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بقلم : الدكتور هاشم السيد 

ن القطرية ن القانوني�ي رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسب�ي

نصف عام حافل بإنجازات جمعية المحاسبين 
القانونيين القطرية

ن  ن القانونيــ�ي يصــدر العــدد الجديــد مــن مجلــة »أوقيــة« وقــد واصلــت جمعيــة المحاســب�ي
كاء  القطريــة إنجازاتهــا خــال النصــف الأول مــن عــام 2021، ممــا عــزز الثقــة فيهــا كأحــد الــرش
ي نــرش خدماتهــا والرتقــاء بالمســتوى 

ي �ن
نم الجمعيــة بالقيــام بدورهــا الوطــىن . كمــا تلــرت ن اتيجي�ي الســرت

ي هــو العامــل الأســاس وحجــر  ي المهنــة، إيمانـًـا منهــا بــأن العنــر البــرش ي لاأعضــاء ومنتســىب
المهــىن

ــة الشــاملة والمســتدامة. ي التنمي
ــة �ن الزاوي

ــات والتعــرف عــى  ــد مــن المؤسســات والهيئ ــة مــع العدي ــت الجمعي ة تواصل وخــال هــذه الفــرت
امــج والــدورات التدريبيــة ســواء مــن الشــهادات المهنيــة المتخصصــة أو تلــك  احتياجاتهــم مــن الرب
ي هــذه 

ن �ن ك والرتقــاء بمهــارات وجهــود العاملــ�ي ي تنفذهــا الجمعيــة، بهــدف التعــاون المشــرت
الــىت

الجهــات.

ــا وكان عــدد المســتفيدين منهــا  ــا تدريبًي ــد عــن )41( برنامًج ــذ مــا يزي ة تنفي وشــهدت هــذه الفــرت
)713( شــخصاً. وتعاونــت الجمعيــة مــع عــدد )28( جهــة محليــة مــن المؤسســات العامــة 
ي، وزارة الخارجيــة، وزارة الماليــة، اللجنــة الأولمبيــة،  والخاصــة بالدولــة ومــن بينهــا: الديــوان الأمــري
داريــة والشــفافية، هيئــة متاحــف قطــر، وزارة البلديــة  مؤسســة دوري نجــوم قطــر، هيئــة الرقابــة الإ
، الهــال  ي

والبيئــة، هيئــة الأشــغال العامــة، ديــوان المحاســبة، بنــك الدوحــة، بنــك قطــر الوطــىن
ــبة  ــول المحاس ــة ح ــة التدريبي ــج الجمعي ــزت برام ــر. وترك ــوم قط ــة ألومني ك ــري، �ش ــر القط الأحم
رهــاب وصياغــة العقــود وتحليــل القوائــم  والتدقيــق والحوكمــة ومكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإ
ــتفاد  ــا اس ــة )17( برنامًج ــذت الجمعي ــة نف ــج المهني ام ــتوى الرب ــى مس ات. وع ــؤ�ش ــة والم المالي
ي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال نفــذت )5( برامــج اســتفاد منهــا )54( 

منهــا )152( شــخًصا. و�ن
ــغ عــدد الحضــور )4460( ليصــل  ــة وبل ــات عقــدت )18( فعالي ــا يخــص الفعالي شــخًصا. وفيم
بذلــك عــدد المســتفيدين مــن أنشــطة وبرامــج الجمعيــة خــال النصــف المنــرم مــن عــام 2021 
ــا  ــة كورون ــة لجائح ازي ــراءات الحرت ــر بالإج ــم تتأث ــا ل ــة أنه ــد الجمعي ــخًصا. ولتؤك إىل )5379( ش
ي أنشــطتها مــن خــال العمــل بنظــام التدريــب عــن بُعــد عــرب وســائل 

ة �ن وإنمــا حققــت طفــرة كبــري
. ي

التواصــل المــر�أ

ن القطريــة عــى تعزيــز التفاعــل مــع المجتمــع مــن خــال  ن القانونيــ�ي وعملــت جمعيــة المحاســب�ي
ي تناولــت الموضوعــات ذات الشــأن العــام، حيــث قامــت الجمعيــة 

ى الــىت تنظيــم الفعاليــات الكــرب
ن بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، تحــت عنــوان »تحديــات وتطلعات«  بتنظيــم ملتقــى المحاســب�ي
ي خليجيــة بعــد انقطــاع دام عــدة 

ن جمعيــات مجتمــع مــد�ن والــذي يُعــد أول تعــاون وتنســيق بــ�ي
ي موازنــات التعليــم والتعليــم الجامعــي«. تحــت 

ات الماليــة �ن ســنوات. كمــا عقــدت مؤتمــر »المتغــري
ــات  اني ن ــى مري ــا ع ــة كورون ــات جائح ــث تداعي ــذي بح ، وال ــاىلي ــم الع ــم والتعلي ــة وزارة التعلي رعاي
ي عقــد مؤتمــر »دور الحوكمــة 

داريــة والشــفافية �ن التعليــم. وتعاونــت الجمعيــة مــع هيئــة الرقابــة الإ
ي الجهــات الحكوميــة وترشــيد النفقــات«. هــذا عــاوة عــى مجموعــة مــن 

ي تفعيــل نظــم الرقابــة �ن
�ن

ي 
ي حظيــت بحضــور كبــري وتغطيــات إعاميــة واســعة نظــراً لأهميــة الموضوعــات الــىت

النــدوات الــىت
تناولتهــا.

ن  ن والخريجــ�ي ، لتأهيــل المحاســب�ي ي
ن الأوىل والثانيــة للتدريــب الميــدا�ن وأطلقــت الجمعيــة المبادرتــ�ي

ن التعليــم الأكاديمــي والممارســة الميدانيــة. وشــمل التدريــب  ن والعمــل عــى الدمــج بــ�ي القطريــ�ي
ي الجهــات والمؤسســات 

امــج المســتخدمة �ن ، والرب ي عــدة برامــج منهــا: اســتخدام الكســيل المحاســىب
ــهادة  ــة CERT IFR، وش ــر المالي ــري التقاري ي معاي

ــدة �ن ــة المعتم ــهادة المهني ــة، وش ــة والخاص العام
ــة  ــة بمكافح ــادرة للتوعي ــت مب ــا أطلق ــام CERTIPSAS. كم ــاع الع ــري القط ي معاي

ــدة �ن ــة معتم مهني
ــة لآداب  ــلوكية وأخاقي ــري س ــاء معاي ــفافية وإرس ــة والش اه ن ــم الرن ــز قي ــح، لتعزي ــارب المصال تض
ــة والحــد  ــة وإداري ــات قانوني ــة العمــل عــرب آلي ــث بيئ ــر وتحدي الوظيفــة العامــة، مــن أجــل تطوي

مــن تضــارب المصالــح. 

ــوف  ــة للوق ــة والدولي قليمي ــات الإ ــات والمؤسس ــع الجمعي ــا م ــم عاقاته ــة تدعي ــل الجمعي وتواص
ي 

امــج. و�ن ي ورفــد الســوق القطــري بأحــدث الرب
عــى آخــر المســتجدات فيمــا يخــص العمــل المهــىن

ن  ــة المحاســب�ي ، وجمعي ن ــ�ي ن الداخلي ــم التواصــل والتعــاون مــع معهــد الممدققــ�ي هــذا الســياق ت
ن  يطانيــة ACCA، ومعهــد المتثــال العالمــي، وجمعيــة المحاســب�ي ن المعتمديــن الرب القانونيــ�ي

ــي.   ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ل ــبة والمراجع ــة المحاس ــة، وهيئ ن الكويتي ــ�ي والمراجع

ن القطرية ن القانوني�ي تصدر عن جمعية المحاسب�ي

دارية والعمل خيص من وزارة التنمية الإ برت
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أول مـلـتـقـى خـلـيجـــي للـمــحــاسـبـيــن 
الـقـانونـيـيـن بـعــد انـقـطـاع دام طــويــال 

ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  نظمــت 
بــدول  ن  المحاســب�ي ملتقــى  القطريــة 
تحــت  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
والــذي  وتطلعــات«  »تحديــات  عنــوان 
ــات  ن جمعي ــ�ي ــيق ب ــاون وتنس ــد أول تع يُع
انقطــاع  بعــد  خليجيــة  ي 

مــد�ن مجتمــع 
دام عــدة ســنوات. وشــارك بالملتقــى كل 
ن  الأمــ�ي المغامــس  أحمــد  الدكتــور  مــن 
ن  للمراجعــ�ي الســعودية  للهيئــة  العــام 
الســيد  هاشــم  والدكتــور   ، ن والمحاســب�ي
ن  رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاســب�ي
عــىي  والدكتــور  القطريــة،  ن  القانونيــ�ي
ن  ــ�ي ن القانوني ــ�ي ــة المراقب ــس لجن ــد رئي عوي
ن  والمراجعــ�ي ن  المحاســب�ي بجمعيــة 
الكويتيــة،  والدكتــور فالــح العازمــي رئيــس 
المحاســبة  لهيئــة  الستشــارية  اللجنــة 
صالــح  والســيد  الخليجيــة،  والمراجعــة 
بــن عبــدهللا الفــارسي الرئيــس التنفيــذي 
كــة أســاس لاأعمــال ممثــا عــن جمعيــة  لرش
عــى  ه   وحــرن العمانيــة.  ن  المحاســب�ي
نحــو  وتويــرت  وفيســبوك  زووم  منصــات 
ي دول 

ن �ن ن القانونيــ�ي 300 مــن المحاســب�ي
الخليجــي. التعــاون  مجلــس 

الدكتــور  طــرح  الملتقــى  بدايــة  ي 
و�ن

هــي:  محــاور  عــدة  المغامــس  أحمــد 
التعليــم  مخرجــات  موائمــة  ورة  �ن
ومســاهمة   ، ي

المهــىن الســوق  لحتياجــات 
جمــة والتأليــف  ي أعمــال الرت

الجمعيــات �ن
ــري المحاســبية  ــة عــى المعاي ــب القائم للكت

وســلوك  بقواعــد  ام  ن واللــرت العالميــة، 
ي 

�ن الســتقالية  وأهمهــا  المهنــة  وآداب 
ــة،  ــم المالي ــة القوائ ي عدال

ي �ن
ــرأي المهــىن ال

ن الجمعيــات وتبــادل  وتفعيــل اللقــاءات بــ�ي
هيئــة  تكــون  وأن  والمعــارف،  ات  الخــرب
مجلــس  لــدول  والمراجعــة  المحاســبة 
ــع  ن جمي ــ�ي ــل ب ــة الوص ــي حلق ــاون ه التع

لجمعيــات. ا
ي كلمــة لــه قــال الدكتــور هاشــم 

و�ن
اســتكمال  ي 

يــأ�ت الملتقــى  إن  الســيد: 
مــن  الطريــق  ويمهــد  الســابقة  للجهــود 
أجــل تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات عــى 
ــة  ــد أهمي ك، وتأكي ــرت ــل المش ــد العم صعي
ات  الخــرب وتبــادل  المشــاركات  توســيع 
ــة  ــاء بمهن ــه لارتق ــال المعرف ــهيل انتق وتس
مجلــس  دول  ي 

�ن والتدقيــق  المحاســبة 
تطويــر  يجــب  أنــه  وأضــاف  التعــاون. 
بمهنــة  المتعلقــة  يعــات  والترش ن  القوانــ�ي
مجلــس  دول  ي 

�ن والمراجعــة  المحاســبة 
تحقيــق  عــى  يســاعد  بمــا  التعــاون، 
ي 

ــىت ــورات ال ــة التط ــة ومواكب ــداف المهن أه
، كمــا أكــد  تشــهدها عــى المســتوى الــدوىلي
ــبة  ــة المحاس ــل دور هيئ ورة تفعي ــى �ن ع
الصاحيــات  كافــة  ومنحهــا  والمراجعــة 
ي العمــل عــى تطويــر مهنــة المحاســبة 

�ن
التعــاون.  مجلــس  دول  ي 

�ن ن  والمحاســب�ي
ــد  ــىي عوي ــور ع ــد الدكت ــه أك ي كلمت

و�ن
ــلوكية  ــد الس ام بالقواع ن ــرت ــة الل ــى أهمي ع
والمراجعــة  المحاســبة  مهنــة  ومعايــري 

عــدد  ازديــاد  مــع  ســيما  وأخاقيتهــا، 
المحاســبة  مكاتــب  وعــدد  بهــا  ن  العاملــ�ي
مجلــس  بــدول  والتدقيــق  والمراجعــة 

الخليجــي. التعــاون 
فالــح  الدكتــور  ألقــى  جهتــه  ومــن 
هيئــة  جهــود  عــى  الضــوء  العازمــي 
ي الرتقــاء بمهنــة 

المحاســبة والمراجعــة �ن
ًا إىل مــا تنظمــه الهيئــة  المحاســبة، مشــري
ولقــاءات  تدريبيــة  وبرامــج  دورات  مــن 
ــارات لشــهادات  ــدوات ومؤتمــرات واختب ون

الزمالــة. 
صالــح  الســيد  حــث  جانبــه  ومــن 
بــن عبــد هللا الفــارسي الهيئــات الرســمية 
ــال  ــى أعم ــوء ع ــليط الض ورة تس ــى �ن ع
ي 

�ن بــه  تقــوم  ومــا  المحاســبة  جمعيــات 
ــح  ورة من ــرن ــب ب ــع. وطال ــة المجتم خدم
فرصــة أكــرب لمكاتــب المحاســبة الوطنيــة 

والمراجعــة. التدقيــق  أعمــال  ي 
�ن

وخــرج الملتقــى بعــدد مــن التوصيــات 
اللقــاءات  عقــد  اســتمرار  ورة  �ن أهمهــا 
ي 

�ن التطــوارات  لمناقشــة  والجتماعــات 
خليجيــا،  والمراجعــة  المحاســبة  مهنــة 
جمعيــات  ن  بــ�ي التعــاون  وتعميــق 
ــة ودعــم  ن الخليجي ن والمراجعــ�ي المحاســب�ي
المتاحــة  الوظائــف  ي 

و�ن مهنيــا  أعضائهــا 
لــدى الــدول الأخــرى. كمــا دعــا الملتقــى إىل 
تفعيــل دور هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
لتطويــر  حــات  مقرت وتقديــم  الخليجيــة 
القيــام  مــن  تمكنهــا  ي 

الــىت يعــات  الترش
الجهــات  الملتقــى  حــث  كمــا  بأعمالهــا. 
ي 

تبــىن عــى  بالمهنــة  المعنيــة  الرســمية 
ي 

ي وتبــىن
تطبيــق برنامــج جــودة الأداء المهــىن

مبــادرة موحــدة لتطويــر المهنــة خليجيــا 
وكذلــك  العالميــة  المســتويات  لتواكــب 
والمهنيــة  كاديميــة  الأ المؤسســات  حــث 
ــه  ــق قوام ي وثي

ــىن ــي مه ــل تعليم ــاء تكام لبن
البحــث العلمــي ونقــل المهــارات وخلــق 

. ة  ن المتمــري الكفــاءات 
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ي تطبيــق الحوكمــة، وذلك 
داريــة والشــفافية �ن الإ

ــف  ــا التعري ــن بينه ــاور م ــدة مح ــال ع ــن خ م
ي 

�ن الحوكمــة  وأهــداف  الحوكمــة،  بمبــادئ 
ي هيئــة 

القطــاع العــام، وتطبيــق الحوكمــة �ن
ي 

طــار الوطــىن داريــة والشــفافية، والإ الرقابــة الإ
ي 

اهــة والشــفافية، وترتيــب دولــة قطــر �ن ن للرن
. ــدوىلي ــك ال ــع للبن ــة التاب ــؤ�ش الحوكم م

ومــن جانبهــا تناولــت الســيدة هنــا بــدوي، 
ــة  ــازل للحوكم ــد ب ي معه

ــدة �ن ــة المعتم المدرب
ــة  ــة ومكافح ــق الحوكم ي تطبي

ــد �ن ــود المعه جه
تحقيــق  ي 

�ن المعهــد  مــن  مســاهمة  الفســاد، 
ام  ــرت ــادل واح ــو الع ــتدامة والنم ــة المس التنمي
ة إىل المرتبــة المتقدمــة  نســان، مشــري حقــوق الإ
ات المعهــد.  ي مــؤ�ش

ي تتبؤهــا دولــة قطــر �ن
الــىت

ــة  ــة فعال ــة بطريق ــق الحوكم ــدت أن تطبي وأك
ي 

ــد مــن ثقــة الشــعب �ن بالقطــاع الحكومــي يزي
ــون،  ــدأ ســيادة القان ــة ويعــزز مب إدارة الحكوم
ــة عــى جــذب  ــدرة الدول ــن ق ــد م ــاىلي يزي وبالت

ــتثمارات.  الس
مانوفــا،  جري ا  ن رالــرت الســيدة  وتناولــت 
مؤسســة  ي 

�ن كات  الــرش حوكمــة  مســؤولة 
التمويــل الدوليــة بواشــنطن، عمــل مؤسســة 
عــن  فصــاح  الإ بشــأن  الدوليــة  التمويــل 

والشــفافية.  الســتدامة 
عضــو  ترتــري  أحمــد  الســيد  وقــدم 
ــن  ن المعتمدي ــ�ي ــة الأخصائي مجلــس إدارة جمعي
عنــوان  تحــت  ورقــة   ACAMS الأمريكيــة 
تنــاول  حيــث  للحوكمــة«،  الــدوىلي  »الســياق 
ن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص  ــ�ي ــرق ب الف
دارة،  ــس الإ ــام مجل ــة، ومه ــق الحوكم ي تطبي

�ن
الحوكمــة. وتقييمــات  الرقابــة،  لجــان  ودور 

ي 
انطلقــت فعاليــات مؤتمــر »دور الحوكمــة �ن

الحكوميــة  بالجهــات  الرقابــة  نظــم  تفعيــل 
الموافــق  الأربعــاء  يــوم  النفقــات«  وترشــيد 
 ، ي

2021/3/10، عــرب تقنيــة التصــال المــر�أ
داريــة والشــفافية  بمشــاركة هيئــة الرقابــة الإ
ن  ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــة المحاس ــع جمعي ــاون م بالتع

القطريــة.
مــن  ن  متحدثــ�ي المؤتمــر،  واســتقطب 
داريــة والشــفافية وجمعيــة  هيئــة الرقابــة الإ
إضافــة  القطريــة،  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
ي 

اء مــن مؤسســات وهيئــات دوليــة �ن إىل خــرب
ــات  ــال فعالي ــم خ ــث ت ــة، حي ــال الحوكم مج
واحــد،  يــوم  لمــدة  عقــدت  ي 

الــىت المؤتمــر 
للحوكمــة  البالغــة  الأهميــة  حــول  التباحــث 
ــى  ــا لأع ــة وفًق ــورة فعال ــا بص ــق مبادئه وتطبي
الممارســات  وأفضــل  الدوليــة  المعايــري 
قواعــد  رســاء  لإ وصــول  الســليمة،  المهنيــة 
الرقابــة  تفعيــل  ي 

�ن والمســاءلة  الشــفافية 
النفقــات. وترشــيد  الحكوميــة  بالجهــات 

ــول  ــاور ح ــدة مح ــر ع ــش المؤتم ــا ناق كم
القطــاع  ي 

�ن وأهميتهــا  الحوكمــة  إجــراءات 
ــذا  ي ه

ــات �ن ــل الممارس ــم أفض ــام، وتقدي الع
ات الخاصــة بهــا، مــع  ــادل الخــرب المجــال، وتب
ــق  تســليط الضــوء عــى انعكاســاتها عــى تحقي
مبــدأ المحاســبة والمســاءلة وتفعيــل الــدور 
ام  ن ــرت ــال الل ــن خ ــاد م ــة الفس ي ومحارب ــا�ب الرق
اهــة  ن ن والأنظمــة، وتحقيــق مبــدأ الرن بالقوانــ�ي
ومــوارد  العــام  المــال  إدارة  ي 

�ن والشــفافية 
ــة. الدول

بــن  حمــد  الســيد/  ســعادة  ذكــر  وقــد 
ــة  داري ــة الإ ــة الرقاب ــس هيئ ــند رئي ــا� المس ن
ي افتتــاح هــذا 

ي كلمــة ألقاهــا، �ن
والشــفافية �ن

متكاملــة  منظومــة  الحوكمــة  بــأّن  المؤتمــر 
للمشــاركة  معايــري  وتنفيــذ  وضــع  تتطلــب 
بمــا  اهــة  ن والرن والشــفافية  القانــون  وحكــم 
يــؤدي إىل فاعليــة وكفــاءة المؤسســات، بمــا 
ــل  ي تحصي

ــات �ن ــك المؤسس ــاءة تل ــك كف ي ذل
�ن

ي ترشــيد نفقاتهــا، وهــو مــا يتطلــب 
مواردهــا و�ن

بــدوره رقابــة داخليــة وخارجيــة، وبالتــاىلي فــإّن 
تطويــر نظــم الحوكمــة يجــب أن يكــون شــاما 
ويخضــع لتقييــم دوري لتقييــم مــدى نجاعتــه، 
ــة  ــات الرقاب ــر نظري ورة تطوي ــوه إىل �ن ــا ن كم

»دور الحوكمة في تفعيل نظم الرقابة 
بالجهات الحكومية وترشيد النفقات«

النظريــات  هجــر  ورة  و�ن خاصــة،  بصفــة 
تصّيــد  عــى  تركــز  ي 

الــىت للرقابــة  القديمــة 
ي 

ي النظــم الحديثــة للرقابــة الــىت
الأخطــاء، وتبــىن

تركــز عــى تعقــب مصــادر الخلــل وتقديــم 
العليــا  الأهــداف  يخــدم  بمــا  لهــا  حلــول 

والمؤسســة. للدولــة 
نظــم  تعزيــز  أّن  ســعادته  وأوضــح 
دور  ذلــك  ي 

�ن بمــا  وتطبيقاتهــا،  الحوكمــة 
ي تفعيــل نظــم الرقابــة بالجهــات 

الحوكمــة �ن
الحكوميــة وترشــيد النفقــات، هــو أمــر مســتمر 
، ويشــهد  ن ومتجــدد، ل يتوقــف عنــد حــد معــ�ي
 ، كل يــوم تطــور جديــد عــى المســتوى الــدوىلي
ــتمر  ــدؤوب والمس ــل ال ــب العم ــا يتطل ــو م وه
ي هــذا المجــال. 

لمواكبــة التطــورات العالميــة �ن
هاشــم  الدكتــور  توجــه  لــه  كلمــة  ي 

و�ن
ن  ــ�ي ن القانوني ــة المحاســب�ي الســيد، رئيــس جمعي
داريــة  القطريــة بوافــر الشــكر لهيئــة الرقابــة الإ
ي تنظيــم المؤتمــر، 

والشــفافية عــى تعاونهــم �ن
ــة  ــود الهيئ ــن جه ي ضم

ــأ�ت ــك ي ًا إىل أّن ذل ــري مش
ــفافية  ــة والش اه ن ات الرن ــؤ�ش ــى م ــق أع ي تحقي

�ن
ــاد  ــة الفس ــة ومكافح ــة العام ــال الوظيف ي مج

�ن
بــكل أشــكاله وصــوره، للحفــاظ عــى ريــادة 
ن  ــى المســتوي�ي ي هــذا المجــال ع

ــة قطــر �ن دول
الجمعيــة  أّن  مضيًفــا   ، والــدوىلي قليمــي  الإ
تحــرص عــى تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات 
ي أهدافهــا المتضمنــة عقــد 

إعمــالً لمــا ورد �ن
التدريبيــة  والــدورات  والنــدوات  المؤتمــرات 
ات  ــرب ــة والخ ــادل المعرف ــاون وتب ــز التع وتعزي
ــة  قليمي ــة والإ ــات والمنظمــات الوطني مــع الهيئ

والدوليــة.
يرجــع  المؤتمــر  موضــوع  أن  إىل  وأشــار 
ة أساســية ضمــان  ن إىل أهميــة الحوكمــة كركــري
تطــور الجهــات الحكوميــة واتخــاذ القــرارات 
وتوقعــات  متطلبــات  تراعــي  ي 

الــىت الرشــيدة 
ــات  ــن خدم ــتفيدين م ن والمس ــ�ي ــع المعني جمي
ــل  ــة عم ــر أنظم ــي، وأن تطوي ــاع الحكوم القط
ــل  ــر العم ــؤوليات وأط ــد المس ــة وتحدي متكامل
الصحيحــة  الأســس  يضــع  بهــا  ام  ن لــرت والإ
ثقافــة  وتعزيــز  الرشــيدة،  دارة  والإ للحوكمــة 

بــداع. ن والإ التمــري
واســتعرضت الســيد أمــل الكــواري، مديــر 
ــة  ــة الرقاب ــود هيئ ــفافية جه ــة والش إدارة الرقاب

هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية تشارك في مؤتمر

بالتعاون مع »جمعية المحاسبين القانونيين القطرية«
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عقدته »المحاسبين القانونيين« تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي 

مؤتمر يبحث تأثير جائحة كورونا على موازنات التعليم 
ــة  ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــة المحاس ــدت جمعي عق
ي 

�ن الماليــة  ات  »المتغــري عنــوان  تحــت  مؤتمــًرا 
ــذي  ــي«. وال ــم الجامع ــم والتعلي ــات التعلي موازن
انيــات  ن بحــث تداعيــات جائحــة كورونــا عــى مري
التعليــم. وشــارك بالمؤتمــر، الــذي رعتــه وزارة 
اء  الخــرب ، عــدد مــن  العــاىلي التعليــم والتعليــم 

التعليــم. بموازنــات  ن  والمهتمــ�ي
هاشــم  الدكتــور  قــال  المؤتمــر  بدايــة  ي 

�ن
ن  الســيد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاســب�ي
ن القطريــة: إن الأزمــة كشــفت عــن عاقــة  القانونيــ�ي
معطيــات  مــع  وتأقلمهــا  التعليميــة  المؤسســات 
ــة  ــاء أنظمــة تعليمي هــذه الجائحــة، لستكشــاف بن
مواصلــة  مــن  الطــاب  ن  تمكــ�ي وســبل  حديثــة 
إعطــاء  مــع  الجائحــة وبعدهــا،  أثنــاء  التعليــم 
ن  والمعلمــ�ي الطــاب  وســامة  لصحــة  الأولويــة 
دور  بتعظيــم  ذلــك  وتجســد  والمجتمعــات. 
ــد،  ــن بُع ــم ع ــات التعلي ــري آلي ي توف

ــا �ن التكنولوجي
ــم.  ــى التعلي ــاق ع نف ــم الإ ــن حج ــا زاد م ــو م وه
وأكــد أن جائحــة كورونــا فرضــت عــى المؤسســات 
حيــث  مــن  انياتهــا  ن مري ترتيــب  إعــادة  التعليميــة 
عــى  نفــاق  الإ ليتــم  والمروفــات،  يــرادات  الإ
ــة.  ــة التعليمي ــف العملي ــىت ل تتوق ــا ح التكنولوجي
أحــام  الســيدة  أوضحــت  لهــا  كلمــة  ي 

و�ن
باالفي كيشــورجاين كالرك

نابــة - بمعهــد  دارة الماليــة – بالإ بوســلمان رئيــس الإ
ألقــت  الجائحــة  أن  العليــا  للدراســات  الدوحــة 
بظالهــا عــى موازنــات الجامعــات والمؤسســات 
التعليميــة، وأن عــى هــذه المؤسســات أن تتأقلــم 

ــة. ــة التعليمي ــري العملي ــى س ــا ع ــا حفاًظ معه
ي شــؤون  الجامعــات 

ة دوليــة �ن  وأشــارت خبــري
إىل أن أثــر هــذه الجائحــة عــى اقتصــادات الــدول 
 .٢٠٠٩ عــام  الماليــة  الأزمــة  أحدثتــه  مــا  يفــوق 
اكات  ن تــاورز كارك رئيــس الــرش وقالــت د. جــ�ي
ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  ي 

�ن كاديميــة  الأ
ات  التغــري هــذه  إن  يطانيــة  الرب المعتمديــن 
طــرق  عــن  البحــث  الجامعــات  عــى  ســتفرض 
ســنوات  الخمــس  خــال  التمويــل  ي 

�ن جديــدة 
جمعيــة  أجرتهــا  دراســة  وحســب  القادمــة. 
الدكتــورة  عنهــا  كشــفت  يطانيــة  الرب ن  المحاســب�ي
كارك فــإن تأثــري هــذه الجائحــة عــى التعليــم 
ــر  ــتقبل، فالأم ي المس

ــل �ن ــت طوي ــتمر إىل وق سيس
يشــمل  تأثــري  ولكنــه  فقــط  بالتمويــل  يتعلــق  ل 
مســتوى التعليــم و طرقــه ومناهجــه. وأضافــت 
ي ١٧٥ 

أن هنــاك نحــو ٢٢٠ مليــون طالــب جامعــي �ن
دولــة تأثــروا ســلبا بســبب هــذه الجائحــة. 

ي كيشــور 
ومــن جهتهــا قالــت الســيدة بــال�ن

جامعــة  ي 
�ن والماليــة  المحاســبة  قســم  رئيــس 

المناطــق  ي 
�ن الطــاب  إن  يطانيــة  الرب ميدلســكس 

را  كــرش تــرن ي البلــدان الهشــة كانــوا الأ
الريفيــة �ن

التعليــم  إىل  والجامعــات  المــدارس  توجــه  مــن 
عــن بُعــد، لعــدم توفــر التقنيــات ولفقــر ذويهــم. 
ن أكــرش لأن الأثــر  كمــا أوضحــت أن النســاء عانــ�ي
يتجــاوز التعليــم اىل التوظيــف. ولكنهــا أشــارت إىل 
ــابق  ــًدا إىل س ــود أب ــن تع ــة ل ــة التعليمي أن العملي
المــدارس  أن  الجائحــة  كشــفت  فقــد  عهدهــا، 
نــت  نرت وريــة وأن الإ بشــكلها القديــم  لــم تعــد �ن
ي العالــم، فقبــل نحــو 

هــو مســتقبل التعليــم �ن
عــرب  للتعلــم  مســتعد  أحــد  يكــن  لــم  ن  عامــ�ي

نــت ولكــن الوضــع اختلــف حالًيــا.   نرت الإ

تحت رعاية هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية

»جمعية المحاسبين القانونيين« تطلق مبادرة 
تطبيقات الحوكمة في القطاع العام

ن  المحاســب�ي جمعيــة  أطلقــت 
»مبــادرة  القطريــة  ن  القانونيــ�ي
القطــاع  ي 

�ن الحوكمــة  تطبيقــات 
هيئــة  رعايــة  تحــت  العــام« 
والشــفافية  داريــة  الإ الرقابــة 
 . ي

المــر�أ التصــال  تقنيــة  عــرب 
 ، ن وتســتهدف المبــادرة المحاســب�ي
الحســابات،  أقســام  ورؤســاء 
ومديــري إدارات الشــؤون الماليــة 
 ، ن ــ�ي ن المالي ــ�ي ــة، والمراقب داري والإ
ــاء  ، ورؤس ن ــ�ي ن الداخلي ــ�ي والمدقق
بالــوزارات  دارات  والإ الأقســام 

والمؤسســات.
المبــادرة  تتضمــن  كمــا 

مجموعــة  تطــرح  ورش  أربــع 
مــن المحــاور، أهمهــا: تعريــف 
وقواعــد  بمفهــوم  ن  المشــارك�ي
والمؤسســات  الهيئــات  حوكمــة 
الرشــيدة،  دارة  الإ لتعزيــز 
التنظيمــي  طــار  الإ ومعرفــة 
ي 

�ن الرقابيــة  الجهــات  ودور 
الحوكمــة،  مبــادئ  تطبيــق 
اتيجبات التطبيــق الأمثــل  وإســرت
وتحديــد  الحوكمــة،  لقواعــد 
لتطبيــق  والمســؤوليات  الأدوار 
مجموعــة  وتوضيــح  الحوكمــة، 
ات  والمــؤ�ش المبــادىء  مــن 
ضافــة  المتعلقــة بالحوكمــة، بالإ

بالتنميــة  الحوكمــة  عاقــة  إىل 
داري  الإ صــاح  والإ والســتثمار 
وتعزيــز  الفســاد  ومكافحــة 
جانــب  إىل  التنافســية  القــدرة 
هــذه  ي 

�ن قطــر  دولــة  جهــود 
. ل لمجــا ا

تقــدم  لــه  تريــح  ي 
و�ن  

العــىي  ســلطان  محمــد  الســيد 
ن  أمــ�ي دارة،  الإ مجلــس  عضــو 
ن  المحاســب�ي جمعيــة  صنــدوق 
بوافــر  القطريــة  ن  القانونيــ�ي
داريــة  الرقابــة الإ الشــكر لهيئــة 
والشــفافية عــى دعمهــم الدائــم 
الجمعيــة،  لأنشــطة  والمســتمر 

المبــادرة  هــذه  أن  إىل  ًا  مشــري
الهيئــة  حــرص  مــدى  تؤكــد 
عــى الرتقــاء بعمــل مؤسســات 
الدولــة وتطبيــق قواعــد الحوكمــة 
مــن  للحــد  فيهــا،  الســليمة 
المــال  عــى  والحفــاظ  الفســاد 
العــام روفــع مســتوى قــدرات 
خــال  مــن  الحكوميــة  الدوائــر 
ــر الأداء المؤســ�ي  ــز وتطوي تعزي
عــن طريــق المتابعــة والتقييــم 
ن القــوى  بشــكل مســتمر وتمكــ�ي
والتوعيــة  بالتدريــب  يــة  البرش
المطلوبــة. المهــارات  وتنميــة 

الســيد محمد ســلطان
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»المحاسبين القانونيين« تنظم 
ندوة حول المحاسبة القضائية

ن  المحاســب�ي جمعيــة  عقــدت 
ــة نــدوة تحــت  ن القطري القانونيــ�ي
القضائيــة«  »المحاســبة  عنــوان 
ألقاهــا  ي 

الــىت النــدوة  وتناولــت 
ــري  ــور هاشــم الســيد، الخب الدكت
ــة،  ي الحوكم

ــص �ن ــاىلي المتخص الم
ــة  ــة، ومكافح ــبة القضائي والمحاس
وتمويــل  الأمــوال  غســل 
إدارة  مجلــس  رئيــس  رهــاب،  الإ
المحاســبة  تناولــت  الجمعيــة، 
أربعــة  خــال  مــن  القضائيــة 
محــاور هــي: مفهــوم المحاســبة 
وشــخصية  وأهدافهــا  القضائيــة 
إجــراءات   ، ي

القضــا�أ المحاســب 
ومجــالت  والممارســة  القيــد 
 ، ي

القضــا�أ المحاســب  خدمــات 
ــون تنظيــم  ي وقان

ــو�ن طــار القان الإ
دارة  الإ منهــج  ة،  الخــرب أعمــال 
وط  والــرش التقاريــر  وكتابــة 
تقريــر  ي 

�ن توافرهــا  الواجــب 
ة. الخــرب

هاشــم  الدكتــور  وقــال 
ــبة  ــام بالمحاس ــيد إن الهتم الس
حــدوث  بعــد  تزايــد  القضائيــة 
النهيــارات القتصاديــة للعديــد 
القتصاديــة  المؤسســات  مــن 
الحتيــال،  بســبب  الدوليــة 
الدعــاوى  زيــادة  إىل  أدى  ممــا 
ــة  ــة المالي ــة ذات الصبغ القضائي
الوقــت  ي 

و�ن المحاكــم.  أمــام 
خدمــات  تعــد  لــم  الحــا�ن 

مقتــرة  القضائيــة  المحاســبة 
بــل  القضائيــة،  الجهــات  عــى 
جهــات  مــن  تطلــب  أصبحــت 
طــة،  عديــدة مثــل البنــوك، والرش
والمنظمــات   ، ن التأمــ�ي كات  و�ش
أن  كمــا  هــا،  وغري الحكوميــة 
الدراســات  مــن  العديــد  نتائــج 
عــى  الطلــب  تزايــد  إىل  تشــري 
ي 

ــة �ن ــبة القضائي ــات المحاس خدم
القادمــة. الســنوات 

المحاســبة  تعريــف  ي 
و�ن

القضائيــة أوضــح أنهــا اســتخدام 
والمراجعــة  المحاســبة  مهــارات 
ي 

�ن التحقيقيــة  والمهــارات 
اعــات  ن الرن ي 

�ن القضــاء  مســاعدة 
المحاســبية  الصبغــة  ذات 
للحقيقــة،  للوصــول  والماليــة 
ي 

ــا �ن ــرض منه ي الغ
ــأ�ت ــا ي ــن هن وم

ــوع  ي هــذا الن
مســاعدة القضــاء �ن

القضايــا. مــن 
وأضــاف أنــه  تعــددت أدوار 
ــة  ضاف ، فبالإ ي

ــا�أ ــب القض المحاس
كشــاهد  المحاكــم  ي 

�ن دوره  إىل 
بإنجــاز  يقــوم  حيــث   ، خبــري
المهمــة المكلــف بهــا مــن قبــل 
يقــوم  قــد  فإنــه  المحكمــة، 
الوســيط،  المستشــار،  بــدور 
تعــاون  أن  كمــا  المحكــم،  أو 
أصبــح  ن  والقانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
ي 

�ن للنجــاح  منــه  مفــر  ل  أمــًرا 
الأمــوال  وغســل  الحتيــال  ردع 

القتصاديــة.  والجرائــم 
ــب  ــخصية المحاس ــول ش وح
ــد أن  ة أك ــر الخــرب ي وتقري

القضــا�أ
أن  يجــب  ي 

القضــا�أ المحاســب 
ــات  ــن الصف ــة م ــى بمجموع يتح
ي تؤهلــه 

الشــخصية والمهنيــة الــىت
أن  للقيــام بعملــه، كمــا يجــب 
ــى  ــا ع ة قائًم ــرب ــر الخ ــون تقري يك
بالدقــة  ويتســم  علميــة  أســس 
ــا  ــون مطابًق ــة وأن يك والموضوعي
المتعــارف  الفنيــة  للقواعــد 
ــري  ــر ورأي الخب عليهــا، لأن التقري
ــية  ة الأساس ن ــري ــو الرك ي ه ــا�ب الحس

د هاشـــم السيد

الرؤيــة  عليهــا  تعتمــد  ي 
الــىت

ــواء  ــرار س ــدر الق ــة لمص الواضح
كان مــن القضــاء أو مــن الجهــات 

الرقابيــة.
أجــاب  النــدوة  نهايــة  ي 

و�ن
عــى  الســيد  هاشــم  الدكتــور 
ــوا  ــن توجه ــور الذي ــئلة الحض أس
ن  بالشــكر إىل جمعيــة المحاســب�ي
عــى  القطريــة  ن  القانونيــ�ي
الفعاليــات  هــذه  مثــل  تنظيــم 
ــن  ــا م ــكل م ــام ب ــة، والقي الهادف
ــبة  ــة المحاس ــاء بمهن ــأنه الرتق ش

. ن ســب�ي لمحا وا
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ضمن جهود الجمعية في االرتقاء بالكوادر المهنية

»المحاسبين القانونيين« تطلق مبادرة 
التوعية بمكافحة تضارب المصالح

القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي أعلنــت جمعيــة 
بمكافحــة  للتوعيــة  وطنيــة  مبــادرة  إطــاق  عــن 
اهــة  ن الرن قيــم  لتعزيــز  المصالــح،  تضــارب 
وأخاقيــة  ســلوكية  معايــري  وإرســاء  والشــفافية 
ــة  ــة العام ــية لآداب الوظيف ــادئ أساس ــد ومب وقواع
وبنــاء قيــم وثقافــة مهنيــة تقــوم عــى الأمانــة 
القطــاع  موظفــي  المبــادرة  وتشــمل  خــاص.  والإ
دارات المتوســطة  العــام، والوظائــف القياديــة، والإ
والعليــا. وتتضمــن المبــادرة عــدة محــاور، منهــا: 
حمايــة  مــن  الأهــداف  والمفاهيــم،  التعريفــات 
المصالــح،  تضــارب  حــالت  المصالــح،  تضــارب 
ار  الدوافــع وراء ارتــكاب تضــارب المصالــح، الأ�ن
والفــرد،  والمؤسســة  الدولــة  عــى  والســلبيات 
جــراءات والآليــات المتعلقــة بمكافحــة تضــارب  الإ
ي عمليــة تضــارب 

المصالــح، العقوبــات والجــزاءات �ن
ــرش  ــح ون ــارب المصال ــن تض ــة م ــح، الوقاي المصال
مــن  كنــوع  لمحاربتــه  ي 

والقانــو�ن ي 
الثقــا�ن الوعــي 

ــة  ــة والخاص ــة العام ن المصلح ــ�ي ــة ب ــم العاق تنظي
ــا. ــح منه ب ــة والرت ــة العام ــتغال الوظيف ــدم اس وع

عبــدهللا  الســيد  قــال  لــه  تريــح  ي 
و�ن

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  المنصــوري 
ي 

ــأ�ت ــادرة ت ــة إن المب ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس
كافــة  مــع  التعــاون  ي 

�ن الجمعيــة  جهــود  ضمــن 
عــى  العمــل  ســبيل  ي 

�ن والمؤسســات  الهيئــات 
تأهيــل الكــوادر الوظيفيــة والرفــع مــن قدراتهــم 
امــج  الرب مــن  مجموعــة  خــال  مــن  المهنيــة 
ي كافــة 

والــدورات التدريبيــة، كســبيل لتمكينهــم �ن
أجــل  مــن  والمؤسســات،  والهيئــات  الجهــات 
ــة  ــة العمــل عــرب آليــات قانوني ــر وتحديــث بيئ تطوي
داري  وإداريــة، بمــا يســاعد �ن تطويــر الجهــاز الإ
المصالــح.  مــن سياســة تضــارب  للدولــة والحــد 
وأضــاف أن المبــادرة تركــز عــى كيفيــة القضــاء 
الأجهــزة  ي 

�ن المصالــح  وتعــارض  تضــارب  عــى 
داريــة والماليــة كأحــد الآليــات المهمــة والرئيســية  الإ
مــا  ســيما  أشــكاله،  بكافــة  الفســاد  محاربــة  ي 

�ن
ــد  ــد بالقواع ورة التقي ــة و�ن ــة العام ــط بالوظيف يرتب
داريــة المنظمــة والحاكمــة  والقيــود الأخاقيــة والإ
شــأنها  مــن  ي 

والــىت العــام  الموظــف  لعمــل 

ــات،  ــة المؤسس ــود حوكم ــز جه ي تعزي
ــاهمة �ن المس

عــى  قــادرة  عمــل  بيئــة  توفــري  ي 
�ن دورا  وتلعــب 

المصالــح  وتضــارب  تعــارض  إشــكاليات  مواجهــة 
ي الهيئــات والمؤسســات. وأكــد عــى أن تطبيــق 

�ن
ي 

ــز ثقــة الجمهــور �ن ي تعزي
هــذه القواعــد يســاهم �ن

ي تقدمهــا ويســاعد عــى 
المؤسســات والخدمــات الــىت

ة التقــدم والتنميــة وجــذب المزيــد مــن  دفــع مســري
الســتثمارات.

الســيد عبــد اهلل المنصوري

توقيع مذكرة تفاهم بين المحاسبين 
القانونيين ومؤسسة دوري نجوم قطر

القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي أبرمــت جمعيــة 
تفاهــم  مذكــرة  قطــر،  نجــوم  دوري  ومؤسســة 
والتدريــب  ي 

المهــىن التعــاون  تعزيــز  بهــدف 
. وبموجــب هــذه المذكــرة،  ن ن الجانبــ�ي والتأهيــل بــ�ي
ي وقعهــا الدكتــور هاشــم الســيد رئيــس مجلــس 

الــىت
ي 

، والســيد هــا�ن ن ن القانونيــ�ي إدارة جمعيــة المحاســب�ي
لمؤسســة دوري  التنفيــذي  الرئيــس  بــان  طالــب 
نجــوم قطــر، حــدد الطرفــان مجــالت التعــاون 
ي 

والمهــىن العلمــي  الأداء  تطويــر  ي 
�ن المتمثلــة 

ن بمؤسســة دوري نجــوم قطــر ويشــمل  للعاملــ�ي
ــات  ــوث والدراس ــراء البح ــجيع إج ــم وتش ــك دع ذل
ك  ــم المشــرت ي مجــال المحاســبة، والتنظي

ــة �ن العلمي
ــة المتخصصــة وورش  ــرات العلمي ــدوات والمؤتم للن
التدريبيــة  امــج  الرب تنفيــذ  ي 

�ن والتعــاون  العمــل، 
المهنيــة  الشــهادات  عــى  للحصــول  المؤهلــة 

المعتمــدة.
جمعيــة  مــن  إيمانًــا  المذكــرة  هــذه  ي 

وتــأ�ت
ــل  ــة التواص ــة بأهمي ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس
ي والعلمــي مــع كافــة مؤسســات 

والتعــاون المهــىن
ورســالة  ات  والخــرب المعلومــات  لتبــادل  الدولــة، 
ــة  ــبة والمراجع ــة المحاس ــاء بمهن ي الرتق

ــة �ن الجمعي
متنوعــة  فعاليــات  خــال  مــن  قطــر  دولــة  ي 

�ن
ة تســعى الجمعيــة مــن خالهــا لمــد جســور  ن ومتمــري
ــات والمؤسســات  ــع كل الهيئ التواصــل والتعــاون م

والمراجعــة. المحاســبة  بمهنــة  المهتمــة 
ي تريــح لــه قــال الدكتــور هاشــم الســيد: 

و�ن
ــم  ــا الدائ ــس حرصن ــرة يعك ــذه المذك ــع ه إن توقي
مــع مؤسســات  والتفاعــل  التواصــل  إدامــة  عــى 
ي 

ي نبذلهــا �ن
ي إطــار الجهــود الــىت

الدولــة، وذلــك �ن
ســبيل تحقيــق رســالة الجمعيــة بالرتقــاء بمهنــة 

يــة  البرش الكــوادر  كفــاءات  وتطويــر  المحاســبة 
ي مــن خــال 

ا�ن ي داخــل دولــة قطــر بشــكل احــرت
�ن

كــرش تخصصيــة، بمــا يســاهم  امــج والــدورات الأ الرب
ــن  ــات، وم ــات والهيئ ــة المؤسس ــز أداء كاف ي تعزي

�ن
ي 

ــىت ــاملة ال ــة الش ي النهض
ــة �ن ــاركة الفعال ــم المش ث

المجتمــع. يشــهدها 
ــذه  ــان أن ه ي ب

ــا�ن ــيد ه ــه �ح الس ــن جهت م
الجهــود  عــى  مهــم  أثــر  لهــا  ســيكون  المذكــرة 
المبذولــة، للنهــوض بمجــال كــرة القــدم بصفــة 
اً  ــري ــة، مش ــة خاص ــر بصف ــوم قط ــة ودوري نج عام
ي مجــال الرياضــة 

نجــازات المســتدامة �ن إىل أن الإ
الجمعيــات  ن  بــ�ي قويــة  اكات  �ش اعتمــاد  تتطلــب 
ــع  ــاسش م ــا يتم ــات بم ــات والمؤسس ــة والهيئ المهني
الرفيعــة  والمكانــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

ي مجــال الرياضــة العالميــة.
لدولــة قطــر �ن
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ــة  ي مكافح
ــد �ن ي المعتم

ــا�ئ ــج الئخص ، برنام ي
ــا�ن ــو الم ــال ماي ــة، خ ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي ــة المحاس ــذت جمعي نف

نامــج عــدد 20 قطريًــا  ي ال�ب
غســل الئمــوال AMLS والــذي يمنحــه معهــد المتثــال العالمــي GCI. وشــارك �ن

ــار والحصــول   ن لاختب ي المشــارك�ي
ــا�ق ن عــىل الشــهادة المعتمــدة وســيتقدم ب ــة. وحصــل عــدد 10 مشــارك�ي وقطري

ة العمليــة؛ بهــدف تطويــر  ن بالمعرفــة والخــ�ب ويــد المشــارك�ي ن نامــج ل�ق عــىل الشــهادة تباًعــا. وقــد تــم تصميــم ال�ب
ي 

ي مجــال مكافحــة غســل الئمــوال؛ ولــ�ي يســاعد المتــدرب عــىل نيــل شــهادة »أخصــا�ئ
ات الكفــاءات الوطنيــة �ن خــ�ب

ــوال«. ــل الئم ــة غس ي مكافح
ــد �ن معتم

منهــا:  محــاور  عــدة  نامــج  الرب وتضمــن 

مفهــوم جريمــة غســل الأمــوال وآثارهــا 

والطــرق  والمجتمــع،  الفــرد  عــى 

العنايــة  بإجــراءات  للقيــام  الصحيحــة 

عــن  الكشــف  وطــرق  بالعمــاء  الواجبــة 

اعــرف  وسياســة  المشــبوهة،  المعامــات 

بــاغ،  عميلــك، ومعايــري الشــتباه وطــرق الإ

مكافحــة  ي 
�ن الدوليــة  المتثــال  ومعايــري 

جــراءات  غســل الأمــوال، والواجبــات والإ

والمســؤوليات  القانونيــة  والمتطلبــات 

ــاة عــى عاتقهــم لمكافحــة  ــة الملق المختلف

هــذه الجريمــة، هــذا عــاوة عــى التعــرف 

مــن  العمليــة  الحــالت  بعــض  عــى 

ن  ن المشــارك�ي خــال الحــوار والتفاعــل بــ�ي

 . ي
ــر�أ ــال الم ــائل التص ــرب وس ــا�ن ع والمح

ــدهللا  ــيد عب ــال الس ــه ق ــح ل ي تري
و�ن

إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  المنصــوري 

ن القطريــة  ن القانونيــ�ي جمعيــة المحاســب�ي

نامــج ينــدرج ضمــن المســؤولية  إن هــذا الرب

ي 
�ن منهــا  ومشــاركة  للجمعيــة  المجتمعيــة 

إىل  الراميــة  الوطنيــة  بالجهــود  النهــوض 

غســل  مكافحــة  منظومــة  كفــاءة  تعزيــز 

ي نــرش هــذه الثقافــة 
الأمــوال، ودورهــا �ن

لمخاطــر  الكامــل  الوعــي  يحقــق  بمــا 

جرائــم غســل الأمــوال وخطورتهــا، وتنميــة 

ي 
ــوادر �ن ن والك ــدرات المختصــ�ي ــارات وق مه

لهــذه  التصــدي  ي 
�ن الوطنيــة  المؤسســات 

غســل  جرائــم  تُعــد  حيــث  الجرائــم؛ 

ــر  ي تؤث
ــىت ــم ال ــر الجرائ ــن أخط ــوال م الأم

ــد مخاطرهــا  ــاة. وتمت عــى كل مناحــي الحي

والسياســية  القتصاديــة  الأنظمــة  إىل 

فــإن  هنــا  ومــن  والجتماعيــة.  والأمنيــة 

تضافــر كافــة الجهــود لمكافحتهــا والحــد 

ي 
�ن ومحوريــة  هامــة  قضيــة  آثارهــا  مــن 

والمســتدامة  الشــاملة  التنميــة  تحقيــق 

ي 
المــوارد وتحقيــق الســتقرار �ن ن  وتحســ�ي

لمجتمعــات.  ا

ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين

قطريون وقطريات يحصلون على شهادة 
» AMLS أخصائي مكافحة غسل األموال«

الســيد عبــد اهلل المنصوري
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نظمتها جمعية المحاسبين القانونيين

ندوة حول »العمالت الرقمية ما لها وما عليها«
ن  المحاســب�ي جمعيــة  نظمــت 
ن القطريــة نــدوة، عــرب  القانونيــ�ي
، بمشــاركة  ي

وســائل التصــال المــر�أ
300 شــخص، تحــت  أكــرش مــن 
عنــوان »العمــات الرقميــة مــا لهــا 
ي النــدوة 

ومــا عليهــا«. وتحــدث �ن
الدكتــور  القتصــادي  الخبــري 
مجلــس  رئيــس  الســيد  هاشــم 
إدارة الجمعيــة، حيــث اســتعرض 
ســتة  خــال  مــن  الموضــوع 
محــاور. ففــي المحــور الأول تنــاول 
تعريــف العملــة الرقميــة وتاريخهــا 
والفــرق  تعدينهــا  وخصائــص 

ن العمــات التقليديــة.  بينهــا وبــ�ي
ي حــول أنــواع 

ودار المحــور الثــا�ن
العمــات الرقميــة وآليــة تداولهــا 
ي 

�ن وقيمتهــا  التــداول  وأســواق 
ن  الأســواق وأســعارها والمقارنــة بــ�ي
أنواعهــا وكيفيــة الســتثمار فيهــا. 
المخصــص  الثالــث  المحــور  ي 

و�ن
لقانــون الســوق والتــداول تنــاول 
التــداول  الســوق ومؤثــرات  آليــة 
كات التــداول وأفضــل  وأفضــل �ش
والنقــاط  تــداولً  العمــات 
ــداول.  ــل الت ــا قب ــب معرفته الواج
أمــا المحــور الرابــع شــمل قانونيــة 
ي يمكــن أن 

ــىت ــم ال ــداول والجرائ الت
ي تســمح 

تنشــأ عنــه والــدول الــىت
ــاول  ــس تن ــور الخام ي المح

ــه. و�ن ب
تطــور تــداول العمــات الرقميــة 
فيهــا  الــدول  تعامــل  وكيفيــة 
ي عــى  ي والســلىب يجــا�ب الإ هــا  وتأثري
ــات العالــم. أمــا المحــور  اقتصادي

أثــر  فتضمــن  والأخــري  الســادس 
العمــات الرقميــة عــى مســتقبل 

والأفــراد. كات  والــرش الــدول 
وقــال الدكتــور هاشــم الســيد 
إن العمــات الرقميــة رغــم حداثــة 
ظهورهــا، لكنهــا احتلــت مســاحة 
الماليــة،  الســاحة  عــى  ة  كبــري
وتمكنــت بدعــم مكاســبها القياســية 
اســتثمارية  فرصــة  تصبــح  أن 
ــد  ــبة للعدي ــام بالنس ة لاهتم ــري مث
أنحــاء  ي جميــع 

الأشــخاص �ن مــن 
هــذه  أن  وأضــاف  العالــم. 
ي 

ــاً �ن ــراً واقع ــت أم ــات أصبح العم
ــتثمار،  ــار والس دخ ــات والإ التعام
ــة  ــو رقمن ــه نح ــتقبل يتج وأن المس
يمكــن  ل  لــذا  نتــاج،  والإ الأداء 
ــيلة  ــة كوس ــات الرقمي ــض العم رف
ن أفــراد المجتمــع ولكــن  للتبــادل بــ�ي
وأصحــاب  الــدول  عــى  يجــب 
الازمــة  الضوابــط  وضــع  القــرار 

يفقــدوا  ل  حــىت  لتداولهــا، 
الســيطرة عليهــا وتنتــج أزمــة ماليــة 

باقتصادياتهــم. تعصــف 
العمــات  حجــم  وعــن 
بالعمــات  مقارنــة  الرقميــة 
إىل  أشــار  العالــم  ي 

�ن التقليديــة 
عملــة   6000 مــن  أكــرش  وجــود 
ترليــون  قيمتهــا  تبلــغ  رقميــة 
إل  تمثــل  ل  بذلــك  وهــي  دولر، 
حجــم  مقابــل  ي 

�ن بســيطة  نســبة 
التقليديــة  والعمــات  الأمــوال 
دولر.  ترليــون   83 تبلــغ  ي 

الــىت
وأكــد أن انتشــار العمــات الرقميــة 
الــدول  سياســات  عــى  يتوقــف 
ــم  ــدى قبوله ــرار وم ــاب الق وأصح
ــي  ــور التكنولوج ــب التط ــا بجان له
والمجتمعــات  الأفــراد  ووعــي 

بهــا. التعامــل  بكيفيــة 
أجــاب  حديثــه  نهايــة  ي 

و�ن
عــى  الســيد  هاشــم  الدكتــور 
حيــث   ، ن المشــارك�ي أســئلة 
ــن  اً م ــري ــاً كب ــدوة تفاع ــهدت الن ش
ــكر  ــوا بالش ــن توجه ــور الذي الحض
ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي لجمعيــة 
ــل هــذه  ــم مث ــة عــى تنظي القطري

المهمــة. الفعاليــات 

العمالت الرقمية “
أصبحت أمًرا واقًعا 

في التعامالت 
 واالدخار واالستثمار 

انتشار العمالت “
الرقمية يتوقف 
على سياسات 
الدول والتطور 

التكنولوجي 
ووعي المجتمعات
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عالقة استراتيجية بين 
»المحاسبين القانونيين القطرية« 

ACCA و

رئيــس  الســيد،  هاشــم  الدكتــور  عقــد 
ن  المحاســب�ي جمعيــة  إدارة  مجلــس 
ــىي  ــع ممث ــا م ــة اجتماًع ن القطري ــ�ي القانوني
ن المعتمديــن  ن القانونيــ�ي جمعيــة المحاســب�ي
ــر  ــث تطوي ــك لبح ــة ACCA، وذل يطاني الرب
ي 

ن �ن ن الجمعيتــ�ي اتيجي بــ�ي ــرت التعــاون الس
الستشــارات،  وتقديــم  التدريــب  مجــال 
بجانــب متابعــة إجــراءات حصــول جمعيــة 
عــى  القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
 . ن للمحاســب�ي الــدوىلي  التحــاد  عضويــة 
وتقــدم الدكتــور هاشــم الســيد بالشــكر 
يطانيــة عــى دعمهــم  لممثــىي الجمعيــة الرب
ســبيل  ي 

�ن الجمعيــة  لملــف  ورعايتهــم 
 . ــدوىلي ــاد ال ــة التح ــى عضوي ــول ع الحص
تنفيــذ  ي 

�ن المســتمر  التعــاون  وكذلــك 
كة،  ــات المشــرت امــج والنــدوات والفعالي الرب
والدعــم  المشــورة  وتقديــم  والتدريــب 
 ACCA بجانــب التأهيــل لشــهادة ، ي

الفــىن

ي 
ي تُعــد مــن أهــم الشــهادات الــىت

والــىت
ــبة. ــة المحاس ي مهن ــىب ــات منتس ي متطلب ــىب تل

ــور هاشــم  ــه قــال الدكت ي تعقيــب ل
و�ن

ــد  ــدوىلي تُع ــاد ال ــة التح ــيد إن عضوي الس
ة الجمعيــة،  ي مســري

بمثابــة نقلــة نوعيــة �ن
المنظمــات  ثقــة  عــى  جديــدة  وشــهادة 
ومــا  أنشــطتها  ي 

�ن والدوليــة  قليميــة  الإ
مهنــة  تطويــر  ي 

�ن مــن جهــود  بــه  تقــوم 
ي 

المهــىن بالمســتوى  والرتقــاء  المحاســبة 
إىل  ًا  مشــري المهنــة.  ي  ومنتســىب لاأعضــاء 
جمعيــة  رؤيــة  مــن  انطاًقــا  ي 

تــأ�ت أنهــا 
ورة  ن القطريــة بــرن ن القانونيــ�ي المحاســب�ي
الجمعيــات  كافــة  مــع  العاقــات  تعزيــز 
ذات  العلميــة  والمعاهــد  والمؤسســات 
لتبــادل  المحاســبة،  بمجــال  الصلــة 
إىل  الوصــول  مــن  ن  والتمكــ�ي ات  الخــرب
ي عالــم المحاســبة 

أحــدث المســتجدات �ن
لتدقيــق. وا

  IFAC ن للمحاســب�ي الــدوىلي  تحــاد  والإ
ي ترعــى مهنــة المحاســبة 

هــو المنظمــة الــىت
ــاد  ــل التح ــم. و يعم ــتوى العال ــى مس ع
ــة المصلحــة  ــه ومنتســبيه لحماي ــع أعضائ م
ن  المحاســب�ي تشــجيع  مــن خــال  العامــة 
اســتخدام  عــى  العالــم  أنحــاء  بكافــة 
ــوم  ــودة. ويق ــة الج ــة عالي ــات مهني ممارس
مــن   IFAC ن  للمحاســب�ي الــدوىلي  تحــاد  الإ
المختصــة  المســتقلة  مجالســه  خــال 
ي 

بوضــع المعايــري بتطويــر معايــري دوليــة �ن
مجــالت ســلوك وآداب المهنــة والمراجعــة 
والتعليــم والمعايــري المحاســبية للقطــاع 
ــادية  ــق إرش ــدر وثائ ــه يص ــا أن ــام. كم الع
ن  الموظفــ�ي ن  المهنيــ�ي ن  المحاســب�ي لدعــم 
ة والمتوســطة  ، بالمكاتــب الصغــري ن العاملــ�ي
القطاعــات  ي 

�ن ن  العاملــ�ي ن  والمحاســب�ي
ــة إىل  ضاف ــة. بالإ ــدول النامي ــة، وال التجاري
وضعيــات  بإصــدار   IFAC يقــوم  ذلــك، 

العامــة. بالمصلحــة  تتعلــق 
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نظمتها جمعية المحاسبين القانونيين

ندوة حول »مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب«

ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  نظمــت 
 ، ي

القطريــة نــدوة، عــرب وســائل التصــال المــر�أ
ــوان  بمشــاركة حــواىلي 300 شــخص، تحــت عن
ــاب«.  ره ــل الإ ــوال وتموي ــل الأم ــة غس »مكافح
القتصــادي  الخبــري  النــدوة  ي 

�ن وتحــدث 
ــس إدارة  ــس مجل ــيد رئي ــم الس ــور هاش الدكت
ــال وهــو أحــد  ــة، والســيد قــ�ي الجم الجمعي

المعتمديــن.  ن  المدربــ�ي
تنــاول الدكتــور هاشــم الســيد مفهــوم 
بجرائــم  وارتباطهــا  الأمــوال  غســل  جريمــة 
ي 

ــىت أخــرى، وتاريخهــا، وأســاليبها، والمراحــل ال
القتصاديــة والجتماعيــة  وآثارهــا  بهــا،  تمــر 
والأمنيــة، ومصــادر الأمــوال المــراد غســلها، 
ــف أن  ــا وكي ــن خاله ــل م ي تعم

ــىت ــوات ال والقن
نطاقهــا اتســع ليشــمل أنشــطة اقتصاديــة أكــرش 
ــل  ، والعوام ي

ــاىلي والمــر�ن ــب القطــاع الم بجان
ــم. ــذه الجرائ ــار ه ــى انتش ــاعد ع ي تس

ــىت ال
إن  الســيد  هاشــم  الدكتــور  وقــال 
فعــل  أي  ي 

يعــىن الأمــوال  غســل  مصطلــح 
تمويــه  أو  إخفــاء  إىل  يهــدف  فيــه  وع  �ش أو 
ــطة  ــن أنش ــتمدة م ــات المس ــة المتحص طبيع
وعــة بحيــث تبــدو كمــا لــو كانــت  غــري مرش
ليتســىن بعــد ذلــك  وعــة،  مــن مصــادر مرش
وعــة. وتُعــد ظاهــرة  ي أنشــطة مرش

اســتخدامها �ن
ي 

ــىت ة، ال ــري ــر الخط ــن الظواه ــوال م ــل الأم غس
مــن  لهــا  لمــا  الــدول،  مــن  الكثــري  تواجــه 
آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية. وممــا 
ــد مــن خطــورة هــذه الظاهــرة أن الجهــود  يزي
يقابلهــا  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  المبذولــة 
ــدة  ــات جدي ــول فئ ــواء بدخ ــادة س ــود مض جه
ــن لتســهيل  ــف المه ي مختل

ن �ن ــن المتخصصــ�ي م

هــذه العمليــات أو عــى مســتوى الأســاليب 
بالتكنولوجيــا. المرتبطــة  الحديثــة 

ي 
ــىت ــار الســلبية ال ــه نتيجــة لاآث وأضــاف أن

ــة  ــإن مكافح ــوال ف ــل الأم ــات غس ــا عملي كه ترت
، ولذلــك  هــذه الجريمــة يحظــى باهتمــام كبــري
قبــل  مــن  مواجهتهــا  بطــرق  الهتمــام  زاد 
الدوليــة.  والمراكــز  المنظمــات  مــن  العديــد 
يعــات  كمــا لجــات غالبيــة الــدول إىل وضــع ترش
ــاون  ــى التع ــاوة ع ــطة، ع ــذه الأنش ــرم ه تج

ــا. ــن تداعياته ــد م ــا والح ــدوىلي لمواجهته ال
إىل  أشــار   قطــر  دولــة  جهــود  وحــول 
اتيجية وطنيــة متكاملــة  أنــه تــم وضــع اســرت
لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الرهــاب. 
ن  ــ�ي ــاً ب ــاً كام اتيجية تعاون وتشــهد هــذه الســرت
ــن  ــة م ي الدول

ــون �ن ــاذ القان ــات إنف ــع جه جمي
ــذا  ــن ه ــع م ــاد والمجتم ــة القتص ــل حماي أج

النــوع مــن الجرائــم. 
قــ�ي  الســيد  اســتعرض  جهتــه  ومــن 
ي مكافحــة 

الجمــال الجهــود العربيــة والدوليــة �ن
ــال  ــن خ ــاب م ره ــل الإ ــوال وتموي ــل الأم غس
مثــل  المنظمــات  بعــض  دور  عــى  ن  كــري الرت
المــاىلي  الأمــم المتحــدة، ومجموعــة العمــل 
المرفيــة،  للرقابــة  بــازل  ولجنــة  )فاتــف(، 
ومجموعــة »إغمونــت« لوحــدات المعلومــات 
النقــد  وصنــدوق  الــدوىلي  والبنــك  الماليــة، 

 . الــدوىلي
تطــورات  يشــهد  العالــم  أن  وأكــد 
ي مجــال تجريــم ومكافحــة غســل 

متاحقــة �ن
بــأن  الدوليــة  القناعــة  وتزايــدت  الأمــوال. 
ــاً  وري ــاً و�ن طــاً لزم ــل �ش ــدوىلي يمث التعــاون ال
ــد أن  ــم، بع ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــة ه لمكافح

ــادرة  ــري ق ــة غ ــة الفعال يعي ــت النظــم الترش بات
التمويــه  لأســاليب  التصــدي  عــى  وحدهــا 
بهــا  تتلــون  ي 

الــىت والمســتحدثة،  التقليديــة 
الجرائــم. هــذه  مثــل 

مفتــوح  حــوار  دار  النــدوة  نهايــة  ي 
و�ن

ــور هاشــم الســيد والســتاذ  ــه الدكت أجــاب في
ــث  ، حي ن قــ�ي الجمــال عــى أســئلة المشــارك�ي
اً مــن الحضــور  شــهدت النــدوة تفاعــاً كبــري
ن  ــب�ي ــة المحاس ــود جمعي ــى جه ــوا ع ــن أثن الذي
هــذه  مثــل  تنظيــم  ي 

�ن القطريــة  ن  القانونيــ�ي
الفعاليــات وتوعيــة المجتمــع ضــد الجرائــم 

ة.     الخطــري
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بعــد النجــاح الكبــري الــذي حققتــه المبــادرة الأوىل، 
القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي أعلنــت جمعيــة 
ــب  ــة »للتدري ــة الثاني ــادرة الوطني ــاق المب ــن إط ع
 ،» ن ن     القطريــ�ي ن والخريجــ�ي ي للمحاســب�ي

الميــدا�ن
عــى  المبــادرة  وتعمــل  الدوحــة.  بنــك  برعايــة 
ــم.  ــة لتدريبه ــري وقطري ــدد 14 قط ــتقطاب ع اس
ويشــمل التدريــب عــدة برامــج منهــا: اســتخدام 
ي 

�ن المســتخدمة  امــج  والرب  ، ي المحاســىب الكســيل 
الجهــات والمؤسســات العامــة والخاصــة، وشــهادة 
الماليــة  التقاريــر  معايــري  ي 

�ن المعتمــدة  المهنيــة 
معايــري  ي 

�ن معتمــدة  مهنيــة  وشــهادة   ،CERT IFR
يكــون  أن  عــى   .CERTIPSAS العــام  القطــاع 
ن عــى أعــى  ن حاصلــ�ي التدريــب بمعرفــة متخصصــ�ي
تأهيــل  بهــدف  المعتمــدة،  المهنيــة  الشــهادات 
والعمــل  العلمــي  مســتواهم  ورفــع  ن  المشــارك�ي
ــة  كاديمــي والممارس ــم الأ ن التعلي ــج بــ�ي ــى الدم ع
الميدانيــة، لتطبيــق مــا تــم التدريــب عليــه مــن 

خــال حــالت عمليــة.

الجمعية تطلق المبادرة 
الثانية للتدريب الميداني

المــادة  توفــري  المبــادرة  برنامــج  ويتضمــن 
مــع  والتنســيق   ، ن بالمتدربــ�ي الخاصــة  العلميــة 
ومكاتــب  العاقــة  ذات  والمؤسســات  الجهــات 
المحاســبة العالميــة للمعايشــة العمليــة وتطبيــق 
ــة.  ــه مــن خــال حــالت عملي مــا تــم التدريــب علي
ــة عــى إجــراء  ــة ســتعمل الجمعي ي الفاعلي

ــادة �ن وزي
ــتواهم  ــد مس ، لتحدي ن ــارك�ي ــكل المش ــار أوىلي ل اختب
ــار  ــراء اختب ــم إج ــى أن يت ــة، ع ــم العلمي وقدراته
نامــج، عــاوة عــى التقييــم  ي نهايــة الرب

وتقييــم �ن
بــكل  خــاص  ملــف  وإعــداد  ن  للمشــارك�ي الــدوري 
الراغبــة  والمؤسســات  للجهــات  ه  وتوفــري متــدرب 
ي 

�ن ن  المشــارك�ي ن  المؤهلــ�ي ن  الخريجــ�ي توظيــف  ي 
�ن

المبــادرة.
ومــن جانبــه توجــه الســيد محمــد ســلطان 
جمعيــة  صنــدوق  ن  أمــ�ي دارة،  الإ مجلــس  عضــو 
ــك  ــكر إىل بن ــة، بالش ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس
أنهــا  ًا إىل  للمبــادرة، مشــري الدوحــة عــى رعايتــه 
ــادة  ــة والحــرص عــى ري ي ضمــن جهــود الجمعي

ــأ�ت ت

تستهدف المحاسبين والخريجين القطريين

وتطويــر  ن  وتحســ�ي والمراجعــة  المحاســبة  مهنــة 
ــا  ــي بقواعده ــة الوع ــا وتنمي ــوض به ــا والنه مزاولته
ــة القتصــاد  ي خدم

ــز مشــاركتها �ن وســلوكياتها وتعزي
ي والمجتمــع. 

الوطــىن
ي 

ــىت ــود ال ــل الجه ي أن تتكل
ــه �ن ــن أمل ــرب ع وأع

ــات  ــة الهيئ ــع كاف ــرب التعــاون م ــة ع ــا الجمعي تبذله
مــن  عــدد  تطويــر  ي 

�ن بالنجــاح  والمؤسســات 
ات،  المبــادرات المهمــة وتبــادل التجــارب والخــرب
ــدا  ن فيهــا، مؤك ــ�ي ــة والعامل ــه مصلحــة المهن لمــا في
ــات  ــع الجه ــة م ــة متين ــات مهني ــة عاق ورة إقام �ن
ــات  ــن الخدم ــري م ــري الكث ــح توف ــا يتي ــة مم المختلف
مــن  ة  ن متمــري قاعــدة  وإنشــاء  المهنــة  ي  لمنتســىب
فــة. بمــا يفــي  الكــوادر الوطنيــة المدربــة والمحرت
ن العــام والخــاص  ــ�ي باحتياجــات مؤسســات القطاع
ن  المتمــري القتصــادي  التطــور  مســتوى  ومواكبــة 
ــداف  ــق أه ــر وتحقي ــة قط ــه دول ــت إلي ــذي وصل ال

رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. 

الســيد محمد ســلطان

»جاسم وحمد بن جاسم الخيرية« تدعم 
»الـمــحــاسبين القــانونييـن القــطـرية«

ــن  ــد ب ــم وحم ــة جاس ــل مؤسس تواص
ــاندة  ــا المس ــة جهوده ي ــم الخري جاس
ن  المحاســب�ي جمعيــة  لأنشــطة 
عــى  والعمــل  القطريــة،  ن  القانونيــ�ي
المتنوعــة  التنمويــة  برامجهــا  دعــم 

مــن  ن  الخريجــ�ي لخدمــة  الهادفــة 
وتأهيلهــم   ، ن القطريــ�ي ن  المحاســب�ي
لنيــل الشــهادات المهنيــة المختلفــة 
الدعــم  يتمثــل  دوليــاً.  والمعتمــدة 
ي 

�ن للمســاهمة  مــاىلي  مبلــغ  بتقديــم 

مــن  عــدد  تأهيــل  تكاليــف  تغطيــة 
وتمكينهــم   ، ن القطريــ�ي ن  الخريجــ�ي
ــوق  ي س

ــل �ن ــور فاع ــق حض ــن تحقي م
ــة  ات الكافي العمــل، وإكســابهم الخــرب

ة. المتغــري متطلباتــه  لمواجهــة 
الدعــم  تقديــم  لقــاء  شــهد 
عيــد  فــواز  الســيد  مــن  كل  حضــور 
ــاندة  ــات المس ــر الخدم ــمري مدي الش
بــن  وحمــد  جاســم  مؤسســة  ي 

�ن
يــة، والدكتــور هاشــم  جاســم الخري
الســيد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
القطريــة. ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي

الســيد  أكــد  طــار  الإ هــذا  ي 
و�ن

فــواز عيــد الشــمري حــرص المؤسســة 
عــى دعــم جهــود مختلــف الجمعيــات 
داخــل قطــر ذات الأنشــطة التنمويــة، 
العمــل  ســوق  رفــد  إىل  والهادفــة 
بكــوادر قطريــة شــابة وفاعلــة عــى 
ي 

مســتوى عــاٍل مــن التأهيــل المهــىن
يمكنهــا  الــذي  الأمــر  كاديمــي،  والأ

ســوق  احتياجــات  مواكبــة  مــن 
ي 

�ن والمســاهمة  ة،  المتغــري العمــل 
المســتدامة،  التنميــة  وط  تكريــس �ش
ــة  ــر الوطني ــة قط ــاً لرؤي ــك تحقيق وذل

.2030
رؤيــة  أن  الشــمري  وأضــاف 
دعــم  عــى  القائمــة  المؤسســة 
لحيــاة  والتعليــم  الصحــة  قطاعــي 
الرئيســية  المرجعيــة  هــي  أفضــل، 
ي تســتند إليهــا مؤسســة جاســم 

الــىت
ي صياغــة 

يــة �ن وحمــد بــن جاســم الخري
ــة  ــذ مبادراتهــا وأنشــطتها التنموي وتنفي
تطــور  أن  عــن  فضــاً  نســانية،  والإ
أهــم  مــن  يعــد  ن  القطاعــ�ي هذيــن 
ي 

والــىت الشــاملة،  النهضــة  مقومــات 
تعكــس الصــورة الحضاريــة لأي دولــة 

العالــم. حــول 
ي الســياق ذاتــه أشــار مديــر 

و�ن
المســؤولية  أن  المســاندة  الخدمــات 
عمــل  جوهــر  تشــّكل  المجتمعيــة 
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم 
بهــدف  ذاتيــاً  الممــول  يــة  الخري
ضمــان الســتمرارية، ومــؤازرة عمــل 
المختلفــة  والجمعيــات  المؤسســات 

الشــأن. هــذا  ي 
�ن العاملــة 
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أطلقتها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية

المبادرة الوطنية األولى للتدريب الميداني 
للمحاسبين والخريجين القطريين

ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي جمعيــة  أعلنــت 
القطريــة عــن إطــاق المبــادرة الوطنيــة 
ن  للمحاســب�ي ي 

الميــدا�ن »للتدريــب  الأوىل 
وزارة  برعايــة   ،» ن القطريــ�ي ن  والخريجــ�ي
ــة  ــال، واللجن ــر للم ــز قط ــة، ومرك الخارجي
ألومنيــوم  كــة  و�ش القطريــة،  الأولمبيــة 
ــق  ــة. وتنطل ــغال العام ــة الأش ــر، وهيئ قط
ــارس  ــن م ــن م ن الثام ــ�ي ــًدا الثن ــادرة غ المب
ن  ولمــدة ســتة أشــهر، عــى مــدار يومــ�ي
عــى  المبــادرة  وتعمــل  أســبوع.  كل  ي 

�ن
وقطريــة  قطــري   45 عــدد  اســتقطاب 
ــًذا  ــاث مجموعــات، تنفي لتدريبهــم عــى ث
ــب  ــمل التدري ــة. ويش ازي ــراءات الحرت ج لاإ
الكســيل  اســتخدام  منهــا:  برامــج  عــدة 
ي 

�ن المســتخدمة  امــج  والرب  ، ي المحاســىب
ــة،  ــة والخاص ــات العام ــات والمؤسس الجه
معايــري  ي 

�ن المعتمــدة  المهنيــة  وشــهادة 
وشــهادة   ،CERT IFR الماليــة  التقاريــر 
ــري القطــاع العــام  ي معاي

ــة معتمــدة �ن مهني
التدريــب  يكــون  أن  عــى   .CERTIPSAS
ــى  ــى أع ن ع ــ�ي ن حاصل ــ�ي ــة متخصص بمعرف

المعتمــدة.  المهنيــة  الشــهادات 
توفــري  المبــادرة  برنامــج  ويتضمــن 
 ، ن بالمتدربــ�ي الخاصــة  العلميــة  المــادة 
والتنســيق مــع الجهــات والمؤسســات ذات 
العالميــة  المحاســبة  ومكاتــب  العاقــة 
ماتــم  وتطبيــق  العمليــة  للمعايشــة 
التدريــب عليــه مــن خــال حــالت عمليــة. 
الجمعيــة  ســتعمل  الفاعليــة  ي 

�ن وزيــادة 
 ، ن ــارك�ي ــكل المش ــار أوىلي ل ــراء اختب ــى إج ع
لتحديــد مســتواهم وقدراتهــم العلميــة، 
ي نهاية 

عــى أن يتــم إجراء اختبــار وتقييــم �ن
نامــج، عــاوة عــى التقييــم الــدوري  الرب
بــكل  خــاص  ملــف  وإعــداد  ن  للمشــارك�ي
والمؤسســات  للجهــات  ه  وتوفــري متــدرب 
ن  ن المؤهلــ�ي ي توظيــف الخريجــ�ي

الراغبــة �ن
المبــادرة. ي 

�ن ن  المشــارك�ي
ومــن جانبــه توجــه الدكتــور هاشــم 
جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الســيد، 
ــكر  ــة، بالش ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس
إىل وزارة الخارجيــة، ومركــز قطــر للمــال، 
كــة  و�ش القطريــة،  الأولمبيــة  واللجنــة 

ــة  ــة الأشــغال العام ــوم قطــر، وهيئ ألومني
ًا إىل أنهــا  عــى رعايتهــم للمبــادرة، مشــري
ي نــرش الوعــي 

ي ضمــن جهــود الجمعيــة �ن
تــأ�ت

ي والرتقــاء بمســتوى الخدمــات  المحاســىب
ن مــن الدعــم المســتمر  ــة للمحاســب�ي المهني
ن  المحاســب�ي لتأهيــل  الــازم،  والتدريــب 
ن ورفــع مســتواهم  ن القطريــ�ي والخريجــ�ي
ن  بــ�ي الدمــج  عــى  والعمــل  العلمــي 
ــة،  كاديمــي والممارســة الميداني ــم الأ التعلي
ــال  ــن خ ــه م ــب علي ــم التدري ــق مات لتطبي

حــالت عمليــة.
أيًضــا  تهــدف  المبــادرة  أن  وأضــاف 
 ، ي

�ت ــرت ــف وال ــرب للتوظي ــرص أك ــري ف إىل توف
بمهنــة  ن  العاملــ�ي قاعــدة  وتوســيع 
ة  ن ــري ــدة متم ــان إنشــاء قاع المحاســبة، لضم
فــة.  مــن الكــوادر الوطنيــة المدربــة والمحرت
المؤسســات  كافــة  باحتياجــات  يفــي  بمــا 
التطــور  مســتوى  ومواكبــة  والهيئــات 
ن الــذي وصلــت إليــه  القتصــادي المتمــري
ــر  ــة قط ــداف رؤي ــق أه ــر وتحقي ــة قط دول

 .2030 الوطنيــة 
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IFRS أبوغزالــه: إصــدار المعاييــر الدولية 2020 إلعــداد التقاريــر المالية
رئيــس  أبوغزالــه  طــال  الدكتــور  ســعادة  أعلــن 
ن عــن  ن القانونيــ�ي ي للمحاســب�ي المجمــع الــدوىلي العــر�ب
جمــة  إصــدار المجمــع لأحــدث نســخة عربيــة مرت
عــداد التقاريــر الماليــة  مــن المعايــري الدوليــة لإ
لعــام 2020، بالتعــاون مــع مؤسســة المعايــري 

. IFRS عــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة لإ

الوحيــدة  الرســمية  النســخة  هــذه  وتعتــرب 
الرســمية  للبيانــات  الموحــد  للنــص  المطبوعــة 
ــة  ــبة الدولي ــري المحاس ــس معاي ــن مجل ــادرة ع الص
/ ينايــر 2020،  ي

ي 1 كانــون الثــا�ن
حســبما صــدرت �ن

ن  للمحاســب�ي الســعودية  الهيئــة  مــن  جمــة  والمرت
.SOCPA ن  القانونيــ�ي

أهــم  أبوغزالــه  الدكتــور  واســتعرض 
ي احتوتهــا نســخة 2020 وأهمهــا: 

ــىت التعديــات ال
ــه  ــم بموجب ــذي ت ــدة وال إصــاح مرجــع ســعر الفائ
ــة  ــر المالي ــداد التقاري ع ــدوىلي لإ ــار ال ــل المعي تعدي
9 » الأدوات الماليــة »، ومعيــار المحاســبة الــدوىلي 
والقيــاس«،  اف  العــرت الماليــة:  الأدوات   «  39
 «  7 الماليــة  التقاريــر  عــداد  لإ الــدوىلي  والمعيــار 
ــدار  ص ــدل الإ ــات ». يع فصاح ــة: الإ الأدوات المالي

المعيــار  الفائــدة  ســعر  مرجــع  إصــاح  بعنــوان 
والمعيــار   ،9 الماليــة  التقاريــر  عــداد  لإ الــدوىلي 
ومعيــار   ،7 الماليــة  التقاريــر  عــداد  لإ الــدوىلي 
المفعــول  ســاري  وهــو   39 الــدوىلي  المحاســبة 

.2020 / ينايــر  ي
بدايــة مــن كانــون الثــا�ن

متطلبــات  بعــض  التعديــات  شــملت  كمــا 
الآثــار  وقــع  لتخفيــف  وذلــك  التحــوط  محاســبة 
الــذي  التيقــن  عــدم  عــن  الناجمــة  المحتملــة 
ــة،  ــدة المرجعي ــعار الفائ ــاح أس ــراء إص ــدث ج يح
ــوك  ن البن ــ�ي ــا ب ــول به ــدة المعم ــعار الفائ ــل أس مث
المنشــأة  مــن  التعديــات  وتتطلــب   .)IBORs(
عــن  للمســتثمرين  إضافيــة  معلومــات  تقديــم 
مبــا�ش  بشــكل  تأثــرت  ي 

الــىت التحوطيــة  عاقاتهــا 
المذكــورة. التيقــن  عــدم  بحالــة 

أبوغزاله: إصدار النسخة العربية لكتاب معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام 2020

رئيــس  أبوغزالــه  طــال  الدكتــور  ســعادة  أعلــن 
ن  القانونيــ�ي ن  للمحاســب�ي ي  العــر�ب المجمــع  جمعيــة 
)الأردن( عــن إصــدار الجمعيــة للنســخة العربيــة 
ي 

جمــة مــن كتــاب معايــري المحاســبة الدوليــة �ن المرت
.2020 القطــاع العــام 

وأشــار إىل أن الجمعيــة تســعى لتطويــر علــوم 
ــا  ــرع عنه ــا ويتف ــل به ــا يتص دارة وم ــبة والإ المحاس
مــن مبــادئ تطبــق عــى كل أو بعــض الخدمــات 
أيضــا إىل تطويــر  أنهــا تســعى  المهنيــة، مضيفــا 

مســتوى الكفــاءة والممارســة والســلوك إىل أعــى 
اهتمامهــا  خــال  مــن  المهنيــة  المســتويات 
جديــد  كل  ومتابعــة  المحاســبية  صــدارات  بالإ

والتدقيــق. المحاســبة  ي 
مهنــىت ي 

�ن وحديــث 
هــذه  ي 

�ن الجديــد  أن  اىل  أبوغزالــه  وأشــار 
المحاســبة  اعتمــاد مجلــس معيــار  النســخة هــو 
ــار  ــات عــى معي ي القطــاع العــام التعدي

ــدوىلي �ن ال
 «  19 العــام  القطــاع  ي 

�ن الــدوىلي  المحاســبة 
امــات والأصــول المحتملــة«،  ن المخصصــات، اللرت
ــام 42  ــاع الع ي القط

ــدوىلي �ن ــبة ال ــار المحاس ومعي
ي 

جتماعيــة«، نتيجــة للتعديــات الــىت »المنافــع الإ
أصدرهــا المجلــس بعنــوان الخدمــات الجماعيــة 
والفرديــة )تعديــات عــى معيــار المحاســبة الــدوىلي 

.)19 العــام  القطــاع  ي 
�ن

معايــري  مــن  مجموعــة  تعديــل  أيضــاً  وتــم 
نتيجــة  العــام  القطــاع  ي 

�ن الدوليــة  المحاســبة 
بعنــوان  المجلــس  أصــدره  الــذي  وع  للمــرش
ي 

�ن الدوليــة  المحاســبة  معايــري  عــى  تحســينات 
هــذا  يتطلــب  حيــث   ،2019 العــام  القطــاع 
ولكنهــا  وريــة  �ن تعديــات  إدخــال  وع  المــرش
ي 

ــة �ن ــبة الدولي ــري المحاس ــى معاي ــة ع ــت عاجل ليس
التاليــة: القطــاع العــام، وتــم تعديــل الوثائــق 

القطــاع  « ي 
�ن الــدوىلي  المحاســبة  معيــار 

اض« القــرت تكاليــف   «  5 العــام 
القطــاع  « ي 

�ن الــدوىلي  المحاســبة  معيــار 
يجــار« الإ 13 » عقــود  العــام 

القطــاع  « ي 
�ن الــدوىلي  المحاســبة  معيــار 

العــام 21 » انخفــاض الأصــول غــري 
للنقــد« المولــدة 

القطــاع  « ي 
�ن الــدوىلي  المحاســبة  معيــار 

الأصــول  انخفــاض   «  26 العــام 
للنقــد« المولــدة 

القطــاع  « ي 
�ن الــدوىلي  المحاســبة  معيــار 

الماليــة:  الأدوات   «  30 العــام 
» ح فصــا لإ ا

القطــاع  « ي 
�ن الــدوىلي  المحاســبة  معيــار 

معايــري  تطبيــق   «  33 العــام 
ي القطــاع العــام 

المحاســبة الدوليــة �ن
عــى أســاس الســتحقاق للمــرة الأوىل 
ي القطــاع 

ــة �ن ــري المحاســبة الدولي )معاي
العــام(«

القطــاع  « ي 
�ن الــدوىلي  المحاســبة  معيــار 

العــام 40 »عمليــات اندمــاج الأعمــال 
ي القطــاع العــام ».

�ن

15     •     AWQIA     •     JULY 2021



 الشيخة/ جواهر بنت ثاني بن 
محمد بن جاسم آل ثاني

استشــعارًا مــن الجمعيــة بأهميــة دورهــا تجــاه األعضــاء ومســؤوليتها المجتمعيــة تجــاه الوطــن، وتماشــيًا 
مــع توجهــات الدولــة ومبادراتهــا النوعيــة لالســتثمار فــي العنصــر البشــري، فقــد أطلقــت الجمعيــة مبــادرة 
»نفتخــر بهــم«. وذلــك تعبيــًرا عــن اعتزازنــا بمنتســبي المهنــة مــن الحاصليــن علــى شــهادات مهنيــة مــن خــالل 
الجمعيــة، وتوطيــد جســور التواصــل معهــم، وتشــجيًعا لآلخريــن للتقــدم للحصــول علــى هــذه الشــهادات لمــا 

لهــا مــن أهميــة قصــوى فــي االرتقــاء بمســتواهم المهنــي وتحســين جــودة األداء فــي المؤسســات.

أسماء حسين البوحدود

الشيخة/ هيا بنت فهد بن 
عبدالرحمن بن حمد آل ثاني

أمجد عبدالكريم أحمد

رباب محمود أبو وطفه

راشد علي راشد الهاجري

أمينة مسعود متيوح

عبداهلل علي التميمي

حاصلة على شهادة 
أخصائي معتمد في 

مكافحة غسل األموال 
»AMLS«

حاصلة على شهادة معتمدة 
في التقارير المالية الدولية 

»CERT IFR«

حاصلة على شهادة 
أخصائي معتمد في 

مكافحة غسل األموال 
»AMLS«

حاصل على شهادة 
أخصائي معتمد في 

مكافحة غسل األموال 
»AMLS«

حاصل على شهادة 
أخصائي ضرائب أجنبية 

»FTS«

حاصلة على شهادة 
معتمدة في التقارير 

المالية الدولية 
»CERT IFR«

حاصل على شهادة 
أخصائي معتمد في 

مكافحة غسل األموال 
»AMLS«

حاصل على شهادة معتمدة 
في التقارير المالية الدولية 

»CERT IFR«

حاصلة على شهادة 
أخصائي معتمد في 

مكافحة غسل األموال 
»AMLS«

حاصل على شهادة 
أخصائي معتمد في 

مكافحة غسل األموال 
»AMLS«

نــفـتـخــر بــهــم



مــن  هائــل  كــم  واســتعرض  التطبيــق  حمــل 
الفيديوهــات للبرامــج والــدورات التدريبيــة فــي 
والحوكمــة  واإلدارة  والتدقيــق  المحاســبة  مجــال 
ومكافحــة غســل األمــوال، والتــي يقدمهــا نخبة من 
 األكاديمييــن والمدربيــن من ذوي الخبــرة والكفاءة.

بالمجان



ــد  ــن أحم ــىي ب ــيد ع ــعادة الس ــد س أك
والصناعــة  التجــارة  وزيــر  الكــواري 
الماليــة،  وزيــر  بأعمــال  والقائــم 
حــرص القيــادة الرشــيدة للبــاد ممثلــة 
ة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم  بحــرن
ي أمــري البــاد المفــدى 

بــن حمــد آل ثــا�ن
ــكاله  ــة أش ــاد بكاف ــة الفس ــى مواجه ع
وأنواعــه، وضمــان أعــى مســتوى مــن 

ام. ن الشــفافية والحوكمــة واللــرت
ــال ســعادته، خــال مشــاركته  وق
ــادي  ــر القتص ــدى قط ــال /منت ي أعم

�ن
المنعقــد  غ/  بلومبــري مــع  بالتعــاون 
حاليــا، “يجــب أن أؤكــد أيضــا عــى أن 
ــع بأعــى قــدر  ــة تتمت مؤسســات الدول
ــة،  ام والحوكم ن ــرت ــفافية والل ــن الش م
تتمتــع  قطــر  دولــة  أن  عــن  فضــا 

ي شــفاف للغايــة”.
بنظــام قضــا�أ

القتصــادي  الوضــع  وحــول 
ــد ســعادة الســيد  ــاىلي الراهــن، أك والم
عــىي بــن أحمــد الكــواري أن وضــع 
جيــد  والمــاىلي  القتصــادي  قطــر 
انيــة  ن المري “نديــر  مضيفــا  للغايــة، 
ــات  ــن توقع ــم م ــد، وبالرغ ــكل جي بش
بلــغ  فائضــا  حققنــا  لكننــا  العجــز، 
الأول  الربــع  ي 

�ن ريــال  مليــون   200
ــن العــام الحــاىلي بفضــل النتعــاش  م
نفــاق”. ي أســعار النفــط وكفــاءة الإ

�ن
هــذا  ي 

�ن ســعادته  وأوضــح 
الســياق أن الموازنــة العامــة لدولــة 
عــى  بُنيــت   2021 لعــام  قطــر 

وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية 
يؤكد حرص قطر على مواجهة الفساد

مســتوى  عنــد  نفــط  ســعر  تقديــر 
بلغــت  حيــث  ميــل،  للرب دولرا   40
يــرادات  لاإ جماليــة  الإ التقديــرات 
جــم  نحــو160.1 مليــار ريــال بمــا يرت
سياســة  ي 

تبــىن نحــو  الدولــة  توجــه 
يــرادات لتعزيــز  ــر الإ ي تقدي

متحفظــة �ن
آثــار  مــن  والحــد  المــاىلي  التــوازن 
أداء  عــى  النفــط  أســعار  تقلبــات 

للدولــة. العامــة  الموازنــة 
تخصيــص  تــم  أنــه  وأضــاف 
ــاريع  ــال للمش ــار ري ــغ 72.1 ملي مبل
مروفــات  إجمــاىلي  مــن  الرئيســية 
 ،2021 لعــام  العامــة  الموازنــة 
وتشــمل هــذه المخصصــات إضافــة 
اســتمرار  مــع  جديــدة،  مشــاريع 
ــة  امــج التنموي العمــل عــى إنجــاز الرب
ســيما  ول  القطاعــات  مختلــف  ي 

�ن
العالــم  كأس  بطولــة  اســتضافة 
ضافــة  بالإ  .2022 القــدم  لكــرة 
ي 

أرا�ن تطويــر  مخصصــات  إىل 
ذلــك  يصاحــب  ومــا   ، ن المواطنــ�ي
بتنفيــذ  مرتبطــة  مروفــات  مــن 

التحتيــة. البنيــة  وعــات  مرش
الدولــة  أن  ســعادته  وتابــع 
ن عــى قطاعــي التعليــم  كــري تواصــل الرت
ا إىل أن مخصصــات  والصحــة، مشــري
قطــاع التعليــم تقــدر بنحــو 17.4 
ريــال، وتــم تخصيــص جــزء  مليــار 
المــدارس  وتطويــر  لتوســعة  منهــا 
ولفــت  التعليميــة.  والمؤسســات 
ســعادته إىل تخصيــص مبلــغ 16.5 
ــي  ــال لقطــاع الصحــة ويغط ــار ري ملي
ي 

�ن المهمــة  المشــاريع  مــن  المزيــد 
الصحيــة  الرعايــة  تطويــر  مجــال 
ــة  ــة والصحي وتوســعة المنشــآت الطبي

.2021 للعــام  المعتمــدة 
عــى  الدولــة  حــرص  وأكــد 
ــذ خطــط  تها نحــو تنفي ــة مســري مواصل
اتيجية التنميــة  وبرامــج ومشــاريع اســرت
الركائــز  إىل  تســتند  ي 

والــىت الوطنيــة 
ــة 2030  ــة قطــر الوطني ــع لرؤي الأرب
يــة،  البرش التنميــة  ي 

�ن والمتمثلــة 

والتنميــة  الجتماعيــة،  والتنميــة 
البيئيــة..  والتنميــة  القتصاديــة، 
عــى  عملــت  الدولــة  أن  مضيفــا 
عــى  الحكوميــة  الجهــات  تشــجيع 
الهادفــة  امــج  الرب تنفيــذ  مواصلــة 
العامــة  النفقــات  كفــاءة  تعزيــز  إىل 

الماليــة. الســتدامة  وتحقيــق 
إىل  “بالنظــر  ســعادته  وتابــع 
دولــة  ســتكون  المعطيــات  هــذه 
ــاريع  ــع مش ــد، وم ــع جي ي وض

ــر �ن قط
والغــاز  النفــط  مشــاريع  ي 

�ن التوســع 
المقبلــة  القليلــة  الســنوات  خــال 
ــع  ي وض

ــري �ن ــاد القط ــيكون القتص س
أفضــل”.

بالآفــاق  يتعلــق  وفيمــا 
القطــري،  لاقتصــاد  المســتقبلية 
ــة  ــر ماضي ــة قط ــعادته أن دول ــد س أك
وفــق  اقتصادهــا  تنويــع  ي 

�ن قدمــا 
عــن  منبثقــة  واضحــة  اتيجية  اســرت
رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، قائــا 
قطــر  دولــة  “إن  الســياق  هــذا  ي 

�ن
القتصــادي  التنويــع  سياســة  تتبــىن 
ن القطــاع  ن وتمكــ�ي مــن خــال تحفــري
الســتثمار  واســتقطاب  الخــاص، 
، وتطويــر وتســهيل  ي المبــا�ش الأجنــىب
بيئــة الأعمــال”، مؤكــدا أن دولــة قطــر 
صاحــات لتكــون  ي الإ

ماضيــة قدمــا �ن
بيئــة الأعمــال جاذبــة بشــكل كبــري مــع 
تحديــد قطاعــات التنويــع القتصــادي 
ــة  ــة قطــر الوطني ــق رؤي وصــول لتحقي

.2 0 3 0
أشــار  صاحــات،  الإ ســياق  ي 

و�ن
ي تنظيــم 

ســعادته إىل جهــود قطــر �ن
ــون  ــت إىل قان ــا لف ــل، كم ــوق العم س
غــري  المــال  رأس  اســتثمار  تنظيــم 
القتصــادي  النشــاط  ي 

�ن القطــري 
أجنبيــة  بملكيــة  يســمح  والــذي 
بالمئــة مــن   100 بنســبة تصــل إىل 
إىل  لفتــا  ك،  المشــرت المــال  رأس 
قانونــا  أيضــا  أصــدرت  الدولــة  أن 
يتيــح للمســتثمرين الأجانــب التملــك 
مــن  هــا  وغري العقــاري  المجــال  ي 

�ن

المجــال. هــذا  ي 
�ن صاحــات  الإ

ي 
وحــول اســتقطاب الكفــاءات �ن

القتصــادي،  التنويــع  جهــود  إطــار 
التجــارة  وزيــر  ســعادة  أوضــح 
وزيــر  بأعمــال  والقائــم  والصناعــة 
ي 

�ن ركــزت  قطــر  دولــة  أن  الماليــة 
الســنوات الماضيــة عــى تطويــر البــىن 
ي اســتقطبت 

ــىت نشــاءات ال ــة والإ التحتي
الكثــري مــن الأيــدي العاملــة، مبينــا 
عــى  ي 

مبــىن القتصــادي  التنويــع  أن 
ــات  ي قطاع

ــرة و�ن ــة وماه ــة مؤهل عمال
معروفــة.

مــن  انتهائنــا  “عنــد  وأضــاف 
ســتكون   ،2022 العالــم  كأس 
ي 

الــىت المشــاريع  مــن  الكثــري  هنــاك 
ي مجــال 

تخــدم التنويــع القتصــادي �ن
والبتــكار  والتكنولوجيــا  التصنيــع 
مــن  هــا  وغري الغــذاء  مجــالت  ي 

و�ن
جــذب  عامــل  وهــذا  القطاعــات، 
قمنــا  وقــد  الماهــرة،  للعمالــة 
ذلــك”. لضمــان  ة  كثــري بإصاحــات 

وأكــد ســعادة الســيد عــىي بــن 
القطريــة  البيئــة  أن  الكــواري  أحمــد 
أفضــل  فلديهــا  للعمالــة،  جاذبــة 
يعيــة  البــىن التحتيــة والأنظمــة الترش
وخدمــات  قــوي  باقتصــاد  وتتمتــع 
ــكل  ــري بش ــن نس ــا “نح ة، مضيف ن ــري متم
المنافســة،  عــى  وقــادرون  جيــد 
عــى  ذاتــه  الوقــت  ي 

�ن وحريصــون 
اســتقطاب  ي 

�ن والمشــاركة  التكامــل 
مجلــس  دول  إطــار  ي 

�ن الكفــاءات 
العربيــة”. الخليــج  لــدول  التعــاون 

الدولــة  جهــود  أن  إىل  ولفــت 
الــواردات  أســواق  تنويــع  ســبيل  ي 

�ن
اءات وإجــراءات  وتطويــر أنظمــة الــرش
مشــاريع  تنفيــذ  أتاحــت  اد،  الســتري
ــاع  ى دون انقط ــرب ــة الك ــة التحتي البني
ــات  أو تأخــري عــى الرغــم مــن التحدي
إىل  ا  مشــري المنطقــة،  شــهدتها  ي 

الــىت
تــم  الــذي  الدوحــة  و  مــرت وع  مــرش
المحــدد،  موعــده  قبــل  تســليمه 
العديــد  اســتكمال  إىل  ضافــة  بالإ

18     •     AWQIA     •     JULY 2021



ي ســيتم 
مــن المرافــق الرياضيــة الــىت

كأس  فعاليــات  خــال  اســتخدامها 
العالــم لكــرة القــدم العــام القــادم.
أدركــت  الدولــة  أن  وأوضــح 
ــة  ــه التجــارة الدولي ــذي تؤدي ــدور ال ال
التنمويــة  أهدافهــا  تحقيــق  ي 

�ن
المســتقبلية. وبنــاء عــى ذلــك، تــم 
ــواق  ــح الأس ــر وفت ــو تحري ــه نح التوج
ل  الأجانــب  للمســتثمرين  المحليــة 
تعتمــد  ي 

الــىت القطاعــات  ي 
�ن ســيما 

ي 
و�ن المعرفــة  عــى  مكثــف  بشــكل 

العقــاري. المجــال 
الدولــة  أن  ســعادته  وتابــع 
الخطــوات  مــن  العديــد  اتخــذت 
ي 

�ن بمــا  الأهــداف،  هــذه  لتحقيــق 
ــج الســتثمار،  ــة تروي ــك إنشــاء وكال ذل
يات العامــة،  وإصــاح إطــار المشــرت
ن  لتحفــري جديــد  قانــون  وســن 
، وتعديــل نظــام  ي الســتثمار الأجنــىب
ــة  ا إىل أن وكال المناطــق الحــرة.. مشــري
ترويــج الســتثمار تهــدف إىل تعزيــز 
تشــجيع  ســبيل  ي 

�ن الحكومــة  جهــود 
قطــر. دولــة  ي 

�ن ي  الأجنــىب الســتثمار 
تســعى  الوكالــة  أن  وأضــاف 
ن  كــري عــى المســتوى القطاعــي إىل الرت
والصناعــات  الســياحة،  قطــاع  عــى 
المتقدمــة والبنيــة التحتيــة، وتطويــر 
إىل  ا  مشــري والتكنولوجيــا  الزراعــة 
أنهــا وقعــت العديــد مــن مذكــرات 
ترويــج  وكالت  مــع  التفاهــم 

أخــرى. الســتثمار 
ــود  ــى أن الجه ــعادته ع ــد س وأك
التدفقــات  تيســري  لمزيــد  متواصلــة 
عــرب  الســتثمار  وتعزيــز  التجاريــة 
ــن  جــراءات وم ــن الإ ــد م ــاد العدي اعتم
ــادة  ــد إع اد بقص ــتري ــام الس ــا نظ بينه
التصديــر واعتمــاد شــهادات المنشــأ 
ونيــة  لكرت الإ والشــهادة  ونيــة  لكرت الإ
ــاد  ــواردات واعتم ــري الخاصــة بال للفوات

الفواتــري التجاريــة الصــادرة مــن دولــة 
غــري مصــدرة أو بلــد منتــج وإتاحــة 
الجمركيــة  المســتودعات  اســتخدام 
التعويــض  آليــة  وتحديــث  الخاصــة 
دفــرت  اســتخدام  وإتاحــة  الجمــركي 
للبضائــع وتنفيــذ  المؤقــت  دخــال  الإ
دارة المخاطــر وإقــرار  ــد لإ نظــام جدي
الصناعيــة،  عفــاءات  الإ مــن  العديــد 
ــذ التخليــص المســبق للشــحنات  وتنفي
ن  القتصاديــ�ي ن  المشــغل�ي واســتخدام 

المعتمديــن.
ــواري  ــيد الك ــعادة الس ــت س ولف
ي 

�ن ســاهمت  الجهــود  هــذه  أن  إىل 
الحــد مــن ارتفــاع تكاليــف المعامــات 
ي 

ــة والــىت ي كافــة القطاعــات القتصادي
�ن

الأساســية  الأهــداف  أحــد  تشــكل 
جــزءا  وتعــد  القتصاديــة  للتنميــة 
هامــا مــن المبــادرات الهادفــة لتيســري 

والســتثمار. التجــارة 
رث القتصــادي  كمــا تطــرق إىل الإ
ــرة  ــم لك ــة كأس العال ــاري لبطول والتج
القــدم عــى المــدى الطويــل.. وقــال 
ي 

إن هــذا الحــدث العالمــي أســهم �ن
توفــري العديــد مــن الفــرص لتنويــع 
نمــوه  ن  وتحفــري القطــري  القتصــاد 
الســتثمارات،  وجــذب  وتنافســيته 
القطاعــات  عــى  تركــز  الدولــة  وإن 
نجــاح  تعــزز  أن  شــأنها  مــن  ي 

الــىت
التنميــة  ي 

�ن وتســهم  الفعاليــة  هــذه 
ــر  ــة قط ــتدامة لدول ــة المس القتصادي

القادمــة. الســنوات  ي 
�ن

إىل  متصــل،  ســياق  ي 
�ن ولفــت 

إرســال  ســبيل  ي 
�ن الدولــة  جهــود  أن 

ي لديهــا 
بعثــات تجاريــة إىل الــدول الــىت

ي اســتضافة الفعاليــات 
ة واســعة �ن خــرب

ــود  ــب بالوف حي ى والرت ــرب ــة الك الرياضي
ــر،  ــة قط ي دول

ــة �ن ــة والحكومي التجاري
الســتثمار  دور  بتعزيــز  أســهمت 

ي القتصــاد القطري ورســخت 
ي �ن الأجنــىب

ــتثمارية  ــة اس ــر كوجه ــة قط ــة دول مكان
الســياسي  ن  المســتوي�ي عــى  مســتقرة 

والقتصــادي.
ات  ــه عــن التغــري ي ســياق حديث

و�ن
المناخيــة، أكــد ســعادته أن دولــة قطــر 
ــرة،  ــذه الظاه ا له ــري ــا كب ــوىلي اهتمام ت
مــن  العديــد  اســتضافة  تــم  حيــث 
للحــد  الهادفــة  ى  الكــرب الفعاليــات 
ومــن  الدولــة  ي 

�ن المنــاخ  تغــري  مــن 
ــن  ــدة الثام ــم المتح ــر الأم ــا مؤتم بينه
المناخــي  بالتغــري  الخــاص  عــرش 
هــا مــن  والــذي أقيــم بالدوحــة وغري

الأخــرى. المماثلــة  الفعاليــات 
قطــر  دولــة  أن  إىل  لفــت  كمــا 
تعــد مــن أهــم الــدول الموقعــة عــى 
الدوليــة  والمعاهــدات  التفاقيــات 
المنــاخ  بتغــري  المتعلقــة  الرئيســية 
وبروتوكــول  باريــس  اتفاقيــة  مثــل 
قدمــت  ذلــك،  عــى  عــاوة  كيوتــو. 
ــذا  ي ه

ــة �ن ــدات دولي ــر تعه ــة قط دول
ا إىل مســاهمة دولــة  الصــدد.. مشــري
دولر  مليــون   100 بمبلــغ  قطــر 
ة  الصغــري الجزريــة  الــدول  لدعــم 
ــدول الأقــل نمــوا للتعامــل  ــة وال النامي

مــع تغــري المنــاخ.
الســياق  ي 

�ن ســعادته  وأضــاف 
نتــاج  ، إىل أنــه تــم تنظيــم الإ ي

البيــىأ
ي الدولــة لحمايــة مواردهــا 

الزراعــي �ن
برامــج  اعتمــاد  عــن  فضــا  المائيــة 
اتيجية  الســرت ضمــن  للبيئــة  صديقــة 
قطــاع  لتطويــر  الهادفــة  الوطنيــة 

لســياحة. ا
اتيجية  وتطــرق ســعادته إىل الســرت
عــى  للحفــاظ  الدولــة  أرســتها  ي 

الــىت
واســتقرار  المجتمــع  أفــراد  صحــة 
ي 

الأســواق وتــوازن القتصــاد الوطــىن
إىل  ومســتدام..داعيا  شــامل  بشــكل 

أجــل  مــن  جنــب  إىل  جنبــا  العمــل 
ــا واســتقرارا  ــاء مســتقبل أكــرش إنصاف بن
الدوليــة  المنظمــات  مــع  بالتعــاون 
ــح  ــا يتي ي وبم

ــا�ن ــق التع ــة لتحقي المعني
إىل  وشــامل  عــادل  بشــكل  الوصــول 

للقاحــات. ا
ولفــت إىل أن هــذه الأزمــة أتاحــت 
ــذ  ــع تنفي ــة لتري ــة مهم ــة فرص للدول
جــراءات  والإ التدابــري  مــن  مجموعــة 
ــاء اقتصــاد أقــوى وأكــرش اســتدامة،  لبن
تنويــع  عــى  العمــل  ذلــك  ي 

�ن بمــا 
كفــاءة  ن  وتحســ�ي الدخــل  مصــادر 
النفقــات العامــة.. مضيفــا أن الوضــع 
الراهــن يتيــح الفرصــة كذلــك لكافــة 
الــدول لبنــاء اقتصــاد عالمــي أقــوى 
الشــعوب  كافــة  عــى  بالنفــع  يعــود 

القادمــة. والأجيــال 
ــر  ــة قط ــتجابة دول ــار إىل اس وأش
للصدمــات القتصاديــة لعــام 2020 
ــة  جــراءات الوقائي ــذ الإ مــن خــال تنفي
المســتمرة  جهودهــا  جــم  ترت ي 

الــىت
المــدى  طويلــة  بأهدافهــا  امهــا  ن والرت
الســتقرار  تحقيــق  ي 

�ن والمتمثلــة 
ا  مشــري القتصــادي..  والنمــو  المــاىلي 
تعزيــز  ي 

�ن نجحــت  الدولــة  أن  اىل 
مرونتهــا وتجــاوز الصدمــة القتصاديــة 
ــر  ــم إث ــهدها العال ي ش

ــىت ــة ال المزدوج
جــراءات  انخفــاض أســعار النفــط والإ
تــم اعتمادهــا للحــد  ي 

الــىت الوقائيــة 
مــن الوبــاء.

ورة العمــل  ودعــا ســعادته إىل �ن
ن  والدوليــ�ي ن  قليميــ�ي الإ كاء  الــرش مــع 
ي 

�ن القتصــادي  ي 
التعــا�ن لتحقيــق 

المنطقــة والعالــم .. لفتــا إىل عــزم 
تنفيــذ  مواصلــة  عــى  قطــر  دولــة 
خطــط التنميــة القتصاديــة والماليــة 
ــة قطــر الوطنيــة  لتحقيــق أهــداف رؤي
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معيار المحاسبة الدولي رقم )1(

عرض القوائم المالية
لعــرض  العامــة  المتطلبــات   )1( رقــم  ي  المحاســ�ب المعيــار  يحــدد 
ــة  ــم المالي ــرض القوائ ــم وع ــة تنظي ــك كيفي ي ذل

ــا �ن ــة، بم ــات المالي البيان
ــال:  ــة )مث ــارات العام ــا العتب ــا، متضمن ــية لمحتوياته ــات الئساس والمتطلب
بهــدف  وذلــك  المنشــأة،...(.  اســتمرارية  فرضيــة  و  العــادل  العــرض 
ــة مــع  ات الســابقة للمنشــأة أو المقارن ــة مــع الفــ�ق ــة المقارن ضمــان امكاني
ــبتم�ب 2007  ي س

ــداره �ن ــد إص ــار أعي ــا أن المعي ــرى، علم ــأت الئخ المنش
ي ينايــر 2009.

وبــدء رسيــان تطبيقــه �ن

الغرض مــن القوائم المالية

ــات  ــري معلوم ــة اىل توف ــم المالي ــدف القوائ ته
المــاىلي  ومركزهــا  المنشــأة  أداء  نتيجــة  حــول 
مائمــة  تكــون  بحيــث  النقديــة  وتدفقاتهــا 
تلــك  مســتخدمي  فئــات  لمختلــف  ومفيــدة 
القــرارات  اتخــاذ  ي 

�ن للمســاعدة  القوائــم 
القتصاديــة.

مكونــات القوائم المالية
القوائــم  مــن  الماليــة  القوائــم  تتكــون 

ليــة: لتا ا
ة	  ي نهاية الفرت

قائمــة المركز المــاىلي �ن
والدخــل 	  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة 

ة  للفــرت الأخــر  الشــامل 
الملكيــة 	  حقــوق  ي 

�ن ات  التغــري قائمــة 
ة  للفــرت

ة	  قائمــة التدفقــات النقدية للفرت
ملخصــا 	  تشــمل  و  يضاحــات،  الإ

معلومــات  و  المحاســبية  للسياســات 
أخــرى. توضيحيــة 

العتبــارات العامة لعرض القوائم 
المالية

للمعايــ�ي  والمتثــال  العــادل  العــرض 
ــة: يجــب أن  ــر المالي عــداد التقاري ــة لإ الدولي
تعــرض القوائــم الماليــة المركــز المــاىلي ونتيجــة 
ــكل  ــة بش ــات النقدي ــأة و التدفق ــال المنش أعم
للقوائــم  العــادل  العــرض  يتطلــب  عــادل، 
والعمليــات  الأحــداث  أثــر  عــرض  الماليــة 
بشــكل  المنشــأة  بهــا  مــرت  ي 

الــىت والظــروف 
صــادق وبمــا يتمــاسش مــع مــا تــم تحديــده 
والدخــل  امــات  ن واللرت لاأصــول  تعريفــه  و 
ــداد  ع ــام لإ ــار الع ــب الط ــف بموج والمصاري
ــري  ــل المعاي ــن قب ــدد م ــة المح ــم المالي القوائ

الماليــة. التقاريــر  عــداد  لإ الدوليــة 
ــداد  ــم اع ــأة: يت ــتمرار المنش ــة اس فرضي
عمــل  اســتمرار  اض  بافــرت الماليــة  البيانــات 
دارة  ــار عــى الإ ي المعي

ــ�ن ــك يقت المنشــأة، لذل
عنــد إعــداد التقاريــر الماليــة إجــراء تقييــم 
وبالتــاىلي  الســتمرار.  عــى  المنشــأة  لقــدرة 
أســاس  عــى  الماليــة  البيانــات  اعــداد  يتــم 
ــة  ــاك ني ــن هن ــم تك ــا ل أن المنشــأة مســتمرة م
ــا  ــس لديه ــة المنشــأة أو لي دارة لتصفي ــدى الإ ل
ي هــذه الحالــة 

بديــل ســوى أن تفعــل ذلــك، �ن

عــى المنشــأة الفصــاح عــن ذلــك وأن ل تعــد 
البيانــات الماليــة عــى أســاس الســتمرارية.

: يجــب  ي أســاس الســتحقاق المحاســ�ب
عــى المنشــأة اعــداد قوائمهــا الماليــة بموجــب 
أســاس الســتحقاق ماعــدا قائمــة التدفقــات 

ــة. النقدي
والتجميــع:  النســبية  الئهميــة  مبــدأ 
أو جوهريــة  أهميــة  المعلومــات ذات  تعتــرب 
أو تضليلهــا  أو حجبهــا  إغفالهــا  كان  ي حــال 

�ن
ي 

�ن الماليــة  البيانــات  مســتخدمي  عــى  يؤثــر 
ــرض كل  ــار ع ــب المعي ــرارات. يتطل ــاذ الق اتخ
ي 

ــل �ن ــكل منفص ــبيا( بش ــم نس ــادي )مه ــد م بن
البنــود  عــرض  يتــم  كمــا  الماليــة،  القوائــم 
ــم  ــا بشــكل منفصــل، ويت ي طبيعته

ــة �ن المختلف
ليــس  ي 

الــىت أو  الماديــة  البنــود غــري  تجميــع 
ــا  ــة لعرضه ــد حاج ــبية ول توج ــة نس ــا أهمي له
ــغ ذات الطبيعــة أو  بشــكل منفصــل مــع المبال

المشــابهة.    الوظيفــة 
ي  المحاســىب المعيــار  منــع  التقــاص: 
ن الأصــول  ــ�ي ــدوىلي رقــم )1( إجــراء تقــاص ب ال
إل  المصاريــف  و  يــرادات  الإ أو  امــات  ن لرت والإ
إذا ســمح أو تطلــب أحــد معايــري المحاســبة 

الدوليــة ذلــك.
ــار  ــب المعي ــة: يتطل ــات المقارن المعلوم
فصــاح عــن  الــدوىلي رقــم )1( الإ ي  المحاســىب

طاهــر الماني
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معيار المحاسبة الدولي رقم )1(

ة عرض القوائم المالية بالفــرت المتعلقــة  المقارنــة  المعلومــات 
ي القوائــم 

الســابقة لكافــة المبالــغ الــواردة �ن
المعلومــات  إدراج  ويتــم  الحاليــة،  الماليــة 
محتويــات  لفهــم  اليضاحــات  ي 

�ن المقارنــة 
الحاليــة.   ة  للفــرت الماليــة  القوائــم 

محتــوى القوائــم الماليــة بشــكل 
ــام ع

ــدوىلي رقــم  ي ال ــار المحاســىب ــب المعي يتطل
)1( مجموعــة مــن الفصاحــات بشــكل عــام 
ــم  ــن )اس ــة تتضم ــم المالي ــداد القوائ ــد إع عن
ة  كــة – تاريــخ التقاريــر الماليــة أو الفــرت الرش
الماليــة – عملــة العــرض-...( اضافــة إىل ذلــك 
يحــدد المعيــار هيــكل ومحتــوى القوائــم عــى 

: ــاىلي ــكل الت الش
عــى  يجــب   : المــالي المركــز  قائمــة 
وغــري  )المتداولــة  الأصــول  عــرض  المنشــأة 

وغــري  )المتداولــة  امــات  ن لرت والإ المتداولــة( 
أســاس  المعيــار  ويعــرف  كمــا  المتداولــة(، 
متداولــة  اىل  امــات  ن واللرت الأصــول  تصنيــف 

متداولــة. وغــري 
أمــا بالنســبة إىل حقــوق الملكيــة ضمــن 
فصــاح  ، عــى المنشــأة الإ قائمــة المركــز المــاىلي
 – المحتجــزة  الأربــاح   – المــال  )رأس  عــن 
بنــود   – الخزينــة  أســهم   – الحتياطيــات 
ي تظهــر ضمــن حقــوق 

الدخــل الشــامل الــىت
عليهــا-...( مســيطر  غــري  حقــوق   – الملكيــة 

والدخــل  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة 
يســمح  الماليــة:  ة  للفــ�ق الئخــر  الشــامل 
ــة  ــمى قائم ــدة تس ــة واح ــرض قائم ــار بع المعي
الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الأخــر 
أو  الربــح  قائمــة  الأوىل  ن  قائمتــ�ي عــرض  أو 
الخســارة تليهــا قائمــة الدخــل الشــامل الأخــر.
تمثــل بنــود الدخــل الشــامل، بنــود دخــل 
ــة  ي قائم

ــا �ن اف به ــرت ــم الع ــم يت ــف ل و مصاري
ة ضمــن  اف بهــا مبــا�ش الدخــل ويتــم العــرت

ــة. ــوق الملكي حق
ي حقــوق الملكيــة: تظهــر 

قائمــة التغــ�ي �ن
ة  هــذه القائمــة اجمــاىلي الدخــل الشــامل للفــرت
ــري  ــوق غ ــأة وإىل الحق ــ�ي المنش ــد إىل مال العائ

ــا ــيطر عليه المس
ــذه  ن ه ــ�ي ــة: تب ــات النقدي ــة التدفق قائم
النقديــة  والمدفوعــات  المقبوضــات  القائمــة 
ي يتــم تصنيفهــا كتدفقــات مــن 

ة والــىت للفــرت
ــتثمارية  س ــطة الإ ــغيلية أو الأنش ــطة التش الأنش
ي  المحاســىب )المعيــار  التمويليــة  الأنشــطة  أو 

الــدوىلي 7(.  
يضاحــات: وتقــدم معلومــات حــول  الإ
الماليــة والسياســات  القوائــم  أســس إعــداد 
ــة  ي إعــداد اقوائــم المالي

المحاســبية المتبعــة �ن
وموضحــة  معــززة  اضافيــة  معلومــات  وأي 
ــا  ــة، كم ــم المالي ي القوائ

ــواردة �ن ــات ال للمعلوم
ي 

�ن المطلوبــة  الفصاحــات  المعيــار  ويحــدد 
يضاحــات. الإ

ديوان المحاسبة يؤهل موظفي 
الجهات الخاضعة للرقابة على 

إعداد وتنفيذ الخطة السنوية 
للتدقيق الداخلي

والتطويــر  للتدريــب  ن  التمــري مركــز  نظــم 
بديــوان المحاســبة، يــوم الثاثــاء 8 يونيــو، 
ــاً لمــدة ثاثــة أيــام عــرب تقنيــة  برنامجــاً تدريبي
»إعــداد  موضــوع  تنــاول   ، ي

المــر�أ التصــال 
 ،» وتنفيــذ الخطــة الســنوية للتدقيــق الداخــىي
الجهــات  موظفــي  مــن  عــدد  بمشــاركة 

الديــوان. لرقابــة  الخاضعــة 
الســيد/  الــذي قدمــه  نامــج  الرب هــدف 
ــة  ــر إدارة المراجع ــري -مدي ــن البك ــد الرحم عب

ن  تمكــ�ي نابــة، إىل  بالإ الداخليــة  الرقابــة  عــى 
وأدوات  عمليــات  فهــم  مــن  ن  المشــارك�ي
ومعرفــة  التدقيــق،  مهــام  تنفيــذ  وتقنيــات 
وإعــداد  وتحليلهــا،  البيانــات.  جمــع  آليــات 
أوراق وخرائــط وأدلــة العمــل، ومعرفــة الــدور 
التدقيــق،  لمهــام  والتشــغيىي  اتيجي  الســرت
المهــام،  هــذه  خطــط  وتصميــم  ووضــع 
وترتيبهــا حســب الأولويــة، وإعــداد التقاريــر 

تنفيذهــا. ومتابعــة  والتوصيــات 

ديوان المحاسبة يشارك في 
اجتماع فريق عمل قواعد 
الرقابة لألجهزة العليا 

للرقابة والمحاسبة بدول 
مجلس التعاون الخليجي

الجتمــاع  ي 
�ن المحاســبة  ديــوان  شــارك 

ــة  ــد الرقاب ــل قواع ــق عم ــرش لفري ــابع ع الس
ــة والمحاســبة  ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي لاأجه
بــدول  والمحاســبة  المراقبــة  لدواويــن 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
ي 

والــذي عقــد عــرب تقنيــة التصــال المــر�أ
يونيــو.  و7   6 يومــي 

الجتمــاع،  أعمــال  ي 
�ن الديــوان  مثــل 

ي – مديــر إدارة 
الســيد/ عمــار عبــد هللا ســاكىن

الرقابــة عــى الأداء، والســيد/ خالــد عبــد 
دارة. ــذات الإ ــق ب ــادي – مدق ــام العم الس
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محافظ »المركزي«:
البنوك اإلسالمية القطرية 

تعزز قوتها عالميًا

ي العالــم بأصــول تبلــغ 
أكــرب مــرف إســامي �ن

. كي 47 مليــار دولر أمــري
القتصــاد  مــر  قائــاً:  المحافــظ  وأضــاف 
ي خــال العــام 

ــاىلي والمــر�ن العالمــي والقطــاع الم
الآثــار  ي 

�ن تمثلــت  مســبوقة،  غــري  بأزمــة   2020
ــد  ــا )كوفي ــة كورون ــا جائح ي خلفته

ــىت ــات ال والتداعي
ــداً  ــاً جدي ــة تحدي ــذه الأزم ــكلت ه ــد ش - 19(، وق
ــة قطــر، وبفضــل  ي دول

ي �ن
للنظــام المــاىلي والمــر�ن

ــى  ــزت ع ي ترك
ــىت ــا وال ــم اتخاذه ي ت

ــىت ــراءات ال ج الإ
الســيولة  ودعــم  الأعمــال  اســتمرارية  ضمــان 
رة،  وتقديــم الدعــم الموجــه للقطاعــات المتــرن
ــاظ  ــة والحف ــذه الصدم ــار ه ــف آث ــن تخفي ــا م تمكن
عــى تدفــق الئتمــان إىل القطاعــات القتصاديــة 
ي الدولــة.

ي �ن
وتحقيــق الســتقرار المــاىلي والمــر�ن

وتابــع: شــهدت المصــارف خــال هــذه الأزمــة 
انياتهــا  ن ومري أنظمتهــا  عــى  الضغــط  مــن  حالــة 
اســتمرار  ن  بــ�ي المواءمــة  متطلبــات  خــال  مــن 
ــد  ــول، ورص ــف الأص ــادة تصني ــان وإع ــح الئتم من
اســتمرت  وقــد  الئتمــان،  خســائر  مخصصــات 

المعيــار  تطبيــق  ي 
�ن قطــر  دولــة  ي 

�ن المصــارف 
ــائر  ــص الخس ــاب مخص ــاص باحتس ي الخ ــىب المحاس
بنــاء  تحديــث  إىل  إضافــة  المتوقعــة،  الئتمانيــة 
الخســائر  لتحديــد  المســتخدمة  الســيناريوهات 
الئتمانيــة وفــق نظــرة أكــرش تحفظــاً، ومــع ذلــك 
ــدة؛ إذ حافظــت  ي جي

ــج القطــاع المــر�ن ــت نتائ كان
ونمــا  أصولهــا  جــودة  معايــري  عــى  المصــارف 

.%8.6 بمعــدل  فيهــا  الئتمــان 
ات التكّيف الريــع مع المتغري

وشــدد ســعادة المحافــظ عــى أن التكنولوجيــا 
ورة ملحــة ينبغــي  ــل �ن ــاراً، ب ــم تعــد خي ــة ل المالي
ــة  ــا، كمــا أن الأزمــة الحالي ي تطبيقاته

ــىن ي تب
�اع �ن الإ

ــة قطــر  ي دول
ي �ن

ــا قــدرة القطــاع المــر�ن كشــفت لن
ي 

وتبــىن ات،  المتغــري مــع  الريــع  التكيــف  عــى 
الحلــول التكنولوجيــة وفــق أفضــل المعايــري الفنيــة 
اســتمرت  وقــد  والرقابيــة،  الوقائيــة  والضوابــط 
ي تقديــم 

المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى �ن
بساســة  ونيــة  لكرت الإ تطبيقاتهــا  عــرب  خدماتهــا 
ــام )2020(  ــذا الع ــال ه ــنا خ ــد دش ــان. وق وأم

عــدداً مــن الأنظمــة التكنولوجيــة الماليــة المركزيــة؛ 
ــف الجــوال«  ــرب الهات ــع ع ــا »نظــام قطــر للدف منه
ــة  ــة المالي ــر البيئ ي تطوي

ــتمر �ن ــوف نس )QMP(، وس
ــر  ــة قط ــق رؤي ــا يحق ــر بم ــة قط ي دول

ــة �ن والمرفي
.2030 الوطنيــة 

تحــول رقمي كبري
ومــن جانبــه، قــال أ.د. خالــد بــن إبراهيــم 
الســليطي نائــب رئيــس مجلــس إدارة بيــت المشــورة 
ســامي  لاستشــارات الماليــة: إن قطــاع التمويــل الإ

ي دولــة 
ســامي �ن كــة بيــت المشــورة لاستشــارات الماليــة تقريرهــا عــن التمويــل الإ أصــدرت رسش

ي دولــة قطــر للعــام 
ســامي �ن قطــر، والــذي يناقــش نتائــج أعمــال مؤسســات التمويــل الإ

ــاع  ــامي والقط س ــل الإ ــات التموي ــة لئداء مؤسس ــورة واضح ــر ص ــدم التقري ــا يق 2020، كم
ن  ي دولــة قطــر؛ بهــدف توفــ�ي قاعــدة معرفيــة للمؤسســات والباحثــ�ي

المــالي والقتصــادي �ن
. وأكــد ســعادة الشــيخ عبــد هللا بــن ســعود آل  ســامي المحــىلي ن بقطــاع التمويــل الإ والمهتمــ�ي
ي 

ــامي �ن س ــل الإ ــر- أن التموي ــة للتقري ــه التقديمي ي كلمت
ــزي �ن ــر المرك ــرف قط ــظ م ي -محاف

ــا�ن ث
ي يتــم تحديثهــا لضمــان 

دولــة قطــر يشــهد تطــوراً مســتمراً مــن خــال السياســات والئنظمــة الــ�ق
ســامي  . وأوضــح أن أصــول التمويــل الإ قليمــي والــدولي اســتمرار تنافســيته عــىل المســتوى الإ
( شــكلت فيــه  كي ي دولــة قطــر بلغــت مســتوى 528 مليــار ريــال قطــري )144 مليــار دولر أمــ�ي

�ن
ي 

ة الماضيــة اكتمــال الندمــاج المــر�ن ســامية 86 %، كمــا شــهدت الفــ�ق أصــول المصــارف الإ
ــه بنــك دخــان، كمــا ســعى مــرف  ــج عن ــذي نت ــدولي ال ــروة مــع بنــك قطــر ال الناجــح لبنــك ب
ــوة  ــن ق ــزز م ــا يع ــي«، مم ــاري »الخليج ــج التج ــك الخلي ــع بن ــر م ي آخ

ــر�ن ــاج م ــان لندم الري
ــد  ي الجدي

ــر�ن ــان الم ــذا الكي ــكل ه ــع أن يش ــاً؛ إذ يتوق ــة عالمي ــامية القطري س ــارف الإ المص
. كي ــار دولر أمــ�ي ــغ 47 ملي ــم بأصــول تبل ي العال

ــ�ب مــرف إســامي �ن خامــس أك

عبد اهلل بن سعود: “
528  مليار ريال 

حجم أصول التمويل 
اإلسالمي محليًا 

ســعادة الشــيخ عبد اهلل بن ســعود آل ثاني
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ي مواجهــة تداعيــات جائحــة 
أظهــر مرونــة وصابــة �ن

الــذي  الكبــري  الرقمــي  التحــول  ظــل  ي 
�ن كورونــا 

ــدة للنمــو. ــج فرصــاً جدي يشــهده القطــاع، ممــا ينت
ي 

�ن ســامي  الإ التمويــل  تقريــر  أن  وأضــاف 
ــورة  ــت المش ــن بي ــادر ع ــر 2020 الص ــة قط دول
مؤسســات  أداء  يســتعرض  الماليــة  لاستشــارات 
ي دولــة قطــر مــن مصــارف 

ســامي �ن التمويــل الإ
كات تمويــل  ، و�ش ن تكافــىي كات تأمــ�ي إســامية و�ش
واســتثمار إســامية، ويســلط الضــوء كذلــك عــى 
ي الصناديــق 

ســامية المتمثلــة �ن المنتجــات الماليــة الإ
ــة الســوق  ســامية، وحرك الســتثمارية والصكــوك الإ

ســامية. الإ الماليــة 
بيــت  ي 

�ن عاتقنــا  عــى  أخذنــا  لقــد  وتابــع: 
ن منتجاتنــا  المشــورة أن نســعى جاهديــن لتحســ�ي
وتطويرهــا باســتمرار، لتقديــم الأفضــل والأجــود 
وللمجتمــع  ســامية  الإ الماليــة  للصناعــة  خدمــة 
نقــدم  إذ  ونحــن  وخارجهــا؛  قطــر  دولــة  داخــل 
ن ورواد  ن والمتخصصــ�ي ــ�ي ــو الباحث ــد ندع هــذا الجه
لارتقــاء  الجهــود  لتكثيــف  ســامي  الإ التمويــل 
ــم  ــال جهوده ــن خ ــامي م س ــل الإ ــة التموي بصناع
بأصالــة  المؤمنــة  بداعيــة  الإ وأفكارهــم  البحثيــة 
الصناعــة  ريــادة  ي 

�ن ودوره  ســامي،  الإ القتصــاد 
الأزمــات. وتجــاوز  الماليــة 

محفــزات قطر واجهت الأزمة 
ي دولــة قطــر 

ســامي �ن أظهــر تقريــر التمويــل الإ
ألقــت بظالهــا عــى  2020 أن جائحــة كورونــا 
 ، ي

والمــر�ن المــاىلي  والنظــام  العالمــي  القتصــاد 
ســامي العالمــي  ــل الإ ــرت قطاعــات التموي وقــد تأث
جــراءات  بدرجــات متفاوتــة، وبفعــل السياســات والإ
ــم  ــر ت ــة قط ــا دول ي قدمته

ــىت ــزات ال ــة المحف وحزم
عــى  الجائحــة  تلــك  وتداعيــات  آثــار  تخفيــف 
ــدي. ــاىلي والنق ــة والقطــاع الم ــات القتصادي القطاع
ــامي  س ــل الإ ــول التموي ــاىلي أص ــغ إجم ــد بل وق
ي العــام 2020 نحــو 528 مليــار ريــال 

ي قطــر �ن
�ن

ســامية مــا  قطــري، شــكلت أصــول المصــارف الإ
نســبته 86 %، وبلغــت الصكــوك القائمــة منهــا 12 

ن التكافــىي 1 % تقريبــاً،  كات التأمــ�ي %، وأصــول �ش
الســتثمارية  الصناديــق  أصــول  تشــّكل  ن  حــ�ي ي 

�ن
تقريبــاً  الأخــرى  ســامية  الإ الماليــة  والمؤسســات 

.%1
البنــوك  أصــول  فــإن  التقريــر  وبحســب 
ي العــام 2020 

ي قطــر شــهدت نمــواً �ن
ســامية �ن الإ

 %  8.7 بنســبة  الودائــع  ونمــت   ،%  8.4 بنســبة 
ــا  ــاص 56 %، كم ــاع الخ ــع القط ــا ودائ ــت فيه مثل
وتجاوزهــا  ن  المقيمــ�ي غــري  ودائــع  عــودة  لوحــظ 
نمــت  وقــد   ،2017 أزمــة  قبــل  مــا  لمعــدلت 
القطــاع  ي 

�ن كــزة  مرت  %  7.9 بنســبة  التمويــات 
العقــاري  والقطــاع  الحكومــي  وشــبه  الحكومــي 
يــرادات  الإ نمــو  ورغــم  الشــخصية،  والتمويــات 
بنســبة  انخفضــت  الأربــاح  فــإن   ،% 3.4 بنســبة 
خســائر  مخصصــات  بزيــادة  متأثــرة   )%  2.6(
ــت  ــابها، فبلغ ــم احتس ي ت

ــىت ــة ال ــان المتوقع الئتم
ي 

�ن ريــال  مليــار   6.9 مقابــل  ريــال  مليــار   6.7
.2019 العــام 

ن التكافــىي بلغــت موجــودات  ي قطــاع التأمــ�ي
و�ن

حملــة الوثائــق التأمينيــة 2.2 مليــار ريــال، كمــا 
ريــال،  مليــار   1.3 ن  التأمــ�ي اكات  اشــرت بلغــت 
بســبب  ن  التأمــ�ي مطالبــات  انخفــاض  وبفعــل 
غــاق وتقييــد الحركــة العامــة  إجــراءات الحظــر والإ
كات  الــرش هــذه  ي 

�ن التأمينيــة  الفوائــض  ارتفعــت 

149 مليــون ريــال. لتصــل إىل 
ســامية 2.6  مليــار ريال أ صول التمويل الإ

التمويــل  كات  �ش أصــول  أن  التقريــر  ن  وبــ�ي
ــال، فيمــا ســجلت  ــار ري ســامية بلغــت 2.6 ملي الإ
فيهــا  شــكلت  ريــال،  مليــون   242 يــرادات  الإ
قطــاع  ي 

و�ن  ،%  96 التمويليــة  الأنشــطة  إيــرادات 
ي 

كــىت أداء �ش تفــاوت  ســامية  الإ الســتثمار  كات  �ش
ــاح  ــق أرب ــع، وتحقي ــو وتراج ن نم ــ�ي ــا ب ــتثمار م الس
ــة  ك ــاض أداء �ش ــر انخف ــد أث ــائر، وق ــجيل خس وتس
أصــول  فبلغــت  القطــاع،  عــى  الأول  المســتثمر 

اجعــة  مرت قطريــاً،  ريــالً   540 تقريبــاً  ن  كتــ�ي الرش
يــرادات بنســبة  بنســبة )6.2 %(، كمــا انخفضــت الإ
ن أرباحــاً،  كتــ�ي )38 %(، وقــد حققــت إحــدى الرش

وســجلت الأخــرى خســائر.
ســامية لــم تصــدر  ي مجــال الصكــوك الإ

و�ن
ي العــام 2020، وأصــدرت 

أيــة صكــوك حكوميــة �ن
 8 ســامية صكــوكاً بمــا يقــرب مــن  المصــارف الإ
ســامية  ي الصناديــق الســتثمارية الإ

مليــار ريــال، و�ن
 895 الصناديــق  هــذه  موجــودات  إجمــاىلي  بلــغ 
هــذه  جميــع  أداء  وكان  تقريبــاً،  ريــال  مليــون 
ي 

و�ن  .2020 العــام  خــال  إيجابيــاً  الصناديــق 
فرغــم  ســامي  الإ الريــان  قطــر،  بورصــة  مــؤ�ش 
ــة العــام  ي بداي

النخفــاض الــذي أصــاب المــؤ�ش �ن
2020 بفعــل تداعيــات الجائحــة فإنــه وبفضــل 
ي تــم اتخاذهــا عــاود 

المحفــزات القتصاديــة الــىت
ــبة 8.06 %  ــاً بنس ــق مرتفع ــوده ليغل ــؤ�ش صع الم

.2019 بالعــام  2020 مقارنــة  ي عــام 
�ن

ســامي القطاع الماىلي الإ
ي 

ســامي �ن وقــال التقريــر إن القطــاع المــاىلي الإ
ــة قطــر يتنــوع ليشــمل أربعــة قطاعــات رئيســة  دول
ن  كات التأمــ�ي ســامية، و�ش : المصــارف الإ ي

تتمثــل �ن
كات  و�ش ســامية،  الإ التمويــل  كات  و�ش  ، التكافــىي
منتجــات  إىل  ضافــة  بالإ ســامية،  الإ الســتثمار 
ــق  ــوك وصنادي ــة بالصك ــامي المتمثل س ــل الإ التموي
وهــذه  ســامية.  الإ ات  والمــؤ�ش الســتثمار 
ي هــذه القطاعــات الماليــة 

المؤسســات العاملــة �ن
ــل مــرف قطــر  ــن قب ــا�ش م اف المب �ش ــاإ تخضــع ل
المؤسســات  بعــض  لوجــود  ضافــة  بالإ المركــزي؛ 
ســامي  ي تمــارس أنشــطة التمويــل الإ

الماليــة الــىت
ــال. ــر للم ــز قط ــار مرك ــن إط ضم

ي دولــة 
ي �ن

ــأن القطــاع المــر�ن ــر ب ونــوه التقري
قطــر يضــم أربعــة مصــارف إســامية مــن مجمــوع 
ســبعة عــرش مرفــاً، منهــا خمســة مصــارف محليــة 
ــر  ــك قط ــرف متخصــص )بن ــة، وم ــة تقليدي تجاري
للتنميــة(، وســبعة فــروع لمصــارف أجنبيــة تقليديــة، 
لأحــد  تمثيــل  مكتــب  وجــود  إىل  ضافــة  بالإ هــذا 
ســامية  الإ المصــارف  وتعمــل  الأجنبيــة،  البنــوك 
القطريــة مــن خــال شــبكة فــروع داخليــة وخارجيــة 

ــاً. ــاً ومكتب ــن 70 فرع ــرش م ــت أك بلغ

حافظنا على تدفق “
االئتمان وحققنا 
االستقرار المالي 

والمصرفي 

إجراءات الدولة “
ركزت على ضمان 

استمرارية األعمال 
ودعم السيولة

نمو أصول البنوك “
اإلسالمية 8.4 % 
والودائع 8.7 %  
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المركــزي، إىل  بيانــات مــرف قطــر  أشــارت 
الجهــاز  ي 

�ن الحتياطيــة  النقــود  إجمــاىلي  أن 
ي – أو مــا يُعــرف بالقاعــدة النقديــة 

المــر�ن
عنــد  مايــو  نهايــة  مــع  اســتقر  قــد   – )م.( 
ب  مقارنــة  ريــال  مليــار   100.02 مســتوى 
 . ي

ي شــهر أبريــل المــا�ن
101.8 مليــار ريــال �ن

تشــكل  الحتياطيــة  النقــود  باتــت  وبذلــك 
ــرف  ــة للم ــات النقدي ــن الحتياطي 48.7% م
ــو 205.26  ــل نح ــهر أبري ي ش

ــت �ن ي بلغ
ــىت ال

مليــار ريــال.
وتتكــون النقــود الحتياطيــة مــن أربعــة 
والحتياطــي  المصــدر،  النقــد  هــي:  عنــا� 
الحتياطيــة  الأرصــدة  وفائــض  لزامــي،  الإ
للبنــوك المودعــة لــدى مــرف قطــر المركــزي، 
ي أي وقــت، هــو 

وأخــرى. والنقــد الُمصــدر �ن
المركــزي  إجمــاىلي مــا أصــدره مــرف قطــر 
بالريــال  عمــات  مــن  الوقــت  ذلــك  حــىت 
إجمــاىلي  هــو  لزامــي،  الإ القطري،الحتياطــي 
ي دولــة قطــر 

مــا يجــب عــى البنــوك العاملــة �ن
إيداعــه إلزامًيــا لــدى مــرف قطــر المركــزي 
ودائــع  مــن  لديهــا  ممــا   %4.50 بنســبة 
ــو  ــة، وه ــدة الحتياطي ــض الأرص ــاء، فائ العم
الفائــض غــري المســتغل لــدى البنــوك المحليــة 
ــدى  ــا ل ــوك اختياريً ــه البن ــت، وتودع ي أي وق

�ن
ــة  ــدف تغطي ــي به ــزي كاحتياط ــرف المرك الم

بينهــا. التقــاص  عمليــات 

لزامي الإ الحتياطي 

لزامــي مــع نهايــة شــهر  ارتفــع الحتياطــي الإ
مايــو بنحــو 588 مليــون ريــال عــن أبريــل 
مليــار ريــال.   42.83 ي إىل مســتوى 

المــا�ن
لزامــي  وبذلــك ارتفعــت نســبة الحتياطــي الإ
أبريــل  شــهر  ي 

�ن الحتياطيــة  النقــود  مــن 
أبريــل  ي 

�ن  %41.5 ب  ُمقارنــة   %42.8 إىل 

الفئــة  هــذه  أن  بالذكــر  الجديــر   . ي
المــا�ن

بتغــري  عــادة  وتتغــري  ُمســتقرة،  فئــة  تعتــرب 
التجاريــة. البنــوك  لــدى  الودائــع  إجمــاىلي 

 0.37 بنحــو  الُمصــّدر  النقــد  وارتفــع 
ي إىل25.19 

ــا�ن ــل الم ــن أبري ــال ع ــار ري ملي
ــال  ــار ري ــد 25.59 ملي ــال، وكان عن ــار ري ملي

.2020 مايــو  ي 
�ن

ي 
والــىت الحتياطيــة،  الأرصــدة  فائــض 

ــدى مــرف قطــر المركــزي،  توّدعهــا البنــوك ل
ــل  ــن أبري ــو ع ــهر ماي ي ش

ــض �ن ــد انخف ــه ق فإن
ــال ليصــل إىل  ــار ري ي بنحــو 6.05 ملي

ــا�ن الم
4.324 مليــار ريــال، وهــو قــد بــات أقــل 
ي مايــو 2020 

بكثــري مــن مســتواه قبــل ســنة �ن
البالــغ 17.12 مليــار ريــال.

ــوك  ــع البن ــل ودائ ي تمث
ــىت ــرى، وال ــة أخ فئ

ــة  ــال آلي ــن خ ــزي م ــر المرك ــرف قط ــدى م ل
ــوك  ن المــرف والبن ــ�ي ــد القطــري ب ســوق النق
المحليــة، وقــد ارتفــع رصيدهــا عــن أبريــل 
ــل إىل  ــال، لتص ــار ري ــو 3.3 ملي ي بنح

ــا�ن الم
ــو 0.8  ــا بنح ــال، وارتفاعه ــار ري 27.67 ملي
ــغ 26.9  ــو 2020 البال ــن ماي ــال ع ــار ري ملي

ــال. ــار ري ملي

المقابلة الموجودات 

ــة  ــود الحتياطي ــل النق ــة أخــرى، يقاب ــن جه وم
يُعــرف  مــا  أعــاه، ويســاويها  إليهــا  المشــار 
ــل  ــن حاص ــون م ــة، وتتك ــودات المقابل بالموج
ي 

ي الموجــودات الأجنبيــة + صــا�ن
جمــع: صــا�ن

المحليــة. الموجــودات 
الأجنبيــة  الموجــودات  ي 

صــا�ن كان  وقــد 
وحــىت   ،2017 يونيــو  ن  بــ�ي مــا  منخفًضــا 
ــار  أغســطس 2018 دون مســتوى 93.5 ملي
مطــردة  زيــادات  عليــه  طــرأت  ثــم  ريــال، 
 148.1 مســتوى  إىل  وارتفــع  ذلــك  بعــد 

مقارنــة   2021 مايــو  شــهر  ي 
�ن ريــال  مليــار 

 ، ي
ي أبريــل المــا�ن

ب 147.9 مليــار ريــال �ن
ي مايــو 2020. ويشــري 

146.6 مليــار ريــال �ن
ي الموجــودات الأجنبيــة 

ي صــا�ن
الرتفــاع الكبــري �ن

ي 
�ن كبــري  تحســن  إىل  ن  الماضيــ�ي ن  العامــ�ي ي 

�ن
. ي

المــر�ن الجهــاز  ســيولة 
ــو  ــة، فه ــودات المحلي ي الموج

ــا�ن ــا ص وأم
 2016 نهايــة عــام  ي 

كان �ن بالســالب، وقــد 
ريــال،  مليــار   85.6 ســالب  مســتوى  عنــد 
46.5 مليــار ريــال مــع  وتحــول إىل ســالب 
ــالب  ــم إىل س ــمرب 2020، ث ــهر ديس ــة ش نهاي

.2021 مايــو  ي 
�ن ريــال  مليــار   48.05

ي 
صــا�ن إجمــاىلي  فــإن  وبالُمحّصلــة، 

ي الموجــودات 
ــع صــا�ن ــة م الموجــودات الأجنبي

المحليــة قــد اســتقر مــع نهايــة شــهر مايــو 
عنــد 100.02 مليــار ريــال، وهــو مــا يعــادل 
النقــود الحتياطيــة، أو مــا يُعــرف بالقاعــدة 

القيمــة. عاليــة  النقــود  أو  )م.(،  النقديــة 
ة  ومــن جهــة ثالثــة، أشــارت بيانــات النــرش
ــد  ــزي ق ــر المرك ــرف قط ــودات م إىل أن موج
ــد مســتوى  ــو عن ــة شــهر ماي ــع نهاي اســتقّرت م
ــهر  ــن ش ــري ع ــدون تغ ــال ب ــار ري 265.1 ملي
، ومقارنــة ب 265.2 مليــار  ي

أبريــل المــا�ن
الموجــودات  واشــتملت  ســنة،  قبــل  ريــال 

ــى ــرى ع ــور أخ ــن أم ضم
لــدى  أرصــدة  ريــال  مليــار   54.33
البنــوك الأجنبيــة، 80 مليــار ريــال ســندات 
وأذونــات خزانــة بالعمــات الأجنبيــة، 12.64 

مليــار ريــال مــن الذهــب.

ــزي  ــر المرك ــرف قط ــمال م ــتقر رأس واس

ــل  ي أبري
ــا �ن ــو 2021 – كم ي ماي

ــه �ن واحتياطات

مليــار   149.9 مســتوى  عنــد   – ي 
المــا�ن

ريــال، ولكــن بزيــادة ســنوية 2.6 مليــار ريــال 

.2020 1.8% عــن مايــو  وبنســبة 

خالل شهر مايو.. مصرف قطر المركزي:

ارتفاع النقد المصدر إلى 25.19 مليار ريال

النقود االحتياطية 
تتجاوز 100 مليار ريال
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قطر في المرتبة 17 عالميا 
في مؤشر التنافسية

عــى  التنافســية  القــدرة  تقييــم  ويعتمــد 
ي يتــم 

ات الــىت ــات والمــؤ�ش مجموعــة مــن البيان
ضافــة  ، بالإ هــا عــى المســتوى المحــىي توفري
مــدراء  مــن  عينــة  رأي  اســتطاع  نتائــج  إىل 
كات ورجــال الأعمــال بشــأن بيئــة الأعمــال  الــرش

القطــري. القتصــاد  وتنافســية 
ــا  ــوأت فيه ي تب

ــىت ــد شــملت المحــاور ال وق
كا  التقريــر  ي 

�ن متقدمــة  مراتــب  قطــر  دولــة 
ــة )11(،  ــادي المرتب ــور الأداء القتص ــن مح م
 ،)6( المرتبــة  ي 

�ن الحكوميــة  الكفــاءة  ومحــور 
المرتبــة  ي 

�ن الأعمــال  قطــاع  كفــاءة  ومحــور 
ي 

)15(، فيمــا حافظــت عــى المرتبــة )40( �ن
محــور البنيــة التحتيــة.

ي المحــاور 
تيــب إيجابيــاً �ن وقــد تأثــر الرت

منهــا  العوامــل  مــن  عــدد  نتيجــة  المختلفــة 
الأوىل(،  )المرتبــة  البطالــة  معــدل  ي 

تــد�ن
تضخــم أســعار المســتهلك )المرتبــة الأوىل(، 

وارتفــاع النســبة المئويــة لــكل مــن فائــض / 
الأوىل(  )المرتبــة  الحكوميــة  الموازنــة  عجــز 
الناتــج  مــن  الثابــت  الرأســماىلي  والتكويــن 
ــة  ــة(، وسياس ــة الثاني ــاىلي )المرتب جم ــىي الإ المح
ــفافية  ــة(، والش ــة الثاني ــزي )المرتب ــك المرك البن
)المرتبــة الثالثــة(، وريــادة الأعمــال )المرتبــة 
الثالثــة(. بينمــا أثــرت عوامــل أخــرى ســلباً عــى 
إجــراءات  منهــا  المحــاور  بعــض  ي 

�ن تيــب  الرت
ن  وتركــري  ،)54 )المرتبــة  التشــغيل  بــدء 
 ،)63 )المرتبــة  المنتــج  حســب  الصــادرات 

.)64 )المرتبــة  المتجــددة  والطاقــات 
بــن  صالــح  الدكتــور  ســعادة  ورحــب 
التخطيــط  جهــاز  رئيــس  النابــت،  محمــد 
مــن  »بالرغــم  وقــال  بالنتائــج.  والإحصــاء، 
ي ترتيــب دولــة قطــر ضمــن 

اجــع الطفيــف �ن الرت
ــة  ــوأ مرتب ــت تتب ــا لزال 64 إل أنه ــدول الـــ  ال
القتصــاد  مرونــة  بفضــل  وذلــك  مرتفعــة 

ن )64( دولة  ي مؤرسش التنافســية، وذلك من ب�ي
 حققــت دولــة قطــر المرتبة )17( عالميا �ن

معظمهــا مــن الدول المتقدمة، وفقــاً لكتاب التنافســية العالمي لعام 2021 والذي 
ي ســوي�ا.

دارية )IMD( ســنوياً �ن يصدره المعهد الدولي للتنمية الإ

القتصاديــة  لازمــات  التصــدي  ي 
�ن القطــري 

ــة  ــات أزم ــدي لتداعي ــة للتص ــود المبذول والجه
.»19 كوفيــد-

اتيجية التنميــة  وأضــاف ســعادته »أن اســرت
أهدافــاً  حــددت  قــد  المتعاقبــة  الوطنيــة 
ي مجــالت البنيــة التحتيــة 

وتدخــات واضحــة �ن
القتصاديــة وتنميــة القطــاع الخــاص والمؤمــل 
القتصــادي  النمــو  مــن  مزيــداً  تحقيــق  أن 

والجتماعــي«.
بدولــة  الخــاص  الجــزء  أن  إىل  يشــار 
 2021 العالمــي  التنافســية  كتــاب  ي 

�ن قطــر 
ــد  ن المعه ــ�ي ــتمر ب ــاون المس ــرة التع ــو ثم ، ه
مــن  ســويرا  ي 

�ن داريــة  الإ للتنميــة  الــدوىلي 
ــط والإحصــاء مــن جهــة  جهــة، وجهــاز التخطي
ة عــى  ــة عــرش أخــرى، وهــذه هــي المــرة الثالث
ي كتــاب 

ي تشــارك فيهــا دولــة قطــر �ن
التــواىلي الــىت

العالمــي. التنافســية 
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سجلت 13.3% ارتفاًعا خالل عام .. المصرف 
المركزي:

موجودات البنوك تقفز 
إلى 1764.6 مليار ريال

أظهــرت بيانــات مــرف قطــر المركــزي ارتفــاع حجــم 

نهايــة  مــع  ومطلوباتهــا  التجاريــة  البنــوك  موجــودات 

شــهر مايــو بنحــو 15 مليــار ريــال عــن نهايــة أبريــل 

مليــار   207.3 إىل  تصــل  ســنوية  وبزيــادة   ، ي
المــا�ن

ــل إىل  ــو 2020، لتص ــن ماي ــبة 13.3% ع ــال، وبنس ري

ريــال. مليــار   1764.6 مســتوى 

ــاىلي  ــن إجم ــة م ــوك التجاري ــودات البن ــّون موج وتتك

)لــدى  الحتياطيــات  هــي:  رئيســية  مكونــات  ثاثــة 

المتــداول(، النقــد  ومــن  المركــزي،  المــرف 

لــدى  أرصــدة  فيهــا  )بمــا  الأجنبيــة  الموجــودات 

ي الخــارج، والئتمــان الممنــوح خــارج قطــر، 
البنــوك �ن

أخــرى(  وموجــودات  الخــارج،  ي 
�ن البنــوك  واســتثمارات 

والموجــودات المحليــة )بمــا فيهــا أرصــدة البنــوك داخــل 

المحليــة،  والســتثمارات   ، المحــىي والئتمــان  قطــر، 

وموجــودات ثابتــة، وأخــرى(.

إجمــاىلي  انخفــض  فقــد  للبيانــات  ووفًقــا 

ــر  ــرف قط ــدى م ــدة ل ــد والأرص ــن النق ــات م الحتياطي

مليــار   1.3 بنحــو  مايــو2021  نهايــة  مــع  المركــزي 

ــد  ــد عن ــال، وكان الرصي ــار ري ــتوى 86 ملي ــال إىل مس ري

ــت  ــنة، وانخفض ــل س ــال قب ــار ري ــتوى 92.77 ملي مس

ي مايــو بنحــو 11.6 
ي الخــارج �ن

الأرصــدة لــدى البنــوك �ن

ــال  ــار ري ي إىل 97.6 ملي
ــل المــا�ن ــال عــن أبري ــار ري ملي

ــت  ــا كان ــل، لكنه ي أبري
ــال �ن ــار ري ــة ب 109.2 ملي مقارن

مايــو  ي 
�ن ســنة  قبــل  فقــط  ريــال  مليــار   74.1 عنــد 

.2020
الــذي  الئتمــان  اســتقرار  إىل  البيانــات  وأشــارت 

ي 
، كمــا �ن ي

ي مايــو المــا�ن
تمنحــه البنــوك خــارج قطــر �ن

بلــغ  مســتوى  عنــد   )2020 )مايــو  ي 
المــا�ن العــام 

ي 
71.14 مليــار ريــال، مــع انخفاضــه عــن أبريــل المــا�ن

ــال، بينمــا  ــار ري ــار بنحــو 3.13 ملي ــغ 74.27 ملي البال

0.24 مليــار  ي الخــارج بنحــو 
ارتفعــت الســتثمارات �ن

2021، مقارنــة ب  ي مايــو 
56.29 مليــار �ن ريــال إىل 

، وبانخفــاض  ي
المــا�ن أبريــل  ي 

مليــار ريــال �ن  56.05
طفيــف عــن مايــو 2020.

فقــد  للدراســات  ق  البــري مركــز  لتقريــر  ووفًقــا 

ي مايــو 2021 
اســتقر رصيــد النقــد بالعمــات الأجنبيــة �ن

ــال  ــار ري ــة ب 8.98 ملي ــال مقارن ــار ري ــد 8.45 ملي عن

وارتفــع  ســنة،  قبــل  ريــال  مليــار  و8.34  أبريــل،  ي 
�ن

مليــار   4.79 مســتوى  إىل  أخــرى  موجــودات  رصيــد 

 ، ي
ــل المــا�ن ي أبري

ــال �ن ــار ري ــة ب 4.46 ملي ــال مقارن ري

و3.86 مليــار ريــال قبــل ســنة.

البنوك الأرصدة لدى 

ووفًقــا للبيانــات فقــد ارتفــع إجمــاىلي الأرصــدة لــدى 

ــال إىل  ــار ري ــو 0.57 ملي ــو بنح ي ماي
ــر �ن ي قط

ــوك �ن البن

ي 
57.40 مليــار ريــال مقارنــة ب 56.83 مليــار ريــال �ن

ــو  ــال عــن ماي ــار ري ــادة 22.1 ملي ، وبزي ي
ــل المــا�ن أبري

ي مايــو بنحــو 
2020. وارتفــع رصيــد الئتمــان المحــىي �ن

24.5 مليــار ريــال إىل 1133.2 مليــار ريــال مقارنــة ب 
ي 

، و988.6 مليــار �ن ي
ي أبريــل المــا�ن

1108.7 مليــار �ن
ــات يشــكل  ــان المحــىي ب ــأن الئتم ــا ب ــو 2020، علًم ماي

64.2% مــن إجمــاىلي الموجــودات.
ــو  ي ماي

ــة �ن ــتثمارات المحلي ــاىلي الس ــع إجم ــا ارتف كم

ي إىل 212.6 
بنحــو 2.7 مليــار ريــال عــن أبريــل المــا�ن

26.1 مليــار ريــال عــن مايــو  مليــار ريــال، وبزيــادة 

ــال. ــار ري ــت 186.5 ملي ي بلغ
ــىت 2020 ال

ي 
�ن عليهــا  يكــون  البنــوك،  مقابــل موجــودات  ي 

و�ن

ــد ارتفعــت  ، وق ــاىلي جم ي الإ
ــات تســاويها �ن ــل مطلوب المقاب

ي 
ــا�ن ــل الم ــن أبري ــو 2021 ع ي ماي

ــات �ن ــك المطلوب تل

1764.6 مليــار  15 مليــار ريــال إىل مســتوى  بنحــو 

ــال. ري

البنــوك  أرصــدة  انخفــاض  البيانــات  وأظهــرت 

ريــال  مليــار   3.1 بنحــو   2021 مايــو  ي 
�ن الخارجيــة 

ريــال  مليــار   333.6 مــن  ريــال  مليــار   330.5 إىل 

، ونحــو 335.1 مليــار ريــال قبــل  ي
ي أبريــل المــا�ن

�ن

 2 بنحــو  ن  الُمقيمــ�ي غــري  ودائــع  وانخفضــت  ســنة، 

ي إىل 278.36 مليــار ريــال 
مليــار عــن أبريــل المــا�ن

ــة ب  ــن مقارن ــل، لك ي أبري
ــال �ن ــار ري ــن 280.34 ملي م

 .2020 مايــو  ي 
�ن ســنة  قبــل  ريــال  مليــار   207.38

نخفضــت وا

إىل  مليــار   3.4 بنحــو  مايــو  ي 
�ن الماليــة  الأوراق 

ــل  ي أبري
ــال �ن ــار ري ــن 83.15 ملي ــال م ــار ري 79.8 ملي

، ومقارنــة ب 70.3 مليــار ريــال قبــل ســنة. ي
المــا�ن

ن  ووفًقــا للبيانــات فقــد ارتفعــت ودائــع الُمقيمــ�ي

ــار  ــو 20.5 ملي ــو بنح ي ماي
( �ن ن ــ�ي ــري قطري ن وغ ــ�ي )قطري

إىل 683.8 مليــار ريــال مقارنــة ب 663.4 مليــار ريــال 

ي مايــو 
، ونحــو 657 مليــار ريــال �ن ي

ي أبريــل المــا�ن
�ن

البنــوك  أمــوال  بينمــا نمــت حســابات رؤوس   ،2020
ي 

�ن ريــال  مليــار   172.2 إىل  ووصلــت  مطــرد،  بشــكل 

 ، ي
ــل المــا�ن ي أبري

ــار �ن ــل 2021، مــن 172.1 ملي أبري

ــنة. ــل س ــار قب و163.8 ملي

ي قطــر بنحــو 1.15 
وارتفعــت أرصــدة البنــوك �ن

ي 
ي لتصــل إىل 58.3 مليــار �ن

مليــار عــن أبريــل المــا�ن

ــار  ــو 2021، وكانــت عنــد مســتوى 35.8 ملي شــهر ماي

مــرف  أرصــدة  وانخفضــت  ســنة.  قبــل  فقــط  ريــال 

قطــر المركــزي لــدى البنــوك بنحــو 1.1 مليــار ريــال 

ــار  ــن 34.4 ملي ــو م ي شــهر ماي
ــال �ن ــار ري إىل 33.3 ملي

ــد  ــل ســنة عن ــت قب ــا كان ، ولكنه ي
ــا�ن ــل الم ي أبري

ــال �ن ري

مســتوى 42.1 مليــار ريــال.

االئتمان المحلي “
يرتفع إلى 1133.2 

مليار ريال

683.8 مليار ريال “
إجمالي ودائع 

المقيمين
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ي كافــة العلــوم، ســيما مــا يرتبــط منهــا بعالــم المــال والئعمــال 
ة �ن ــة كبــ�ي ــة بمكان تحظــى الشــهادات المهني

ي إنشــاء 
ي هــذه القطاعــات أنهــا تســاعد �ن

ز أهميتهــا �ن دارة. وتــ�ب مثــل المحاســبة وتكنولوجيــا المعلومــات والإ
ن إل جانــب زيــادة آفاقهــم ووضعهــم أمــام ثــروة مــن الفــرص الجديــدة.  فــ�ي وتعزيــز الحيــاة المهنيــة للمح�ق
ي مجــال المحاســبة والتدقيــق، أصبحــت الشــهادات أكــ�ش أهميــة كطريقــة لقيــاس 

وبالنســبة لمــن يعملــون �ن
ــات  ــة التقني ــة لمواكب ــي طريق ، فه ن ــب�ي ن المناس ــ�ي ــار الموظف ــل اختي ــن أج ــة م ــارات الرقمي ــة والمه المعرف

والتجاهــات الحديثــة مــن أجــل البقــاء عــىل صلــة بكافــة المســتجدات.

معروفــة  وســيلة  المهنيــة  الشــهادات  وأصبحــت 
ومطبقــة عالميــا للدللــة وللحكــم عــى مســتوى 
العمــل،  الفــرد مهاريــا وعلميــا ومهنيــا �ن ســوق 
ن  والتعيــ�ي الختيــار  قــرارات  اتخــاذ  عنــد  خاصــة 
ــع  ــي ترف ــى. فه ــتقبل الوظيف ــة المس ــة وتنمي قي والرت
ــة  ي تنمي

ــري �ن ــا، وتســهم بشــكل كب مــن شــأن حامليه
هــم  ن قدراتهــم ومهاراتهــم العلميــة والمهنيــة، وتمري
ي 

ــاعدهم �ن ــص، وتس ــال التخص ي مج
ــم �ن ه ــن غري ع

، وامتيــازات ماليــة  الحصــول عــى فــرص عمــل أكــرش
وإداريــة، والقــدرة عــى أداء افضــل مــن خــال 
ــة  ــاليب الحديث ــارات والأس ــاب الأدوات والمه اكتس

المهنــة. لأداء 
مــن  العديــد  المهنيــة  الشــهادات  وتوفــر 
الفوائــد، نظــراً لحاجــة ســوق العمــل الشــديدة 
ي 

�ن ة  ن متمــري بمكانــة  يحظــى حاملوهــا  لهــا، حيــث 
عــىي  ويحصلــون   ، والمــاىلي ي  المحاســىب المجتمــع 
القياديــة  للوظائــف  للتأهــل  الكاملــة  الفرصــة 
المهنيــة  الصفــة  تضفــي  أنهــا  كمــا  مجالهــم،  ي 

�ن
ي هــذا المجــال، وتوفــر مزايــا 

عــى ممارســاتهم �ن
مــن أهمهــا فــرص العمــل الجيــدة ذات الدخــل 
ــادة  ــا، وزي ــة علي ــب إداري ــاء مناص ــع، واعت المرتف

عملهــم.  مجــالت  ي 
�ن العمليــة  المعرفــة 

جمعيــة  تعمــل  رســالتها  مــن  وإنطاًقــا 
ن  تأمــ�ي عــى  القطريــة  ن  القانونيــ�ي ن  المحاســب�ي
لمنتســبيها  ن  والتمــري والتأهيــل  التدريــب  فــرص 
التعليــم  إىل  وتدعوهــم  المواقــع،  مختلــف  ي 

�ن
مهاراتهــم  لتطويــر  والتدريــب  المســتمر، 

ــبة  ي المحاس
ــة �ن ــهادات الدولي ــى الش ــول ع والحص

والتدقيــق والماليــة مــن جمعيــات مهنيــة معتمــدة، 
ي يوثــق 

ي الحصــول عــى تأهيــل مهــىن
لمســاعدتهم �ن

ي 
الــىت المهــارات  ويكســبهم  العمليــة،  تهــم  خرب

بأســلوب  الوظيفيــة  مهامهــم  أداء  مــن  تمكنهــم 
ي ســبيل 

ومنهــج علمــي وعمــىي متطــور. وذلــك �ن
لخدمــة  والتدقيــق  المحاســبة  بمهنــة  الرتقــاء 
ــى  ــة ع ي المهن ــىب ــاع منتس ، وإط ي

ــىن ــاد الوط القتص
ــا  ي ســوق العمــل. وم

ــث �ن ــد وحدي ــا هــو جدي كل م
ــا  ــة وتعزيزه ــم العلمي ــر لقدراته ــن تطوي ــه م يتطلب
الــذي  الأمــر  والمهنيــة،  العمليــة  بالمهــارات 
يجعلهــم أكــرش جاهزيــة لانخــراط فيــه، والحصــول 
ــم  ي طموحاته ــىب ــدة تل ــبية واع ــف محاس ــى وظائ ع

الســوق. ومتطلبــات  المســتقبلية 
عاقاتهــا  خــال  ومــن  المجــال،  هــذا  ي 

و�ن
والمعاهــد  الجمعيــات  مــن  العديــد  مــع 
ة  ن متمــري مجموعــة  الجمعيــة  تطــرح  العالميــة، 
ي مجــالت المحاســبة والتدقيــق 

مــن الشــهادات �ن
ومكافحــة  والحوكمــة  ائــب  والرن والمراجعــة 
غســل الأمــوال. ومــن هــذه الشــهادات: )اعــرف 
 KYCS«« عميلــك  اعــرف   - المتخصــص  عميلــك 
ي 

)أخصــا�أ  ،)Know Your Customer Specialist
 AMLS« Anti Money« الأمــوال مكافحــة غســيل 
المتثــال  ي 

)أخصــا�أ  ،)Laundering Specialist
 SCS« Sanctions Compliance« للعقوبــات 
 RCS«« ــي ــال التنظيم ي المتث

ــا�أ Specialist(، )أخص
ي 

ــا�أ Regulatory Compliance Specialist(، )أخص

 ،)FTS« Foreign Tax Specialist« ــة ــب أجنبي ائ �ن
 CCM«Certified« المعتمــد  المتثــال  )مديــر 
المعتمــد  ي 

)الإخصــا�أ  ،)Compliance Manager
 CAMS« Certified« الأمــوال  غســل  مكافحــة  ي 

�ن
Anti-Money Laundering Specialist(، )المدقــق 
 CIA« Certified Internal« المعتمــد  الداخــىي 
 CMA«« المعتمــد داري  الإ )المحاســب   ،)Auditor
ــهادة  Certified Management Accountant(، )ش
العــام  للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة  معايــري 
 Cert IPSAS«Certificate of International«
 ،)Accounting Standards for the Public Sector
 Cert« الماليــة  التقاريــر  ي 

�ن معتمــدة  )شــهادة 
 IFR« Certificate in International Financial
 Cert« ي التدقيــق الــدوىلي

Reporting(، )شــهادة �ن
 ،)IA« Certificate in International Auditing
 CFE« Certified Fraud« ــد ــال معتم ــق إحتي )محق

.)Examiner
ن  المحاســب�ي المهنيــة  الشــهادات  وتســتهدف 
ــم  ي بحصوله

ــىن ــتواهم المه ــر مس ي تطوي
ن �ن ــ�ي الراغب

ي مجــال 
افيــة للعمــل �ن عــى الشــهادة المهنيــة الحرت

أو  الخارجــي  أو  الداخــىي  التدقيــق  أو  المحاســبة 
ــا  ــدم موظف ــواء كان المتق ــال. س ــب والمتث ائ الرن
ن  الخريجــ�ي أو  الخــاص  أو  الحكومــي  القطــاع  ي 

�ن
بمســتواهم  الرتقــاء  بهــدف  وذلــك  الجــدد. 
ي 

ا�ن وتأهيلهــم لأداء وظيفــة أو مهمــة بالشــكل الحــرت
نتاجيــة  ي تخصــ�ي دقيــق، وزيــادة الإ

ي حقــل مهــىن
�ن

ن الأداء عــى مســتوى الفــرد والمنظمــة. وتحســ�ي

أهمية الشهادات 
المهنية في سوق العمل

بقلم: محمد الوصيف
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داخــل  الداخــىي  للتدقيــق  نشــاط  إن وجــود 
ــع بالســتقالية  ــه نشــاط يتمت المؤسســة، بصفت
بالكفــاءات  ويتمتــع  المناســبة،  التنظيميــة 
ي تمكنــه مــن تقديــم 

ات والمهــارات الــىت والخــرب
بالمؤسســة،  الحوكمــة  لواقــع  التأكيــدات 
المناســبة  التقييمــات  بتقديــم  والقيــام 
والعنــا�  بالمؤسســة  الحوكمــة  لجوانــب 
الرقابــة  كأنظمــة  والمتفاعلــة  لهــا  المكونــة 
تؤكــد  المخاطــر،  إدارة  وأنظمــة  الداخليــة 
عــى الــدور الجوهــري الــذي يقــوم بــه نشــاط 
ــز  ي تعزي

ــق الداخــىي داخــل المؤسســة �ن التدقي
المنشــودة.  بالكفــاءة  الحوكمــة  عمليــات 

الداخــىي  التدقيــق  نشــاط  فقيــام 
والتحقــق  المناســبة  والتقييمــات  بالتأكيــدات 
مــن مــدى كفــاءة وفاعليــة عمليــات الرقابــه 
اف والتوجيــه العــام مــن جانــب مجلــس  �ش والإ
السياســات  وجــود  مــن  والتحقــق  دارة،  الإ
دارة  الإ ام  ن والــرت الرئيســية  والخطــط  العامــة 

توحــدت وجهــات النظــر والأفــكار للكثــري  مــن النمــاذج والأطــر الدوليــة  
 Sarbanes ، ي مجــال حوكمــة المؤسســات  - ومنهــا

المتعــارف عليهــا �ن
   2016  -  King Report  - South Africa و   ،   Oxly – USA2002
ــز أنظمــة  ــه وتعزي ي مــن شــأنها توجي

ــىت ــادئ ، ال حــول مجموعــة مــن المب
ــة   ــكل المؤسســات الراجي ي هــي مســعى وهــدف ل

ــىت الحوكمــة الرشــيدة ال
لتحقيــق النجــاح لكيانهــا، واجتمعــت هــذه النمــاذج والأطــر الدوليــة عــى 
ي دعــم وتعزيــز 

الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه نشــاط التدقيــق الداخــىي �ن
ي يعتــرب وجــود نشــاط التدقيــق الداخــىي احــد 

حوكمــة المؤسســات والــىت
ــا. ي ل غــىن عنه

ــىت ــا الرئيســية ال مبادئه

دارات  الإ مــع  تنفيذهــا  بمتابعــة  العليــا 
ي المســتويات المتوســطة 

داريــة �ن والوحــدات الإ
إىل  بالمؤسســة.  التنظيمــي  بالهــرم  والدنيــا 
ــة  ــة بأنظم ــات المتعلق ــام بالتقييم ــب القي جان
ادارة المخاطــر ومــدى كفــاءة وفاعليــة تلــك 
ــس  ــن أن  مجل ــد م ــب التأك ــة، إىل جان الأنظم
دارات التشــغيلية  دارة العليــا والإ دارة مــع الإ الإ
ــة  ــى أنظم ــاظ ع ــى الحف ــادرة ع ــة ق بالمؤسس
أنظمــة  وإرســاء  فعالــة،  داخليــه  رقابــه 
ــع  ــة تتمت ــل المؤسس ــاس وادارة الأداء داخ لقي
ممارســات  كلهــا  تعتــرب  والفاعليــه.  بالكفــاءة 
ــدة  تعــرب عــن دور نشــاط  ــه جي ــات مهني وتقني
ي تنفيــذ أعمــال التأكيــدات 

التدقيــق الداخــىي �ن
الحوكمــة  عمليــات  لحــال  والتقييمــات 

لمؤسســات.  با
ي عــن القــول أن دور نشــاط التدقيــق 

وغــىن
الداخــىي جــاء كشــكل مــن أشــكال المتثــال 
التدقيــق  لنشــاط  الدوليــه  للمعايــري  ي 

المهــىن

بقلم: حسن صالح الدين محمود
CIA , MBA  خبير التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي والحوكمة

الداخــىي -كمــا ورد بالمعيــار رقــم.  2110 
ي أقرتهــا 

– مــن  مجموعــة معايــري الأداء الــىت
 ، الداخــىي للتدقيــق  المريكيــه  الجمعيــة 
ليــس   - بــارزا  الداخــىي دورا  للتدقيــق  أن  إل 
ي تقييــم حوكمــة المؤسســات  ، ولكــن 

حســب �ن
ــق الداخــىي عــى  ي قــدرة نشــاط التدقي

أيضــا �ن
ــم  ــال تقدي ــن خ ــة م ــة للمؤسس ــة القيم إضاف
ن  التحســ�ي جوانــب  و  الفعالــة،  احــات  القرت
ي مــن شــأنها رفــع كفــاءة وتعزيــز 

الملموســة الــىت
ن  ــ�ي ــة وتمك ــل المؤسس ــة  داخ ــات الحوكم عملي
إحــكام  مــن  بالمؤسســات  دارات  الإ مجالــس 
عــى  العــام  اف  �ش والإ والتوجيــه  الرقابــة 
ــم  ، وتقدي ي

ــاخ الأخــا�ت ــز المن المؤسســة وتعزي
مجالــس  تســاعد  ي 

الــىت الممارســات  أفضــل 
ــب  ــا، إىل جان ــى إدارة أداء موظفيه دارات ع الإ
ــرارات  بالمؤسســة  ــات اتخــاذ الق ن عملي تحســ�ي

اتيجية أو تشــغيلية. ســواء كانــت اســرت
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مايــو بارتفــاع طفيــف إىل مســتوى 3.3360 ريــال 
أبريــل  ي 

�ن ريــال   3.3350 مــن  يــن  مئــة  لــكل 
ي 

�ن الســويري  الفرنــك  ســعر  وارتفــع   . ي
المــا�ن

3.9154 ريــال  4.0296 ريــال مــن  مايــو إىل 
، وارتفعــت معــدلت  ي

ي أبريــل المــا�ن
لــكل فرنــك �ن

إىل  مايــو  ي 
�ن الســنوية  الودائــع  عــى  الفائــدة 

 ، ي
ــل المــا�ن ي أبري

مســتوى 1.93% مــن 1.54% �ن
التســهيات  عــى  الفائــدة  ُمعــدلت  وانخفضــت 
إىل  مايــو  شــهر  ي 

�ن ســنوات   3 إىل  ســنة  ة  لفــرت
. ي

المــا�ن أبريــل  ي 
�ن  %4.55 مــن   %4.26

قطر بورصة 
ة إىل أن المــؤ�ش العــام  وأشــارت بيانــات النــرش
لبورصــة قطــر انخفــض بنحــو 163 نقطــة عــن 
مســتوى  مــن  نقطــة   10748 إىل  أبريــل  نهايــة 
وانخفــض  مايــو،  نهايــة  مــع  نقطــة   10911
ي مايــو بنحــو 

إجمــاىلي قيمــة الأســهم المتداولــة �ن
ريــال  ن  مايــ�ي  9307 إىل  ريــال  ن  مايــ�ي  3404
ــل، وانخفضــت  ي أبري

ــال �ن مــن 12711 مليــون ري
بنحــو  مايــو  بنهايــة  لاأســهم  الرأســمالّية  القيمــة 
624.4 مليــار ريــال مــن  6.5 مليــار ريــال إىل 

. ي
ي أبريــل المــا�ن

630.9 مليــار ريــال �ن

تــه  نرش أمــس  المركــزي  قطــر  مــرف  أصــدر 
ارتفــاع  أظهــرت  ي 

الــىت  ،2021 مايــو  الشــهرية 
ــو  ــا�ن بنح ــهر الم ــوك الش ــودات البن ــاىلي موج إجم
إىل  ليصــل   ، ي

المــا�ن أبريــل  عــن  مليــاًرا   15
ريــال. مليــار   1777.8

ارتفعــت  فقــد  ة  النــرش لبيانــات  ووفًقــا 
0.9 مليــار  ســامية بنحــو  موجــودات البنــوك الإ
ي إىل 480.7 مليــار ريــال، 

ريــال عــن أبريــل المــا�ن
ــة بنحــو 14  ــوك التقليدي وارتفعــت موجــودات البن
مليــار ريــال عــن أبريــل إىل 1246.7 مليــار ريــال، 
الُمتخصصــة  البنــوك  موجــودات  ظلــت  بينمــا 
ــدون  ــال ب ــار ري ــتوى 13.2 ملي ــد مس ــتقرة عن ُمس
ّ عــن أبريــل. كمــا اســتقرت موجــودات البنــوك  تغــري
مليــار   37.2 مســتوى  عنــد  والأجنبيــة  العربيــة 

ــل. ــن أبري ّ ع ــري ــدون تغ ــال ب ري
التســهيات  ارتفــاع  إىل  البيانــات  وأشــارت 
ريــال  مليــار   21.4 بنحــو  للبنــوك  الئتمانيــة 
، ليصــل مــع نهايــة  ي

خــال مايــو عــن أبريــل المــا�ن
ريــال. مليــار   1211.7 مســتوى  إىل  مايــو 

البنــوك  ُمرابحــات  ارتفــاع  إىل  أشــارت  كمــا 
ي مايــو بنحــو 3.5 مليــار ريــال عــن 

ســامية �ن الإ
346.6 مليــار ريــال بنهايــة  ي إىل 

أبريــل المــا�ن

ــة  ــوك التقليدي ــا ارتفعــت تســهيات البن ــو، بينم ماي
أبريــل  عــن  مايــو  ي 

�ن ريــال  مليــار   20.2 بنحــو 
بينمــا  ريــال،  مليــار   842 إىل  لتصــل  ي 

المــا�ن
ي 

ظلــت تســهيات البنــوك الُمتخصصــة ُمســتقرة �ن
ّ عــن شــهر  مايــو عنــد 7.3 مليــار ريــال بــدون تغــري
العربيــة  البنــوك  تســهيات  وانخفضــت  أبريــل، 
 15.8 إىل  ريــال  مليــار   2.3 بنحــو  والأجنبيــة 
ي 

�ن ريــال  مليــار   18.1 مقارنــة ب  ريــال،  مليــار 
. ي

أبريــل المــا�ن

أســعار رصف العمات الئجنبية
مايــو  شــهر  ي 

�ن محــدودة  ات  ّ تغــري وطــرأت 
ــض  ــل بع ــري مقاب ــال القط ــعار �ف الري ــى أس ع
العمــات الرئيســية عــى المســتوى الشــهري، نتيجــة 
ــعر �ف  ــى س ــرأت ع ي ط

ــىت ــرة ال ات الُمناظ ّ ــري التغ
ــعر  ــع س ــد ارتف ــات، فق ــك العم ــام تل ــدولر أم ال
�ف اليــورو مقابــل الريــال مــع نهايــة مايــو إىل 
ي أبريــل 

4.4211 ريــال مــن 4.3604 ريــال �ن
ي 

ي �ن
ليىن ســرت . وارتفــع ســعر �ف الجنيــه الإ ي

المــا�ن
مايــو إىل مســتوى 5.1248 ريــال مــن 5.0380 

. ي
ــا�ن ــل الم ي أبري

ــال �ن ري
ي شــهر 

ي �ن
ن اليابــا�ن كمــا اســتقر ســعر �ف الــ�ي

موجودات البنوك اإلسالمية 
تقفز إلى 480.7 مليار ريال

خالل مايو الماضي .. المصرف المركزي :

التسهيالت االئتمانية للبنوك ترتفع إلى 1211.7 مليار ريال
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مؤسســة  أكــرب   ،QNB مجموعــة  اســتمّرت 
ــا،  ق الأوســط وإفريقي ي منطقــة الــرش

ــة �ن مالي
مــن  العالمــي  التصنيــف  قائمــة  بتصــدر 
ــك  1000 بن ــل  ــر« لـــ أفض ــة »ذا بانك مجل
ي العالــم، وذلــك بحصولهــا عــى المركــز 

�ن
ــا.  ــط وإفريقي ق الأوس ــرش ــة ال ي منطق

الأول �ن
ي قطــر 

المركــز الأول �ن وحصــل QNB عــى 
والمنطقــة بحســب إجمــاىلي الأصــول الــذي 
ــار دولر  ــغ 282 ملي ــبة 9% ليبل ــع بنس ارتف
، مــا مكنــه  ي

منــذ ديســمرب العــام المــا�ن
مــن الحصــول عــى المركــز ال 79 عالمًيــا 

القائمــة. ي 
�ن

بعــد  المجموعــة  تصنيــف  جــاء  وقــد 
ــدى كل  ــف ل ــوة والضع ــاط الق ــم كل نق تقيي
ات أداء رئيســية  بنــك مــن خــال ثمانيــة مــؤ�ش
ــة والكفــاءة التشــغيلية  وهــي: النمــو والربحي

ــان والســيولة وجــودة  ــد المخاطــر والأم وعائ
الأصــول والرافعــة الماليــة. والجديــر بالذكــر 
القيــاس  متســاوية  الثمانيــة  ات  المــؤ�ش أن 
ــوك. ــة أداء كل البن ــم وُمقارن ــزة لتقيي ومجه

ســجلت  قــد   QNB مجموعــة  وكانــت 
ي بحصولهــا 

ي العــام المــا�ن
إنجــاًزا تاريخًيــا �ن

يتجــاوز  ماليــة  مؤسســة  أول  لقــب  عــى 
ــال  ــون ري يلي ــز الرت ــا حاج ــاىلي موجوداته إجم
ق الأوســط  ي تاريــخ منطقــة الــرش

قطــري �ن
ي 

�ن المجموعــة  جهــود  أكــد  مــا  وإفريقيــا، 
البنــوك  مــن  تصبــح  بــأن  رؤيتهــا  تحقيــق 
ق الأوســط وإفريقيــا  ي منطقــة الــرش

الرائــدة �ن
آســيا. ق  �ش وجنــوب 

ــرش  ي أك
ــا �ن ــة QNB حالًي ــد مجموع وتتواج

مــن 31 بلــًدا وثــاث قــارات حــول العالــم، 
ــة  ــات المرفي ــدث الخدم ــّدم أح ــث تق حي

حصد المركز الـ 79 ضمن قائمة أفضل 1000 بنك عالمي

QNB يتصدر بنوك الشرق األوسط وإفريقيا
ــة 27.000  ي المجموع

ــل �ن ــا. ويعم لعمائه
مليــون   20 مــن  أكــرش  يخدمــون  موظــف 
1000 فــرع ومكتــب  ي أكــرش مــن 

عميــل �ن
ضافــة إىل شــبكة واســعة مــن  بالإ  ، تمثيــىي
 4400 عــى  تزيــد  ىلي 

الآ الــراف  أجهــزة 
ــاز. جه
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تخفيضات األجرة المتعلقة بجائحة 
كوفيد-19 بعد 30 يونيو 2021

ن  للمراجعــ�ي الســعودية  الهيئــة  قامــت 
معايــري  بلجنــة  ممثلــة  ن  والمحاســب�ي
ــري  ــس معاي ــد مجل ــة تمدي ــبة بدارس المحاس
ســبق  الــذي  عفــاء  لاإ الدوليــة  المحاســبة 
للمســتأجرين  2020م  عــام  ي 

�ن منحــه  أن 
المعيــار  متطلبــات  بعــض  تطبيــق  مــن 
16 »عقــود  الــدوىلي للتقريــر المــاىلي رقــم 
كوفيــد-19،  ات  لتأثــري اســتجابة  يجــار«  الإ
ــاراً للمســتأجرين للتعامــل  ــذي يعطــي خي وال
يجــار  مــع التخفيضــات لبعــض أقســاط الإ
بســبب جائحــة كوفيــد-19، بحيــث يمكنهــم 
ــة  ــار المتعلق ــات المعي ــق متطلب ــدم تطبي ع
تســهيل  بغــرض  العقــود، وذلــك  بتعديــل 

المعيــار. تطبيــق 
هــذا  الــدوىلي  المجلــس  مــدد  وقــد 
ــو  ي شــهر يوني

ــي �ن ــاء لســنة أخــرى تنته عف الإ
. 2022م

ــع  ــارض م ــا يتع ــود م ــدم وج ــراً لع ونظ
بشــأن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بيئــة 
مناســبة  اللجنــة  التعديــل فقــد رأت  هــذا 
الــدوىلي  المعيــار  عــى  الصــادر  التعديــل 
ــار«  يج ــود الإ ــم 16 »عق ــاىلي رق ــر الم للتقري
المتعلقــة  الأجــرة  »تخفيضــات  المســمى 
يونيــو   30 بعــد  كوفيــد-19  بجائحــة 
ي 

�ن للتطبيــق  اعتمــاده  وقــررت   « 2021م 
المملكــة كمــا صــدر.

الهيئة ممثلة بلجنة 
معايير المحاسبة 

تعتمد معياري إجراءات 
اإلفالس والتصفية

بقيمة 700 مليون دوالر بأجل 5 سنوات.. 
البنك التجاري: نجاح إغالق اإلصدار 

القياسي لسندات بالدوالر

ن  للمراجعــ�ي الســعودية  الهيئــة  اعتمــدت 
المحاســبة  معايــري  بلجنــة  ممثلــة  ن  والمحاســب�ي
التصفيــة:  أســاس  عــى  المــاىلي  »التقريــر  معيــار 
ثبــات والقيــاس والعــرض  المبــادئ ومتطلبــات الإ
خــال  المــاىلي  »التقريــر  ومعيــار  فصــاح«  والإ
فــاس: التســوية الوقائيــة أو إعــادة  إجــراءات الإ

 .» المــاىلي التنظيــم 
دراســة  بعــد  العتمــاد  هــذا  جــاء  وقــد 
ــة  ــر المالي ــع التقاري ــة وواق ــوق المحلي ــة الس لحاج
فــاس، وبخاصــة  المتعلقــة بقضايــا التصفيــة والإ
وجــود  ولعــدم  فــاس،  الإ نظــام  صــدور  بعــد 

المواضيــع. تلــك  تغطــي  دوليــة  معايــري 
ــة  ــت لجن ــد قام ــاد، فق ــذا العتم ــولً له ووص
جــراءات  ــة بعــدد مــن الإ ي الهيئ

ــري المحاســبة �ن معاي
اجتماعــات  عــدة  خــال  ومناقشــتها  التنفيذيــة، 
إليهــا  المشــار  المعايــري  صــدور  لضمــان  للجنــة 
أعــاه بالجــودة الازمــة لتحقيــق أهدافهــا، ومــن 

ــك: ذل
لأفضــل . 1 بحثيــة  دراســة  إجــراء 

ــر  ــع التقري ــة، ولواق ــات الدولي الممارس
المحليــة. البيئــة  ي 

�ن المــاىلي 
ضــوء . 2 ي 

�ن المعايــري  مســودات  إعــداد 
وبمــا  العالميــة،  الممارســات  أفضــل 
المحليــة. النظاميــة  البيئــة  مــع  يتناســب 

ــن . 3 ــة م ــع نخب ــة م ــاءات حواري ــد لق عق
افيــة  �ش الإ والجهــات  الهتمــام  ذوي 

. المعايــري مســودات  لمناقشــة 
عــى . 4 المعايــري  مســودات  عــرض 

. م لعمــو ا
الهتمــام . 5 ذوي  مرئيــات  دارســة 

وتحديــث  افيــة،  �ش الإ والجهــات 
لذلــك. تبعــاً  المعايــري  مســودات 

اعتمــاد المعايري بصيغتهــا النهائية.. 6
أبــرز . 7 موقعهــا  عــى  الهيئــة  ت  ونــرش

المــاىلي عــى  التقريــر  مامــح »معيــار 
ــات  ــادئ ومتطلب ــة: المب ــاس التصفي أس
فصــاح«  ثبــات والقيــاس والعــرض والإ الإ
ــاىلي  ــر الم ــار التقري ــح »معي ــرز مام و أب
التســوية  فــاس:  الإ إجــراءات  خــال 

. الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المــاىلي

ي 
الــىت ســنداته  تســعري  التجــاري  البنــك  أنجــز 

 Regulation ســيتم إصدارهــا وفــق نظــام الـــ
 700,000,000 بقيمــة  ســنوات   5 بأجــل   S
2.000%، وتــم  دولر أمريــ�ي ومعــّدل عائــد 
وتــّم  الجــاري  مايــو   12 ي 

�ن صــدار  الإ إقفــال 
تقديــم الطلــب إىل البورصــة الأيرلنديــة للتــداول 
إدراج  أجــل  مــن  دبلــن  يورونكســت  باســم 
بهــا  والتــداول  الرســمية  قائمتهــا  ي 

�ن الســندات 
ــع  ه الموق ــرش ــا ن ــب م ــة، بحس ــوقها المنظم ي س

�ن

ي لبورصــة قطــر، الجديــر بالذكــر أعلــن 
و�ن اللكــرت

ي وقــت ســابق أنــه فــوض عــدًدا 
البنــك التجــاري �ن

تيــب إصــدار قيــاسي لســندات  مــن البنــوك لرت
ــة  ــام الـــ Regulation S مقوم ــق نظ ــجلة وف مس
الســوق،  لظــروف  ووفًقــا   ، الأمريــ�ي بالــدولر 
قــد يتبــع ذلــك إصــدار قيــاسي لســندات مقومــة 
بالــدولر الأمريــ�ي وفــق نظــام Reg S ضمــن 
برنامــج الســندات الأوروبيــة المتوســطة الأجــل 

الخــاص بالبنــك.

ــول  ــث للتح ــدوىلي الثال ــش المؤتمــر ال ــى هام ع
للتجــارة  ي  العــر�ب التحــاد  نظــم  الرقمــي، 
ونيــة حفــا لتوقيــع كتــاب ســعادة الدكتــور  لكرت الإ
طــال أبوغزالــه رئيــس ومؤســس »طــال أبوغزالــه 
بنســخته  مؤخــرا  صــدر  والــذي  العالميــة« 
الرقمــي  »المســتقبل  عنــوان  تحــت  العربيــة، 
ي 

�ن وذلــك  الذكيــة«،  المــدن  عالــم  الحتمــي: 
ــات  ــاركة فعالي ــق، بمش ــورية دمش ــة الس العاصم

وأجنبيــة. عربيــة  وعلميــة  اقتصاديــة 
كتابــه  ي 

�ن أبوغزالــه  الدكتــور  يناقــش 
ة أساســية  ن التكنولوجيــا بأنواعهــا باعتبارهــا ركــري
ي 

ــىت ــدروس ال ــة، وال ــة حقيقي ــدن ذكي ــاء م ي إنش
�ن

المــدن  مبــادرات  مــن  منهــا  الســتفادة  يمكــن 
يقــدم  كمــا  بالفشــل،  بــاءت  ي 

الــىت الذكيــة 
ــدن  ــر م ي تطوي

ــه �ن مخططــا شــاما لاســتفادة من
المســتقبل. ي 

�ن شــمولية  أكــرش  ذكيــة 

حفل توقيع كتاب طالل أبوغزاله الجديد 
»المستقبل الرقمي الحتمي.. عالم المدن الذكية«
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تدشين برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة 
عــبـــر مســـارات تبدأ من التدريب إلى التوظيـــف

التجــارة  وزيــر  ي  القصــىب ماجــد  الدكتــور  دّشــن 
ن  رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســب�ي
مهنــة  ي 

�ن المــرأة  ن  تمكــ�ي برنامــج   ، ن القانونيــ�ي
ــي  ــد الراجح ــدس أحم ــور المهن ــبة، بحض المحاس
الجتماعيــة،  والتنميــة  يــة  البرش المــوارد  وزيــر 
ــة  ن العــام لهيئ ــور أحمــد المغامــس الأمــ�ي والدكت
، وعــدد مــن المحاســبات الســعوديات  ن المحاســب�ي

ــة. ــة الهيئ ــى زمال ــات ع الحاص
ي مهنــة 

نامــج داعمــا لرحلــة المــرأة �ن ي الرب
ويــأ�ت

ي 
�ن تســهم  ي 

الــىت لقدراتهــا،  ومعــززا  المحاســبة 
ــة وطــن طمــوح  ــق رؤي ــة لتحقي ــة القتصادي التنمي
بقــدرات  واثقــا  المحاســبات  ن  تمكــ�ي إىل  يســعى 
ــمل  ــة تش ــارات رئيس ــرب مس ــعودية، ع ــرأة الس الم

التدريــب والتأهيــل والريــادة والتوظيــف.
ي  ــىب ــد القص ــور ماج ــد الدكت ــه، أك ــن جانب م
وزيــر التجــارة أن مهنــة المحاســبة مــن أرفــع وأر�ت 
المهــن وهــي العمــود الفقــري لأي منشــأة وعنــر 
ــة  ي ومنظوم

ــة بالقتصــاد الوطــىن ــع الثق ــس لرف رئي
نامــج  ــة لهــذا الرب ــا أن إطــاق الهيئ الأعمــال، مبين
بالمهنــة  لارتقــاء  التنمــوي  المــرأة  ســيعزز دور 

المملكــة  »رؤيــة  مســتهدفات  تحقيــق  أجــل  مــن 
.»2030

رادة  الإ لديهــا  اليــوم  المــرأة  بــأن  وأفــاد 
ــوق  ــى التف ــزم ع ــاىلي والع ــوح الع ــة والطم الحقيقي
ي مختلــف المجــالت، ول ســيما مهنــة 

والنجــاح �ن
والتحليــل  الدقــة  تتطلــب  ي 

الــىت المحاســبة، 
لــدى  موجــودة  المواصفــات  وهــذه  والحيويــة 

الســعودية. المــرأة 
بوجــود  ســعادته  ي  القصــىب الدكتــور  وأبــدى 
ي 

140 امــرأة حاصلــة عــى شــهادة الزمالــة، الــىت
لدخــول  وإمكاناتــه  الشــخص  قــدرات  تقيــس 
مــع  مســتمر  التعــاون  أن  إىل  ا  مشــري المهنــة، 
ــب  ة آلف طال ــن عــرش ــرش م ــتفيد أك الجامعــات ليس
ــة  ــج الهيئ ــن برام ــبة م ــص المحاس ي تخص

ــة �ن وطالب
ي 

�ن اكتــه  �ش عــن  معلنــا  ومبادراتهــا،  المطروحــة 
النجــاح. ليحقــق  نامــج  الرب هــذا  مشــوار 

ن  بــدوره، أكــد الدكتــور أحمــد المغامــس أمــ�ي
ي 

الــىت النجاحــات،  أن   ، ن المحاســب�ي هيئــة  عــام 
ثمــرة دعــم  المحاســبة  ي مهنــة 

�ن المــرأة  تحققهــا 
ي تعزيــز النمــو 

القيــادة لهــا وتأكيــد أهميــة دورهــا �ن

نامــج هــو إحــدى  ا إىل أن الرب القتصــادي، مشــري
اتيجية لزيــادة  ن الســرت مبــادرات هيئــة المحاســب�ي
ن القطاعــات القتصاديــة  ن وتمكــ�ي أعــداد المهنيــ�ي
مــن الحصــول عــى خدمــات المحاســبة والمراجعــة 

المائمــة.
وقــال الدكتــور المغامــس »نســعى مــن خــال 
ي المهنــة إىل تطويــر مهــارات 

ن المــرأة �ن برنامــج تمكــ�ي
ــا  اكه ــا مــن خــال إ�ش ــا ودولي ــة محلي المــرأة القيادي

.» ن ي مجلــس ولجــان هيئــة المحاســب�ي
�ن

ن  المحاســب�ي هيئــة  أن  المغامــس  وكشــف 
ــة  ــم المنشــآت المهني ــز دع ــى إنشــاء مرك ــل ع تعم
ن  للمهنيــ�ي داعمــا  ليكــون  والمتوســطة،  ة  الصغــري
ن برنامــج  بالتأهيــل والريــادة، موضحــا أن تدشــ�ي
ــا  ــادرات منه ــدة مب ــمل ع ــذي يش ــرأة ال ن الم ــ�ي تمك
النــادي التطوعــي والقيــادات المحاســبية ومنصــة 
نحــو  النطاقــة  هــو  المــرأة،  ومجلــس  ن  التمكــ�ي
ي 

اكات مــع مختلــف القطاعــات، الــىت حزمــة مــن الــرش
نامــج وتحقــق أهدافــه. ســتعزز مــن فاعليــة الرب

 )IMA( ن  داريــ�ي الإ ن  المحاســب�ي معهــد  وقــع 
وجامعــة قطــر مذكــرة تفاهــم تهــدف إىل إطــاق 
ي 

�ن والمهنيــة  والتعليميــة  كاديميــة  الأ المبــادرات 
ي وقعهــا 

ي مذكــرة التفاهــم الــىت
. وتــأ�ت ن المؤسســت�ي

ــال  ــر الأعم ــس لتطوي ــب الرئي ــوروكا، نائ ــم ج جي
 ، ن داريــ�ي الإ ن  المحاســب�ي معهــد  ي 

�ن العالميــة 
نائــب  الأنصــاري،  محمــد  عمــر  والدكتــور 
قطــر،  بجامعــة  كاديميــة  الأ للشــؤون  الرئيــس 
ــادل  ــة وتب اك ــاق التعــاون والرش ــز آف ــدف تعزي به
اكــة،  الرش وبموجــب  ات.  والخــرب المعــارف 
ي 

الــكا�ن الدعــم  بتوفــري  قطــر  جامعــة  ســتبدأ 
ي اجتيــاز امتحانــات 

والــازم لمســاعدة الطــاب �ن
.)CMA( المعتمــد  داري  الإ المحاســب  شــهادة 
ي 

�ن العمليــات  مديــرة  خليفــة،  هنــادي  وقالــت 
ــد  ــدى معه ــد ل ــا والهن ــط وأفريقي ق الأوس ــرش ال
: »تشــهد الظــروف الراهنــة  ن داريــ�ي ن الإ المحاســب�ي
ــة  ــات المالي اء قطاع ــرب ي دور خ

ــاً �ن ــوراً جوهري تط
ــارات  ــق مس ــة لتطبي ــة متنامي ــبة، وحاج والمحاس
ة  مســري ببنــاء  ن  للراغبــ�ي المناســبة  التنميــة 
ــذه  ــن ه ــدف م ــات. ونه ــذه القطاع ي ه

ــة �ن مهني
الماليــة  تخصصــات  طــاب  ن  لتمكــ�ي اكات  الــرش

مهنيــة  مؤهــات  تحصيــل  مــن  والمحاســبة 
ي  الراهــن وتــرش العالمــي  الوضــع  تتــاءم مــع 
هــذه  بــأن  تمامــاً  ونثــق  المهنيــة.  تطلعاتهــم 
ي ردم 

مــع جامعــة قطــر ستســاهم �ن اكــة  الرش
الهائلــة  المزايــا  توفــري  عــرب  المهــارات  فجــوة 
ــن  ــتوى المنطقة«.وم ــى مس ــة ع ــاب والمهن للط
ــدف  ــر الأنصــاري: »نه ــور عم ــال الدكت ــه، ق جهت
ــي  كاديم ــور الأ ــجيع التط ــر إىل تش ــة قط ي جامع

�ن
تبــوؤ  عــى  قادريــن  طــاب  لتخريــج  ي 

والثقــا�ن
ــة  ــأدوار إيجابي ــاهمة ب ــة والمس ــب القيادي المناص
ي اقتصــادات المنطقــة. ويســعدنا أن نتعــاون 

�ن
ــة  ن لتوفــري تجرب ــ�ي داري ن الإ مــع معهــد المحاســب�ي
ــوم  ــا وتق ــدرات طابن ــل ق ــاملة تصق ــة ش تعليمي
ــار  ي إط

ــتقبل«. و�ن ــل المس ــة عم ــم لبيئ بإعداده
ن  داريــ�ي الإ ن  المحاســب�ي م معهــد  ن يلــرت اكــة،  الرش
المحاســب  شــهادة  نامــج  لرب المنــح  بتقديــم 
مــن  ن  متفوقــ�ي 10طــاب  لـــ  المعتمــد  داري  الإ
ي الجامعــة، كمــا ســيعمل 

كافــة التخصصــات �ن
امــج البحثيــة لأعضــاء  الطرفــان عــى إثــراء الرب

التعليميــة. الهيئــة 

مذكرة تفاهم بين معهد 
تطبيــق المحاسبين وجامعة قطر الجــاري  يونيــو   12 مــن  اعتبــارا  بــدأ 

 ،%30 ن المهــن المحاســبية بنســبة  قــرار توطــ�ي
ــذي يســتهدف  ــة الســعودية وال ــة العربي ي المملك

�ن
9.8 ألــف فرصــة وظيفيــة. توفــري أكــرش مــن 

ويهــدف القــرار إىل توفــري فــرص عمــل لئقــة 
العمــل،  ســوق  ي 

�ن المؤهلــة  الوطنيــة  للكــوادر 
كمــا  والمســتدام،  المنتــج  ن  التوطــ�ي وتعزيــز 
يســتهدف العديــد مــن المهــن المحاســبية مــن 
الــزكاة  إدارة  مديــر  حســابات،  مديــر  أبرزهــا: 
ــر  ــة، مدي ــر المالي ــر إدارة التقاري ــب، مدي ائ والرن
 ، داخــىي مراجــع  للمراجعــة،  العامــة  دارة  الإ

هــا. وغري تكاليــف،  محاســب 
ط لحتســاب المحاســب الســعودي أل  ويشــرت
يقــل أجــره عــن 6 آلف ريــال لحملــة البكالوريــوس 
ط  الدبلــوم، كمــا يشــرت و4500 ريــال لحملــة 
ن عــى العتمــاد  ن الســعودي�ي حصــول المحاســب�ي

. ن ــب�ي ــعودية للمحاس ــة الس ــن الهيئ ي م
ــىن المه

والتنميــة  يــة  البرش المــوارد  وزيــر  وكان 
قــد  الراجحــي،  أحمــد  المهنــدس  الجتماعيــة 
ي 

ــا يقــ�ن ــرارا وزاري ، ق ي
ي ديســمرب المــا�ن

أصــدر �ن
ي مؤسســات القطــاع 

ن المهــن المحاســبية �ن بتوطــ�ي
ن فأكــرش بنســبة  ي يعمــل بهــا 5 عاملــ�ي

الخــاص الــىت
هـــ.  1442 القعــدة  ذي   1 مــن  اعتبــارا   %30

السعـــوديـــــة تبدأ توطين 
مهن المحاسبة بنسبة %30 
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TAG- ونيــة«  لكرت الإ للحلــول  »أبوغزالــه  طــّورت 
أبوغزالــه  »طــال  نشــاطات  إحــدى   ،E-Solution
الرقميــة  المتحانــات  نظــام  مــن  العالميــة«، 
والمهنيــة،  التدريبيــة  نشــاطاتها  مــن  للعديــد 
ليخــرج النظــام عــن نطــاق »الختيــار مــن متعــدد« 
ىلي 

ــح الآ ات والتصحي ــري ــن المتغ ــد م ــمل العدي ليش
 . المبــا�ش

لـ«الحلــول  التنفيــذي  المديــر  ن  وبــ�ي
النوبــة، أن تطويــر  ونيــة« الأســتاذ ريــاض  لكرت الإ
»أبوغزالــه  تعمــل  الــذي  المتحانــات  نظــام 
نشــاطاتها  لجميــع  تطبيقــه  عــى  العالميــة« 
ســعي  مــن  انطاقــا  ي 

يــأ�ت والمهنيــة  التدريبيــة 
ات الرقميــة،  المجموعــة باســتمرار لمواكبــة التغــري
ــة  ي الآون

ــي �ن ــم الرقم ــى التعلي ــاد ع ــادة العتم وزي
هــا  ي يســتمر تأثري

ــىت ــا ال ة جــراء جائحــة كورون الأخــري

ــدوىلي  ــد ال ــق والتأكي ــري التدقي ــس معاي ــدر مجل أص
ــداد  ــى إع ــد ع ــم التأكي ــو دع ــة نح ــوة هام ي خط

�ن
ــادات  ــوان إرش ــاداٍت بعن ــة إرش ــري المالي ــر غ التقاري
غــري إلزاميــة لتطبيــق المعيــار الــدوىلي لعمليــات 
التأكيــد 3000 )الُمنّقــح( عــى عمليــات التأكيــد 

ــعة. ــة الُمَوّس ــر الخارجي ــداد التقاري ــى إع ع
ة  ــات العــرش رشــادات اســتجابة للتحدي ي الإ

ــأ�ت ت
ي حددتهــا الأطــراف المعنيــة ورأت 

الرئيســية الــىت
ــار  ــق المعي ــد تطبي ــائع عن ــكل ش ــا بش ــا تواجهه أنه
)الُمنّقــح(   3000 التأكيــد  لعمليــات  الــدوىلي 
أو  التدقيــق  عمليــات  بخــاف  التأكيــد  »عمليــات 
المراجعــة عــى المعلومــات الماليــة التاريخيــة«. 
رشــادات التطبيــق المتســق عــاىلي الجــودة  وتعــزز الإ
 3000 التأكيــد  لعمليــات  الــدوىلي  للمعيــار 
ي عمليــات التأكيــد عــى إعــداد التقاريــر 

)الُمنّقــح( �ن
: الخارجيــة الُمَوّســعة وذلــك لتحقيــق مــا يــىي

عــى  العمليــات  تلــك  تأثــري  تعزيــز   	
الُمَوّســعة. الخارجيــة  التقاريــر  جــودة 

أكــرش مــن عــام. العالــم منــذ  عــى 
ي نمــط 

ــي �ن ــة أن التحــول العالم وأضــاف النوب
والجتماعيــة  القتصاديــة  النواحــي  مــن  الحيــاة 
هــذا  تواكــب  المجموعــة  جعــل  والتعليميــة 
ي اعتمــدت 

كات الــىت التحــول فكانــت مــن أوائــل الــرش
ــة،  ــة وديموم ــكل دق ــي، ب ــات الرقم ــام المتحان نظ
مــع قدرتهــا عــى التحقــق مــن هويــة الممتحــن 

رقميــا.  ومراقبتــه 
رقميــا  النظــام  هــذا  أن  إىل  النوبــة  وأشــار 
أنــواع  عــدة  عــى  باحتوائــه  ن  ويتمــري بالكامــل، 
متعــددة  الواحــد،  )الختيــار  مثــل  الأســئلة  مــن 
الختيــارات، ومــلء الفراغــات والأســئلة المقاليــة 
ــق  ــبة والتدقي ــة بالمحاس ــواع المتعلق ــة لاأن ضاف بالإ
هــا(،  وغري انيــة  ن والمري القيــود،  أســئلة  مثــل 

آليــاً. وتصحيحهــا 

التأكيــد  تقاريــر  ي 
�ن الثقــة  تعزيــز   	

. تجــة لنا ا
زيــادة مصداقيــة التقاريــر الخارجيــة   	
ــون  ــتخدمون المعني ــن المس ــث يتمك ــعة بحي الموس
ــا.    ــاد عليه ــا والعتم ــوق به ــن الوث ــر م ــذه التقاري به
ــق  ــري التدقي ــس معاي ــس مجل ــح لرئي ي تري

و�ن
قــال:  سايدنشــتاين«  »تــوم  الــدوىلي  والتأكيــد 
ــس  ــدوىلي لي ــد ال ــق والتأكي ــري التدقي ــس معاي »مجل
ــار  ــا يش ــى م ــد ع ــات التأكي ــد بعملي ــث العه حدي
المعلومــات  عــن  التقاريــر  بإعــداد  عــادة  إليــه 
ــذ  ــال من ــذا المج ي ه

ــل �ن ــن نعم ــة، فنح ــري المالي غ
ــم التطــور«.  ــة المشــهد العــام دائ ســنوات لمواكب
إىل  ضافــة  بالإ رشــادات  الإ »هــذه  وأضــاف 
 3000 التأكيــد  لعمليــات  الــدوىلي  المعيــار 
التأكيــد  لعمليــات  الــدوىلي  والمعيــار  )الُمنّقــح( 
3410 » عمليــات التأكيــد عــى بيانــات غــازات 
الحتبــس الحــراري »، تشــكل معــاً حزمــة قويــة 
التأكيــد  تقاريــر  ي 

�ن الثقــة  تعزيــز  عــى  ستســاعد 

»أبوغزاله العالمية« تطّور نظامًا لالمتحانات الرقمية

اإلرشادات الجديدة لمجلس معايير التدقيق والتأكيد 
الدولي تعّزز التأكيد على إعداد التقارير غير المالية

مــن  الممتحــن  يمّكــن  النظــام  أن  وأضــاف 
حــدوث  حــال  ي 

�ن المتحــان  اســتئناف  أو  إعــادة 
مشــكلة طارئــة أثنــاء تقديــم المتحــان بحيــث يتــم 
كانــت  ي 

الــىت جابــات  والإ الوقــت  لنفــس  الرجــوع 
القــدرة  مــع  المشــكلة،  حــدوث  قبــل  موجــودة 
إىل  المحتــوى  أنــواع  مــن  العديــد  إضافــة  عــى 
الأســئلة مثــل )نــص، صــورة وصــوت(، وإنشــاء 
عــى  بالعتمــاد  عشــوائياً  المتحانــات  نمــاذج 
عــدة معايــري وخصائــص للســؤال مثــل: النــوع، 
ومســتوى الصعوبــة، والموضــوع، والعامــة، ونــوع 
إىل  ضافــة  بالإ -رقــم(،  )نــص  المتوقعــة  الجابــة 
ــة للســؤال،  ــة نموذجي ــة إجاب ضاف إتاحــة المجــال لإ
ــل  ــارات مث ــدة خي ــع ع ــن جلســة المتحــان م وتكوي
ــة  ــئلة، ولغ ــار الأس ــة اختي ــان، وطريق ــت المتح وق

الأســئلة. عــرض  وطريقــة  المتحــان، 

ن  تمكــ�ي ذلــك  ويشــمل  موثوقيتهــا  ن  وتحســ�ي
الجديــدة  لاأنظمــة  الســتجابة  مــن  ن  الممارســ�ي
ي المتابعــة الوثيقــة 

عــداد التقاريــر. وسنســتمر �ن لإ
مجموعــة  لنضــع  الجاريــة  العالميــة  للتطــورات 
عــن  التقاريــر  إعــداد  معايــري  مــن  متماســكة 
الســتدامة، ونحــن مســتعدون للعمــل عــى تعزيــز 
التطــور.« لدعــم  وإرشــاداتنا  وأطرنــا  نــا  معايري

ــائل  ــة مــن المس ــادات مجموع رش ــاول الإ وتتن
بالكفــاءة  الســتعانة  ذلــك  ي 

�ن بمــا  العامــة، 
ي 

ــىن ــكك المه ــة التش ــة، وممارس ــدارات المائم والج
وط الأساســية لعمليــات  ، والــرش ي

والحكــم المهــىن
ــة  ــائل التقني ــن المس ــد م ــى مزي ــاوة ع ــد، ع التأكي
ــاً  ح ــاً �ش ــادات أيض رش ــدم الإ ــداً. وتق ــرش تحدي ك الأ
الســتيعاب  عــى  للمســاعدة  وأمثلــة  إضافيــاً 
ن عمليــات التأكيــد المحــدود  الأفضــل للفــرق بــ�ي

المعقــول. التأكيــد  وعمليــات 
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ي 
�ن ن  عامــ�ي عــن  تزيــد  لمــدة  النصــاري  بثينــة  د.  عكفــت 

القتصاديــة  ات  المــؤرسش ي 
�ن لكتــاب مرجعــي  لهــذا  العــداد 

ــور  ــرة تتمح ــت الفك ــر وكان ــة قط ــة لدول ــة والمجتمعي والمالي
ــراغ،  ــن ف ــأت م ــم ي ــة ل ــات متقدم ــر لتصنيف ــول قط ان حص
فذلــك ببســاطة يعكــس قــوة الدولــة وقــوة مــن يقفــون خلــف 
كل هــذه النجــازات، وتعتقــد دكتــورة بثينــة النصــاري وهــي 
يــة أن بعضــا مــن أســباب التحرشــات  ي التنميــة الب�ش

ة �ن الخبــ�ي
ة  الئخــ�ي العــ�ش  الســنوات  خــال  قطــر  بدولــة  قليميــة  الإ
ي بعــض منــه ال هــذا التقــدم المضطــرد والمتســارع 

يعــود �ن
يــة والقتصاديــة ات التنميــة الب�ش ي مــؤرسش

�ن

ي نحــو ٥٠ 
ــة قطــر �ن مــن الافــت للنطــر ان دول

ي هــذا الكتــاب تحتــل 
ا تــم رصدهــا �ن مــؤ�ش

والمراتــب  عربيــا  الوىل  العــرش  المراتــب 
ن الأوىل عالميــا، بــل إن دولــة قطــر  الخمســ�ي
مــن  أكــرش  ي 

�ن عربيــا  الأوىل  المرتبــة  احتلــت 
التنميــة  مــؤ�ش  ومنهــا  مهمــا  ا  مــؤ�ش ن  ثاثــ�ي

المتحــدة  الأمــم  تصــدره  الــذي  يــة  البرش
ــاب تعطــي  إن قــراءة أو تصفــح هــذا الكت
ي 

انطباعــا بقــوة دولــة قطــر، هــذه الدولــة الــىت
ســمو  تــوىل  مــع  الحقيقيــة  نهضتهــا  بــدآت 
ي 

الأمــري الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــا�ن
ــام ١٩٩٥  ــم ع ــد الحك لمقالي

بــن  حمــد  الشــيخ  ســمو  فعــل  فمــاذا 
اىل  الدولــة  تصــل  حــىت  ي 

ثــا�ن آل  خليفــة 
اقتصاديــة  نهضــة  مــن  اليــه  وصلــت  مــا 
ــة مــن  ــه ببســاطة حــرر الدول ــة ؟ إن والجتماعي
ن  القوانــ�ي مــن  ووضــع  وقراطيــة  البري القيــود 
الأعمــال  بيئــة  مــن  حســن  مــا  جــراءات  والإ
والأهــم مــن ذلــك كلــه أطلــق طاقــات الشــعب 

مواطنيــه  نفــوس  ي 
�ن الأمــل  وبــث 

كدولــة  القمــة  عــى  قطــر  بــع  ترت الآن 
شــفافة تحــارب الفســاد وتتيــح فرصــا متســاوية 
وتحمــي  التنافســية  وتشــجع  الشــباب  أمــام 
الحقــوق  م  وتحــرت القتصاديــة  الحريــات 

تســهيل  عــى  وتعمــل  للنســاء  القتصاديــة 
البنيــة  بنــاء  ي 

�ن الزمــن  وتســابق  الأعمــال 
ي 

ــية �ن ــتويات قياس ــى مس ــظ ع ــة وتحاف التحتي
والتعليــم  الصحــة  خدمــات  تقديــم 

ي 
ــة �ن ــهادات موثق ــازات بش ــذه النج كل ه

ات صــادرة  الدوليــة وهــي مــؤ�ش ات  المــؤ�ش
ــة  ــة والموثوقي ــع بالمصداقي عــن منظمــات تتمت
ي عملــت د. بثينــة 

وهــي الشــهادات الــىت
ــا  ن لرصده ــ�ي ــدى عام حســن الأنصــاري عــى م
أن  مفادهــا  حقيقــة  اىل  لتنتهــي  وتحليلهــا 
القتصاديــة  المجــالت  ي 

�ن قطــر  دولــة  قــوة 
اثنــان يتجــادل حولــه  أمــر ل  والجتماعيــة 

حقيقة ال جدال عليها 
بقلم: بابكر عثمان 
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أصدر نافذة اإلحصاءات االقتصادية .. التخطيط واإلحصاء :

171 مليار ريال اإليرادات 
الحكومية في 2020

والإحصــاء،  التخطيــط  جهــاز  بيانــات  أظهــرت 
 171 نحــو  بلغــت  الحكوميــة  يــرادات  الإ أن 
بلــغ  2020،، كمــا  مليــار ريــال خــال عــام 
ريــال.  مليــار   182 نحــو  الحكومــي  نفــاق  الإ
 » ن والثاثــ�ي »الخامــس  العــدد  بيانــات  وتشــري 
مــن المنشــور الفصــىي »نافــذة عــى الإحصــاءات 
ــذي أصــدره جهــاز  ــة قطــر » ال ــة لدول القتصادي
يــرادات  التخطيــط والإحصــاء، أمــس، أن قيمــة الإ
ي الربــع الخــري مــن 

ــة ارتفعــت �ن الحكوميــة للدول
ــل  ــال، مقاب ــار ري ي اىل 39.4 ملي

ــا�ن العــام الم
ة  نحــو 38.9 مليــار ريــال خــال نفــس الفــرت
بلغــت قيمــة  بينمــا  لــه،  الســابق  العــام  مــن 
ــام  ــن الع ــع م ــع الراب ي الرب

ــي �ن ــاق الحكوم نف الإ
ي نحــو 46.5 مليــار ريــال.

المــا�ن
ــت  ــد ارتفع ــة، فق ة الفصلي ــرش ــب الن وبحس
ــال  ــار ري ــة إىل 660 ملي ــوك التجاري ــع البن ودائ
ــو 640  ــة بنح ، مقارن ي

ــا�ن ــام الم ــة الع ي نهاي
�ن

ــه، وزادت  ــابق ل ــام الس ــال الع ــال خ ــار ري ملي
 1053 إىل  البنــوك  مــن  الممنوحــة  القــروض 
لتســجل   ،  2020 عــام  بنهايــة  ريــال  مليــار 
 %10 90 مليــار ريــال وبنســبة  زيــادة قدرهــا 

عــن عــام 2019.
والــذي  للســلع  التجــاري  ان  ن المــري وحقــق 
الصــادرات  إجمــاىلي  ن  بــ�ي الفــرق  ي 

�ن يتمثــل 
وإجمــاىلي الــواردات فائضــاً مقــداره 24.7 مليــار 
 2020 ريــال خــال الربــع الرابــع مــن عــام 
بانخفــاض قــدره 13.7 مليــار ريــال أي %35.7 
الســابق  العــام  مــن  المماثــل  بالربــع  مقارنــة 

.2019
ة الفصليــة لجهــاز التخطيــط  وبحســب النــرش
ي صــدرت أمــس فقــد بلــغ إجمــاىلي 

والإحصــاء الــىت
ــادرات  ــمل الص ــة ) تش ــادرات القطري ــة الص قيم
 ) التصديــر  وإعــادة  المحــىي  المنشــأ  ذات 

الرابــع مــن  الربــع  49.1 مليــار ريــال خــال 
مليــار   16.7 قــدره  بانخفــاض   2020 عــام 
ــام  ــن ع ــع م ــع الراب ــة بالرب ــال 25.4% مقارن ري

.2019
الــواردات  ان  اىل  ة  النــرش واشــارت 
ــام  ــن ع ــع م ــع الراب ــال الرب ــت خ ــلعية بلغ الس
2020 مــا قيمتــه 24.4 مليــار ريــال قطــري 
بانخفــاض قــدره 3.0 مليــار ريــال قطــري اي 
المماثــل  بالربــع  مقارنــة   %.10.9 نســبته  مــا 
مــن عــام 2019. حيــث انخفضــت مجموعــة 
»« مصنوعــات متنوعــة » إىل 4.3 مليــار ريــال 
24.0%, مجموعــة »«الآلت  بانخفــاض نســبته 
إىل  لتصــل  النقــل««  ومعــدات  والماكينــات 
 ,%7.6 نســبته  بانخفــاض  ريــال  مليــار   10.1
ــاكل باســتثناء  ــري الصالحــة ل ــواد الخــام غ و الم
ــري  ــال قط ــار ري ــل إىل 0.6 ملي ــود«« لتص الوق
ــود  ــة »«الوق ــبته 53.0%, مجموع ــاض نس بانخف
ي ومــواد التشــحيم والمــواد المشــابهة«« 

المعــد�ن
ــاض  ــري بانخف ــال قط ــار ري ــل إىل 0.2 ملي لتص

.%45.9 نســبته 

0.1 % انخفاًضا في “
أسعار المستهلك 

في 3 أشهر

382 مليار ريال “
مساهمة القطاع
غير النفطي في 

الناتج المحلي
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والإحصــاء  التخطيــط  جهــاز  أصــدر  وقــد 
المنشــور  مــن  ن  والثاثــ�ي الخامــس  العــدد 
ــة  ــاءات القتصادي ــى الإحص ــذة ع ــىي »ناف الفص
لســنة  الرابــع  الربــع  ويمثــل  قطــر«  لدولــة 
العــدد.  لهــذا  المرجعــي  الفصــل   2020
أحــدث  تجميــع  يتــم  المنشــور  هــذا  ي 

�ن
ــة  ــرة والمتعلق ــكىي المتوف ــاد ال ات القتص ــؤ�ش م
ــة  ــة العام ــة والأســعار والمالي بالحســابات القومي

واحــد. تقريــر  ي 
�ن المدفوعــات  ان  ن ومــري

ي 
و�ن ومفيــد  عمــىي  التقريــر  هــذا  يعتــرب 

مختلــف  مســاعدة  اىل  ويهــدف  اليــد  متنــاول 
صانعــوا  وخاصــة  البيانــات  مســتخدمي 

. القــرارات  ومتخــذي  السياســات 
ة الفصليــة لجهــاز التخطيــط  وتتضمــن النــرش
3 أجــزاء، حيــث يقــدم الجــزء الأول مقارنــة لأداء 
اقتصــاد دولــة قطــر مــع اقتصــادات الأقاليــم 
ات هــي: مــؤ�ش  ــة مــؤ�ش ــث ثاث الأخــرى مــن حي
جمــاىلي  ــج المحــىي الإ معــدل النمــو الســنوي للنات
لمــؤ�ش  الســنوي  التغــري  ومعــدل  الحقيقــي، 
الحســاب  ان  ن مــري ومــؤ�ش  المســتهلك  أســعار 
جمــاىلي  الجــاري كنســبة مــن الناتــج المحــىي الإ
وســنوية  ربعيــة  بيانــات  عــى ساســل  عــاوة 

ــاً. اً اقتصادي ــؤ�ش ن م ــ�ي ــواىلي ثاث لح
لجهــاز  الفصليّــة  النــرة  بيانــات  أظهــرت 
التخطيــط واإلحصــاء أن مــؤرش أســعار املُســتهلك 
انخفاًضــا  ســّجل   2020 الرابــع  الفصــل  خــال 
يبلــغ 0.1% ُمقارنــة بالفصــل الســابق، وانخفاًضــا 
ــه مــن عــام  ــل ل ــة بالفصــل املُقاب ــدره 2.9% ُمقارن ق

.2019
»املابــس  مجموعــة  أن  النــرة  وأوضحــت 
واألحذيــة« انخفضــت بنســبة 2.0%، تليهــا مجموعــة 
ــود  ــواع الوق ــاز وأن ــاء والغ ــاء والكهرب ــكن وامل »الس
»األثــاث  ومجموعــة   ،%1.2 بنســبة  األخــرى« 
ومجموعــة   ،%0.6 بنســبة  املنزليــة«  واألجهــزة 
 ،%0.3 بنســبة  األخــرى«  والخدمــات  »الســلع 
 .%0.1 ومجموعــة »الغــذاء واملروبــات« بنســبة 
أمــا االرتفاعــات فقــد حدثــت يف مجموعــة »التســلية 
والثقافــة« بنســبة 2.2%، تليهــا مجموعــة »التعليــم« 

ــة »الصحــة« بنســبة %1.0،  بنســبة 1.6%، ومجموع
 ،%0.6 بنســبة  والفنــادق«  »املطاعــم  ومجموعــة 
ومجموعــة »االتصــاالت« بنســبة 0.1%، وبالنســبة 
ــي »التبــغ«، و»النقــل« مل يحــدث فيهــا أي  ملجموعتَ

ــر. تغي
الســنوي  التغيــر  نســبة  يف  االنخفــاض  أمــا 
يف مــؤرش أســعار املُســتهلك البالــغ قدرهــا %2.9 
فإنهــا تعــزى إىل صــايف تأثــر االنخفــاض يف بعــض 
أخــرى.  مجموعــات  يف  والزيــادة  املجموعــات 
املجموعــة التــي كانــت أكــر انخفاًضــا هــي »التســلية 
والثقافــة« حيــث انخفضــت األســعار بنســبة %20.6، 
مجموعــة  فهــي  ارتفاًعــا،  األكــر  املجموعــة  أمــا 
»التبــغ« حيــث ارتفعــت أســعارها بنســبة %8.4.
لجهــاز  الفصليــة  النــرة  بيانــات  أوضحــت 
املحــيل  الناتــج  إجــايل  أن  واإلحصــاء  التخطيــط 
باألســعار الجاريــة بلــغ نحــو 534 مليــار ريــال خــال 
الربــع  يف  املحــيل  الناتــج  وارتفــع   ،2020 عــام 
الرابــع مــن العــام املــايض بنســبة 8% ُمقارنــة بالربــع 

ــال. ــار ري ــل إىل 137 ملي ــه ليص ــابق ل الس
ــرات  ــت تقدي ــة بلغ ــات الفصليّ ــب البيان وبحس
الناتــج املحــيل اإلجــايل لدولــة قطــر نحــو 650 
ــام 2020،  ــال ع ــة خ ــعار الثابت ــال باألس ــار ري ملي
بالعــام  ُمقارنــة   %1.7 قــدره  طفيــف  بانخفــاض 
ــيل  ــج املح ــات أن النات ــرت البيان ــه، وأظه ــابق ل الس
خــال الربــع األخــر مــن العــام املــايض حافــظ عــى 
ــل إىل 163  ــه ليص ــابق ل ــام الس ــتوى الع ــس مس نف
ــري  ــاد القط ــد أن االقتص ــا يُؤك ــو م ــال، وه ــار ري ملي
ــم  ــز رغ ــه املتميّ ــى أدائ ــظ ع ــو ويُحاف ــل النم يُواص

ــة. ــة العاملي ــاع االقتصادي األوض
القيمــة  أن  إىل  الفصليــة  البيانــات  وتشــر 
ــام  ــر الع ــة واملحاج ــر التعديني ــطة غ ــة لألنش املُضاف

16.2 % ارتفاًعا “
في أسعار المنتج 

الصناعي

املــايض بلغــت نحــو 382 مليــار ريــال باألســعار 
الجاريــة، كــا بلغــت تقديــرات القيمــة املُضافــة 
ــه 400  ــا مجموع ــذا القطــاع م ــة له باألســعار الثابت
ــى  ــي ع ــر النفط ــاع غ ــتحوذ القط ــال، ليس ــار ري ملي

أكــر مــن 61% مــن إجــايل الناتــج املحــيل.
مــن ناحيــة أخــرى، بلغــت القيمــة املُضافــة 
ــو 151  ــايض نح ــام امل ــال الع ــن خ ــاع التعدي لقط
مليــار ريــال باألســعار الجاريــة، كــا بلغــت تقديــرات 
القيمــة املُضافــة لقطــاع التعديــن واســتغال املعــادن 

ــال. ــار ري ــو 249 ملي ــة نح ــعار الثابت باألس
ــة  ــي للدول ــج الصناع ــعار املُنت ــؤرش أس ســّجل م
ــا قــدره %16.2  خــال الربــع الرابــع 2020 ارتفاًع
خــال الربــع األخــر مــن العــام الحــايل، ُمقارنــة مــع 
الربــع الثالــث 2020، وانخفاًضــا قــدره %23.6 
ُمقارنــة بالفصــل املُاثــل لــه مــن العــام الســابق 

.2019

املُنتــج  أســعار  ارتفــاع  إىل  النــرة  وأشــارت 
ــاز  ــام والغ ــط الخ ــعار النف ــاع يف أس ــي لارتف الصناع
الطبيعــي بنســبة 20.9%، وُمنتجــات تكريــر البــرول 
بنســبة 11.9%، وصناعــة املعــادن األساســية بنســبة 
11.1%، واملــواد الكيميائيــة األساســية بنســبة %4.2، 
ــر  ــه بنســبة 2.4%، والعصائ ــورق وُمنتجات وأســعار ال
ــتيك  ــاط والباس ــن املط ــات م ــبة 0.7%، وُمنتج بنس
بنســبة  األلبــان  0.3%، وأســعار منتجــات  بنســبة 
ــا  ــات بنســبة 0.2%، بين ــات واملروب 0.3% واملُرطّب
واملُنتجــات  اإلســمنت  أســعار  يف  االنخفــاض  كان 
غــر املعدنيــة األخــرى بنســبة 5.9%، واملنتجــات 
 ،%3.6 بنســبة  واألليــاف  األخــرى  الكيميائيــة 
بنســبة  املطحونــة  الحبــوب  ُمنتجــات  ومجموعــة 

0.8%، والحجــر والطــني والحــى بنســبة %0.7.
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تحت المجهر

الجهة المانحة

األهداف 
التدريبية

 CAMS أهمية شهادة

شهادة أخصائي معتمد في 
مكافحة غسل األموال

)Certified Anti-Money Laundering Specialist –  CAMS( 

مكافحــة  ي 
�ن معتمــد  ي 

أخصــا�أ شــهادة 
 Certified Anti-Money( الأمــوال  غســل 
هــي   )Laundering Specialist – CAMS
ي مجــال مكافحــة 

ــة �ن ــة دولي أعــى شــهادة مهني
ــاب.  ره ــة الإ ــوال ومكافح ــل الأم ــات غس عملي
ن  للمهنيــ�ي حاســًما  أساســًيا  عنــًرا  وتعتــرب 
ي 

�ن ومربحــة  ناجحــة  مهنــة  عــن  ن  الباحثــ�ي
رهــاب؛  الأمــوال وتمويــل الإ مكافحــة غســل 
المتخصــص  صفــة  لحامليهــا  تُعطــي  حيــث 
الُملــم بكافــة جوانــب مكافحــة غســل الأمــوال، 
ــة  ــات الازم اتيجيات والممارس ــرت ــزوده بالس وت
غســل  لمكافحــة  الدوليــة  بالمعايــري  للوفــاء 
رهــاب، وتوفــر لــه الأدوات  الأمــوال وتمويــل الإ
المهنيــة،  اتــه  الازمــة لتطويــر مهاراتــه وخرب
مــن  واســعة  مجموعــة  ي 

�ن للعمــل  وتؤهلــه 
ــاج إىل  ي تحت

ــىت ــة المختلفــة ال القطاعــات المهني

ي 
�ن للوظيفــة   CAMS شــهادة  أهميــة  تكمــن 

الشــهادة  هــذه  تقدمهــا  ي 
الــىت النوعيــة  ضافــة  الإ

ي أو الوظيفــي، حيــث 
ي القطــاع المهــىن

لحاملهــا �ن
ي 

�ن للدخــول  الأبــواب  مــن  العديــد  أمامــه  تفتــح 
ــوال  ــل الأم ــة غس ــة بمكافح ــال المتعقل ــة الأعم بيئ
والتصــدي لعمليــات الحتيــال المــاىلي مــن خــال 
ات  مــا يمتلكــه حاملهــا مــن مؤهــات معرفيــة وخــرب
مــن  للحــد  الواقــع  أرض  عــى  تطبيقهــا  يمكــن 
ــات،  ــراد والجماع ــوال عــى الأف ات غســل الأم ــري تأث
ــة  ــهادة المزاول ــة ش ــهادة CAMS بمثاب ي ش

ــأ�ت ــا ت كم
لمهنــة مكافحــة غســل الأمــوال دون الحاجــة إىل 
وجــود تعليــم متخصــص محــدد أو درجــة أكاديميــة 
ــهادة  ــذه الش ــزز ه ــك تع ــة إىل ذل ضاف ــة، بالإ معّين
ن  ن الماليــ�ي ات وقــدرات المراجعيــ�ي المهنيــة مــن خــرب
أثنــاء  ي 

�ن الأمــوال  غســل  ومكافحــة  كشــف  ي 
�ن

ــبية  ــة أو المحاس ــة المالي ــة المراجع ــم لمهن مزاولته
وقضايــا  الماليــة  للجرائــم  التصــدي  أجــل  مــن 
الكفــاءة  القصــوى مــن  بالدرجــة  الأمــوال  غســل 

العاليــة.]٦[ والمهنيــة 

ــات  ــارف، والجه ــل المص ام” مث ن ــرت ــئوىلي ال “مس
الرقابيــة الحكوميــة وجهــات إنفــاذ القانــون، 

الماليــة. وغــري  الماليــة  والمؤسســات 
هــذا  تصميــم  تــم  هنــا،   مــن  و 
الحصــول  ي 

�ن ن  الراغبــ�ي لمســاعدة  نامــج  الرب
ــة  ــن جمعي ــة م ــهادة الممنوح ــذه الش ــى ه ع
غســيل  مكافحــة  ي 

�ن المعتمديــن  ن  الأخصائيــ�ي
المتحــدة  بالوليــات   )ACAMS®( الأمــوال 
العديــد  للــدارس  الأمريكيــة، بحيــث يقــدم 
مــن أســئلة الختيــار مــن متعــدد ودراســات 
ي 

ــىت ــات ال ــح والماحظ ــض النصائ ــة وبع الحال
ــان  ــى إتق ــاعده ع ــار وتس ي الختب

ــاعده �ن ستس
ــات  ــه للموضوع ــدى فهم ــاس م ــه وقي ــا درس م
شــهادة  لختبــار  اســتعداده  وتضمــن 
 ، غســيل  مكافحــة  ي 

�ن معتمــد  اختصــا�ي 
بنجــاح. الختبــار  واجتيازهــذا 

ي مكافحــة غســل الأمــوال” 
ي المعتمــد �ن

تــم تصميــم برنامــج مراجعــة الشــهادة المهنيــة “الأخصــا�أ
الممنوحــة مــن جمعيــة  الشــهادة  الحصــول عــى هــذه  ي 

ن �ن الراغبــ�ي ن  للمهنيــ�ي أســاسي  )CAMS( بشــكل 
ــذ  ــزز ه ــة. يع ــدة الأمريكي ــات المتح ــوال )ACAMS( بالولي ــيل الأم ــة غس ي مكافح

ــن �ن ن المعتمدي ــ�ي الأخصائي
ي التعامــل مــع التحديــات الخاصــة 

اتيجي تطــور المســار الوظيفــي عــن طريــق تعزيــز الثقــة �ن نامــج الســرت الرب
ــوال. ــل الأم ــة غس ــال مكافح بمج
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الموضوعات التدريبية 
المحاور العلمية التي سيتم دراستها

للبرنامج 
التدريبي

منهج المراجعة 
تتم فيه الدراسة 
على أربع وحدات

الفئات المعنية بحضور 
هذا البرنامج التدريبي

منهجية التدريبمواصفات االختبار

شروط االشتراك 
والتسجيل في هذا 

البرنامج التدريبي

ن  لقــد تــم تصميــم برنامــج المراجعــة بهــدف تمكــ�ي
ن مــن التعــرف عــى: المشــارك�ي

مفهوم غســل الأموال. «
فّعــال  « نظــام  لضمــان  الازمــة  الهيكليــة 

الأمــوال. غســل  لمكافحــة 
المؤسســات  « عــى  ن  يتعــ�ي ي 

الــىت التدابــري 
الماليــة  غــري  والمهــن  والأعمــال  الماليــة 

الأمــوال. غســل  لمنــع  اتخاذهــا 
بــاغ عــن العمليــات المشــتبه فيهــا  « أليــات الإ

ام. ن واللــرت
الســلطات المختصــة وصاحياتها ومواردها «

ن  ــري ي المتم ــىب ــج التدري نام ــذا الرب ي ه
ــة �ن ــم الدراس تت

مــن  المعتمــد  العلمــي  المحتــوى  باســتخدام 
ي مكافحــة غســيل 

ن المعتمديــن �ن جمعيــة الأخصائيــ�ي
ات  التغيــري لأحــدث  وفقــاً   )ACAMS®( الأمــوال 
ي 

ن المعتمديــن �ن ي تدخلهــا جمعيــة الأخصائيــ�ي
الــىت

مكافحــة غســيل الأمــوال عــى الشــهادة.

عــرب  اختبــار  هــو  المهنيــة  الشــهادة  اختبــار 
ــن  ــار م ــؤال اختي ــن 120 س ــون م ــت يتك ن نرت الإ
ــكل  ــا بش ــى 75 منه ــة ع جاب ن الإ ــ�ي ــدد، يتع متع

الختبــار. لجتيــاز  صحيــح 
ســاعات   3 هــو  لاختبــار  المحــدد  الوقــت 

. ونصــف

ــج  نام ي الرب
ــجيل �ن ــة للتس اطات خاص ــرت ــد اش ل توج

غســيل  مكافحــة  شــهادة  لجتيــاز  ي  التحضــري
.ACAMS الأمــوال 

ي اعتمــادا عــى المنهجيــات  نامــج التدريــىب يتــم تقديــم الرب
التاليــة:

ة يلقيها المدرب « محــا�ن
تقديمي « عرض 
أدوار « تمثيل 
حالت عمليــة وتطبيقية «
طريقة الســيناريو «
ي «

الذهىن العصف 

مخاطر وطرق غســل الأموال «
المعايــري الدولية لمكافحة غســل الأموال «
برامج مكافحة غســل الأموال «
إجراء ودعم عمليــة التحقيق «

» )CAMS( عداد لمتحان ي الإ
المهنيــون الراغبــون �ن

ي مجال مكافحة غســل الأموال «
المهنيــون العاملــون �ن

ي البنوك والمؤسســات المالية «
ن �ن ن العامل�ي كافــة الموظفــ�ي

ام « ن موظفــو ومديرو اللرت
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، ســتقدم  ن أعمــال المؤتمــر، الــذي يســتمر يومــ�ي
رؤى عمليــة مفيــدة قــد تُمكــن البنــوك المركزيــة 
آمنــة  اقتصــادات  لضمــان  قراراتهــا  اتخــاذ  مــن 

ي الســنوات المقبلــة.
وســليمة وأكــرش مرونــة �ن

للتمويــل  قطــر  مركــز  أن  بالذكــر  جديــر 
ــام 2019،  ــذي تأســس ع ــة، ال ــة العالمي ف والصري
البنــوك  لدراســة  مخصًصــا  أبحــاث  مركــز  يعــد 
البيئــة  ي 

�ن تواجههــا  ي 
الــىت والتحديــات  المركزيــة 

ــة، وهــو يهــدف إىل إجــراء أبحــاث متطــّورة  العالمي
ــة  ــوك المركزي ــع سياســة البن ــع مجــالت صن ي جمي

�ن
ــاىلي  ــتقرار الم ــة إىل الس ــة النقدي ــن السياس ــدًءا م ب

لتنظيــم. وا

آل  ســعود  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ســعادة  أكــد 
ــوك  ــزي أن البن ــر المرك ــرف قط ــظ م ، محاف ي

ــا�ن ث
قــد  ظروًفــا  حالًيــا  تواجــه  العالــم  ي 

�ن المركزيــة 
جــّراء  الآن،  حــىت  تاريخهــا  ي 

�ن الأصعــب  تكــون 
ــا إىل  ــد-19«، لفًت ــا »كوفي ــة كورون ــات جائح تداعي
أنــه بعــد مــرور أكــرش مــن عــام عــى انتشــار الوبــاء، 
تبــدو آفــاق النمــو العالمــي مــرة أخــرى غــري مؤكــدة 
رغــم ظهــور بعــض بــوادر العــاج والتطعيــم منــذ 

ــام. ــة الع بداي
وقــال ســعادة محافــظ مــرف قطــر المركــزي، 
أمــام المؤتمــر الســنوي الفتتاحــي لمركــز قطــر 
كينجــز  كليــة  ي 

-�ن العالميــة  فــة  والصري للتمويــل 

ة لصنــدوق  لاأعمــال بلنــدن: »إن التوقعــات الأخــري
ــو ليصــل إىل  ــدوىلي تشــري إىل انتعــاش النم ــد ال النق
ي العتبــار الجهــود 

ي عــام 2021 مــع الأخــذ �ن
6% �ن

ــم«،  ــم والدع ــراءات التطعي ــأن إج ــة بش المتواصل
تتخذهــا مختلــف  ي 

الــىت جــراءات  الإ أن  إىل  ًا  مشــري
الجهــات، ســواء كانــت جهــات تنظيميــة أو صانعــي 
ــري  ــا تأث ــن أن يكــون له ، يمك ن ــ�ي سياســات أو أكاديمي
ــة. ــر نظــام مــاىلي مســتقر وأكــرش مرون ي تطوي

ــري �ن كب
الريــح  التفاعــل  أن  ســعادته  وأوضــح 
ي تواجههــا البنــوك 

ــىت ــات ال ــوح بشــأن التحدي والمفت
ي عالــم اليــوم، 

المركزيــة يكتســب أهميــة قصــوى �ن
ي ســتتم خــال 

ًا أن الأفــكار والمناقشــات الــىت ُمعتــرب

خالل افتتاح مؤتمر مركز قطر 
للتمويل والصيرفة العالمية

محافظ المركزي : تطوير نظام مالي مستقر

البنوك المركزية تواجه ظروًفا صعبة

الدوليــة  المحاســبة  معايــري  مجلــس  أصــدر 
عــى  العــام  للتعليــق  حــة  مقرت تعديــاٍت 
ات  ــر التغــري ــار المحاســبة الــدوىلي 21 » أث معي

.« ي  الأجنــىب الــرف  أســعار  ي 
�ن

حــة إىل مســاعدة  وتهــدف التعديــات المقرت
كات عــى تحديــد مــا إذا كان مــن الممكــن  الــرش
وطريقــة  أخــرى،  بعملــة  مــا  عملــة  تبــادل 
ي حــال عــدم 

ي ينبغــي تطبيقهــا �ن
المحاســبة الــىت

إمكانيــة تبــادل العملــة.
 21 الــدوىلي  المحاســبة  معيــار  ويوضــح 
كــة  الرش تســتخدمه  الــذي  الــرف  ســعر 

عندمــا تعــد التقاريــر عــن المعامــات بالعملــة 
ي 

الأجنبيــة أو عــن نتائــج عملياتهــا الأجنبيــة الــىت
تتــم بعملــة مختلفــة، إل أن المعيــار ل يوضــح 
ي حــال 

ســعر الــرف الــذي ينبغــي اســتخدامه �ن
كــة  عــدم وجــود ســعر �ف معلــن يمكــن للرش
ي ل يمكــن فيهــا 

اســتخدامه - مثــل الحــالت الــىت
ــة. ــة أجنبي ــا إىل عمل ــة م ــل عمل تحوي

حهــا  اقرت ي 
الــىت التعديــات  وستســاعد 

ــدوىلي 21  ــبة ال ــار المحاس ــى معي ــس ع المجل
هــذه  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  عــى  كات  الــرش
تنطبــق عليهــا وعــى تحــدد طريقــة  الحالــة 

مجلس معايير المحاسبة الدولية يقترح تعديالت 
توضح المحاسبة في حال عدم وجود سعر صرف أجنبي

حــال  ي 
�ن تطبيقهــا  ينبغــي  ي 

الــىت المحاســبة 
ذلــك. حــدوث 

حــة مــن فائــدة  وتُحّســن التعديــات المقرت
مــن  للمســتثمرين  تُقــدم  ي 

الــىت المعلومــات 
ــد  ــق لتحدي ــج متس ــود منه اط وج ــرت ــال اش خ
فيمــا إذا كانــت عملــة مــا قابلــة للتبــادل بعملــة 
ــاعد  ــاً، وستس ــك ممكن ــن ذل ــم يك ــرى، أو ل أخ
ــذي  ــرف ال ــد ســعر ال ــى تحدي ــات ع التعدي
ي ســتقدم 

فصاحــات الــىت ينبغــي اســتخدامه والإ
ــأن. ــذا الش به
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على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا للعام الـ 13 على التوالي

قطر األولى في مؤشر السالم العالمي
ــًدا عــى  ــا جدي ًا عالمًي ن ــة قطــر تمــري حققــت دول
ــا  ــام 2021 وفًق ــة لع ــة الأمني ــتوى الحال مس
لمــؤ�ش الســام العالمــي وذلــك بحصولهــا عــى 
ق الأوســط  المركــز الأول عــى مســتوى الــرش
انتشــاًرا  الأقــل  باعتبارهــا  إفريقيــا  وشــمال 
ــن  ي ــع والعرش ــز التاس ــة والمرك ــدل الجريم لُمع
ــة  ن 163 دول ــ�ي ــن ب ــه م ي المــؤ�ش ذات

ــا �ن عالمًي
شــملها التقريــر لتصبــح ضمــن الــدول الأوائــل 
ــث انتشــار  ــا والأقــل مــن حي ــا وأمانً ــرش أمًن ك الأ

ــم. ــتوى العال ــى مس ــة ع ــدل الجريم ُمع
الصــادر  للتقريــر  وفًقــا  ذلــك  جــاء 
اليا  أســرت ي 

�ن والســام  القتصــاد  معهــد  عــن 
ات  مــؤ�ش يقيــس  الــذي  ي 

المــا�ن الخميــس 
الســام باســتخدام ثاثــة معايــري رئيســية هــي 
ي المجتمــع ومســتوى 

مســتوى الأمــن والأمــان �ن
ّود  ن الــرت ودرجــة  والعالمــي  المحــىي  الــراع 

بالقــوة العســكرية لتحافــظ بذلــك عــى المركــز 
ــمال  ــط وش ق الأوس ــرش ــتوى ال ــى مس الأول ع
التــواىلي  عــى  عــرش  الثالــث  للعــام  إفريقيــا 
منــذ )2009 وحــىت 2021(، كمــا احتلــت 
مراكــز متقدمــة عــى المســتوى العالمــي خــال 
ــم  ــدلت تقيي ــا مع ــك بإحرازه ة وذل ــرت ذات الف
ــدول  ــن ال ــد م ــى العدي ــا ع ــت به ــة تفوق عالي

المتقدمــة.
مــن  مجموعــة  دولــة  كل  تمنــح  حيــث 
الدرجــات وتكــون الدولــة أقــل انتشــاًرا لمعــدل 
ــا كلمــا حصلــت عــى عــدد  الجريمــة وأكــرش أمًن
جــاء  الدرجــات  زادت  وكلمــا  أقــل،  درجــات 
ــا مــن حيــث انتشــار الجريمــة  التصنيــف مرتفًع
 )1.605( عــى  قطــر  دولــة  وقــد حصلــت 
ات الأمنيــة  ي عــدد مــن المــؤ�ش

درجــة متفوقــة �ن
مثــل  العــام  هــذا  التقريــر  تضمنهــا  ي 

الــىت

ــاط  ــدل النش ــع ومع ــة بالمجتم ــدل الجريم مع
والأمــن  والســامة  القتــل  وجرائــم  ي  رهــا�ب الإ

المنظمــة. الداخليــة  والراعــات 
ــام  ــول الس ــره ح ــد تقاري ــدر المعه ويص
ســنويًا  العالــم  دول  ي 

�ن الجريمــة  ومعــدل 
ي الــدول 

ي تقــع �ن
ويقيــس المــؤ�ش الجرائــم الــىت

ي الوصــول 
ويتخــذ التقريــر عــدة اعتبــارات �ن

المعلومــات  جمــع  حيــث  مــن  نتائجــه  إىل 
واســتطاعات الــرأي والقيــام بمجموعــة مــن 
بتحليــل  القيــام  يليهــا  البحثيــة  جــراءات  الإ
جــراءات والوصــول إىل  المعلومــات والإ تلــك 
وفًقــا  درجــات  الــدول  إعطــاء  ثــم  النتائــج 

القياســات. لتلــك 
وذكــر تقريــر مــؤ�ش الســام بــأن قطــر 
ــتقرار  ــن والس ــن الأم ــاٍل م ــتوى ع ــع بمس تتمت

الجريمــة. وانخفــاض معــدلت 

قطر ُتشارك في اجتماع لألرابوساي
ي الجتمــاع الثامــن عــرش للجنــة 

ي ديــوان الُمحاســبة، �ن
ــًة �ن ــُة قطــر، ممثل شــاركت دول

تنميــة القــدرات المؤّسســية التابعــة للمنظمــة العربيــة لاأجهــزة الُعليــا للرقابــة 
ــو الجــاري، عــرب  ــي 24 و25 ماي ــذي ُعقــد يوَم ــة والمحاســبة الأرابوســاي، ال المالي

. ّ ي
ــر�أ ــال الم ــة التص تقني

ــب  ن للتدري ــري ــز التم ــر مرك ــري، مدي ــا الهاج ــيدُة رن ــاع، الس ي الجتم
ــَة �ن ــل الدول مّث

بــإدارة  دوىلي  تعــاون  اختصــا�ي  المهنــدي  مبــارك  نجــاء  والســيدة  والتطويــر، 
. التعــاون الــدوىلي
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]1[ المحاســبه : علــم إنتــاج المعلومــات الكميــة 
ــا إىل الأطــراف ذات  ــه بالمنشــأه وتوصليه المتعلق

العاقــة لمســاعدتها عــى اتخــاذ القــرار .
ــدف  ــه ته ــه روتيني ــر : عملي ــاك الدفات ]2[ امس

إىل تســجيل عمليــات المنشــأه الماليــة يوميــا.
ــر  ــاك الدفات ــبة وامس ن المحاس ــ�ي ــرق ب ــد ف   يوج
.. المحاســبه علــم ينشــأ مــن اســس وعمليــات  

ــن . ــر فـ ــاك الدفات ــابيه وامس حس
]3[ المســتخدم الداخــىلي : جميــع المســتويات 
تســخدم  ي 

والــىت المنشــأه  داخــل  داريــه  الإ
العمليــة  ي 

لتســاعدها �ن المحاســبية  المعلومــات 
داريــة واتخــاذ القــرار. الإ

ــاط  ــزاول نش ــه ت ــدة اقتصادي ــأه : وح ]4[ المنش
بهــدف   ) خدميــاً صناعيــا_   _ )تجاريــا  ن  معــ�ي
لديهــا  المتاحــة  للمــوارد  الأمثــل  الســتغال 

أهدافهــا. لتحقيــق 
امــات أو تعهــدات المنشــأه  ن ]5[ الخصــوم : الرت
أو  ســلع  عــى  حصولهــا  مقابــل  الغــري  تجــاه 

خدمــات أو قــروض.
]6[ الئصــول : المــوارد القتصاديــة المملوكــة 
وذات  حســابيا  قياســها  يمكــن  ي 

والــىت للمنشــأة 
للمنشــأة. مســتقبلية  فائــدة 

ي 
امــات الــىت ن ]7[ الخصــوم طويلــة الئجــل : اللرت

ة زمنيــة تزيــد عــن ســنة أو  ي فــرت
يجــب ســدادها �ن

دورة التشــغيل )أيهمــا أطــول(.
امــات  ن الرت  : الئجــل  ه  قصــ�ي الخصــوم   ]8[
دورة  أو  ســنة,  خــال  ســدادها  يجــب  ة  قصــري

أطــول(. )أيهمــا  التشــغيل 
ه  فــرت إىل  النتــاج  بدايــه  مــن  التشــغيل  دورة 

لبيــع. ا
ــول  ــة أو الأص ــة : النقدي ــول المتداول ]9[ الئص
أو  نقديــة  إىل  تحويلهــا  يتوقــع  ي 

الــىت الأخــرى 
دورة  أو  ســنة  خــال  اســتخدامها  أو  بيعهــا 

أطــول(. )أيهمــا  تشــغيلية 
ة  فــرت إىل  النتــاج  بدايــة  مــن  التشــغيل  دورة 

لبيــع. ا

ثقافة محاسبية

ــر  ــف أو تقري ــالي : كش ــز الم ــة المرك ]10[ قائم
ي لحظــة 

يفصــح عــن المركــز المــاىلي للمنشــأه �ن
ــة. ــة معين زمني

ــتحقة  ــات المس ام ن ــة : اللرت ــوق الملكي ]11[ حق
ــا. ــا أو اصحابه عــى المنشــأه تجــاه ماكه

]12[ الئصــول غــ�ي الملموســة : الأصــول أو 
ــادي  ــان م ــود أو كي ــا وج ــس له ي لي

ــىت ــوق ال الحق
ــل )شــهرة  ــة للمنشــأه مث ــا ذو قيم ملمــوس ولكنه

اع(. المحل_بــراءه الخــرت
أو  المباعــة  البضاعــة  ثمــن  يــرادات :  الإ  ]13[

المنشــأه. بواســطة  المقدمــة  الخدمــات 
لتقييــم  تقريــر   : الدخــل  قائمــة   ]14[
يــرادات  الإ مقابلــة  طريــق  عــن  المنشــأة  أداء 
ة حســابية  بالمروفــات المرتبطــة بهــا خــال فــرت

. معينــة
ــات  ــلع والخدم ــة الس ــات : تكلف ]15[ المروف
تزاولهــا  ي 

الــىت الأنشــطة  تنفيــذ  ي 
�ن المســتخدمة 

ــى اليــرادات. المنشــأه للحصــول ع
ي اليــراد المحقــق 

ي الربــح : الزيــادة �ن
]16[ صــا�ن

ه  فــرت خــال  بــه  المرتبطــة  المروفــات  عــن 
معينــه.

]17[ القوائــم الماليــة : هــي عبــارة عــن قائمــة 
الدخــل وقائمــة المركــز المــاىلي وقيمــة التدفقــات 
)مخرجــات  معنيــة  لمنشــأه  المعــدة  النقديــة 

ــة(. ــبه المالي ــام المحاس نظ
اليــراد  ي 

�ن النقــص   : الخســارة  ي 
صــا�ن  ]18[

ــال  ــه خ ــة ب ــات المرتبط ــن المروف ــق ع المحق
ة معينــة. فــرت

فــروع  مــن  فــرع   : التكاليــف  محاســبة   ]19[
النتــاج  تكلفــة  تحديــد  إىل  يســعى  المحاســبة 
وكذلــك مســاعدة إدارة المنشــأه عــى تخطيــط 

النتاجيــة. الأنشــطة  ورقابــة 
ــروع  ــن ف ــرع م ــة : ف ــبه الحكومي ]20[ المحاس
الترفــات  تســجيل  إىل  تهــدف  المحاســبة 
إطــار  ضــوء  ي 

�ن الحكوميــة  للوحــدات  الماليــة 
الماليــة. واللوائــح  النظــام  يحكمــه  محــدد 

فــروع  مــن  فــرع   : الماليــة  المحاســبة   ]21[
المعلومــات  بإنتــاج  يختــص  الــذي  المحاســبة 
إىل  وتوصيلهــا  بالمنشــأة  المتعلقــة  الماليــة 
ــة. ــم مالي ــكل قوائ ي ش

ن �ن ــ�ي ــتخدميها المحتمل مس
مــن  التحقــق  إىل  تهــدف   : المراجعــة   ]22[
دقــة المعلومــات المحاســبية وخاصــة الناتجــة 
ي 

ــىن ــداء رأي ف ــرض اب ــة بغ ــبة المالي ــن المحاس ع
ي 

محايــد عــن مــدى عدالــة القوائــم الماليــة �ن
إظهــار المركــز المــاىلي ونتيجــة الأعمــال.

]23[ التكلفــة التاريخيــة : مبــدأ ينــص عــى 
ــة  ــاس كمي ــى أس ــة ع ــة المالي ــبت المعامل أن تـثـ
ي 

ــتخدمت �ن ي اس
ــىت ــه ال ــة أي التكلف ــود الفعلي النق

ــر اىل  ــه دون النظ ــي علي ــا ه ــل كم ــادل وتظ التب
ي قيمــة تلــك المعاملــة.

اي تغيـــري لحــق يحــدث �ن
تــب عليــه  ه المحاســبية : مبــدأ يرت ]24[ الفــ�ق
ــا  ــة غالب ات دوري ــرت ــأه إىل ف ــاة المنش ــيم حي تقس

ــة. ــنة المالي ــا الس ــق عليه ــنة يط ــون س ــا تك م
بعــدم  المنشــأه  يلــزم  مبــدأ   : الثبــات   ]25[
ــة  ــابية المتبع ــاليب الحس ــد والأس ــري القواع تغيـ

ة أخــرى. ة محاســبية إىل فــرت مــن فــرت
ــر المعلومــات أو  ]26[ المائمــة : يجــب ان ثؤث
ــت  ــذي صمم ــدث ال ــدة للح ــورة مفي ــط بص ترتب
ي اعــدت مــن أجــل 

مــن أجلــه أو النتائــج الــىت
. تحقيقهــا

التقديــر  عــن  البتعــاد   : الموضوعيــة   ]27[
مصــادر  عــى  والســتناد  الشــخ�ي  والحكــم 

المحاســبية. للمعلومــات  حقيقيــة 
ي الدخــل يجــب 

ــد صــا�ن ــة : لتحدي ]28[ المقابل
ي 

ــىت ــع المصاريــف ال ة لجمي ــراد الفــرت ان يحمــل اي
ــراد. ي تحقيــق هــذا الي

ســاهمت �ن
ف  ــرت ــب ان ل تع ــراد : يج اف بالي ــ�ق ]29[ الع

ــه. ــد تحقيق ــجيله ال بع ــراد وتس ــأه بالي المنش
الخســائر  أخــذ   : والحــذر  الحيطــه   ]30[
ــذ  ــدم اخ ــا وع ــل حدوثه ــار قب ــة بالعتب المتوقع
ــا  ــد تحقيقه ــار ال عن ي العتب

ــة �ن ــاح المتوقع الأرب
ــا. فع
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سجل 16.6 مليار ريال في مايو.. التخطيط واإلحصاء:

 24.9 مليار ريال قيمة الصادرات.. و8.3 مليار للواردات

211 % ارتفاع الفائض التجاري

ــو  ــهر ماي ــال ش ــال خ ــار ري ــداره 16.6 ملي ــا مق ــواردات فائًض ــادرات وال ــاىلي الص ن إجم ــ�ي ــرق ب ــل الف ــذي يمث ــلعي، وال ــاري الس ان التج ن ــري ــق الم حق
، مســجًا بذلــك ارتفاًعــا مقــداره 11.3 مليــار ريــال تقريًبــا، أي مــا نســبته 211.4% مقارنــة بالشــهر المماثــل مــن عــام 2020، مــع ارتفــاع  ي

المــا�ن
ــًة مــع شــهر أبريــل عــام 2021. وبحســب بيــان لجهــاز التخطيــط والإحصــاء، أمــس،  ــا أي مــا نســبته 29.9% مقارن ــال تقريًب ــار ري مقــداره 3.8 ملي
ي تشــمل الصــادرات ذات المنشــأ المحــىي وإعــادة التصديــر( 24.9 مليــار ريــال تقريًبــا أي بارتفــاع 

فقــد بلغــت قيمــة إجمــاىلي الصــادرات القطريــة )الــىت
ــل عــام 2021. ــة بشــهر أبري ــو عــام 2020، وبارتفــاع نســبته 18.9% مقارن ــة بشــهر ماي نســبته 87.8% مقارن

قيمــة  ارتفعــت  آخــر،  جانــب  ومــن 
الــواردات الســلعية خــال شــهر مايــو عــام 
ريــال  مليــار   8.3 نحــو  إىل  لتصــل   ،2021
مايــو  بشــهر  مقارنــة   %4.7 نســبته  بارتفــاع 
ــة  ــبته 1.7% مقارن ــاع نس ــام 2020، وبارتف ع

.2021 عــام  أبريــل  بشــهر 
ن شــهر  وأشــار البيــان إىل أنــه بالمقارنــة بــ�ي
 ،2020 عــام  ومايــو   2021 عــام  مايــو 
فقــد ارتفعــت قيمــة صــادرات »غــازات النفــط 
ي 

والــىت الأخــرى«  الغازيــة  والهيدروكربونــات 
تمثــل )الغــاز الطبيعــي المســال والمكثفــات 
إىل  لتصــل  إلــخ..(  والبيوتــان،  وبــان  والرب
 ،%70.1 بنســبة  ريــال،  14.0مليــار  نحــو 
ــواد  ــوت م ــط وزي ــوت نف ــة »زي ــت قيم وارتفع
معدنيــة قاريــة خــام« لتصــل إىل مــا يقــارب 
4.0 مليــار ريــال، بنســبة 201.5% وارتفعــت 
قيمــة صــادرات »زيــوت نفــط وزيــوت متحصــل 
ــام«  ــري خ ــة غ ــة قاري ــواد معدني ــن م ــا م عليه

بنســبة  ريــال،  مليــار   2.5 نحــو  إىل  لتصــل 
.%349.9

دول  حســب  الصــادرات  صعيــد  وعــى 
ن صــدارة  المقصــد الرئيســية فقــد احتلــت الصــ�ي
ــر  ــة قط ــادرات دول ــبة لص ــد بالنس دول المقص
ــة 3.6  ــام 2021 بقيم ــو ع ــهر ماي ــال ش خ
مليــار ريــال تقريًبــا أي مــا نســبته %14.42 
ــا  ــة، تليه ــة الصــادرات القطري ــاىلي قيم ــن إجم م
أي  تقريًبــا  ريــال  مليــار   3.6 بقيمــة  اليابــان 
قيمــة  إجمــاىلي  مــن   %14.36 نســبته  مــا 
ــة 2.8  ــة بقيم ــا الجنوبي ــم كوري ــادرات، ث الص

مليــار ريــال تقريًبــا وبنســبة %11.2.
ــام 2021  ــو ع ن شــهر ماي ــ�ي ــة ب وبالمقارن
مجموعــة  جــاءت   ،2020 عــام  ومايــو 
الســيارة  العربــات  مــن  هــا  وغري ســيارات 
المصممــة أساًســا لنقــل الأشــخاص عــى قائمــة 
ــا 0.4  ــث بلغــت قيمته ــواردات الســلعية حي ال
ــال وبارتفــاع نســبته 140.4%، تليهــا  ــار ري ملي

دافعــة،  وعنفــات  نفاثــة  عنفــات  مجموعــة 
0.3 مليــار  عنفــات غازيــة أخــرى وأجزاؤهــا 
ــة  ــبته 66.3%، ومجموع ــاض نس ــال وبانخف ري
ق  أجهــزة كهربائيــة للهاتــف )تليفــون( أو الــرب
الأجهــزة  ذلــك  ي 

�ن بمــا  ن  الســلكي�ي )تلغــراف( 
بلغــت  حيــث  وأجزاؤهــا  للشــبكة،  الناقلــة 
وبارتفــاع  تقريًبــا  ريــال  مليــار   0.2 قيمتهــا 

.%58.0 نســبته 
دول  حســب  الــواردات  صعيــد  وعــى 
ن  الصــ�ي احتلــت  فقــد  الرئيســية  المنشــأ 
ــة  ــواردات دول ــبة ل ــأ بالنس ــدارة دول المنش ص
ــة  ــام 2021 بقيم ــو ع ــهر ماي ــال ش ــر خ قط
 %17.5 وبنســبة  تقريًبــا  ريــال  1.5مليــار 
مــن إجمــاىلي قيمــة الــواردات الســلعية، ثــم 
 1.0 بقيمــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الوليــات 
تليهــا   ،%12.5 نســبته  مــا  أي  ريــال  مليــار 
ــا نســبته  ــال أي م ــار ري ــا بقيمــة 0.7 ملي الماني

.%8 .0
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شهادة جمعية المحاسبين 
القانونيين المعتمدين 

ACCA البريطانية

المؤهل 
المهني 

ACCA

ــة  ــة محاســبية دولي ــارة عــن هيئ ــة )ACCA( هــي عب يطاني ــن ال�ب ن المعتمدي ــ�ي ن القانوني ــة المحاســب�ي جمعي

ي الئعمــال 
ام كبــ�ي وتقديــر �ن ي مجــال المحاســبة القانونيــة، تصــدر مؤهــات دوليــة تحظــى باحــ�ق

رائــدة �ن

ــد  ــث يُع ــة، حي ــات العالمي حصائي ــب الإ ــا حس ــه دولًي ف ب ــ�ق ــل مع ــو مؤه ــم، وه ــتوى العال ــىل مس ع

ي 170 دولــة، 
ي العالــم، ويضــم أكــ�ش مــن 500,000 عضــو وطالــب �ن

كــ�ب والئرسع نمــواً �ن المؤهــل الئ

ــة. ــات العالمي ى المؤسس ــ�ب ي ك
ــل �ن ة للعم ــ�ي ــة كب ــه فرص ــر لصاحب ويوف

ي ACCA هــو مؤهــل دراسي يغطــي جميــع 
المهــىن المؤهــل 

ــة،  ــات المالي ــة، والبيان داري ــبة الإ ــال، والمحاس ــالت الأعم مج
مــن  العديــد  تســعى  لــذا  والقانــون،  التجاريــة  ائــب  والرن
ــة  ــة إىل مطالب ــة والمحلي ــيات الدولي ــددة الجنس كات متع ــرش ال
الــذي  المرمــوق  المؤهــل  هــذا  لنيــل  بالدراســة  موظفيهــا 
ي والحصــول عــى فــرص وظيفيــة أعــى.

�ت يؤهلهــم إىل الــرت

كيف يمكن الحصول 
على شهادة جمعية 

المحاسبين القانونيين 
المعتمدين ACCA ؟

مــن  ي أي 
العمليــة �ن ة  بالخــرب يتمتــع  أن  الطالــب  يجــب عــى 

ــا  ــا م ــاز إجمالًي ــة وأن يجت ــاري ذات الصل ــل التج ــالت العم مج
ــال  ي خ

ــة �ن ي ن نجلري ــة الإ ــ� باللغ ــد أق ــاًرا كح ــادل 13 اختب يع
10 ســنوات، وذلــك مــن خــال تقســيم الختبــارات بمعــدل 4 
ــن 2 إىل 3  ــر م ــا يســتغرق الأم ــادة م ي كل دورة، وع

ــارات �ن اختب
ــهادة. ــى الش ــول ع ي والحص

ــا�أ ــل النه ــنوات للتأه س

في دائرة الضوء
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ما هي تكلفة الحصول 
على شهادة جمعية 

المحاسبين القانونيين 
المعتمدين ACCA ؟

ن  ي رابطــة المحاســب�ي
كيفيــة التســجيل كطالــب �ن

: ACCAيطانيــة ن المعتمديــن ال�ب القانونيــ�ي

تعتمــد التكاليــف عــىل اختيــارك للنظــام الــدراسي 

ــن  ــف م ــي تختل ــك، وه ــع وقت ــب م ــذي يتناس ال

شــخص لآخــر إل أن هنــاك رســوم ثابتــة وإلزاميــة 

الســنوي  اك  والشــ�ق التســجيل  رســوم  مثــل 

عــىل  التعــرف  ويمكنــك  الختبــارات  ورســوم 

جميــع هــذه الرســوم وكذلــك تاريــخ الختبــارات 

ن  المحاســب�ي رابطــة  مــع  التواصــل  خــال  مــن 

 ACCA ــع ــال موق ــن خ ــن م ن المعتمدي ــ�ي القانوني

موقــع  باســتخدام  نــت  نرت الإ عــرب  التســجيل  يمكنــك 
التأهيــل. لختبــار  الخضــوع  قبــل  وذلــك   ،  ACCA

ما هي أهم فوائد مؤهل 
جمعية المحاسبين القانونيين 

المعتمدين ACCA ؟

ف بــه دولًيــا، ويعــادل إكمــال 	  مؤهــل ACCA هــو مؤهــل عــاىلي معــرت

كاملــة. جامعيــة  شــهادة 

ي 	 
ــو�ن ــح محاســب قان ي أن تصب ــن خــال هــذا المؤهــل المحاســىب ــك م يمكن

ي 
دارة �ن ــل أو الإ ــن مجــالت التموي ي أي مجــال م

ــل �ن ــك العم ــد، كذل معتم

أي عمــل تجــاري.

ي 	 
افيــة ومهنيــة �ن يوفــر لــك فــرص عمــل أفضــل نتيجــة لتمتعــك باحرت

العمــل. جميــع مجــالت 

ي إىل المزيــد مــن 	 
�ت يؤكــد لصاحــب العمــل أن لديــك المهــارات الازمــة للــرت

داريــة العليــا. المناصــب الإ

ي مجــالت متعــددة 	 
يتيــح لــك هــذا المؤهــل العديــد مــن الفــرص للعمــل �ن

ــون،  ــب والقان ائ ــة، الرن ــات المرفي ــابات، والخدم ــة الحس ــل مراجع مث

ي يمكنــك مــن خالهــا إثبــات 
هــا مــن المجــالت الــىت والستشــارات وغري

ة. ن ــري ــة متم ــارات معرفي مه

ي 	 
�ن والمعرفــة  للتعلــم  ن  المرشــح�ي أمــام  الآفــاق  المؤهــل  هــذا  يفتــح 

ــا  ــه أيًض ــل يمكن ــل والمحاســبة فقــط، ب ــس التموي ــن تخصــص ولي ــرش م أك

دارة. الإ اتيجيات  واســرت داري  الإ التنظيــم  ي 
�ن عاليــة  مهــارات  اكتســاب 

يتفــوق هــذا التدريــب عــى التعليــم الجامعــي بأنــه يقــدم المعرفــة مــن 	 

خــال الجانــب العمــىي والنظــري ول يعتمــد عــى الجانــب النظــري فقــط 

ــه مؤهــل لممارســة العمــل فــور  ة ويجعل ــج الخــرب ــا يكســب الخري وهــو م

. ن اف والتمــري التخــرج بمنتهــى الحــرت

ومراجعــة 	  الدوليــة  المحاســبة  معايــري  عــى   ACCA ي 
�ن الدراســة  ترتكــز 

  IFAC مــع  متوافــق  الحســابات وهــو 

ي التفــرغ والنقطــاع عــن ممارســة العمــل ولكــن 	 
ي ACCA ل تعــىن

الدراســة �ن

يمكــن للطالــب ممارســة العمــل أثنــاء الدراســة.

يكتســبه 	  مــا  أول  الواعــد هــي  للمســتقبل  النفــس والعتــداد  ي 
�ن الثقــة 

ــل  ــق الرضــا الكام ــل عــى تحقي ــا يعم ي ACCA مم
ــن الدراســة �ن ــدارس م ال

ــم. ــة والتعل ــن الدراس ع

w w w.accaglobal.com
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سجل نمًوا سنوًيا نسبته 92% .. التخطيط واإلحصاء:

الُمنتــج  لأســعار  العــام  القيــاسي  الرقــم  ســّجل 
ي 

ي القطــاع الصناعــي خــال شــهر مايــو المــا�ن
�ن

ارتفاًعــا قــدره 7.5%، ُمقارنــة بالشــهر الســابق لــه، 
ــا بنســبة 92.1% عــن الشــهر الُمناظــر مــن  وارتفاًع

عــام 2020.
وأشــار تقريــر لجهــاز التخطيــط والإحصــاء، 
ــات  ــن القطاع ن م ــ�ي ــاع قطاع ــس، إىل ارتف ــدر أم ص
، بينمــا تراجــع  الثاثــة الرئيســية الُمكّونــة للُمــؤ�ش
القيــاسي  الرقــم  مــؤ�ش  ويتكــون  واحــد،  قطــاع 
لســعر الُمنتــج مــن ثاثــة مكّونــات لثاثــة قطاعــات 
مــن   %72.7 ويُمثــل  التعديــن  وهــي  رئيســية، 
قيمــة الُمــؤ�ش العــام، وقطــاع الصناعــة التحويليــة 
ــل  ــاء ويُمث ــاء والم ــاع الكهرب ــل 26.8%، وقط ويمث

.%0.5
ــر فقــد شــهد قطــاع التعديــن  وبحســب التقري
ــو 2021،  ــهر ماي ــال ش ــبة 8.8% خ ــا بنس ارتفاًع
ُمقارنــة بالشــهر الســابق لــه، وذلــك نتيجــة الرتفــاع 
ي أســعار مجموعــة النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي 

�ن
ن  بنســبة 9.0%، وارتفعــت مجموعــة الحجــر والطــ�ي
والحــ� بنســبة 0.6%، كمــا ســّجل مــؤ�ش القطــاع 
ارتفاًعــا بنســبة 117% عــن الشــهر الُمناظــر مــن 

العــام الســابق.

الصناعــة التحويلية

خــال  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  ســّجل 
ي ارتفاًعــا مقــداره 5.2% عــن 

شــهر مايــو المــا�ن
 7 ي 

�ن لارتفــاع  كُمحّصلــة  لــه،  الســابق  الشــهر 
ي ثــاث مجموعــات، مــع 

مجموعــات، والنخفــاض �ن
ــة  ــت مجموع ــث ارتفع ــدة، حي ــة واح ــات مجموع ثب
ــا  ــبة 8.6%، تليه ــية بنس ــة الأساس ــواد الكيميائي الم
والباســتيك  المطــاط  مــن  ُمنتجــات  مجموعــة 
ول  ــرت ــر الب بنســبة 5.4%، ومجموعــة ُمنتجــات تكري
ــه بنســبة  ــورق وُمنتجات بنســبة 4.6%، ومجموعــة ال
4.5%، ومجموعــة المعــادن الأساســية بنســبة 3.6 
ــة  ــبة 1.2%، ومجموع ــر بنس ــة العصائ %، ومجموع

ُمنتجــات الألبــان بنســبة %0.6.
ســمنت  الإ أن مجموعــة  إىل  البيانــات  وتشــري 
انخفضــت  الأخــرى  المعدنيــة  غــري  والُمنتجــات 
ــات  وب ــات والمرش ــة الُمرّطب ــبة 1.1%، ومجموع بنس
الحبــوب  ُمنتجــات  ومجموعــة   ،%0.7 بنســبة 
ي 

�ن  .%0.2 بنســبة  أخــرى  وُمنتجــات  المطحونــة 
ن أن مجموعــة الُمنتجــات الكيميائيــة الأخــرى  حــ�ي
ــو  ــهر ماي ــال ش ــري خ ــهد أي تغي ــم تش ــاف ل والألي

.2021

السنوي التغ�ي 

القطــاع،  نفــس  ي 
و�ن أخــرى  ناحيــة  ومــن   

ّ الســنوي فقــد لوحــظ ارتفــاع  ــد التغــري وعــى صعي

بالُمقارنــة   %58.9 مقــداره  القيــاسي  الرقــم  ي 
�ن

2020، وذلــك  مــع الشــهر الُمناظــر مــن عــام 
بســبب ارتفــاع أســعار مجموعــة ُمنتجــات تكريــر 
ول بنســبة 74.6%، تليهــا مجموعــة المــواد  البــرت
الكيميائيــة الأساســية بنســبة 66.8%، ومجموعــة 
المعــادن الأساســية بنســبة 26.8%، ثــم مجموعــة 
ومجموعــة   ،%15.3 بنســبة  وُمنتجاتــه  الــورق 
ــبة %8.5،  ــتيك بنس ــاط والباس ــن المط ــات م ُمنتج
ومجموعــة   ،%3.7 بنســبة  العصائــر  ومجموعــة 
ن حــدث  ي حــ�ي

0.4%. �ن ُمنتجــات الألبــان بنســبة 
ســمنت والُمنتجــات غــري  ي مجموعــة الإ

انخفــاض �ن
ومجموعــة   ،%8.1 بنســبة  الأخــرى  المعدنيــة 
ــة  ــبة 1.1%، ومجموع ــات بنس وب ــات والمرش الُمرّطب
أخــرى  وُمنتجــات  المطحونــة  الحبــوب  منتجــات 
الكيميائيــة  المنتجــات  ومجموعــة   ،%0.7 بنســبة 

.%0.4 بنســبة  والأليــاف  الأخــرى 

والماء الكهرباء 

 انخفــض الرقــم القيــاسي للكهربــاء والمــاء 
ي بنســبة 5.1% ُمقارنــة بالشــهر 

خــال مايــو المــا�ن
الســابق لــه، وذلــك نتيجــة لنخفــاض مجموعــة 
ــاء  ــة الم ــبة 7.9%، ومجموع ــاء بنس ــعار الكهرب أس

.%2.2 بنســبة 
العــام  مــن  الُمناظــر  بالشــهر  وبالُمقارنــة 
لهــذا  القيــاسي  الرقــم  ارتفــاع  كان  لــه،  الســابق 
ي مجموعــة 

القطــاع بنســبة 7.0%، نتيجــة الرتفــاع �ن
ن انخفضــت مجموعــة  ي حــ�ي

المــاء بنســبة 17.2%، �ن
.%1.3 بنســبة  الكهربــاء 

ارتفاع أسعار المنتج الصناعي في مايو
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أهمية المعايير 
المحاسبية الدولية   

بقلم: د. هاشـم السيد
      باحث اقتصادي   

للمعايــري  الرئيــس  الهــدف  يتمثــل  هنــا  ومــن 
مجــال  ي 

�ن التناســق  تحقيــق  ي 
�ن المحاســبية 

القتصاديــة  المؤسســات  ن  بــ�ي المــاىلي  بــاغ  الإ
ن مؤسســات أكــرش  للدولــة الواحــدة وفيمــا بــ�ي
هــم  ن المســتثمرين وغري مــن دولــة، وذلــك لتمكــ�ي
اتخــاذ  مــن  الماليــة  البيانــات  مــن مســتخدمي 
ــات معــدة عــى أســاس  القــرارات اســتناداً إىل بين
ــري  ــك تســهل المعاي ثابــت وبشــكل مســتمر. وبذل
وتفســري  وتحليــل  مراجعــة  مــن  المحاســبية 
ــدول،  ــات وال ن المؤسس ــ�ي ــة ب ــات المالي المعلوم
ــوق  ــة الشــفافة والموث ــات المالي ــا أن المعلوم كم
ي 

�ن المائمــة  ط  �ش فيهــا  يتحقــق  ي 
والــىت فيهــا 

عنــر الوقــت تعــزز ثقــة المســتثمرين وتزيــد 
مــن معــدلت النمــو القتصــادي.

المــاىلي  بــاغ  الإ معايــري  مؤسســة  وحســب 
هــي:  المحاســبية  المعايــري  فــإن  الدوليــة 
كات  ي تتبعهــا الــرش

مجموعــة مــن المبــادئ الــىت
عندمــا تكــون بصــدد إعــداد وعــرض قوائمهــا 
لوصــف  موحــدة  طريقــة  يوفــر  ممــا  الماليــة، 
آخــر  تعريــف  وهنــاك  كــة.  للرش المــاىلي  الأداء 
صــادرة  للسياســات  مكتوبــة  وثائــق  بأنهــا: 
أو  المحاســبة  مجــال  ي 

�ن ة  خبــري هيئــة  عــن 

تُشــكل المحاســبة أهميــة بالغــة لاقتصــادات الدوليــة بصفــة عامــة ولائســواق الماليــة 
ــر  ــداد التقاري ــ�ي إع ى لمعاي ــ�ب ــة ك ــن أهمي ــك م ــىل ذل ــب ع ت ــا ي�ق ــة. وم ــة خاص بصف
ــن  ــا م ــج عنه ــا نت ــة وم ــة العالمي ــة المالي زم ــت الئ ــد كان ــليمة. وق ــورة س ــة بص المالي
ــة  كات الدولي ــ�ش ــرون وال ــة إن ك ــاس رسش ــك إف ــة وكذل ــال العالمي ــواق الم ــراب أس اضط
لقــاء الضــوء عــىل أهميــة المحاســبة الســليمة ومعايــ�ي إعــداد  الئخــرى، فرصــة لإ
التقاريــر. وأصبــح المســتثمرون يطالبــون بتقاريــر ماليــة أكــ�ش شــفافية تتيــح لهــم 
ــر المخاطــر  كات بمــا يمكنهــم مــن تقري ي تقــوم بهــا الــ�ش

ــ�ق ــات ال طــاع عــىل العملي الإ
ي تتضمنهــا اســتثماراتهم.

والمزايــا الــ�ق

أيــة هيئــة تنظيميــة أخــرى،  عــن الحكومــة أو 
ــة  ــب المتعلق ــة الجوان ــذه الهيئ ــل ه ــمل عم يش
ــات  ــن المعام ــاح ع فص اف والإ ــرت ــاس والع بالقي

الماليــة. القوائــم  ي 
�ن المحاســبية 

المحاســبية  المعايــري  تطبيــق  ويحمــل 
أهمهــا: المزايــا  مــن  مجموعــة  الدوليــة 

والمســاءلة  الشــفافية  تحقيــق  أوًل: 
والكفــاءة: حيــث تعمــل عــى توفــري المعلومــات 
جهــة،  مــن  دارة  الإ عــى  ن  للقائمــ�ي الازمــة 
الفــرص  تحديــد  عــى  المســتثمرين  ومســاعدة 
ن عمليــة تخصيــص  والمخاطــر، وبالتــاىلي تحســ�ي

أخــرى. جهــة  مــن  المــال  رأس 
ذلــك  ي 

ويعــىن والتوافــق:  التناســق  ثانًيــا: 
المؤسســات  ي 

�ن المحاســبية  المعايــري  تطبيــق 
ــة  ــدود الجغرافي ــيتها أو الح ــر إىل جنس دون النظ
ي توحيــد الأســس والقواعــد 

والسياســية، ممــا يعــىن
ــبية. ــة المحاس ــها المعالج ــى أساس ــم ع ي تت

ــىت ال
ــري  ــاعد المعاي ــة: تس ــة للمقارن ــا: القابلي ثالًث
الماليــة  البيانــات  مقارنــة  عــى  المحاســبية 
وكذلــك  القطــاع  نفــس  ي 

�ن العاملــة  كات  للــرش
ــي إىل  ي تنتم

ــىت كات ال ــرش ن ال ــ�ي ــات ب ــة البيان مقارن
قطاعــات مختلفــة. وبالتــاىلي ترشــيد عمليــة اتخــاذ 

ــبية  ــات المحاس ــى المعلوم ــزة ع ــرارات المرتك الق
ــس  ــى أس ــل ع ن البدائ ــ�ي ــة ب ــة والمفاضل المتماثل

ســليمة وواضحــة.
الماليــة  الأســواق  ي 

�ن الدخــول  رابًعــا: 
كات إىل التوســع والدخــول  الدوليــة: تســعى الــرش
أســهمها  وإدراج  الدوليــة  المــال  أســواق  ي 

�ن
ي ذلــك 

، مســتفيدة �ن وتداولهــا عــى مســتوى دوىلي
ــا  ــق له ــة. ول يتحق ــن وســائل التصــال الحديث م
ــري المحاســبية  ــة بالمعاي م ن ــت ملرت ــك إل إذا كان ذل

الدوليــة.
ي 

كات �ن خامًســا: تســهيل إدارة فــروع الــرش
الخــارج: تضمــن المعايــري المحاســبية توظيــف 
ــق  ــم وف ــم تدريبه ن ت ــ�ي ن محلي ــ�ي ن مالي ــ�ي مختص
عــى  تعمــل  ي 

الــىت المحاســبية  المبــادئ  نفــس 
كــة الأم. أساســها الرش

للكيانــات  فاعليــة  أكــرش  تقييــم  سادًســا: 
فعندمــا  الســتحواذ:  عمليــات  ي 

�ن المســتهدفة 
فــإن  الخــارج  ي 

�ن التوســع  إىل  كات  الــرش تســعى 
تقييــم الكيانــات المســتهدفة يكــون أكــرش فاعليــة 
وفقــا  حســاباتها  الكيانــات  هــذه  أعــدت  إذا 

الدوليــة. المــاىلي  بــاغ  الإ لمعايــري 
ي 

وقــد بــرزت مجموعــة مــن العوامــل الــىت
ــري  ورة التوجــه نحــو الأخــذ بمعاي ــرت عــى �ن أث
محاســبية دوليــة موحــدة ومــن أهمهــا: تعــدد 
المحاســبة  عالــم  ي 

�ن والنظريــات  التجاهــات 
وعــدم التفــاق عــى نظريــة شــاملة، التوســع 
قاعــدة  واتســاع  الخصخصــة  سياســات  ي 

�ن
اتجــاه  تزايــد  الماليــة،  البيانــات  مســتخدمي 
ي 

�ن المــال  لأســواق  أهميتهــا  الماليــة،  العولمــة 
ي 

�ن والمســاعدة  فصــاح  والإ الشــفافية  تحقيــق 
الســتثمارات. جــذب 
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Get Comprehensive Knowledge

• Customer Onboarding and KYC.
• Anti-Money Laundering (AML) and Counter-

Terrorist Financing (CTF).
• Advanced AML Investigations.
• International Sanctions and Embargoes.
• Regulatory Compliance Management.
• FATCA & CRS.

Targeted Participants

• Employees in the banking and financial sector

Develop your AML and Compliance 
Systems

• AML Risk Rating System.
• Transactions Monitoring System (TMS).
• Case Management and Investigations System.
• Name Screening and Sanctions Compliance 

System.
• Regulatory Compliance examination and reporting 

System.
• FATCA & CRS Reporting System.

إعداد العمالء و نهج »إعرف عميلك«

• )CTF( وتمويل اإلرهاب )AML( مكافحة غسل األموال

تحقيقات متقدمة في مكافحة غسيل األموال •

العقوبات والحظر الدولي •

إدارة االمتثال التنظيمي •

ونظــام  • الخارجيــة  للحســابات  الضريبــي  االمتثــال  قانــون 
الشــامل التصنيــف 

الفئة المستهدفة
 الموظفين في القطاع المصرفي والمالي •

CCM شهادة مدير االمتثال المعتمد

GCI تنفذها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ويمنحها معهد اإلمتثال العالمي
تعتبر شهادة مدير االمتثال المعتمد هي الشهادة األكثر تطورًا وشمولية في مجال االمتثال ومكافحة غسل األموال، 

كما أنها معترف بها دوليًا من قبل المؤسسات المالية والحكومات والهيئات التنظيمية.
يحتاج متخصصو االمتثال ومكافحة غسيل األموال في جميع أنحاء العالم إلى معرفة العملية الكاملة بكل جانب من 

جوانب دور  االمتثال،وذلك من أجل اكتساب الخبرة وبناء حياتهم المهنية ،

األمــوال  أنظمــة مكافحــة غســل  تطويــر  
واالمتثــال  مــن خــالل 

• AML  نظام تصنيف مخاطر مكافحة غسل األموال

• )TMS( نظام مراقبة المعامالت

نظام إدارة القضايا والتحقيقات •

نظام فحص األسماء واالمتثال للعقوبات •

نظام فحص االمتثال التنظيمي واإلبالغ •

للحســابات  • الضريبــي  االمتثــال  قانــون  عــن  اإلبــالغ  نظــام 
المشــترك اإلبــالغ  ومعاييــر  الخارجيــة 



Keep Up with modern Developments 
and Technology

• Online Customer Onboarding .
• Digital Identity and Standardized KYC.
• FinTech (AI & RPA).
• Build a risk Based methodology as per the FATF 

recommendations.
• Update of Data Electronically.
• Virtual Currencies and Blockchain Technology.
• Smart and Modern Compliance and AML work-

Flow.

مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجيا

تأهيل العمالء عبر اإلنترنت •

الهوية الرقمية وتوحيد معايير »اعرف عميلك«  •

التكنولوجيــا الماليــة )FinTech(« مثــل الــذكاء االصطناعــي  •
)RPA( وأتمتــة العمليــات الروبوتيــة )AI(

بنــاء منهجيــة قائمــة علــى المخاطــر وفًقــا لتوصيــات مجموعــة  •
FATF العمــل المالــي

تحديث البيانات الكترونيًا •

• Blockchain Technology العمالت االفتراضية و

االمتثال المتطور وتدفقات العمل لمكافحة غسل األموال •

Have a Practical Information Based on 
the “Know-How” Concept

• How to build the best onboarding process and 
CDD?

• The effective and easy way to identify the HR 
customers and Transactions.

• Build an Effective Compliance and AML Program.
• Build a risk Based methodology as per the FATF 

recommendations.
• Data collection and protection, GDPR.
• How to deal with Digital Identity and Standardized 

KYC.
• Be smart in your requirements and maintain a 

Happy Customer.
• How to prepare your FATCA and CRS reports.
• Get answers to challenges you face, and how to 

make a decision.
• How to prepare Report to the Management and 

BOD.
• What Scenarios you should have on your 

Transaction Monitoring System.
• Implement sanction on Account opening, SWIFT, 

and other products or services.
• Reducing false hits on your Name Screening 

Systems.

معلومــات عمليــة تســتند إلــى مفهــوم 
»معرفــة الكيفيــة« 

الواجبــة  • و«العنايــة  »التأهيــل«  عمليــة  أفضــل  بنــاء  كيفيــة 
)CDD( للعمــالء«  

والمعامــالت  • العمــالء  لتحديــد  والســهلة  الفاعلــة  الطريقــة 
المخاطــر عاليــة 

بناء برنامج االمتثال الفاعل ومكافحة غسل األموال •

بنــاء منهجيــة قائمــة علــى المخاطــر وفقــًا لتوصيــات مجموعــة  •
)FATF( العمــل المالــي

جمــع البيانــات وحمايتهــا، بمــا يتماشــى مــع اللوائــح العامــة  •
)GDPR( البيانــات  لحمايــة 

كيفيــة التعامــل مــع الهويــة الرقميــة وتوحيــد معاييــر اعــرف  •
عميلــك

تنفيذ إجراءات فاعلة لتعزيز تجربة العميل •

كيفيــة إعــداد تقاريــر قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات  •
الخارجيــة(  للحســابات  الضريبــي  االمتثــال  )قانــون  الخارجيــة 

المشــترك اإلبــالغ  ومعاييــر 

إيجــاد حلــول للتحديــات المشــتركة وكيفيــة اتخــاذ القــرارات  •
المناســبة

إعداد التقارير لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة •

الســيناريوهات التــي يجــب تغطيتهــا ضمــن نظــام مراقبــة  •
المعامــالت الخــاص بــك

•  SWIFT  »تنفيــذ عقوبــة علــى فتــح الحســاب، و الرمــز الســريع؛
»  ، وغيرهــا مــن المنتجــات أو الخدمــات

تقليل الضربات الخاطئة على أنظمة فحص األسماء •

QCPA @qcpa2018@ qcpa2018

Tel: +974 44412284   
Mobile: +974 50440980

 Email: info@qcpa.org.qa

للتواصل



عناوين التواصل

TEL: +974 4441 2284
MOB: +974 5044 0980 , +974 3363 3455

EMAIL: info@qcpa.org.qa

www.qcpa.org.qa


