هيئــة المناطــق الحــرة 
ــة  ــة للرابط ــة حقيقي ــدا وإضاف ــا ج ــرب مهم يعت
ونتمــىن أن يكــون التعــاون مــع القطــاع العــام 

ــون  ــادل، وأن تك ــر ومتب ــرة مثم ــق الح والمناط
للصناعــات  شــيئا  تضيــف  فعاليــات  هنــاك 
كات  للــرش الحديثــة  االســتثمارية  والفــرص 
يليــق  بمــا  الخاصــة  كات  والــرش المســاهمة 
ي 

الــىت التحتيــة  والبــىن  الخدمــات  بمســتوى 
ــرة. ــق الح ــل المناط ــة بداخ ــا الدول ــت به قام

وخططهــا  قطــر  دولــة  موقــع  بــأن  ونــوه 
أن  إل  يؤهلهــا  واالســتثمارية  اتيجية  االســرت
ن  تكــون رائــدة عالميــا بهــذا المجــال، وتتمــري
لابتــكار  داعمــة  لكونهــا  الحــرة  المناطــق 
لتحقيــق  وســعيها  الحديثــة  والتكنولوجيــا 
ــوض  ــة والنه ــة البيئي ــارع والتوعي ــو المتس النم

والعالميــة. المحليــة  يــة  البرش بالمــوارد 

الحــرة  المناطــق  هيئــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
لدعــم   2018 عــام  ي 

�ن تأسســت  قطــر   -
مــن  مجموعــة  وإنشــاء  االقتصاديــة  التنميــة 
ي دولــة 

المســتوى �ن الحــرة عالميــة  المناطــق 
ن االســتثمارات الثابتــة.  قطــر، فضــا عــن تأمــ�ي
ــرص  ــن الف ــد م ــرة العدي ــق الح ــر المناط وتوف
ــعى إل  ي تس

ــىت كات ال ــرش ــية لل ــا التنافس والمزاي
ــة  ــك البني ي ذل

ــا �ن ــا بم ــا وعالمي ــع إقليمي التوس
ــة،  ــة المدرب ــدي العامل ــة، االأي ــة الحديث التحتي
ضافــة  100%، باالإ ي بنســبة  والتملــك االأجنــىب
االســتثمار  صناديــق  مــن  االســتفادة  إل 
اكــة مــع  يبيــة وفــرص الرش عفــاءات الرن واالإ
كات القطريــة والقطــاع الخــاص. ى الــرش كــرب

47     •     AWQIA     •     FEBRUARY 2020



خالل اجتماع بمشاركة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

االتحاد الدولي للمحاسبين 
يوافق على البيانات 

المالية وموازنة 2020  

الــدولي  المجمــع  شــارك  أوقيــة:    – كنــدا 

ي االجتمــاع 
ن �ن ن القانونيــ�ي ي للمحاســب�ي العــر�ب

 IFAC ن ــب�ي ــدولي للمحاس ــاد ال ــنوي لاتح الس

ي فانكوفــر - كنــدا. 
والــذي عقــد �ن

ي 
ي مشــاركة المجمــع بصفتــه عضــواً �ن

وتــأ�ت

التصويــت  لــه  ويحــق   ، الــدولي االتحــاد 

عــى جميــع قــرارات االتحــاد، حيــث تــم 

داري  ــر االإ ــى التقري ــة ع ــت بالموافق التصوي

وتقريــر  الماليــة  والبيانــات  لاآيفــاك، 

المدقــق الخارجــي وموازنــة عــام 2020.

ومندوبــا عــن رئيــس المجمــع الدكتــور طــال 

أبوغزالــه، حــرن االجتمــاع المديــر التنفيــذي 

ن أن  ــ�ي ــوري، وب ــالم الع ــتاذ س ــع االأس للمجم

ي هــذا االجتمــاع فرصــة 
مشــاركة المجمــع �ن

ي المشــاركة لرســم 
ي �ن الــدور العــر�ب بــراز  الإ

تنظيميــة  جهــة  كــرب  الأ العامــة  السياســات 

ي العالــم، 
ن �ن ن والمدققــ�ي لعمــل المحاســب�ي

كمــا أن المشــاركة تعــد فرصــة هامــة لتبــادل 

ــاد.  ــاء االتح ن أعض ــ�ي ات ب ــرب الخ

وأشــار إل الــدور الكبــري الــذي يقــوم بــه 

ي 
�ن  1984 عــام  تأسيســه  منــذ  المجمــع 

ــق  ــبة والتدقي ــة المحاس ــر مهن ــز وتطوي تعزي

ي بــإدارة وتوجيهــات »عــراب  ي الوطــن العــر�ب
�ن

المحاســبة الدوليــة« الدكتــور أبوغزالــه، كمــا 

ي بنــاء قــدرات الجمعيــات 
أشــار إل دوره �ن

ي البلــدان العربيــة مــن 
المهنيــة الوطنيــة �ن

واتبــاع  الدوليــة  المعايــري  تطبيــق  أجــل 

ي 
ــا �ن امــات المتعــارف عليه ن الممارســات وااللرت

ــاهم  ي تس
ــىت ن وال ــب�ي ــدولي للمحاس ــاد ال االتح

ي 
�ن واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  ي 

�ن

 . ي الوطــن العــر�ب

عــى  التصويــت  تــم  االجتمــاع  وخــال 

مــن  أغلبيتــه  إدارة  مجلــس  أول  قبــول 

ــول  ــى قب ــة ع ــت الموافق ــث تم ــاث، حي ن االإ

كل مــن يونــغ كيــون مــن المعهــد الكــوري 

مــن  كاري  ، وجــوان  ن القانونيــ�ي ن  للمحاســب�ي

ن  وكارولــ�ي إيرلنــدا،  ي 
�ن ن  المحاســب�ي معهــد 

ن  الماليــ�ي ن  المحاســب�ي معهــد  مــن  غاردنــر 

ــة  ــن اللجن ــون م ــا ويلكنس ، وفيون ن ــ�ي القانوني

واســمايا  المحاســبة،  لهيئــات  االستشــارية 

ي 
ن �ن ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــد المحاس ــن معه زكاري م

يــا. نيجري

كات لعضويــة  كمــا تــم قبــول عــدد مــن الــرش

وهــي   ، ن للمحاســب�ي الــدولي  االتحــاد 

 ، ن القانونيــ�ي ن  للمحاســب�ي ي 
االألبــا�ن المعهــد 

ــد  ــوا، والمعه ي باباغين
ي �ن ــىب ــد المحاس والمعه

إل  ضافــة  باالإ الســلفادور،  ي 
�ن ي  المحاســىب

ي 
الهيئــات المرخصــة للمحاســبة القانونيــة �ن

كــوادور وهنــدوراس والو  كل مــن دولــة االإ

ونيذرالنــد. وزيمبابــوي 

وناقــش المشــاركون التقاريــر الســنوية حــول 

ــه،  ــة ل ــان التابع ــر اللج ــاد وتقاري أداء االتح

القادمــة  للســنة  العمــل  خطــة  وكذلــك 

المهنيــة  والدراســات  االأوراق  مــن  وعــدد 

مســتقبلية  ات  تغيــري تتطلــب  قــد  ي 
الــىت

وإدخــال  الداخليــة  واللوائــح  النظــام  ي 
�ن

ــات المســتثمرين  ــة متطلب ــا لمواكب التكنولوجي

. ن م�ي لمســتخد وا

ن  للمحاســب�ي الــدولي  االتحــاد  أن  إل  يشــار 

التدقيــق  لمهنــة  العالميــة  المنظمــة  هــو 

ــدف  ــم، يه ــتوى العال ــى مس ــبة ع والمحاس

الدوليــة،  االقتصــادات  وتطويــر  تنميــة  إل 

يــكا  و�ش عضــوا   175 مــن  أكــرش  ويضــم 

يمثلــون  وواليــة  بلــدا   130 مــن  أكــرش  ي 
�ن

ي 
ن محاســب تقريبــا عاملــون �ن ثاثــة مايــ�ي

والخدمــات  والتعليــم  العامــة  الخدمــات 

والتجــارة. والصناعــة  الحكوميــة 
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بالتعاون مع بنك قطر للتنمية

وزارة التجارة تطلق مبادرة 
»أرض وقرض صناعي« 

التجــارة  وزارة  أعلنــت  أوقيــة:  ـ  الدوحــة 
ــة  ــر للتنمي ــك قط ــع بن ــاون م ــة بالتع والصناع
عــن إطــاق مبــادرة »أرض وقــرض صناعــي« 
ســهولة  ن  لتحســ�ي الدائــم  الســعي  إطــار  ي 

�ن
اســتثمارية  بيئــة  وخلــق  االأعمــال  ممارســة 
ة  الصغــري المشــاريع  الأصحــاب  محفــزة 

االأعمــال. ورواد  والمتوســطة 

أن  والصناعــة  التجــارة  وزارة  وقالــت 
خــال  مــن  يتمكنــون  ســوف  المســتثمرين 
عــى  للحصــول  التقــدم  الواحــدة  النافــذة 
ي 

�ن الصناعيــة  ي 
واالأرا�ن الصناعيــة  اخيــص  الرت

والمتوســطة  ة  الصغــري الصناعــات  منطقــة 
طريــق  عــن  التمويــل  إجــراءات  واســتكمال 
الصناعيــة  لــاأرض  التقديــم  طلــب  نفــس 

ة. مبــا�ش

المســتثمرين  بهــدف دعــم وتشــجيع  وذلــك 

ة  كات الصغــري ــرش ن وال ــ�ي ــال القطري ورواد االأعم
ي القطــاع الصناعــي، 

والمتوســطة لاســتثمار �ن
مــن خــال توفــري الوقــت والجهــد عــرب توفــري 
ي 

ــىت ــام المســتثمر وال نقطــة اتصــال واحــدة أم
ي النافــذة الواحــدة.

تتمثــل �ن

أنهــا  إل  والصناعــة  التجــارة  وزارة  وأشــارت 
وع  ــة احتياجــات المــرش ــري كاف ــل عــى توف تعم
ــك  ــل دور بن ــي، ويتمث ــاع الصناع ــد للقط الواع
ــي. ــل الصناع ــم التموي ي تقدي

ــة �ن ــر للتنمي قط

آليــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  وأوضحــت 
ن عــى المســتثمر، تعبئــة  التســجيل حيــث يتعــ�ي
ونًيــا عــن طريــق الموقــع  الطلــب وتقديمــه إلكرت
singlewindow. ي للنافــذة الواحــدة

و�ن لكــرت االإ
مــن  المطلوبــة  المســتندات  توفــري   ،gov.qa
)دراســة جــدوى كاملــة – المخطــط الهنــد�ي – 
نســخة مــن الحســابات الماليــة المدققــة( وأيــة 

ــال  ــاً خ ــا الحق ــيتم طلبه ــرى س ــتندات أخ مس
ــب ــة الطل ة مراجع ــرت ف

ــتندات  ــب والمس ــم الطل ــة تقدي ــد مرحل   وبع
جــراءات  االإ ي 

بــا�ت اســتكمال  يتــم  المطلوبــة، 
الفريــق  ِقبــل  مــن  مراجعتــه  ســتتم  حيــث 
ــن  ــة وم ــر للتنمي ــك قط ــوزارة وبن ــن ال ي م

ــىن الف
. ي

االأرا�ن قبــل لجنــة 

ي إطــار 
ي �ن

شــارة بــأن المبــادرة تــأ�ت تجــدر االإ
ــاريع  ــم المش ــال دع ي مج

كة �ن ــرت ــود المش الجه
المشــاريع  أصحــاب  وتشــجيع  الناشــئة، 
لمزاولــة  الواعــدة  والمتوســطة  ة  الصغــري
ــة،  ــات المختلف ي القطاع

ــة �ن ــطة الصناعي االأنش
الدولــة  ي 

�ن الصناعيــة  القطاعــات  ن  وتحفــري
االقتصاديــة  الخدمــات  بمســتوى  لارتقــاء 
قطــر  رؤيــة  مــع  تماشــياً  وذلــك  المقدمــة، 

.2030 الوطنيــة 

ألجل استحقاق 7 سنوات

QNB  يستكمل إصدار سندات بمليار دوالر 

 QNB الدوحــة ـ أوقيــة: أعلنــت مجموعــة
ــندات  ــدار س ــن إص ــاح م ــا بنج ــن انتهائه ع
الديــن متوســطة  برنامجهــا الأوراق  ضمــن 
ي ســوق لنــدن 

المــدى )EMTN( مدرجــة �ن
دوالر  مليــار  بقيمــة   الماليــة  لــاأوراق 
ــغ 7 ســنوات.  ــ�ي الأجــل اســتحقاق يبل أمري
يعــد  قطــر:  بورصــة  موقــع  وحســب 
صــدار جــزءاً مــن جهــود المجموعــة مــن  االإ

ــال  ــن خ ــل م ــادر التموي ــع مص ــل تنوي أج
جغرافيــة  مناطــق  ي 

�ن ســندات  إصــدار 
اســتحقاق  ات  وبفــرت جديــدة  وأســواق 

متعــددة. 

ــندات  ــن س ــدار م ص ــذا االإ ــي ه ــد حظ وق
 Barclays Bank ــه ــول ترتيب ــذي ت Reg S ال
و  Mizuhoو  Credit Agricole CIBو  PLC

 Standard Charteredو  QNB Capital
 ) ن ك�ي مشــرت ن  رئيســي�ي )كمــدراء   Bank
عــى  المســتثمرين  مــن  كبــري  باهتمــام 
. ويؤكــد هــذا النجــاح  المســتوى الــدولي
المســتثمرون  يضعهــا  ي 

الــىت الثقــة  مــدى 
 QNB مجموعــة  اتيجية  اســرت ي 

�ن الدوليــون 
. المــالي وقــوة وضعهــا 
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الدوحة تستضيف 
المؤتمر الدولي 

السادس للمال اإلسالمي
الدوحــة ـ أوقيــة: تســتضيف الدوحــة 
للمــال  الســادس  الــدوىلي  »المؤتمــر 
مــن  دوليــة  بمشــاركة  ســامي«  الإ
دوليــة  ومنظمــات  حكوميــة  هيئــات 
ي 

�ن وأكاديميــة  ماليــة  ومؤسســات 
مجــال القتصــاد والمــال والرياضــة 

. لتكنولوجيــا وا

المشــورة  بيــت  كــة  �ش المؤتمــر  وتنظــم 
ــوان »التمويــل  ــة، تحــت عن لاستشــارات المالي
يــك  الرش مــع  متحــّول«  عالــم  ي 

�ن ســامي  االإ
بــروة«. »بنــك  اتيجي  االســرت

ــليطي  ــم الس ــن إبراهي ــد ب ــور خال ــد الدكت وأك
رئيــس اللجنــة المنظمــة ونائــب رئيــس مجلــس 
لاستشــارات  المشــورة  بيــت  كــة  �ش إدارة 
ــدولي  ــر ال ــذا المؤتم ــتضافة ه ــة، أن اس المالي
يرســخ مكانــة دولــة قطــر عــى خارطــة التمويــل 
ــرش  ــة أك ــرب الدوح ــث تعت ــا حي ــامي عالمي س االإ
ــة  ــة للتحــول إل عاصم ــة المؤهل ــز المالي المراك
ــة  ــتنادا إل حزم ــا اس ــامي عالمي س ــل االإ للتموي
ات أبرزهــا النمــو المتســارع لقطــاع  مــن المــؤ�ش

ســامي والــذى أدى إل انضمــام  التمويــل االإ
ي التمويــل 

قطــر إل قائمــة الخمســة الكبــار �ن
ــول  ــم أص ــل حج ــث يص ــا حي ــامي عالمي س االإ
ي قطــر إل مســتوى 129 

ســامي �ن التمويــل االإ
ي أنهــا خامــس أكــرب 

مليــار دوالر وهــو مــا يعــىن
ــا. ــامي عالمي س ــل االإ ــوق للتموي س

ــي،  ــر صحف ي مؤتم
ــليطي �ن ــد الس ــال د. خال وق

وبيئــة  يعيــة  ترش ببنيــة  تتمتــع  قطــر  أن 

قطــاع  ي 
�ن ن  متمــري تنظيمــي  وهيــكل  تشــغيلية 

ــب  ــن إل جان ــث تحتض ــامي حي س ــل االإ التموي
ســامي صنــدوق  مــؤ�ش بورصــة قطــر الريــان االإ

وهــو  المتــداول  ات  للمــؤ�ش قطــر  الريــان 
ات اســتثماري إســامي  أكــرب صنــدوق مــؤ�ش
ــة واحــدة كمــا أن قطــر  ي دول

ــداول مــدرج �ن مت
ــوك  ــة الصك ــر صناع ي تطوي

ا �ن ــري تلعــب دورا كب
ــم  ــتوى العال ــى مس ــامية( ع س ــندات االإ )الس
ــة  كات القطري ــرش ــع ال ــك تتوس ــن ذل ــا ع وفض
ي 

ســامية �ن يعــة االإ ــا الأحــكام الرش ــة وفق العامل
ــو  ــرة النم ــود قاط ــم لتق ــواق العال ــم أس معظ

. بالقطــاع عــى المســتوى الــدولي

يواكــب  المؤتمــر  أن  الســليطي  د.  وأفــاد 
اف  اســترش ويحــاول  التكنولوجيــة  التطــورات 
ي موضــوع 

المســتقبل مــن خــال مــا سيناقشــه �ن
التمويــل  ي 

�ن االصطناعــي  والــذكاء  االبتــكار 
مســتقبلية  رؤيــة  تقديــم  عــرب  ســامي  االإ
المصــارف  ي 

�ن االصطناعــي  الــذكاء  لــدور 
ــامي  س ــتثمار االإ ــرص االس ــان ف ــامية، وبي س االإ
ي هــذا المجــال، وعــرض الضوابــط والمعايــري 

�ن
ي 

�ن االصطناعــي  االذكاء  لتطبيقــات  عيــة  الرش
ســامي. االإ التمويــل  مؤسســات 

هــذا، وتمثــل »اللجنــة االأولمبيــة القطريــة« 
ي للمؤتمــر، وبرعايــة ماســية 

يــك الريــا�ن الرش
فضيــة  ورعايــة  للمــال«  قطــر  »مركــز  مــن 
مــن “بنــك قطــر للتنميــة« و«بيــت التمويــل 
»كليــة  مــع  أكاديميــة  اكــة  وبرش القطــري«، 
بجامعــة  ســامية«  االإ والدراســات  يعــة  الرش
ســامية« بجامعــة  قطــر، و«كليــة الدراســات االإ
ي قطــر« 

ــة المجتمــع �ن ــن خليفــة، و«كلي حمــد ب
ي 

عيــة �ن كاديميــة العالميــة للبحــوث الرش و«االأ
يــا. ن بمالري ســامية«  االإ الماليــة 

قطر خامس أكبر “
سوق للتمويل 

اإلسالمي عالميًا
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ة والمتوسطة المشــاريع الصغري

ن  البوعينــ�ي ســعود  الســيد  أشــار  جهتــه  مــن 
ي 

�ن نابــة  باالإ والتســويق  االتصــال  إدارة  مديــر 
ســامي  بنــك قطــر للتنميــة« إل دور التمويــل االإ
ة  الصغــري وعــات  المرش تمويــل  ي 

�ن ن  المتمــري
ي تعــزز مــن 

والمتوســطة مــن خــال أدواتــه الــىت
ــوه  ــا ن وعــات، كم ــدور التنمــوي لهــذه المرش ال
ة مــن  ي االآونــة االأخــري

بمــا حققتــه دولــة قطــر �ن
ــة. ــات الوطني وع ــاع المرش ي قط

ــة �ن ــزة نوعي قف

يؤمــن  للتنميــة  قطــر  بنــك  بــأن  وأوضــح   
الــذي  ســامي  االإ التمويــل  قطــاع  بأهميــة 
مــن  اتيجية  االســرت توجهاتــه  عــى  انعكــس 
المبــا�ش  التمويــل  خدمــات  تقديمــه  خــال 
ضافــة إل التعــاون مــع  ســامية، باالإ بالصيــغ االإ
ــل غــري  ي التموي

ي قطــر �ن
ســامية �ن المصــارف االإ

والمتوســطة  ة  الصغــري وعــات  للمرش المبــا�ش 
ــن  ــرب ع ــا أع . كم ن ــ�ي ــج الضم ــال برنام ــن خ م
ي 

الــىت المؤتمــر  هــذا  بموضوعــات  اهتمامــه 
جوانــب  وتتلمــس  حيويــة  قطاعــات  تامــس 
بمــا  ســامي  االإ التمويــل  قطــاع  ي 

�ن مختلفــة 
ــق  ــة لتحقي ــات االقتصادي ــع التوجه ــق م يتواف

قطــر. دولــة  ي 
�ن التنميــة  اتيجيات  اســرت

ــس  ــد الرئي ــدوره تطــرق الســيد حســام حام وب

التمويــل  بيــت  كــة  لرش نابــة  باالإ التنفيــذي 
التمويــل  بقطــاع  النهــوض  أن  إل  القطــري 
ن  بــ�ي اتيجًيا  اســرت تنســيًقا  يتطلــب  ســامي  االإ
والجهــات  ســامي  االإ التمويــل  مؤسســات 
ــه  ــرص علي ــا ح ــذا م ــة، وه ــة والبحثي كاديمي االأ
رعايتــه  خــال  مــن  القطــري  التمويــل  بيــت 
لهــذا المؤتمــر الــذي يتنــاول أبــرز القضايــا 
ة  مســري ترافــق  ي 

الــىت الملحــة  والموضوعــات 
ــا. ــا وعالمًي ســامي محلًي ــل االإ مؤسســات التموي

العلمي البحث 

عميــد  االأنصــاري  إبراهيــم  الدكتــور  ن 
ّ وبــ�ي

ســامية بجامعــة  يعــة والدراســات االإ كليــة الرش
ي ســياق توجــه 

ي �ن
ــأ�ت ــأن هــذا المؤتمــر ي قطــر ب

ســامية بجامعــة  يعــة والدراســات االإ كليــة الرش
المصلحــة  كاء  بــرش الصلــة  توثيــق  إل  قطــر 
ــك أن  ــم، وال ش ــة معه اك ــات الرش ــاء عاق وبن
ي صميــم اهتمامــات 

ي �ن
عمــل بيــت المشــورة يــأ�ت

ــد  ــك فق ــر، ولذل ــة قط ــة بجامع يع ــة الرش كلي
ي 

�ن والمشــاركة  لرعايــة  الكليــة  تشــجعت 
وال  المشــورة،  بيــت  مــع  أكاديميــاً  المؤتمــر 
ــورة  ــت المش ــة وبي ن الكلي ــ�ي ــاون ب ــر التع يقت
عــى هــذا النشــاط فقــط، بــل يمتــد إل نشــاط 

ك. البحــث العلمــي المشــرت

وأكــد الســيد يوســف محمــد الجيــدة، الرئيــس 
ــر  ــال، أن قط ــر للم ــز قط ــة مرك ــذي لهيئ التنفي
ــة  ــع نمــو صناع ــة لتري ــع باالأســس الازم تتمت
ــل  ــتطاعت بالفع ــد اس ــامي، وق س ــل االإ التموي
تحقيــق مســتويات نمــو عــززت مــن مكانتهــا 
عــى الصعيــد العالمــي، حيــث بلــغ معــدل 
صناعــة  الأصــول  المركــب  الســنوي  النمــو 
عــام  منــذ   %8 قطــر  ي 

�ن ســامي  االإ التمويــل 
مليــار   129 إل  جمــالي  االإ ليصــل   ،2015

 ،2019 عــام  مــن  االأول  النصــف  ي 
�ن دوالر 

أصــول  إجمــالي  مــن   %33 يمثــل  مــا  وهــو 
ي قطــر.

النظــام المــالي �ن

الرئيــس  الخاجــة،  طــال  الســيد  وأعــرب 
التنفيــذي لمجموعــة االتصــال، عــن ســعادة 
ــذ نســخته  ــة هــذا المؤتمــر من ــروة لرعاي بنــك ب
المؤتمــر  هــذا  رعايــة  تــول  حيــث  االأول، 
أن  مؤكــداً  ماديــاً،  ودعمــه  انطاقتــه  منــذ 
الدوحــة  لمؤتمــر  المتواصــل  الدعــم  هــذا 
يمــان  االإ مــن  ينبــع  إنمــا  ســامي،  االإ للمــال 
ــدور  ــة ال ــروة بأهمي ــك ب ــة بن ــخ لمجموع الراس
فــة  ي ترشــيد وتقويــم تجربــة الصري

ي �ن
المعــر�ن

ــذي  ــتقبل ال ــح المس ــاف مام ــامية واكتش س االإ
 ، ــكل خــري ــإذن هللا تعــال ب ــه واعــد ب نؤمــن بأن
ــة  ــَذ أول عملي ــد نَّف ــروة ق ــك ب ًا إل أن بن ــري مش
مــن  ليصبــح  الدولــة  ي 

�ن ي 
مــر�ن اندمــاج 

محلًيــا  ســامية  االإ المرفيــة  الكيانــات  أكــرب 
ــا أن يُســفر المؤتمــر عــن نتائــج  ــا، متمنًي وعالمًي
ســامية  ــات تســتفيد منهــا المصــارف االإ وتوصي

ســامي. االإ التمويــل  ومؤسســات 

د.السليطي: 129 مليار “
دوالر حجم أصول التمويل 

اإلسالمي في قطر  

الخاجة: بنك بروة “
أكبر الكيانات 

المصرفية اإلسالمية 

الجيدة: 8 % النمو “
السنوي للتمويل 
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العربيــة  الدولــة  هــي  قطــر  دولــة  تعترب
المســاهمة  كات  �ش تلــزم  ي 

الــىت الوحيــدة 
فيهــا بتقديــم تقاريــر الحوكمــة. ويرجــع 
ي قطــر عندمــا 

تاريــخ تقاريــر الحوكمــة �ن
الماليــة  لاأســواق  قطــر  هيئــة  أصــدرت 
وبــدأت   .  2009 ي 

�ن الحوكمــة  نظــام 
قطــر  ي 

�ن العامــة  المســاهمة  كات  الــرش
 ،2010 ي 

�ن الحوكمــة  تقاريــر  كتابــة  ي 
�ن

التجــاري  القانــون  مــع  يتمــا�ش  والــذي 
الصــادر عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي 
ي 

الــىت الجديــدة  والمعايــري  والتنميــة، 
ليتــم بعــد ذلــك   .  2015 ي 

أصدرتهــا �ن
إدارة هيئــة قطــر  قــرار مجلــس  إصــدار 
الثالــث  اجتماعــه  ي 

�ن الماليــة  لاأســواق 
 24 بتاريــخ  المنعقــد   2016 لعــام 
نظــام حوكمــة  بإصــدار   2016 أكتوبــر 
ي 

ــة المدرجــة �ن ــات القانوني كات والكيان الــرش
الرئيســية. الســوق 

حوكمــة  قانــون  صــدر  ذلــك  وبعــد 
ي 

ه �ن ــذ( عقــب نــرش ــة التنفي كات )مرحل الــرش
ي مايــو 2017 ومــرور 

الجريــدة الرســمية �ن
ي 

�ن وانتهــت  االأوضــاع،  لتوفيــق  أشــهر   6
ــة  كات مهل ــرش ــت ال ــرب 2017. وطلب نوفم
ــو  ي ماي

ــة لتوفيــق أوضاعهــا انتهــت �ن إضافي
كات  2018. واالآن لــم يعــد أمــام الــرش
ــون  ــود القان ــق« ببن ام المطل ن ــرت ســوى »االل

وعددهــا 42 بنــدا.

دارة  بــاالإ اختصــارا  الحوكمــة  وتعــرف 
باتبــاع  الرقابيــة  كات  الــرش ي 

�ن الرشــيدة 
عــى  للمحافظــة  الســليمة  جــراءات  االإ

النمــو  لتحقيــق  ن  المســاهم�ي أمــوال 
. لمنشــود ا

نوفمــرب   14 ي 
�ن القانــون  تطبيــق  ومنــذ 

تقريــر  قطــر  دولــة  تصــدرت   2017
ــر  ــة الصــادر عــن المؤتم التنافســية العالمي
االقتصــادي العالمــي، حيــث احتلــت قطــر 
عربيــا  واالأول  عالميــا،  التاســعة  المرتبــة 
يعــات المــال. وكذلــك  فيمــا يخــص ترش
ــة قطــر ضمــن المجموعــة  جــاء ترتيــب دول
المجموعــات  ن  بــ�ي مــن  دوليــا  الثانيــة 
كات الــدولي  الخمســة لمــؤ�ش حوكمــة الــرش

2017 لعــام 

واســتندت هيئــة قطــر لاأســواق الماليــة 
ي ارســتها مجموعــة 

ال مبــادْى الحوكمــة الــىت
ــي:- ــة ه ــات عالمي ــات ومنظم هيئ

ين.  العرش مجموعة 

منظمــة التعــاون والتنمية االقتصادية. 

االأســواق  لهيئــات  الدوليــة  المنظمــة 
. ليــة لما ا

بنك التســويات الدولية.

اف عــى  الجمعيــة الدوليــة لهيئــات اال�ش
. ن التأمــ�ي

الشــبكة الدولية للحوكمة.

رشــادية الموحــدة  مــت بالمبــادئ االإ ن كمــا ألرت
ي االأســواق 

كات المدرجــة �ن لحوكمــة الــرش
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة بمجل المالي

ــة. العربي

ويهــدف نظام الحوكمة ال: -

ترسيخ مبادْى الشــفافية واالفصاح. 

تحمل المســؤولية واالقرار بها.

والمساواة. العدالة 

تحقيــق الرقابة الفعالة.

المخاطر.    إدارة 

ن والمســتثمرين.  حماية مصالح المســاهم�ي

بيئــة  تنميــة  ي 
�ن كات  الــرش دور  تعزيــز 

 . ر الســتثما ا

ن وتطويــر مســتويات إدارة المخاطــر  تحســ�ي
ــا  كات المدرجــة بم ــرش ــا ال ي تتعــرض له

ــىت ال
تنافســية  بمســتوى  االرتقــاء  ي 

�ن يســاهم 
قدرتهــا  مــن  ويرفــع  الماليــة،  الســوق 
ــذ  ــوال لتنفي ــتثمارات وص ــذب االس ــى ج ع

اتيجية. االســرت الهيئــة  أهــداف 

اســـتراحة محاســـب
الحوكمة في قطر

محاسب /جمال محمد عباس 
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