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تواصل جمعية المحاس��بين القانونيين القطرية مسيرتها بخطى
ثابت��ة نحو تحقي��ق االنجازات والنه��وض بمهنة المحاس��بة واالرتقاء
به��ا في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تش��هدها دولة قطر والتي
تشمل مختلف القطاعات وذلك بدعم وتوجيهات سيدي حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى حفظه اهلل.
وقد نجحت الجمعية في ترس��يخ مكانتها وتعزيز عالقتها مع جميع
الجه��ات المعنية ف��ي الدولة ما يعك��س اإلدراك الكام��ل بأهمية تلك
المهنة ودورها في تعزيز االقتصاد الوطني.
وتب��ذل جمعية المحاس��بين القانونيي��ن القطرية أقص��ى الجهود
لمواجهة التحديات التي تعوق مس��يرة التطوير في مهنة المحاس��بة،
وإزال��ة العوائق الت��ي تمنعها من مواكبة مس��توى التطور االقتصادي
المتميز ال��ذي وصلت اليه البالد ولتحقيق أه��داف رؤية قطر الوطنية
.2030
كم��ا تواصل الجمعية تقدي��م المقترحات والتوصي��ات الرامية إلى
تطوير س��بل وآليات ومجاالت المحاسبة والقوانين المحاسبية لتتالءم
مع المس��تجدات المتغيرة في مجال األعمال واالستثمار ،باإلضافة إلى
س��عيها الدائم إلى تقديم الدعم المس��تمرّ والتدري��ب الالزم لتأهيل
المحاسبين والمدققين لرفع مستواهم العلمي وجودة أدائهم المهني،
ب��ل وتش��جيع المواطني��ن القطريي��ن أيض ًا عل��ى االلتح��اق بالمهنة
ومزاولتها لضمان إنش��اء قاعدة متميزة م��ن الكوادر الوطنية المدربة
والمحترفة.
وتعم��ل الجمعية بش��كل مس��تمرّ على مراجعة واقت��راح وتعديل
معايي��ر المحاس��بة والمراجع��ة وقواعد س��لوك وآداب المهن��ة لتعزيز
اإليجابيات وتقليل السلبيات بناء على أحدث تجارب وممارسات وخبرات
الهيئات المعنية بشؤون المهنة.
وتتع��اون الجمعية م��ع نظيراتها من الجمعي��ات المهنية في الدول
األخرى وتتواصل معها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ومناقشة
أوجه التعاون المش��ترك فيما بينها وهو ما ينعكس على أداء الجمعية
في تحقيق أهدافها وتطوير سياساتها الرامية إلى تعزيز كافة الجوانب
المحاسبية وتطوير االفراد القائمين بمهنة المحاسبة في دولة قطر.

د .هاشم السيد

رئيس مجلس إدارة
جمعية المحاسبين القانونيين القطرية
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أخبار الجمعية

وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
يلتقي مجلس إدارة الجمعية
ألتقى س��عادة الدكتور عيس��ى بن س��عد الجفالي النعيمي،
وزير التنمية اإلدارية والعمل والش��ؤون االجتماعية ،مجلس
إدارة جمعية المحاس��بين القانونيين القطرية وذلك في 10
ماي��و الماضي وذل��ك بمق��ر وزارة التنمية اإلداري��ة والعمل
والشؤون االجتماعية ،وتم االتفاق خالل اللقاء علي اآلتي :

كما تواص��ل الجمعية تقديم المقترح��ات والتوصيات
الرامي��ة إل��ى تطوي��ر س��بل وآلي��ات ومجاالت المحاس��بة
والقوانين المحاسبية لتالئم مع المستجدات المتغيرة في
مج��ال األعمال واالس��تثمار ،باإلضافة إلى س��عيها الدائم
إل��ى تقديم الدع��م المس��تمرّ والتدريب ال�لازم لتأهيل
المحاس��بين والمدققي��ن لرفع مس��تواهم العلمي وجودة
أدائهم المهني ،بل وتش��جيع المواطنين القطريين أيض ًا
على االلتح��اق بالمهن��ة ومزاولتها لضمان إنش��اء قاعدة
متميزة من الكوادر الوطنية المدربة والمحترفة.

و تبذل جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أقصى
الجهود لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرة التطوير في
مهنة المحاس��بة ،وإزالة العوائق الت��ى تمنعها من مواكبة
مستوى التطور االقتصادي المتميز الذي وصلت اليه البالد
ولتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية .2030

وتعمل الجمعية بشكل مستمرّ على مراجعة واقتراح
وتعديل معايير الحاس��بة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب
المهن��ة لتعزي��ز اإليجابيات وتقلي��ل الس��لبيات بناء على
أحدث تجارب وممارسات وخبرات الهيئات المعنية بشؤون
المهنة.

•االتف��اق على تنظي��م معرض س��نوي للجمعيات
لعرض مشاريعها وأعمالها.
•تكريم سنوي في ش��كل مسابقة للجمعيات وفقا
لمعايير التقييم المعدة من قبل الوزارة.

إنشاء قاعدة بيانات جديدة ألعضاء جمعية المحاسبين
االلكتروني للجمعية والتواصل االجتماعي مع األعضاء.
•االجتماع به��م واطالعهم على االتفاقيات التي توقعها
الجمعي��ة مع المعاه��د والمراكز التدريبي��ة والمكتبات
والمراكز االخرى التي تمنح جمعيتنا خصومات.
•دع��م العض��و وخدمته في ح��ال رغبته إج��راء زيارات
خارجية للجمعيات المهنية والمعاهد المتخصصة دوليا
وذل��ك في حال رغبته االنضم��ام إليها والحصول على
عضويتها من خالل التنسيق بين األطراف.
•أخيراً  ..المجلس وأعضائه دائماً على اس��تعداد لتفريغ
وقتهم لس��ماع أراء األعضاء واقتراحاتهم وتوجيهاتهم
من أجل االرتقاء بالجمعية والصالح العام.

كشفت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن االتصال
بجمي��ع أعضاء الجمعية لتحديث بياناتهم وطريقة التواصل
معهم وتزويدهم بالمزايا التي سوف يحصلون عليها والتي
تشمل:
•حضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية.
•حضور جميع المؤتمرات والفعاليات.
•الحص��ول على خصم نس��بته  20%من قيم��ة الدورات
والبرامج التدريبية.
•الحص��ول المجاني عل��ى المجالت والدوري��ات والكتب
المتخصصة التي تصدرها الجمعية.
•الحصول على خصومات معينة يتم نشرها في الموقع
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الجمعية تخاطب وزير االقتصاد والتجارة

مباحثات بشأن العضوية في لجنة تراخيص مكاتب المحاسبة
تتمث��ل رؤي��ة جمعي��ة المحاس��بين
القانويي��ن القطري��ة ف��ي تنظي��م
مزاول��ة مهن��ة المحاس��بة وضم��ان
االلتزام بالمعايير المحاسبية واالرتقاء
بالمستوى المهني والعلمي للمحاسبين
القانونيي��ن .وم��ن ه��ذا المنطل��ق تم
مخاطبة سعادة وزير االقتصاد والتجارة
بش��أن العضوي��ة في لجن��ة تراخيص
مكات��ب المحاس��بة .وكذل��ك العضوية
ف��ي لجن��ة التأدي��ب لمهنة المحاس��بة
على أن يتم التنس��يق مع الجمعية في
ترشيح عضو هاتين اللجنتين.
وعلى صعيد قانون المصفي االختياري
للش��ركات ت��م مخاطب��ة س��عادة وزير
االقتص��اد والتجارة أيضاً بش��ان إعادة

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

النظ��ر ف��ي القانون ب��أن يت��م تعيين
المصف��ي م��ن أح��د المكات��ب العاملة
والمعتم��دة ف��ي الدول��ة لتك��ون تحت
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المراقبة وتجنباً للمش��اكل والمخالفات
مث��ل م��ا يح��دث م��ن قب��ل بع��ض
المصفيي��ن األجانب .ويأتي ذلك ضمن
سعي الجمعية بالمساهمة الفعالة في
كافة الفعاليات والمس��تجدات وتقديم
ال��رأي والمش��ورة ف��ي التش��ريعات
والقوانين ذات الصلة .ولتكون الجمعية
ركي��زة مهنية وقيمة مضافة لالقتصاد
الوطني والتش��ريعات االقتصادية .بما
يس��اهم ف��ي تعزيز مكان��ة دولة قطر
ف��ي ه��ذا المج��ال ويضم��ن للمجتمع
ممارس��ة أعماله بكل ثق��ة واطمئنان،
وم��ن ث��م المش��اركة ف��ي النهض��ة
الش��املة التي تش��هدها بالدنا الحبيبة
وحماية االقتصاد الوطني.

لتوفير حزمة متكاملة من البرامج والدورات التدريبية

جهود للتعاون بين وزارة التعليم وجمعية المحاسبين
في إطار تفاعل جمعية المحاس��بين القانويين
القطري��ة مع المجتم��ع وتوفير خدماته��ا للوزرات
والمؤسس��ات ،تم مخاطبة س��عادة وزي��ر التعليم
والتعليم العالي بش��أن تعاون الجمعية مع الوزارة
ف��ي توفير حزم��ة متكاملة من البرام��ج والدورات
التدريبي��ة للعاملي��ن بمج��ال المحاس��بة .وكذلك
المس��اعدة في إع��داد التقارير التي تتماش��ى مع
مبدأ الشفافية وتقديم النصيحة والرأي للعاملين
في مجال المحاسبة في الوزارة والمدارس .عالوة
عل��ى إمكانية القي��ام بزيارات ميداني��ة للمدارس
وعقد لقاءات مع الطالب لتش��جيعهم على الدخول
في مجال المحاس��بة لما تمثله من أهمية قصوى
في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.

الجمعية تبحث التعاون
مع وزارة الثقافة والرياضة
خاطب��ت جمعي��ة المحاس��بين
القانونيي��ن القطري��ة س��عادة
وزي��ر الثقاف��ة والرياض��ة وذل��ك
لعرض خدم��ات الجمعية للتعاون
م��ع الجمعيات والمراكز الش��بابية
واألندي��ة الرياضي��ة ،لتقدي��م
ال��دورات والبرام��ج التدريبي��ة
وتوفير الخدمات في كيفية إعداد
التقاري��ر على أس��اس الحوكمة.
وج��اري التنس��يق ف��ي ذل��ك م��ع
مدي��ر إدارة الش��ؤون الرياضي��ة
بالوزارة بخصوص نوعية البرامج
وال��دورات الت��ي م��ن الممكن أن
توفره��ا الجمعي��ة .وذل��ك بهدف
تحقيق االستخدام األمثل للموارد

الجمعية تخاطب
جمعية المحاسبين
والمراجعيين الكويتية

واالرتقاء بمستوى األداء في هذه
الهيئات وتعظيم دورها في خدمة
المجتمع.

خاطبت جمعية المحاسبين
القانونيي��ن القطري��ة جمعية
المحاس��بين والمراجعيي��ن
الكويتية بش��أن التع��اون بين
الجمعيتي��ن وتم��ت الموافق��ة
عل��ى عق��د إتفاقي��ة تع��اون
مش��ترك ف��ي مج��ال التدريب
وعقدالبرام��ج
والتأهي��ل
المؤهل��ة للحص��ول عل��ى
الش��هادات المهني��ة والصادرة
عن جهات ومؤسس��ات عالمية
به��دف دع��م وتطوي��ر العمل
المحاسبي في دولة قطر

ويأت��ي ذل��ك ضم��ن جه��ود
جمعي��ة المحاس��بين القانويي��ن
القطري��ة ف��ي تقدي��م الدع��م
المس��تمر والتدري��ب ال�لازم
لتأهي��ل المحاس��بين والمدققين
لرفع مس��تواهم العلم��ي وجودة
أدائه��م المهني ،وكذلك تش��جيع
المواطني��ن القطريي��ن أيض�� ًا
على االلتح��اق بالمهنة ومزاولتها
لضم��ان إنش��اء قاع��دة متمي��زة
م��ن الك��وادر الوطني��ة المدرب��ة
والمحترفة.
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فيديو وبروفايل للتعريف بالجمعية
تح��رص جمعي��ة المحاس��بين
القانونيي��ن القطري��ة عل��ى نش��ر
رسالتها وأهدافها في رفع المستوى
المهن��ي للمحاس��بين واالرتق��اء
بمس��توى المهنة .وفي سبيل تعزيز
تواصله��ا م��ع الفئ��ات المس��تهدفة
تم إع��داد فيديو تعريف��ي بخاصية
اإلنفو جرافي��ك وبروفايل للتعريف
بالجمعي��ة والمعايي��ر الت��ي تق��وم
عليه��ا واأله��داف التي تس��عى إلى
تحقيقها وشروط العضوية والمزايا التي يتمتع بها األعضاء.
ع�لاوة على األنش��طة التي تقوم بها م��ن دورات وبرامج تدريبية
وورش العم��ل به��دف توثيق العالقات بي��ن أعضاء الجمعي��ة وتنمية
روح التع��اون بينهم .وتوفير بيئة مهني��ة محفزة على العطاء .وجاري
نش��ر الفيديو والبروفايل عبر صفحات السوشال ميديا
والرس��ائل القصي��رة  SMSلضمان الوص��ول إلى أكبر
ع��دد ممكن داخ��ل المجتمع ومس��اعدتهم على كيفية www.qcpa.org.qa
التواصل مع الجمعية واالستفادة من خدماتها.

الجمعية تنظم الصالون المحاسبي والمالي األول
نظم��ت الجمعي��ة الصال��ون
المحاس��بي والمال��ي األول “ ملتق��ي
خب��راء المهن��ة وأعض��اء الجمعي��ة
للتح��اور والتش��اور في مج��ال مهنة
المحاس��بة “ ف��ي المؤسس��ة العامة
بالح��ي الثقافي كتارا أم��س االثنين
بترخيص م��ن وزارة التنمية اإلدارية
والعم��ل والش��ؤون اإلجتماعية رقم
( )2018/106بحضور أعضاء مجلس
إدارة الجمعي��ة وعدد م��ن أعضائها و
خبراء المهنة.
أس��تهل الدكتور هاش��م الس��يد
رئيس مجلس اإلدارة االجتماع مرحبا
بالحض��ور و ع��رض مح��اور النقاش

عل��ى األعض��اء والحض��ور وه��ى،
مناقش��ة تعديل بعض بن��ود قانون
جمعي��ة المحاس��بين القانونيي��ن
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القطرية ،المناقشة حول قانون مهنة
المحاس��بة الجدي��د ،التحدي��ات التي
تواجه مكاتب المحاسبة والخبراء.

أخبار الجمعية

ورئيس مجلس اإلدارة
يجتمع مع رئيس هيئة
الرقابة اإلدارية والشفافية

الجمعية تجتمع مع المدير التنفيذي
للشؤون اإلدارية بمؤسسة إسباير زون
اجتم��ع الدكتور هاش��م الس��يد رئي��س مجل��س إدارة جمعية
المحاسبين القانونيين القطرية مع السيد أحمد إبرهيم السليطي
المدير التنفيذي للش��ؤون االدارية بمؤسسة إسباير زون لمناقشة
سبل التعاون المش��ترك بين الجمعية ومؤسسة إسباير في مجال
التدريب والتطوير المهني للمحاسبين القانونيين بالمؤسة وعرض
رئيس مجلس االدارة قائمة البرامج التي تعقدها الجمععية خالل
الربع الرابع من  2018وقائمة الدورات التي تنفذها الجمعية خالل
الع��ام  2018والتق��وي  ،وق��د تم خ�لال اللقاء االتف��اق على عقد
إتفاقية تعاون في مجال التدريب والتطوير.

اجتم��ع الدكت��ور هاش��م الس��يد رئي��س
مجل��س إدارة جمعية المحاس��بين القانونيين
القطري��ة مع س��عادة الس��يد حمد ب��ن ناصر
المس��ند رئي��س هيئ��ة الرقاب��ة االداري��ة
والش��فافية ف��ي مكتب س��عادتة وت��م اطالع
س��عادتة عل��ى رؤي��ة المجل��س ف��ى التعاون
م��ع الهيئة الموق��رة  ،وكذلك رؤي��ة المجلس
لتطوير العمل المحاسبي بدولة قطر لتواكب
مسيرة التنمية التى تشهدها الدولة.

الموافقة على تخصيص صندوق بريد

االنتهاء من إدخال برنامج محاسبي للجمعية
تواصل جمعي��ة المحاس��بين القانويين القطري��ة جهودها
في تنظي��م آليات العمل فيها بما يس��اعدها على إنجاز أعمالها
والقي��ام بالدور المنوط بها في خدمة األعضاء .وفي هذا اإلطار
تم االنتهاء من إدخال برنامج محاسبي للجمعية وكذلك تنظيم
أرشيف الجمعية وتصنيفه والبدء في عمل أرشيف إلكتروني.
كم��ا ت��م مخاطب��ة الش��ركة القطري��ة للخدم��ات البريدية
للحص��ول على رقم صن��دوق بري��د للجمعية وتم��ت الموافقة

وتخصيص صن��دوق بريد رقم  5965بما يس��هل التواصل مع
الجمعية جنبًا إلى جنب مع الموقع والبريد اإللكتروني وصفحات
التواصل االجتماعي.
وبخص��وص الميزانية ت��م االنتهاء م��ع إدارة الجمعيات في
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية من التدقيق
على حس��ابات الجمعية والتأكد من س�لامة الميزانية والوقوف
على المركز المالي الصحيح للجمعية.

تعتمد على المدربين أصحاب الخبرات العملية

طرح خطة البرامج والدورات التدريبية للمحاسبين
تقدمت جمعية المحاس��بين القانونيين القطرية إلى وزارة
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بخطة البرامج
وال��دورات التدريبية عن عام  2019 / 2018وتحتوي الخطة
عل��ى مجموعة من البرامج والدورات التي تهم المحاس��بين
وتخدمه��م ف��ي تنمي��ة قدراته��م المعرفي��ة .وتعتم��د في
ذلك على ع��دد من المدربين أصحاب الخب��رات العملية في
التطبيقات والمشكالت المحاسبية في الشركات.
وتهدف الخطة الى إكساب المش��اركين الخبرات المحاسبية

October 2018

التطبيقي��ة الت��ي تؤهله��م للتميز في هذا المج��ال .بجانب
رفع ق��درات المتدربي��ن من منس��وبي األجه��زة الحكومية
والمؤسس��ات العام��ة والهيئات العاملين ف��ي المهن المالية
والمحاس��بية وغيرها من الوظائف ذات العالقة ،وإكسابهم
المع��ارف والمه��ارات والق��درات الالزم��ة للقي��ام بمه��ام
وظائفهم بكفاءة واقتدار .وس��تقوم الجمعية بالتواصل مع
كافة الجهات لترش��يح من ترغب في االستفادة من البرامج
من طرفهم.
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تدشين الموقع
اإللكتروني للجمعية

مجلس إدارة جمعية المحاسبين
يعتمد خطة العمل الجديدة

أعلنت جمعية المحاس��بين القانونيين القطرية عن تدش��ين
موقعه��ا الجديد وال��ذي يمثل منصة إلكتروني��ة رائدة ترصد
أبرز الفعاليات والبرامج والدورات التي تنظمها الجمعية ،كما
يحتوي الموقع على منصة ألخبار الجمعية.
وت��م تصميم الموق��ع اإللكترون��ي لجمعية المحاس��بين
القانونيي��ن القطري��ة وتطوي��ره وف��ق أح��دث التقني��ات
اإللكتروني��ة العالمي��ة ،وكذل��ك راع��ى في تصميم��ه هوية
الجمعي��ة وأهدافه��ا .كم��ا يتمي��ز الموق��ع بس��هولة عملي��ة
التصفح للمستخدمين والمهتمين من المحاسبين وهذا يلبي
احتياجاته��م بالحصول على ما يس��عون لمعرفته ومطالعته
ح��ول أخب��ار الجمعية ورصد جمي��ع اآلراء حول س��بل تطوير
مهنة المحاسبة ،باإلضافة إلى تسليط الضوء على اجتماعات
ولقاءات مجلس إدارة الجمعية.
تس��عى جمعي��ة المحاس��بين القانونيي��ن القطري��ة إلى
توحي��د المعايي��ر المحاس��بية ف��ي دول��ة قطر به��دف تقييد
الش��ركات م��ن خالل مرج��ع محاس��بي موحد يمن��ع التالعب
وبجعله��ا تلجأ إلى المعايير التي تتناس��ب ومصالحها المالية،
باإلضاف��ة إل��ى ض��رورة إيج��اد آلي��ة للرقاب��ة عل��ى مكاتب
المحاسبة إلى توفير الحماية ضد األخطاء المالية التي قد تقع
فيها الش��ركات والمؤسس��ات .وتقترح الجمعية إمكانية إلزام
مكاتب المحاس��بة األجنبية بش��ريك قطر  ،وبتوفير التدريب
للخريجين م��ن القطريين بما يرفع م��ن إمكاناتهم المهنية،
نظرا لحاجة االقتصاد القطر إلى الكفاءات المحاس��بية والتي
يج��ب توفيرها من الكوادر الوطنية بدل من اس��تقدامها من
الخارج .وتتعاون الجمعية مع نظيراتها من الجمعيات المهنية
في الدول األخرى وتتواصل معها لتبادل المعلومات والخبرات
والتجارب ومناقش��ة أوجه التعاون المش��ترك فيما بينها وهو
ما ينعكس عل��ى أداء الجمعية في تحقي��ق أهدافها وتطوير
سياس��اتها الرامي��ة إل��ى تعزي��ز كاف��ة الجوانب المحاس��بية
وتطوير االفراد القائمين بمهنة المحاسبة في دولة قطر.
وتنتهج الجمعية سياس��ات متنوعة تهدف إلى وجود إلزام
قانوني التباع المعايير المحاس��بية وقواعد الس��لوك المهني
المتع��ارف عليهم وعدم الس��ماح لغير المختصين بممارس��ة
المهنة المحاس��بة ،وإل��زام الش��ركات باتباع قواعد وأس��س
حوكمة الشركات.
October 2018

أقر مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية
خط��ة البرامج التدريبي��ة الجديدة لع��ام ،2019/2018
وتتمث��ل خط��ة العم��ل الجدي��دة ف��ي تنظي��م ندوات
ومؤتم��رات وورش عم��ل وبرام��ج متخصص��ة ودورات
تدريبي��ة وذل��ك م��ن خ�لال اس��تضافة المتخصصي��ن
واألكاديميين بهدف رفع المس��توى المهني للمحاسبين
واطالعهم على آخر المس��تجدات في مجال المحاس��بة
والتدقيق .وتش��مل ه��ذه البرامج كل م��ا يتعلق بعالم
المحاس��بة والتدقي��ق والتحليل المال��ي .وتعمل جمعية
المحاس��بين القانونيين القطرية على تطوير المهارات
المهنية للمحاس��بين لتتواكب مع التطورات االقتصادية
والتجارية ف��ي العالم ،لتوفير مهنيي��ن متدربين عمليًا
وتطبيقياً وفقاً الحتياجات سوق العمل ،وذلك من خالل
تنمية المهارات الش��خصية والمحاس��بية للمحاس��بين،
وتحس��ين ج��ودة أداء المحاس��بين بم��ا يتناس��ب م��ع
التكنولوجيا الحديثة وتوس��يع عالق��ات التعاون المهني
مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير الموارد البشرية
بما يمكن المحاس��بين من اإللمام بالمعايير المحاسبية
الدولية وتطبيقها بطريقة علمية سليمة.
وتمتل��ك جمعية المحاس��بين القانونيي��ن القطرية
خطة مس��تقبلية للنه��وض بالجمعية لتواكب مس��يرة
النهضة التي تشهدها دولة قطر ،وليكون لها دورها في
ما يمر به الوطن من أحداث وتطوير أدائها بما يتماشى
م��ع التطلع��ات المس��تقبلية للدول��ة ،وتعم��ل الجمعية
بش��كل مهني لتك��ون راف��داً وداعماً قويًا للمؤسس��ات
االقتصادي��ة في الدولة .حيث تعد دول��ة قطر حاليًا من
أهم الوجهات االقتصادية في منطقة الخليج والش��رق
األوس��ط األم��ر الذي يتطل��ب مزيداً م��ن الوعي بمجال
المحاسبة.
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يسعى لتوحيد قوانين المهنة

 3مراحل تاريخية
التحاد المحاسبين العرب
يعمل على إصدار شهادة محاسب قانوني عربي لألعضاء

يضم في عضويته المنظمات العربية المهنية في الوطن العربي
يندرج االتحاد العام للمحاس��بين والمراجعي��ن العرب ضمن االتحادات العربية النوعية
المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.
ويمث��ل اتح��اد المحاس��بين والمراجعي��ن الع��رب االتح��اد المعتمد الرس��مي لجميع
المحاس��بين والمراجعين العرب في ش��تى أنحاء الدول العربية ،وهو يس��عى لتوحيد
القواني��ن المنظم��ة لمزاول��ة المهنة  ،وكذا توحي��د المعايير المحاس��بية المنظمة
لعمل المحاسبين ،وفتح األسواق العربية لجموع المحاسبين والمراجعين العرب ،كما
يس��عى إلصدار ش��هادة محاس��ب قانوني عربي لألعضاء لكى تتيح لهم العمل في
كافة أقطار الدول العربية دون عوائق أو قيود .
االتحاد منذ تأسيسه و حتى اآلن مر
بثالث حقب من حي��ث الزمان و المكان
و اإلدارة  ،نلخ��ص أب��رز حقائقها فيما
يلي :

الحقبة األولى
ب��دأت الحقب��ة األول��ى م��ن يونيه

 1970إل��ى ابري��ل  ،1978ف��ي 24
يوني��ه  1970تأس��س االتح��اد الع��ام
للمحاس��بين والمراجعين العرب بدعوة
م��ن نقاب��ة المحاس��بين والمراجعي��ن
المصرية ،ليصبح أول تجمع مهني في
الوط��ن العربي يضم اتحادات ونقابات
المحاس��بين والمراجعين المش��تغلين
October 2018
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بالمهن��ة ،ليرتقي بمس��تواهم المهني
إل��ى مس��توى ال��دول المتقدم��ة التي
س��بقتنا تنظيم��ا وخب��رة بعي��دا ع��ن
التيارات السياسية.
وقام��ت األمان��ة العام��ة لالتح��اد
المنعق��دة ف��ي  1977بوض��ع النظ��ام
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والالئحة األساس��ية في محضر أعمال
االجتماع رقم  14لهيئة األمانة العامة .
وخ�لال الس��نوات م��ن  1970إلى
 1978كان نش��اط االتح��اد وتنظيماته
ولجان��ه الداخلي��ة تت��م اجتماعاتها في
مقره بالقاهرة طبقا لنصوص النظام
األساس��ي و الالئح��ة الداخلي��ة ،أو تتم
ف��ي ال��دول األعض��اء التي يق��ع عليها
االختيار ،وفى كل األحوال كانت تسجل
محاض��ر أعمالها وأبحاثه��ا وتوزع على
األعضاء.
وكان االتح��اد يمس��ك مجموع��ة
منتظم��ة م��ن الدفاتر المالي��ة ،ويودع
أموال��ه ف��ي اح��د البن��وك ويراق��ب
حس��اباته الدكت��ور حنا يوس��ف زميل
مجمع المحاس��بين القانونين بانجلترا
وويل��ز ،وأخر ميزانية وحس��اب إيرادات
ومصروفات االتح��اد اعتمداها ووقعها
ع��ن الس��نة المالي��ة المنتهي��ة في 31
ديسمبر.1977

الحقبة التاريخية الثانية
ف��ي ابري��ل  1978انته��ت الحقبة
األول��ى م��ن تاري��خ االتحاد حي��ث كان
يعمل من مصر  ،فبدأت الحقبة الثانية
لالتح��اد الع��ام بقضي��ة سياس��ية ضد
مص��ر حيث م��ن المعروف ان��ه بعد أن
وقع��ت مص��ر اتفاقية تحرير الس�لام
مع إس��رائيل  ،بادرت العراق إلى دعوة
رؤس��اء ال��دول أعض��اء جامع��ة الدول
العربي��ة إل��ى مؤتم��ر قمة ف��ي بغداد
 ،وق��رروا تجمي��د عضوي��ة مص��ر في
الجامعة ومنظماتها  ،ونقل مقرها إلى
خارج مصر.
ودع��ت الع��راق كذلك إل��ى تجميد
عضوية مص��ر في االتح��ادات المهنية
العربي��ة ونق��ل مقاره��ا م��ن مص��ر ،
وبالفعل تم نقل مقر اتحاد المحاسبين
و المراجعي��ن العرب م��ن القاهرة إلى
بغداد في ابريل . 1978

الحقبة التاريخية الثالثة
في  1990احتلت العراق ش��قيقتها

يتمتع االتحاد
بشخصية اعتبارية
ذات استقالل
إداري ومالي
الكوي��ت ،وقامت حرب تحري��ر الكويت
الت��ي انته��ت بتحريره��ا في س��بتمبر
.1990
وبمج��رد توق��ف القت��ال وإع��ادة
الكوي��ت ألهله��ا ،تم��ت دع��وة الهيئ��ة
العامة لالتحاد العام لالنعقاد في يومي
 25 – 24نوفمب��ر  1990بدع��وة م��ن
أمين الس��ر العام لجمعية المحاس��بين
والمراجعي��ن الكويتي��ة بصفت��ه إن
الجمعي��ة هي رئيس��ة ال��دورة الحالية
حين��ذاك طبق��ا لق��رار الهيئ��ة العامة
السابقة المنعقد في تونس بتاريخ 30
نوفمبر .1989
وفي اجتماعها بتاري��خ  25نوفمبر
 1990اتخ��ذت الهيئ��ة العام��ة لالتحاد
عديدا من القرارات نذكر أهمها وهو ما
جاء بالقرارين ثالثا ورابعا فيما يلي -:
نق��ل مق��ر االتح��اد م��ن مدين��ة
بغداد وإعادته إلى مقره الرئيس��ي في
القاهرة ونقل كافة الهيئات التابعة له.
ف��ي  28/30ماي��و 1991دع��ى
مجلس األمانة العامة الجتماع تمهيدي
بالقاه��رة ليس��تغرق ش��ئون االتحاد،
في الظ��روف الفرق��ة و الش��تات الذي
الم بال��دول العربية بعد ح��رب الخليج
فانعكس��ت أثارها بطبيع��ة الحال على
العالق��ات السياس��ية وغيرها ،وظهرت
االنقس��امات واضح��ة بي��ن ممثل��ي
النقاب��ات و الجمعي��ات الممثل��ة للدول
أعض��اء االتحاد من��ذ أول اجتم��اع عقد
بالقاهرة في مايو .1991
وكان أول ق��رار اتخ��ذه مجل��س

October 2018
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األمان��ة العام��ة بناء عل��ى توصية من
األمي��ن الع��ام أن االتح��اد تجمع مهني
لخدم��ة العاملي��ن ف��ي حق��ل مهن��ة
المحاس��بة و المراجع��ة ،وال ش��ان ل��ه
بالشئون السياسية العربية أو الدولية .
وب��دأت األمان��ة العام��ة لالتح��اد
سياس��ة لجم��ع الش��مل ،فف��ي كل
اجتماع��ات االتح��اد كان الح��رص على
توجي��ه الدع��وات إل��ى جمي��ع ممثل��ي
نقابات وجمعيات الدول العربية .
ولم تمنع الفرقة أن يباش��ر االتحاد
الع��ام نش��اطه كام�لا ،وان تنعق��د
اجتماعات��ه ومؤتمرات��ه ف��ي المواعيد
الت��ي يقرره��ا أعض��اء تنظيمات��ه
الداخلية ،وفى الدول التي يتم اختيارها
لعقد تلك االجتماعات والقرارات .
وف��ي ال��دورة العادي��ة الثالث��ة
والثمانين لمجلس الوحدة االقتصادية،
المنعقدة بالقاهرة  ،بتاريخ 7/6/2006
ص��در الق��رار رق��م /1310د 83حي��ث
ن��ص عل��ى الموافق��ة عل��ى انضمام
االتحاد العام للمحاس��بين والمراجعين
الع��رب إلى االتح��ادات العربية النوعية
المتخصص��ة العامل��ة ف��ي نط��اق
المجلس.
وأصبح اآلن الدول األعضاء باالتحاد
بي��ن عض��و مراق��ب وعض��و عام��ل
كاآلت��ي ”:الجزائ��ر • قط��ر • األردن •
تونس • السودان • العراق • فلسطين •
سوريا • مصر • الكويت • اليمن • لبنان
• ليبيا • المغرب ،البحرين • الس��عودية
• دول مجل��س التع��اون الخليج��ي •
األمارات • عمان.
اتح��اد المحاس��بين والمراجعي��ن
الع��رب ه��و أح��د االتح��ادات العربي��ة
النوعية المتخصص��ة التابعة لمجلس
الوح��دة االقتصادي��ة العربي��ة بجامعة
ال��دول العربية ،ويضم ف��ي عضويته
المنظم��ات العربية المهنية في الوطن
العربي.

لتعزيز االستقرار المالي والمصرفي ”:

البنوك القطرية

تلتزم باتفاقية بازل  3وجاهزة لـ بازل 4

قال خبراء أن اتفاقية بازل  4س��تعيد القواع��د الجديدة المنصوص عليها في
تشكيل كيفية إدارة البنوك للمخاطر التي تواجهها وتحديد ًا مخاطر االئتمان،
تُعدّ هذه المس��ألة فائقة األهمية بالنس��بة إلى دولة مثل قطر ،حيث يفرض
مصرف قطر المركزي على البنوك احتس��اب رأسمالها النظامي وفق ًا لمقاربات
بازل المعيارية.

October 2018
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وأوضح��وا أن عل��ى البنوك في
دولة قطر أن تس��تعد لب��دء العمل
بالمعايير المراجع��ة التي أصدرتها
مؤخراً لجنة ب��ازل ،فنظراً العــتماد
مصــرف قط��ر المركزي التفاقــية
ب��ازل  ،3م��ن المرج��ح أنه س��يتم
اعتماد بازل  4مع الوقت.
وأش��اروا إل��ى أن��ه س��يكون
التفاقي��ة ب��ازل  4أث��ر كبي��ر على
نس��ب رأس الم��ال ،وأس��س وضع
االس��تراتيجيات ،والتس��ــــعــير،
وإجــ��راءات العــــم��ل واإلفص��اح،
ونوه��وا إل��ى أن مقارب��ات بازل 4
المعياري��ة س��تتط ّلب م��ن البن��وك
مراجع��ة محافظه��ا اإلقراضي��ة
لتحديد العمالء الذين ينطوون على
درجة أكبر م��ن المخاطر ،وتترافق
الدرج��ة األعل��ى م��ن المخاطر من
نس��بة أكب��ر م��ن مع��دالت الفائدة
والرسوم الرأسمالية.
وقال رج��ل األعمال عادل الهيل
ّ
المتوق��ع أن تتغي��ر تمام ًا
أن��ه م��ن
الطريق��ة التي تحتس��ب من خاللها

مقاربات بازل
 4المعيارية
ستتط ّلب من البنوك
مراجعة محافظها
اإلقراضية
البن��وك رأس��مالها النظام��ي ل��دى
ب��دء العم��ل باتفاقية ب��ازل  ،4كما
س��تحتاج البنوك إلى جمع معلومات
محددة حول العمالء بشكل منتظم
لتقيي��م المخاط��ر والتخفي��ف م��ن
وطأته��ا ،هذا وي��زداد التركيز على
إجراء العناية الواجبة المتقدمة عبر
كافة محاف��ظ اإلقراض كما يُطلب
ّ
توفر بيانات إضافية بنسبة أكبر ،ما
ّ
سيشكل عبئ ًا إضافي ًا على البنوك.
أض��اف“ :فعل��ى س��بيل المثال،
س��يتوجب عل��ى البن��وك إج��راء
تقييم��ات منتظم��ة للضمان��ات
لتحديد معدل القيمة بالنس��بة إلى
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القرض لغرض احتس��اب المخاطر
المحتمل��ة ،وإذا كان مع��دل القيمة
بالنس��بة إل��ى الق��رض منخفض��اً
أصبح م��ن المطلوب م��ع االتفاقية
الجدي��دة ،تخصيص رأس��مال أقل
ً
مقارنة مع
مقابل مثل هذا القرض
التخصيص المطلوب لو كان معدل
القيمة بالنس��بة إل��ى القرض أكثر
ارتفاع ًا”.
ومن جانب��ه قال رج��ل األعمال
ّ
“يش��كل قطاع
محم��د األنص��اري :
الخدم��ات المالي��ة مح��رك ًا رئيس��ي ًا
القتص��اد دول��ة قطر ،وم��ن خالل
مواكب��ة آخ��ر التط��وّرات العالمية
ّ
المنظمة
تظهر للحكوم��ة والجهات
التزامه��ا الراس��خ بالح��رص عل��ى
نم��و القطاع المصرف��ي في الدولة
بشكل آمن ومستدام”.
أض��اف ”:أن قي��ام مصرف قطر
المرك��زي بدراس��ة لتقيي��م األث��ر
وتحدي��داً أثر اتفاقية ب��ازل  4على
ّ
ستشكل
معدالت كفاية رأس المال،
خطو ًة هامة وقيمة”.

وتاب��ع ”:قام��ت لجن��ة ب��ازل رداً
على المسودة األولى التفاقية بازل
 ،4بدراس��ة أثر كمي تبين بموجبها
أنه عل��ى البنوك أن ترف��ع قاعدتها
الرأس��مالية بنس��بة تتراوح ما بين
 % 50و .% 70أم��ا ف��ي المس��ودة
الثاني��ة ،فتش��ير المتطلب��ات إل��ى
ارتف��اع بنس��بة تتراوح م��ا بين 25
و .% 30م��ن هنا ،نس��تنتج أنه على
البن��وك ف��ي دول��ة قط��ر أن ترفع
قاعدتها الرأسمالية بنسبة مشابهة
لدى تعمي��م اتفاقية ب��ازل  4وبدء
العمل بها”.

التحرير المالي
هذا وق��ال رجل األعم��ال أحمد
حس��ين ”:إن االتج��اه المتزايد نحو
تطبي��ق العولمة والتحري��ر المالي

على البنوك في
أن ترفع قاعدتها
الرأسمالية بنسبة
مشابهة لدى
تعميم بازل 4
وما يرتبط بهما من تكامل لألسواق
وحرية تح��رك رؤوس األموال جعل
قضية االس��تقرار المالي تقف على
رأس قائمة اهتمامات الدول ،وأصبح
موض��وع الرقاب��ة المصرفية يحتل
أهمي��ة كبيرة ،فمن خ�لال التجارب
المتعلقة بتطبيق سياس��ة التحرير
المالي والمصرفي تأكد للس��لطات
October 2018
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النقدي��ة وهيئ��ات اإلش��راف عل��ى
الجهاز المالي ض��رورة اقتران هذه
السياسة برقابة فعالة على الجهاز
المصرف��ي تجنب��ا ألية ممارس��ات
غير س��ليمة ،ذل��ك أن ال��دول التي
تعرض��ت للنتائج الس��لبية للتحرير
المال��ي ف��ي ظ��ل تزاي��د المخاطر
وتش��عبها كان ينقصه��ا اإلش��راف
المصرفي الفعال ،حيث تم إنش��اء
لجن��ة بازل للرقاب��ة المصرفية في
بداية الس��بعينات والتي تسعى من
خالل تقاريرها إل��ى تقوية صالبة
االستقرار الما لي وتحقيق التوافق
في األنظمة والممارس��ات الرقابية
الوطنية”.
أضاف“ ”:يعد القطاع المالي من
أهم القطاعات االقتصادية وأكثرها
حساس��ية ويمثل القطاع المصرفي
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لب النظام المالي نظرا ألهمية دوره
على كل من أسواق المال والبورصة
وحركة التج��ارة الخارجية ،فالبنوك
تضطل��ع بكل من عمليات اإلقراض
وتقويم ورص��د المخاطر والعائدات
المتعلق��ة بالوس��اطة المالية وكذا
توجي��ه االس��تثمارات بن��اء على ما
يتوف��ر لديه��ا من معلوم��ات ورؤية
واس��عة لبيئة االقتصاد الكلي ،هذا
باإلضافة إلى م��ا تؤديه البنوك من
وظائ��ف مالي��ة أخرى مث��ل عمليات
المقاص��ة وتس��وية المدفوع��ات

القطاع المالي
والمصرفي شهد
العديد
من التطورات
خالل العقد األخير
وعملي��ات س��وق الص��رف األجنبي
بما يجعلها أداة أساس��ية في تنفيذ
السياسة النقدية”.

ونوه إلى أنه في ظل ما يش��هده
العالم المعاصر من تغيرات وتحوالت
ومس��تجدات عالمي��ة متالحق��ة في
ش��تى ميادي��ن الحي��اة فق��د ش��هد
القط��اع المال��ي والمصرفي العديد
م��ن التط��ورات خالل العق��د األخير
تمثل��ت ف��ي التق��دم التكنولوج��ي
الهائ��ل ف��ي الصناع��ة المصرفية،
واس��تحداث أدوات مالي��ة جدي��دة،
وانفت��اح األس��واق المالي��ة عل��ى
بعضها البعض في الدول المختلفة
بصورة غير مسبقة.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C
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رجال أعمال لمجلة “أوقية”:

“المحاسبة” ..
صمام األمان لالقتصاد القطري

أكد ع��ددً من رجال األعمال أن مهنة المحاس��بة تمثل صم��ام أمان االقتصاد
القط��ري  ،مؤكدين أن تطوير المعايير المحاس��بية يس��اهم ف��ي المحافظة
على المال العام  ،والتحقق من س�لامة ومشروعية استخدامه وحسن إدارته،
وأوضحوا أن األهداف المحاس��بية تتمثل في التحقق من صحة البيانات المالية،
ومن الت��زام الجهات الخاضعة للرقابة بالقواني��ن واللوائح واألنظمة وغيرها
من نظم  ،وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها.
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ص��رح ع��دد رج��ال األعم��ال
لمجل��ة “أوقي��ة” أن المتغي��رات
االقتصادية العالمية باتت تفرض
وجـ��ود معايي��ر محاس��بية فعال��ة
تحاك��ي المس��تجدات االقتصادية
الراهنة من أجل تعزيز التنافسـية
االقتصادي��ة ومواكب��ة التط��ورات
االقتصادية العالمية ،منوهين بأن
مهنة المحاسبة والتدقيق باتت من
المهن التي لها دور رئيس��ي ومهم
ومؤثر في االقتصاد الوطني.
كم��ا أش��اروا إل��ى أن مهن��ة
المحاس��بة تمثل عصب االقتصاد،
حي��ث ينبث��ق م��ن ميزانياته��ا
بتحليالته��ا المالي��ة المختلفة كل
اإلحص��اءات المالي��ة واالقتصادية
بمؤش��راتها وبياناته��ا المختلف��ة
المتمثل��ة ف��ي حج��م التعام�لات
المالية وحجم االستثمارات وكذلك
التدفقات النقدية ومن ثم الميزان
التج��اري ومي��زان المدفوع��ات،
مؤكدي��ن أن تطوي��ر المحاس��بة
يس��اهم ف��ي تحس��ين اس��تخدام
م��وارد الدول��ة لتحقي��ق التنمي��ة
المس��تدامة ورفاهي��ة المجتم��ع
 ،وذل��ك بمراقب��ة الت��زام الجه��ات
المعنية باالستغالل األمثل للموارد
واألص��ول وفقآ لمعايي��ر االقتصاد
والكفاءة والفعالية.

جهود مثمرة
وأثنى رجل األعمال عبدالعزيز
العم��ادي عل��ى االهتم��ام الكبي��ر
م��ن قب��ل دول��ة قط��ر بتطوي��ر
مهن��ة المحاس��بة في وقت تش��هد

الدول��ة بص��ورة دائم��ة على دعم
أداء ه��ذه المهن��ة ،وش��دد عل��ى
ضرورة حش��د الجهود ودعم الدور
االس��تراتيجي لجمعية المحاسبين
في تقري��ب وجه��ات النظر ووضع
الحل��ول الفعال��ة الداعم��ة لمهن��ة
المحاس��بة وإص��دار التوصي��ات
المنطقية والمساهمة في االرتقاء
بمستوى مهنة المحاسبة.

المحاسبة
اداة رقابية
فعالة تساعد
المسؤولين على
اتخاذ القرارات
الصائبة
فيه اقتص��ادات العال��م تحو ً
ال في
المفاهيم الدولية لمهنة المحاسبة
مؤك��داً أن مهن��ة المحاس��بة تلعب
دوراً اس��تراتيجيا ف��ي تعزيز األداء
االقتصادي للدولة ،منوها أنه على
الرغم م��ن التحديات الت��ي تواجه
مهن��ة المحاس��بة فق��د ت��م قطع
ش��وط طويل فيما يتعلق بمعايير
المحاس��بة وإحراز تقدم في تبني
معايير المحاسبة العالمية.
وأش��ار إل��ى أن دول��ة قط��ر
ت��درك تمام�� ًا أهمي��ة تطوي��ر
مهن��ة المحاس��بة ودعمه��ا باألطر
القانوني��ة واإلدارية الالزمة لدعم
البيئة االس��تثمارية ،حيث تحرص

تطوير المحاسبة
يساهم في
تحسين استخدام
موارد الدولة
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وأكد العمادي على أهمية نشر
الوع��ي بأهمي��ة مهنة المحاس��بة
ودوره��ا ف��ي المس��اهمة ف��ي
تطوير االقتصاد الوطني وأنه أمر
ضروري لتطوي��ر أداء هذه المهنة
االستراتيجية ،مشيراً إلى أن هناك
حاجة ماسة لوجود مناهج تعليمية
متط��ورة مدعم��ة بتكنولوجي��ا
المعلوم��ات والنظ��م المحاس��بية
المؤتمت��ة ف��ي تدري��س المناهج
المحاسبية.

الشفافية والرقابة
ومن جانبه أك��د رجل األعمال
أحم��د الخل��ف ،على أهمي��ة مهنة
المحاسبة والمراجعة باعتبارها اداة
رقابية فعالة تس��اعد المس��ؤولين
في المؤسسات والشركات بأنواعها
على اتخ��اذ القرارات الصائبة التي
تكفل اس��تمرار هذه الشركات في
خدمة اقتصادن��ا الوطني وتحفظ
حق��وق المس��اهمين والمتعاملين
مع ه��ذه المؤسس��ات والش��ركات
علي حد سواء.
وقال أن المحاسبين القانونيين
مس��ؤولون امام اهلل اوال ثم امام

محمد المال:
المحاسبة
والتدقيق يقوم
بدور رئيسي
ومؤثر في
االقتصاد الوطني
المس��تثمرين والجه��ات الرقابية
المختصة عن كل ما يقدمونه من
تقارير وشهادات ،لذا فمن واجبهم
التأكد من انها تظهر بعدل المركز
المال��ي للش��ركة ونتائ��ج أعمالها
وبي��ان ما لديهم م��ن تحفظات او
مالحظات دون مواربة او غموض.

المختلف��ة جمي��ع اإلحص��اءات
المالية واالقتصادية بمؤش��راتها
وبياناته��ا المختلف��ة المتمثلة في
حج��م التعام�لات المالي��ة وحجم
االس��تثمارات ،وكذل��ك التدفقات
النقدية ومن ثم الميزان التجاري
وميزان المدفوعات للدولة”.

معايير محاسبية
فعالة من أجل
تعزيز التنفاسية
ومواكبة التطورات
االقتصادية
العالمية

وأك��د عل��ى ض��رورة الت��زام
الش��ركات ومراجع��ي الحس��ابات
باألنظم��ة المرعي��ة ،وتطبي��ق
معايي��ر المحاس��بة والمراجع��ة
الس��ليمة بكل موضوعية ونزاهة
دون محاب��اة او مجامل��ة ألح��د
والتقيد بأحكام أنظمة المحاسبين
القانونيي��ن وقواع��د الس��لوك
المهني القويم.

تحفيز االقتصاد

واش��ار إل��ى أن دول��ة قط��ر
تسعى دائما إلى تش��جيع التنمية
المس��تدامة ،ومكافح��ة الفس��اد،
وتحقي��ق النزاه��ة ،وتحس��ين
وتعزيز البيئة االستثمارية وفرص
النم��و ف��ي جمي��ع االقتصادي��ات،
وذلك تطبيقا لرؤية صاحب السمو

ومن جهته ق��ال رجل األعمال
محم��د الم�لا ”:تعتب��ر مهن��ة
المحاس��بة والتدقي��ق م��ن المهن
الت��ي لها دور رئيس��ي ومؤثر في
االقتص��اد الوطن��ي ،حي��ث أنه��ا
تعتب��ر عص��ب االقتص��اد وينبثق
من ميزانياته��ا بتحليالتها المالية

الش��يخ تميم ب��ن حم��د آل ثاني،
أمير البالد المف��دى “حفظه اهلل”
والت��ي تهدف إل��ى تحوي��ل دولة
قطر إلى مركز مالي وتجاري.
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وأكد إن المتغيرات االقتصادية
العالمي��ة بات��ت تف��رض وج��ود
معايي��ر محاس��بية فعال��ة تحاكي
المس��تجدات االقتصادية الراهنة،
من أجل تعزيز التنافسية ومواكبة
التط��ورات االقتصادي��ة العالمية.
ون��وه الم�لا إل��ى أهمي��ة نش��ر
الوع��ي بأهمية مهنة المحاس��بة
ودورها في المساهمة في تطوير
االقتص��اد الوطن��ي لتطوي��ر أداء
هذه المهنة االستراتيجية ،مشيراً
إلى أنه هناك حاجة ماس��ة لوجود
مناهج تعليمي��ة متطورة مدعمة
بتكنولوجي��ا المعلوم��ات والنظم
المحاس��بية المؤتمتة في تدريس
المناهج المحاسبية.
18

مجلس معايير المحاسبة المالية
مجلس معايير المحاس��بة المــالية
(  ) FASBهي منظمة غير هادفة
للربح الخاص الذي يهدف إلى وضع
مبادئ المحاسبة المقبولة عموما
( )GAAPداخل الوالي��ات المتحدة
ف��ي اهتم��ام الجمه��ور للغ��رض
األساسي .
وتعتب��ر لجن��ة االوراق المالي��ة
والبورصات ( )SECالمعينة لمجلس
معايير المحاسبة المالية المنظمة
المس��ؤولة ع��ن وض��ع المعايي��ر
المحاس��بية للش��ركات العامة في
الواليات المتحدة والتي تم إنشاؤه
في ع��ام  ، 1973ليحل محل لجنة
اإلج��راءات المحاس��بية ()CAP
ومبادئ مجلس المحاسبة ( ) APB
من المعهد األمريكي للمحاسبين
القانونيين ( .) AICPA
مهمة المجلس
تتمح��ور مهم��ة مجل��س معايي��ر
المحاس��بة المالي��ة حول وض��ع معايير
المحاس��بة المالي��ة وإع��داد التقاري��ر
وتحس��ين التقارير المالي��ة التي تعزز
م��ن قب��ل الكيان��ات الغي��ر حكومي��ة

والت��ي توفر معلوم��ات مفي��دة القرار
للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي
التقارير المالية.
وينج��ز المجلس مهام��ه من خالل
عملية ش��املة ومس��تقلة تش��جع على
المشاركة الواس��عة ،وهو هيئة ليست
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حكومية  .المجلس األعلى للتعليم لديه
الس��لطة القانوني��ة إلقامة المحاس��بة
المالية والمعايير للش��ركات المملوكة
للقط��اع الع��ام وفق��ا لقان��ون األوراق
المالي��ة لع��ام  1934ط��وال تاريخه��ا،
فقد كانت سياس��ة اللجن��ة تعتمد على
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القط��اع الخ��اص لهذه المهم��ة لدرجة
أن القط��اع الخ��اص يوض��ح الق��درة
على الوفاء بالمس��ؤولية في المصلحة
العامة.
مجل��س معايير المحاس��بة المالية
ه��و ج��زء م��ن البني��ة المس��تقلة عن
جمي��ع المنظم��ات التجاري��ة والمهنية
األخ��رى  .قب��ل ان يتم إنش��اء الهيكل
الحال��ي  ،وضع��ت معايي��ر المحاس��بة
وإعداد التقارير المالية األولى من قبل
لجنة اإلجراءات المحاس��بية من المعهد
األمريك��ي للمحاس��بين القانونيي��ن
( )1936-1959وم��ن ث��م م��ن قب��ل
مجل��س مبادئ المحاس��بة  ،وهو أيضا
جزء من (. )AICPA 1959 -1973
مجل��س معايير المحاس��بة المالية
تخض��ع للرقاب��ة م��ن قب��ل مؤسس��ة
المحاس��بة المالية (الفاف) ،الذي يختار
أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية
ومجلس معايير المحاسبة والصناديق
الحكومي��ة المنظمتي��ن بال��دورة التي
يت��م تحديده��ا لمجلس أمن��اء الفاف،
وف��ي ج��زء من��ه م��ن قب��ل مجموع��ة
م��ن المنظم��ات بما في ذل��ك  :جمعية
المحاسبة األمريكية ،المعهد األمريكي
للمحاس��بين القانونيين  ،معهد ،CFA
التنفيذيي��ن للمالي��ة الدولي��ة ،جمعية
ضب��اط المالي��ة الحكومي��ة ،معه��د
المحاسبين اإلداريين ،جمعية الوطنية
مراجعي الحسابات الخارجية  ،مراقبي
الحس��ابات و الخزين��ة ،رابط��ة صناعة
األوراق المالية.
كم��ا يتك��ون المجل��س من س��بعة
أعض��اء ب��دوام كامل  .ويطل��ب هؤالء
األعضاء إل��ى قطع كاف��ة العالقات مع
الش��ركات و المؤسس��ات السابقة التي
ق��د خدم��وا قب��ل انضمام��ه لمجل��س
معايي��ر المحاس��بة المالي��ة  .ويرج��ع
ذلك لضمان نزاهة واس��تقالل مجلس

المالية التي ظهرت .

القطاع الخاص
يوضح القدرة
على الوفاء
بالمسؤولية في
المصلحة العامة
معايير المحاسبة المالية  .ويتم اختيار
جمي��ع األعضاء م��ن قبل الف��اف  .يتم
تعيينه��م لم��دة خمس س��نوات ويجوز
لفت��رة واح��دة ان تم��د مدته��ا خم��س
سنوات إضافية .
باإلضاف��ة إل��ى األعض��اء ب��دوام
كامل ،و هناك ما يقرب من  68موظفا.
ه��ؤالء الموظفين ه��م ” المهنيين في
المحاسبة العامة ،والصناعة ،واألوساط
األكاديمي��ة ،و الحكومة ،باإلضافة إلى
موظفي الدعم” .
ف��ي ع��ام  ، 1984تش��كل مجلس
معايير المحاسبة المالية لفرقة العمل
للقضايا الناش��ئة (  . ) EITFوتش��كلت
ه��ذه المجموع��ة م��ن أج��ل توفي��ر
االستجابة في الوقت المناسب للقضايا

مجلس معايير
المحاسبة المالية
تخضع للرقابة
من قبل مؤسسة
المحاسبة المالية
(الفاف)
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وتشمل هذه المجموعة  15شخصا
من كل من القطاعي��ن العام والخاص
إلى جانب ممثلين ع��ن مجلس معايير
المحاس��بة المالي��ة و مراق��ب المجلس
األعل��ى للتعليم  .كما تب��رز القضايا ،
لق��وة المهمة والت��ي تعتبرها و يحاول
التوصل إليها ليتوافق في اآلراء بش��أن
اتخاذ مسار العمل  .إذا كان من الممكن
التوص��ل إلى توافق ف��ي اآلراء  ،فإنها
تص��در الع��دد  ، EITFبينم��ا ال يتدخل
مجل��س معايي��ر المحاس��بة المالي��ة .
يعتب��ر الع��دد  EITFصحي��ح تماما كما
في النطق لمجلس معايير المحاس��بة
المالي��ة و يت��م تضمينه��ا ف��ي مبادئ
المحاسبة المقبولة عموما .

إنشاء التدوين
أعل��ن المجلس ع��ن إطالق موقعه
التدوين��ي لمعايي��ر المحاس��بة  ،معلنا
لها أن تكون المص��در الوحيد للمبادئ
الغير حكومي��ة والموثوقة للمحاس��بة
المقبول��ة عموم��ا  .والتدوي��ن ينظ��م
العدي��د م��ن التصريحات التي تش��كل
مبادئ المحاس��بة المقبولة عموما في
الوالي��ات المتح��دة ،مع نم��وذج للبحث
المتس��ق .وينبغ��ي ع��دم الخل��ط م��ع
اإلط��ار المفاهيم��ي لمجل��س معايي��ر
المحاسبة المالية ،وهو مشروع بدأ في
عام  1973لوضع أس��اس نظري سليم
لتطوير معايير المحاس��بة في الواليات
المتحدة .

إطار المفاهيم
يعمل مجلس معايير المحاسبة
المالية ومجلس معايير المحاس��بة
الدولية معا بش��كل وثي��ق لتطوير
إط��ار المفاهي��م المش��تركة .
واله��دف هو تطوي��ر المعايير التي

تمثي��ل المؤمني��ن ه��و عندم��ا
تكون الكلمات وأرق��ام التنبؤ بدقة
مضمون��ة اقتصادي��اً لم��ا تدع��ي
التمثيل ،والمكونات الثالثة للتمثيل
هي:

تس��تند األهداف ،والمتسقة داخليا
ومتقارب��ة دولي ًا .حالي��ا هناك بيان
والمفاهيم للمحاسبة المالية رقم 8
“اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير
المالي��ة ” الذي يتم اس��تخدامه في
الواليات المتحدة.
واإلط��ار المفاهيم��ي يش��مل:
س��مات القي��اس المس��تخدمة
للقي��اس ولإلب�لاغ ع��ن المعامالت
االقتصادية ،واألح��داث ،والترتيبات
ف��ي البيان��ات المالي��ة؛ والمب��ادئ
المحاسبية واالفتراضات التي توجه
االعت��راف ،اس��تبعاد ،واإلفص��اح،
وكذلك تصنيف وعرض المعلومات
في القوائم المالية .
الخصائ��ص النوعية األساس��ية
وأهميتها ،وتمثيل المؤمنين تسمح
التخ��اذ ق��رار فائ��دة  .المعلوم��ات
الق��ادرة عل��ى إح��داث ف��رق ف��ي
الق��رارات الت��ي اتخ��ذت م��ن قب��ل
المس��تخدمين للبيان��ات المالي��ة
ذات الصل��ة ،المكون��ات الثالثة ذات

التمثي��ل الكام��ل ،ويوف��ر
للمس��تخدم الكش��ف الكام��ل ع��ن
جمي��ع المعلوم��ات الالزم��ة لفه��م
المعلومات التي يجري اإلبالغ عنها،
مع كل الحقائق الالزمة ،واألوصاف،
والتفس��يرات ،التمثي��ل المحاي��دة،
وه��ي الغي��ر متحي��زة ،او مائلة ،أو
التالعب بها وتؤكد على خالف ذلك
لتحقيق فهي نتيجة محددة سلفا أو
للتأثير على س��لوك المس��تخدمين
في اتجاه معي��ن ،خالية من الخطأ.
ويت��م خالله��ا قي��اس المعلوم��ات
الوصف��ة بأكبر قدر ممك��ن ،وذلك
باس��تخدام عملي��ة تعك��س أفضل
المدخالت المتاحة.

من أجل إرساء
مبادئ المحاسبة
يصدر المجلس
التصريحات علنا
أهمية هي:
القيم��ة التنبؤية والتي تش��مل
معلوم��ات م��ن ش��أنها أن تس��اعد
المس��تخدمين تش��كيل التوقع��ات
حول القيم��ة المؤكدة ،والمعلومات
التي توف��ر ردود الفع��ل للتأكيد أو
التنبؤات والتوقعات قبل الصحيح.
النسبية والتي تشير إلى طبيعة
وحجم سهو أو أخطاء من المعلومات
المحاس��بية التي من شأنها أن تؤثر
على حكم صادر عن شخص عاقل
االعتماد على تلك المعلومات.
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وانتقد المجلس م��ن قبل لجنة
استش��ارية للمستثمرين بعد إجراء
تغيي��رات عل��ى عالم��ة المحاس��بة
إلى السوق في اس��تجابة لضغوط
سياس��ية ،وق��د حصل��ت عل��ى إذن
لجماعات الضغ��ط للبنوك لتطبيق
المعالج��ة المحاس��بية لألص��ول
السامة الخاصة .
من أجل إرساء مبادئ المحاسبة
يص��در مجل��س معايير المحاس��بة
المالية التصريح��ات علنا  ،ويتناول
كل القضاي��ا المحاس��بية العامة أو
الخاص��ة ،ه��ذه التصريح��ات هي:
بيان��ات معايير المحاس��بة المالية،
تصريح��ات مفاهي��م المحاس��بة
المالي��ة ،مجلس معايير المحاس��بة
المالية التفس��يرات ،مجلس معايير
المحاسبة المالية النشرات الفنية.
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 % 2.8نموًا متوقعًا في الناتج المحلي خالل  .. 2018وزير االقتصاد:

جميع المؤشرات االقتصادية
تؤكد تجاوز قطر الحصار

ش��ارك س��عادة الش��يخ أحمد بن جاس��م ب��ن محمد آل ثان��ي ،وزي��ر االقتصاد
والتج��ارة ،ف��ي  21يونيو الماض��ي في حفل االس��تقبال ال��ذي نظمه مجلس
األعم��ال األمريكي القط��ري ،وذلك على هامش أعمال قمة االس��تثمار( (�Se
 )lect USAالمنعق��دة في واش��نطن ،وحضر الحفل نخبة من كبار الش��خصيات
الرس��مية ورجال األعم��ال من البلدين باإلضافة لممثلين ع��ن المجتمع المدني
بالواليات المتحدة األمريكية.
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 650شركة
أمريكية تعمل
في قطر

القطرية تخصص
 92مليار دوالر
لشراء  332طائرة
أمريكية
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم
ب��ن محم��د آل ثان��ي ،وزي��ر االقتصاد
والتج��ارة ف��ي مس��تهل كلمت��ه الت��ي
ألقاه��ا بمناس��بة الحفل ،عل��ى اعتزاز
وح��رص دول��ة قط��ر عل��ى مواصل��ة
تطوير العالق��ات الثنائية التي تربطها
بالوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ف��ي
مختل��ف المج��االت الس��يما المج��االت
االقتصادية واالستثمارية.
وقال إن التجارة الدولية واالستثمار
يمثالن جزءاً رئيس��يًا في سياسة النمو
المس��تقبلي والتنويع االقتصادي التي
انتهجته��ا دول��ة قط��ر ،الفت��ًا إل��ى أن
الواليات المتحدة األمريكية تعد واحدة
من أهم وأكبر الشركاء االستراتيجيين
لدولة قطر.
وأفاد س��عادته أنه خالل الس��نوات
الخمس األخيرة بلغ حجم تجارة الس��لع
بي��ن البلدي��ن نح��و  24ملي��ار دوالر،
موضح��اً أن  84٪من المي��زان التجاري
بي��ن البلدي��ن والذي يع��ادل قيمته 20
ملي��ار دوالر يمي��ل لصال��ح الوالي��ات
المتح��دة .وأض��اف أن الواليات المتحدة
تعتبر المصدر األول للواردات القطرية

في الع��ام  2017حيث اس��توردت دولة
قطر  16%من وارداتها من أمريكا.
ولفت وزير االقتص��اد والتجارة إلى
أنه بلغ حالياً عدد الش��ركات األمريكية
العامل��ة في دول��ة قطر م��ا يزيد على
 650ش��ركة م��ن بينه��ا حوال��ي 117
ش��ـركة مملوك��ة بالكامل وبنس��ـــبة
 % 100للجانب األمريكي باإلضافة إلى
نحو أكثر من  30شركة أمريكية تعمل
تحت مظلة مركز قطر للمال.

زيادة االستثمارات
وق��ال إن دول��ة قط��ر عمل��ت على
زيادة استثماراتها في الواليات المتحدة
على م��دى س��نوات عديدة بما أس��هم
ف��ي توفير اآلالف من فرص العمل في
مختل��ف أنح��اء أمريكا .ه��ذا وتضمنت
االس��تثمارات ش��راكات م��ع العديد من
الشركات األمريكية بما في ذلك شركة
إكسون موبيل ،وشركة بوينج وشركة
كونوك��و فيليب��س ،وش��ركة رايثيون.
ولف��ت إلى أنه يوجد ف��ي دولة قطر ما
يق��ارب م��ن  15ألف مواط��ن أمريكي،
منه��م حوال��ي  5000آالف أمريك��ي
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يعمل��ون ف��ي وظائف تتطل��ب كفاءات
ومه��ارات عالي��ة وذلك ضم��ن القطاع
الخاص.
وفي سياق حديثه عن االستثمارات
القطري��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة
األمريكي��ة ،أوض��ح وزي��ر االقتص��اد
والتج��ارة أن الخطوط الجوية القطرية
خصص��ت نح��و  92ملي��ار دوالر لدعم
االقتص��اد األمريك��ي من خالل ش��راء
 332طائرة أمريكية الصنع بما أس��هم
بتوفير أكثر من  527ألف فرصة عمل.
وق��ال إن إجمالي قيم��ة الصادرات
والطلبي��ات المؤك��دة إلى دول��ة قطر،
بلغ��ت نح��و  146ملي��ار دوالر ،مم��ا
أس��هم بدوره في توفير مليون وظيفة
أمريكي��ة تعتم��د عل��ى االس��تثمارات
القائم��ة م��ع دولة قط��ر ،مش��يراً إلى
دور جه��از قطر لالس��تثمار ال��ذي قام
بتخصيص م��ا قيمته  45ملي��ار دوالر
من االستثمارات للفترة المتراوحة بين
عام��ي  2015و 2020حي��ث تم توجيه
 10ملي��ارات دوالر منه��ا لالس��تثمار
ف��ي قط��اع البني��ة التحتية ،الفت��ًا في
هذا الص��دد إلى أن هذه االس��تثمارات
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تش��كل حوالي  % 23من الناتج المحلي
اإلجمالي لدولة قطر.
وفي سياق حديثه عن قطاع النفط
والغاز ،أضاف س��عادته أن شركة قطر
للبت��رول خصص��ت  10ملي��ارات دوالر
لالس��تثمار في محطة للغ��از الطبيعي
المس��ال ف��ي والي��ة تكس��اس بما من
ش��أنه أن يس��هم ف��ي توفي��ر  45ألف
فرصة عمل.

القطاع الخاص
كما س��لط وزير االقتصاد والتجارة
الضوء على استثمارات القطاع الخاص،
مؤك��داً أن هذا األخير ض��خ أكثر من 5
ملي��ارات دوالر في مج��ال التكنولوجيا
والضياف��ة والعقارات وتج��ارة األدوات
المنزلية مما ساهم في دعم االقتصاد
األمريكي.
وأض��اف س��عادته أن دول��ة قط��ر
وجه��ت نح��و  200ملي��ون دوالر خالل
الع��ام  2017لإلنف��اق عل��ى الرعاي��ة
الصحي��ة لمواطنيها مش��يراً إلى وجود
أكثر من  1200طالب قطري يدرس��ون

 146مليار دوالر
قيمة الصادرات
والطلبيات
األمريكية المؤكدة
إلى قطر
حاليًا في الجامعات األمريكية.
ه��ذا وتط��رق وزي��ر االقتص��اد
والتج��ارة إل��ى الحديث ع��ن اإلجراءات
التي اتخذتها دولة قطر لكس��ر الحصار
الجائ��ر المفروض عليه��ا منذ الخامس
م��ن يوني��و  2017وال��ذي كان يه��دف
إلى تقويض موقفها كدولة مس��تقلة
اقتصاديًا وذات سيادة.
وأوض��ح أن دول��ة قط��ر نجحت في
تعزيز قوتها واس��تقالليتها أكثر من أي
وق��ت مضى ،حيث عملت على ترس��يخ
عالقاته��ا التجارية مع كافة دول العالم

October 2018

•

AW Q I A

•

25

والس��يما الواليات المتح��دة األمريكية،
الفت��ًا إل��ى أن الدولة توجه��ت منذ عدة
س��نوات نح��و جع��ل اقتصاده��ا أكث��ر
انفتاحًا على العالم.
وأضاف س��عادته أنه تم اس��تحداث
خط��وط تجارية مباش��رة م��ع عدد من
الموان��ئ االس��تراتيجية وتحويلها نحو
الش��ركاء التجاريين الرئيس��يين لدولة
قطر حيث س��عت دولة قطر لالستفادة
من بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها
اللوجس��تية عالي��ة الج��ودة لتفعي��ل
االتفاقي��ات الت��ي ت��م توقيعه��ا عل��ى
المس��توى اإلقليمي مع كل من الكويت
والع��راق وعُم��ان وتركي��ا وباكس��تان
والهن��د وأذربيج��ان إل��ى جان��ب آس��يا
الوسطى؛ وذلك بهدف توسيع أنشطتها
التجارية من خالل إنشاء أسطول بحري
يربط دولة قطر بش��ركائها التجاريين
الرئيس��يين ح��ول العالم ،وتس��تهدف
من خالله س��وقاً يبل��غ حجمه نحو 400
مليون نسمة.
وف��ي س��ياق حديثه ع��ن االقتصاد

القطري ،أكد وزي��ر االقتصاد والتجارة
أن السياس��ات الحكيمة الت��ي انتهجتها
دول��ة قطر س��اهمت في تحفي��ز كافة
قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما
انعكس إيجاباً عل��ى االقتصاد الوطني
حيث حقق معدالت نم��و إيجابية خالل
العام الماضي ،مم��ا أكد مرونته وعدم
تأثره كثيراً بالحصار الجائر.

نمو الناتج المحلي
وأش��ار س��عادته به��ذا الص��دد إلى
ارتف��اع إجمالي النات��ج المحلي للدولة
خ�لال الع��ام  ،2017ليبل��غ نح��و 220
ملي��ار دوالر ،مقارنة بنح��و  218مليار
دوالر خ�لال الع��ام  2016مؤك��داً أن
معدل النم��و الحقيقي للنات��ج المحلي
اإلجـمالي باألس��عار الثابتة ،بلــغ نحــو
 % 2ف��ي ع��ام  ،2017وه��و م��ا يمث��ل
أفض��ل مم��ا كان متوقع��اً .وأض��اف أن
العديد من التقارير الدولية أكدت على
األداء الالفت لالقتصاد القطري في ظل
التحدي��ات اإلقليمية موضح�� ًا أنه وفقًا
ألح��دث التقاري��ر الصادرة ع��ن البنك
الدولي ،فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو
إجمالي النات��ج المحلي الحقيقي لدولة
قطر إلى نحو  % 2.8خالل العام ،2018
وهو المعدل األعل��ى بين دول مجلس
التع��اون الخليجي .وفي مح��ور حديثه

مليار دوالر في العام .2017

قطر للبترول
تخصص 10
مليارات دوالر
لالستثمار بمحطة
الغاز في تكساس
عن التج��ارة الخارجية لدولة قطر ،أكد
وزير االقتصاد والتجارة أن هذا القطاع
شهد نمواً ملحوظًا خالل العام الماضي
حي��ث ارتف��ع حج��م التج��ارة ف��ي عام
 2017بنس��بة  ،% 16لتبلغ قيمتها 103
ملي��ارات دوالر ،مقارن��ة م��ع  89مليار
دوالر في عام .2016
وأوض��ح س��عادته أن الص��ادرات
القطري��ة ارتفع��ت بنس��بة  % 19ف��ي
العام  2017لتصل إلى  68مليار دوالر،
مقارن��ة م��ع  57ملي��ار دوالر في العام
 ،2016وأن ه��ذا األم��ر انعكس بدوره
على إجمال��ي الميزان التج��اري للدولة
والذي حقق فائضًا كبيراً بلغت نس��بته
نح��و  ،% 40حي��ث ارتفع م��ن  25مليار
دوالر ف��ي الع��ام  2016ليصل إلى 35
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وعل��ى المس��توى العالم��ي ،أش��ار
وزير االقتص��اد والتجارة إل��ى أن دولة
قطر تبوأت مراك��ز متقدمة عالمياً في
مؤشر التنافسية العالمية وفقًا للتقرير
الص��ادر ع��ن المنت��دى االقتص��ادي
العالمي ،حيث حلت في المرتبة األولى
عالميًا في انخفاض معدالت التغير في
أس��عار التضخ��م وفي المرتب��ة األولى
عربي��ًا والعش��رين عالمي��اً ف��ي محور
البيئ��ة االقتصادي��ة والثالث��ة عالمي��اً
عل��ى مس��توى المش��تريات الحكومية
م��ن منتج��ات التكنولوجي��ا المتقدم��ة
والخامس��ة عالمي��اً م��ن حي��ث تواف��ر
رأس المال االس��تثماري وتوافر العلماء
والمهندسين.

ريادة قطرية
وأض��اف إن دول��ة قط��ر ش��غلت
مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية
الواقع��ة ضمن تقرير الكتاب الس��نوي
للتنافس��ية العالمية لعام )IMD( 2018
لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر
القوى العاملة والثالثة عالميًا في مؤشر
كف��اءة الق��رارات الحكومي��ة والرابعة
عالمياً في مؤش��ر الشفافية والخامسة
عالمي��ًا م��ن حي��ث األداء االقتص��ادي
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ومجال ريادة األعمال والس��ابعة عالميًا
م��ن حي��ث الش��راكة بي��ن القطاعي��ن
الع��ام والخ��اص والثامن��ة عالمي��ًا في
مؤش��ر النظام التعليم��ي .وجاءت دولة
قطر ف��ي المرك��ز العاش��ر عالميًا في
مؤش��ر الكف��اءة الحكومي��ة والمرك��ز
ال��ـ 13عالمياً في مؤش��ر كف��اءة قطاع
األعم��ال .وأوض��ح أن كافة المؤش��رات
االقتصادي��ة ،تؤك��د على تج��اوز دولة
قط��ر للحص��ار المف��روض عليه��ا
ونجاحها في تعزيز قدرتها التنافس��ية.
وفي سياق متصل ،أكد وزير االقتصاد
والتج��ارة أن العالق��ات بي��ن دولة قطر
والواليات المتحدة األمريكية ال تقتصر
على الجانبي��ن التجاري واالس��تثماري
فقط وإنما تمــتد لتش��مل آفاقاً أخرى،
موضح��اً أن العالق��ات المتبادل��ة بي��ن
البلدين تهدف بش��كل أساس��ي لخدمة
مصالح ش��عبيهما ومس��اعدة بعضهما
في التغلب على التحديات واالس��تفادة
من الفرص المتاحة.

وأش��ار س��عادته ف��ي ه��ذا الصدد
إل��ى أن دولة قط��ر تبرعت بم��ا قيمته
 100مليون دوالر لمس��اعدة متضرري
إعص��ار كاترين��ا؛ مم��ا س��اهم بتنمية
المجتمع وبناء المنازل والمستشفيات،
فض ً
ال عن تبرعها بثالثين مليون دوالر
كمساعدات لمواجهة إعصار هارفي.
وف��ي خت��ام كلمت��ه ،ج��دد وزي��ر
االقتصاد والتجارة تأكي��ده على التزام
دول��ة قط��ر بش��راكتها االقتصادي��ة
واالس��تراتيجية م��ع الوالي��ات المتحدة
األمريكية متمني��اً المزيد من االزدهار
والتقدم للبلدين والشعبين الصديقين.
يذك��ر أن قم��ة Select USA
لالس��تثمار تع��د أبرز ح��دث مخصص
لتش��جيع االس��تثمار األجنبي المباش��ر
( )FDIف��ي الوالي��ات المتح��دة وه��ي
تولي اهتمامًا خاصًا لكبار المس��ؤولين
الحكوميي��ن وكب��ار مدي��ري األعم��ال
التنفيذيي��ن والقطاع الخاص وغيرهم
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م��ن رواد الفكر ،وترك��ز كل قمة على
موضوع محدد مرتبط ببيئة االستثمار
ف��ي الوالي��ات المتح��دة وتوجه��ات
الصناع��ة العام��ة والف��رص الجديدة،
وبدوره��ا تناقش نس��خة العام الحالي
عدداً من الموضوعات الرئيسية تشمل
تعزي��ز االزدهار االقتص��ادي العالمي،
واالس��تثمار ف��ي الطاق��ة واالبت��كار
والتكنولوجي��ا ،وتطوير الق��وة العاملة
وإع��ادة بن��اء البني��ة التحتي��ة للواليات
المتحدة األمريكي��ة .هذا ومن المتوقع
مش��اركة أكث��ر م��ن  3200مش��ارك
ف��ي قم��ة  Select USAلالس��تثمار،
يمثل��ون  64س��وقاً
ً
دولي��ة وم��ن 51
والي��ة ومقاطعة أمريكية ،في نس��خة
ه��ذا الع��ام ،ومش��اركه كل م��ن وزير
التج��ارة ووزي��ر الخزانة ووزي��ر العمل
األمريكيين ،بجانب مش��اركة عدد من
ح��كام واليات أمريكي��ة وغرفة التجارة
األمريكية.

استحداث أنظمة جديدة لتقييم جميع أنواع الموجودات

المصرف المركزي يصدر المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9
تطور ملحوظ متوقع على بيانات البنوك مع تطبيق المعيار الجديد

تعليم��ات مصرف قط��ر المركزي تلزم البنوك التقليدية بإع��داد بياناتها المالية وفقا
للمعايي��ر الدولية للتقاري��ر المالية وما يط��رأ عليها من تطورات واص��دارات جديدة،
كما تلزم البنوك اإلس�لامية فيما ل��م تغطه المعايير التي تصدرها هيئة المحاس��بة
والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية.
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ونظراً لألثر اله��ام المتوقع حدوثه
عل��ى البيان��ات المالية للبن��وك ونتائج
أعماله��ا م��ع تطبي��ق المعي��ار الدولي
الجدي��د رقم  9والذي حل محل المعيار
الدولي رقم  39اعتبارا من مطلع يناير
الماضي ،وخاصة فيما يتعلق بالمطلب
المحاس��بي الجديد الذي سيطبق ألول
مرة والذي يل��زم جميع البنوك بتكوين
مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة
مستقب ً
ال على جميع الموجودات المالية
االئتماني��ة المنتظم��ة عن��د نش��أتها
وخالل مراحل عمرها المختلفة خصمًا
على حس��اب الدخل وما يستلزمه ذلك
من تطوير أنظمة البنوك الحالية وربما
اس��تحداث أنظمة جديدة لتقييم جميع
أن��واع الموج��ودات المالية لديه��ا وفقًا
لمتطلبات المعيار.
ومن أج��ل ذلك رأي مص��رف قطر
المرك��زي ض��رورة اص��دار التعليم��ات
االرش��ادية المرفقة طيه والتي تنظم
تطبي��ق البنود للمعي��ار الدولي الجديد

يتعين على
البنوك التأكد من
ثبات السياسات
المحاسبية
رق��م  9وتح��دد متطلب��ات المرحل��ة
االنتقالية التي تسبق التطبيق.
التعليمات االرشادية ليس الغرض
منه��ا وض��ع منهجي��ات وخط��ط عمل
وانظمة ونماذج موحدة لتطبيق المعيار
ل��دى جميع البن��وك حي��ث أن ذلك يقع
على عات��ق االدارة التنفيذية لكل بنك
ومجلس إدارته ويندرج تحت واجباتهم
ومسئولياتهم.
كم��ا أن تقيي��م ه��ذه المنهجي��ات
والخط��ط واألنظم��ة الختب��ار م��دي
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تماش��يها مع متطلبات المعايير الدولية
للتقاري��ر المالي��ة ه��ي من مس��ؤولية
مراق��ب الحس��ابات القانون��ي لدي كل
بنك.
الغ��رض م��ن ه��ذه التعليم��ات
االرش��ادية ه��و وض��ع إط��ار رقاب��ي
يمكن مع��ه لمص��رف قط��ر المركزي
فرض رقابت��ه ومتابعته لم��دي التزام
البن��وك بتطبي��ق المعي��ار الدول��ي
رق��م  9وتحوطه��ا الكاف��ي لمخاط��ر
الموجودات المالية لديه��ا وكذلك الحد
م��ن االختالف��ات والتفاوت��ات الكبي��رة
التي يمك��ن أن تش��ملها نتائج تطبيق
المعي��ار فيما بين البن��وك الناتجة عن
الحكم أو التقدير الشخصي لهم لكثير
من النصوص واألم��ور التي يتضمنها
المعيار والتي تحتمل ذلك بما يعزز من
الشفافية والموضوعية في التطبيق.
والغرض أيض��ا من هذه التعليمات
ه��و فرض نموذج موح��د لإلبالغ ورفع
التقاري��ر للمص��رف المرك��زي ع��ن

نتائج التطبيق لتعزي��ز قدرة المصرف
المركزي على ق��راءة ومقارنة وتحليل
نتائ��ج التطبي��ق وتقدي��ر مخاط��ر
الموج��ودات المالي��ة لدى البن��وك عبر
الفت��رات الزمني��ة المتعاقب��ة عل��ى
مس��توى كل بن��ك وعل��ى المس��توى
المجمع للجهاز المصرفي.

نطاق التطبيق
تش��مل التعليم��ات االرش��ادية
المرفقة قسمين رئيسين:
القس��م األول :يتن��اول متطلب��ات
التصني��ف والقي��اس للموج��ودات
والمطلوبات المالية والمشتقات.
التعليم��ات به��ذا القس��م مطل��وب
تطبيقه��ا من قب��ل البن��وك التقليدية
فق��ط أم��ا البن��وك االس�لامية فعليها
االس��تمرار ف��ي العمل بمعايي��ر هيئة
المحاس��بة والمراجع��ة للمؤسس��ات
المالي��ة االس�لامية وفق��ًا لتعليم��ات
المص��رف المرك��زي ال��واردة في كتاب
تعليم��ات البنوك باس��تثناء أي أمور لم
تغطه��ا معايي��ر الهيئة فيت��م االحكام
فيها للمعايير الدولية.
القس��م الثاني :الخسائر االئتمانية
المتوقعة:
التعليم��ات به��ذا القس��م مطل��وب
تطبيقها م��ن جميع البن��وك التقليدية
واالسالمية.
 2ينبغ��ي تطبيق ه��ذه التعليماتل��دي كل بنك وطن��ي على المس��توى
الفردي للبنك في قطر وعلى مس��توى
كل ف��رع خارج��ي للبن��ك وكل ش��ركة
تابع��ة له داخل أو خ��ارج قطر ثم على
المستوي المجمع لمجموعة البنك وفي
حالة تع��ذر تطبيقه بش��كل مس��تقل
عل��ى ف��رع خارج��ي أو ش��ركة تابع��ة
بالخارج بسبب تعارض هذه التعليمات
م��ع المعايي��ر الرقابي��ة والمحاس��بية
المطبق��ة ف��ي البلد المضي��ف فينبغي
على البن��ك حصر الفروق��ات المترتبة

قياس االستثمارات
في أدوات حقوق
الملكية بالقيمة
العادلة
على اختالفات المعايير المطبقة واألخذ
بالتقدي��رات األكث��ر تحوطا وتس��جيل
الفروقات الناتجة عن ذلك في س��جالت
البن��ك في قط��ر لينعك��س اثرها على
البيانات المالية المجمعة للبنك مع بيان
ذلك لمصرف قطر المركزي.
 3عل��ى ف��روع البن��وك األجنبي��ةالعامل��ة ف��ي دولة قطر االلت��زام بهذه
التعليم��ات مال��م يكن لديه��ا توجيهات
أخرى من شركاتها األم وعندها يتعين
على تل��ك الفروع الحص��ول على عدم
ممانعة مصرف قطر المركزي.
دور ومسؤولية مراقب الحسابات:
تقع على مراقب حس��ابات كل بنك
مس��ؤولية التحقق من سالمة األنظمة
والمنهجيات والنماذج المس��تخدمة لدي
البنك م��ن حي��ث مالءمته��ا لمتطلبات
المعي��ار الدولي للتقاري��ر المالية رقم
 9وأي معايي��ر ذات عالق��ة وكذل��ك
لتعليم��ات المصرف المرك��زي كما تقع
علي��ه مس��ؤولية التحق��ق م��ن صح��ة
األرقام والمعلومات الواردة في البيانات
المالية للبنك وف��ي التقارير التي يزود
البنك به��ا المص��رف المركزي بس��أن
تطبيق هذا المعيار.
وعل��ى كل بن��ك تكلي��ف مراق��ب
حساباته بالتالي:
ـ تدقي��ق التقري��ر األول لتصني��ف
الموج��ودات االئتماني��ة بالمرحلتي��ن
األول��ي والثاني��ة والمخصص��ات
االحترازي��ة المق��درة له��ا وأي تقاري��ر
دورية الحقة.
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ـ مراجع��ة االنظم��ة والسياس��يات
واالجراءات الت��ي أدخلها البنك لتطبيق
المعي��ار الدول��ي الجدي��د رق��م  9وأي
معايي��ر أخرى ذات عالق��ة وإبداء الرأي
ف��ي م��دي مالءم��ة ه��ذه السياس��يات
واالنظم��ة واالج��راءات لمتطلبات تلك
المعايير ولتعليمات المصرف المركزي.
ـ إعداد تقرير باللغة العربية بنتائج
التدقي��ق والمراجع��ة وتزويد المصرف
المركزي به .
ه��ذا ومن��ذ مطل��ع يناي��ر الماضي
وه��و التاري��خ المح��دد لب��دء تطبي��ق
المعي��ار الدولي للتقاري��ر المالية رقم
 9وبخ�لاف ما هو مطلوب م��ن البنوك
خالل المرحل��ة االنتقالية التي تس��بق
التطبيق على النحو السالف ذكره وكما
ه��و مبي��ن ف��ي التعليمات اإلرش��ادية
المرفقة تحل هذه التعليمات اإلرشادية
مح��ل أي تعليم��ات تتعل��ق بتطبيقات
المعيار المحاس��بي الدول��ي رقم  39أو
تتعلق بتصنيف التس��هيالت االئتمانية
المنتظمة وتحدي��د المخصصات عليها
أينما وردت ف��ي كتاب تعليمات البنوك،
ويس��تمر العم��ل بتعليم��ات المص��رف
المرك��زي الخاص��ة بتصنيف حس��ابات
االئتمان غي��ر المنتظمة وكل ما يتعلق
بها من مخصصات ومعالجات وإبالغات.

تعليمات تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم 9
على فروع البنوك األجنبية العاملة
في قطر االلت��زام بالتعليم��ات الواردة
يكن لديها توجيهات أخري من شركاتها
األم وعنده��ا يتعين عل��ى تلك الفروع
إخط��ار المص��رف المرك��زي بذل��ك
للحصول على عدم ممانعة.
عند تطبيق ه��ذه التعليمات يتعين
على البنوك التأكد من ثبات السياسات
المحاس��بية المطبق��ة عل��ى مس��توى
المجموع��ة بم��ا ف��ي ذل��ك الش��ركات
التابع��ة والف��روع خارج قط��ر ،وإذا لم
تتوافق المعايير اإلشرافية والمحاسبية
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المطبق��ة لدي فروع أو ش��ركات البنك
التابع��ة في الخارج مع ه��ذه التعليمات
التطبيقي��ة يج��ب عل��ى البن��ك إخطار
المص��رف المرك��زي بذل��ك وحص��ر
الف��روق واألث��ار المترتب��ة عليها لكل
يص��در المص��رف المرك��زي توجيهاته
بش��أنها للبن��ك المعني ،وبش��كل عام
فإن المص��رف المركزي يوج��ه البنوك
إل��ى معالج��ة ه��ذه االختالف��ات ف��ي
س��جالته وفق��اً للتعليم��ات والمعايي��ر
األكثر تحوط ًا.

أدوات حقوق الملكية
يتم قياس االس��تثمارات في أدوات
حق��وق الملكية دائم��ا بالقيمة العادلة
ف��ي الميزاني��ة وال تخض��ع الختب��ار
االنخفاض ف��ي القيمة ويمكن للبنوك
تصني��ف أدوات حق��وق الملكي��ة التي
يت��م تداولها في س��وق نش��طة فقط
باعتبارها محتفظ به��ا للمتاجرة وفقًا
لتعليمات المصرف المركزي.
وبش��كل ع��ام يت��م االعت��راف
بالتغيرات في القس��مة العادلة ألدوات

حق��وق الملكي��ة س��واء المحتف��ظ بها
للمتاجرة أو غير ذل��ك في بيان األرباح
والخس��ائر على أنه يتيح ل�لإدارة خيار
ال يمك��ن الرج��وع في��ه ألدوات حق��وق
الملكي��ة غي��ر المحتفظ به��ا للمتاجرة
فق��ط وه��و أن يعترف بالتغي��رات في
القيمة العادلة في بنود الدخل الشامل
األخر بدال من األرباح والخسائر ،ويجب
دائم��ا االعت��راف بإي��رادات توزيع��ات
األرب��اح ف��ي بي��ان الرب��ع أو الخس��ارة
لجمي��ع أدوات حق��وق الملكي��ة بغض
النظر عن تصنيفها.
ال يس��مح لألرب��اح أو الخس��ائر
المتراكمة ضمن بنود الدخل الش��امل
األخ��ر بإع��ادة تدويره��ا إل��ى الربح أو
الخس��ارة حت��ي في حال��ة اس��تبعاد أو
إلغاء االعت��راف نهائيًا باس��تثمار أدارة
حق��وق الملكية ،وعوض�� ًا عن ذلك فان
األرب��اح أو الخس��ائر المتراكم��ة ضمن
بنود الدخل الشامل األخر أو نسبة منها
والتي ترتبط باستثمار حقوق الملكية
المس��تبعدة أو التي ألغي االعتراف بها
يج��ب تحويله��ا ضمن حق��وق الملكية
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إل��ى األرب��اح .ال يس��مح وفق��اً للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9بقياس
استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة
بالتكلف��ة ف��ي ح��ال ل��م تك��ن قيمتها
العادل��ة قابلة للقياس بش��كل موثوق
وتبعاً لذل��ك يتطلب المصرف المركزي
من البن��وك تعزي��ز إمكاناتها للوصول
إل��ى معلوم��ات القيمة العامل��ة لجميع
اس��تثماراتها في أدوات حقوق الملكية
الت��ي يغطيه��ا نط��اق المعي��ار الدولي
للتقارير المالية رقم .9
ويتطل��ب المص��رف المرك��زي من
البن��وك االعت��راف ب��أي انخف��اض في
القيم��ة العادل��ة ألدوات حقوق الملكية
غي��ر المدرج��ة عل��ى أن يق��وم البنك
بالحص��ول عل��ى موافقة مس��بقة من
المص��رف المرك��زي ف��ي ح��ال تقييم
القيم��ة العادل��ة ألدوات حقوق الملكية
غي��ر المدرج��ة بأكث��ر م��ن قيمته��ا
الدفترية “في تاريخ التقيم” بعد تزويد
المصرف المركزي بتفاصيل المدخالت
واألدلة والطرق المس��تخدمة للوصول
إلى القيمة العادلة.

بنمو  % 2.5على أساس سنوي

 1346.5مليار ريال أصول البنوك القطرية

كش��فت الميزانية الش��هرية لمصرف قط��ر المركزي أن أصول البن��وك بلغت خالل
مايو الماضي  1346.52مليار ريال ،مقارنة بنحو  1353.29مليار ريال في الش��هر
الس��ابق .وعلى أس��اس س��نوي ،فقد ارتفعت األصول بنس��بة  ،% 2.5مقابل بلغت
 1313.49مليار ريال ( 360.82مليار دوالر) في مايو  .2017وعلى أس��اس س��نوي،
ارتفع��ت ودائ��ع العمالء في البنوك التجارية بقطر بنس��بة  % 3إلى  785.43مليار
ريال ،مقابل  762.21مليار ريال في مايو .2017
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ش��هد ش��هر ماي��و الس��ابق نم��واً
في حجـ��م االئتمـان الممـنوح بنس��بة
 % 0.15إل��ى  905.27ملي��ار ري��ال،
مقابل  903.89مليار ريال في الش��هر
السابق .وأشارت الميزانية إلى ارتفاع
قيمة التسهيالت االئتمانية (القروض)
الممنوح��ة من البنوك التجارية العاملة
في قط��ر خالل مايو الس��ابق بنس��بة
 % 0.15على أساس شهري.
وبلغت قيمة التس��هيالت الممنوحة
ف��ي الش��هر الماض��ي  905.27ملي��ار
ري��ال ،مقارنة ب��ـ 903.89ملي��ار ريال
في أبريل  .2018وعلى أساس سنوي.
قفزت قيم��ة الق��روض الممنوحة في
ماي��و الماضي بنس��بة  ،% 2.69مقابل
 881.52مليار ريال في الش��هر نفسه
من .2017
وكش��فت الميزانية ،أن سبب النمو
الش��هر للق��روض ارتفاع التس��هيالت
الممنوح��ة للقط��اع الخ��اص في قطر
بنس��ــبة  % 0.49بالش��ــهـر الماض��ي
إل��ى  553.1مــــليار ري��ال ،مـقــــارنة
بـ  550.4مليار ريال في أبريل السابق

ل��ه .وس��جلت التس��هيالت الممنوح��ة
للمؤسس��ات المالي��ة غي��ر المصرفية
 21.12ملي��ار ري��ال في مايو الس��ابق
بنم��و  % 3.73ع��ن قيمتها ف��ي أبريل
البالغة  20.36مليار ريال.
وبلغت قيمة التس��هيالت الممنوحة
للقط��اع الع��ام  331مليار ري��ال ،علماً
بأنه��ا كانت تبلــغ فـي أبريل الس��ـابق
ل��ه  333.15ملي��ار ري��ال ،بانخـفاض
.% 0.63
وأش��ار التقري��ر إلى ارتف��اع قيمة
محفظ��ة األوراق المالية التي تش��مل
أدوات الدي��ن بنس��بة  % 3.7مس��جلة
 182.61ملي��ار ري��ال ،مقارنة مع 176
مليار ريال في أبريل .2018
وبل��غ حج��م النقدي��ة والمع��ادن
الثمينة في الشهر الماضي  10.1مليار
ري��ال ،علماً بأن��ه كان يبل��غ  8.8مليار
ريال في أبريل .وإلى جانب ذلك ارتفع
حجم االستثمارات في العقار إلى 1.43
مليار ريال عن قيمته في أبريل 2018
عند  964.37مليون ريال.
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ارتفاع التسهيالت
االئتمانية إلى
 905.3مليار ريال

 331مليار ريال
التسهيالت
للقطاع الخاص

الودائع ترتفع %3
خالل عام إلى
 785.43مليار ريال

تطبق أفضل النظم اإلقليمية والدولية

الشركات القطرية
األكثر التزامًا بمعايير الحوكمة
إرساء مبادئ عديدة لصياغة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
تعد الحوكمة من أهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة ،والشركات
المساهمة وسائر الكيانات القانونية األخرى المدرجة في األسواق المالية بشكل خاص،
لما ترسخه من مبادئ اإلدارة الرشيدة وتحديد المهام والمسؤوليات لمجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة ،والعدل والمساواة بين أصحاب المصالح،
والرقابة المنتجة وإدارة المخاطر ،والشفافية واالفصاح ،وتنظيم حقوق أصحاب
المصالح ،وتنمية المجتمع والنهوض به؛ األمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الشركة
بصفة عامة ،وينتهي حتما إلى تحقيق المعنى الحقيقي لمبدأ إعالء المصلحة العامة،
ومصلحة الشركة وأصحاب المصالح ،وتقديمهما على أي مصلحة أخرى.

October 2018

•

AW Q I A

•

36

م��ن ه��ذا المنطل��ق ورغب��ة
م��ن هيئ��ة قط��ر لألس��واق المالية
ف��ي إرس��اء تل��ك المب��ادئ والقيم،
وعل��ى ض��وء أفضل النظ��م الدولية
واإلقليمي��ة ف��ي الحوكم��ة ،ومبادئ
الحوكم��ة الت��ي أرس��تها مجموع��ة
ّ
ومنظم��ة التعاون
العش��رين ()G20
والتنمي��ة االقتصاديّ��ة ()OECD
والت��ي تتضم��ن مب��ادئ المنظم��ة
الدولي��ة لهيئ��ات األس��واق المالي��ة
( )IOSCOف��ي ه��ذا الش��أن ،وبنك
التس��ويات الدوليّة ( )BISوالجمعية
الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين
( ،)IAISوالش��بكة الدوليّة للحوكمة
(. )ICGN
وتعتب��ر الش��ركات القطري��ة
األكثر التزاما ف��ي المنطقة بمعايير
الحوكم��ة ،والتزام��ا بالمب��ادئ
االسترش��ادية الموح��دة لحوكم��ة
الش��ركات المدرج��ة ف��ي األس��واق
المالية تمت صياغ��ة “نظام حوكمة
الش��ركات والكيان��ات القانوني��ة
المدرج��ة ف��ي الس��وق ،وأح��كام
االلتزام بمبادئ الحوكمة ،ومضمون
تقري��ر الحوكم��ة ،وأحكام وش��روط
الترش��ح لعضوي��ة مجل��س اإلدارة،
ومه��ام المجل��س ومس��ؤولياته،
ومهام رئيس��ه وأعضائه وإجراءاته،
وتش��كيل لج��ان المجل��س وأح��كام
عضويته��ا واختصاصاته��ا ،وأح��كام
الرقاب��ة الداخلية والخارجي��ة وإدارة
المخاطر بالشركة ،وأحكام االفصاح
والش��فافية ،وتنظيم حقوق أصحاب
المصال��ح ف��ي ض��وء مب��دأ إع�لاء
المصلح��ة العام��ة والمس��اواة ف��ي
الحقوق بين أصحاب المصالح.

إعالء قيم الرقابة
الذاتية والنزاهة
وتوخي الحرص
والرعاية الفائقة
واألمانة
وق��د روع��ي ف��ي صياغ��ة نظام
حوكمة الشركات والكيانات القانونية
المدرجة في السوق الرئيسية إرساء
المبادئ اآلتية:
• مب��دأ الش��فافية :ذل��ك المب��دأ
القائ��م عل��ى حس��ن الني��ة ،وتحري
الص��دق والمصارح��ة ،وإع�لاء قيم
الرقاب��ة الذاتي��ة والنزاه��ة ،وتوخي
الح��رص والرعاية الفائق��ة واألمانة
ف��ي أداء المهام والوظائ��ف الموكلة
إل��ى كل مس��ؤول وعامل بالش��ركة
من رئي��س وأعضاء مجل��س اإلدارة
واإلدارة التنفيذي��ة العلي��ا إلى جميع
العاملي��ن وغيرهم من األطراف ذات
العالقة بالش��ركة ،والذي يحدد أطر
اإلفص��اح وتوفي��ر المعلوم��ات التي
تطلبه��ا الهيئة وغيرها م��ن الجهات
الرقابي��ة أو يطلبها أصحاب المصالح

حماية حقوق
المستثمرين وأصحاب
المصالح بصفة عامة
وتمكينهم من التمتع
بها
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في الوقت المناس��ب وبالكيفية التي
تمك��ن طال��ب المعلوم��ة م��ن اتخاذ
قراره الس��ليم ،وال��ذي ينظم تعامل
األش��خاص المطلعي��ن ف��ي األوراق
المالية التي تصدرها الش��ركة أو أي
ش��ركة من مجموعتها ،ويعمل على
تجن��ب تضارب المصال��ح والحد منها
وتحقيق النفع العام في ظل مفهوم
االستثمار النزيه في السوق.
• مبدأ تحمل المسؤولية واإلقرار
به��ا :ويه��دف إل��ى تحدي��د الحقوق
والواجبات والمسؤوليات في الشركة،
ووضع آلية رقابة مناسبة تعمل على
محاس��بة كل مس��ؤول ع��ن عمل��ه
وتقييم أداءه ،وتقييم أداء الش��ركة
بش��كل عام وفقا ألفض��ل المعايير
الدولية س��واء أكانت الرقابة داخلية
يق��وم به��ا مجل��س إدارة الش��ركة
ولجان��ه أو وح��دة التدقي��ق الداخلي
كل في ح��دود اختصاص��ه أم رقابة
خارجية يقوم بها مراقب الحسابات،
كم��ا يه��دف إل��ى إق��رار المس��ؤول
بمس��ؤوليته وإن ف��وض غي��ره في
أداء بع��ض مهام��ه أو س��لطاته
فالتفوي��ض ال يكون إال ف��ي المهام
ال ف��ي المس��ؤوليات ،ويه��دف إل��ى
بيان المسؤولية االجتماعية للشركة
ودوره��ا تجاه المجتم��ع والعمل على
تنميت��ه ورخائ��ه والمحافظ��ة عل��ى
البيئة.
• مبدأ العدالة والمساواة :أصحاب
المصالح وعلى رأس��هم المساهمين
متس��اوين ف��ي الحق��وق ،ويحظ��ر
التمييز بينهم على أس��اس العرق أو
الجن��س أو الدين ولهم كافة الحقوق
المترتب��ة عل��ى ملكي��ة الس��هم أو

تجنب تضارب
المصالح والحد
منها وتحقيق
النفع العام في
االستثمار النزيه
صفتهم بالشركة سوا ًء بسواء؛ لذلك
أفرد هذا النظام فصال خاصا بحقوق
أصحاب المصالح في الش��ركة سواء
المس��اهمين أو غيره��م مم��ن لهم
صف��ة أو مصلح��ة فيه��ا كالعاملين،
والدائني��ن ،والعم�لاء ،والموردي��ن،
لتمكينه��م م��ن ممارس��ة حقوقه��م
والتمت��ع بها وعل��ى رأس��ها الحقوق
المتعلق��ة بالجمعية العامة وتيس��ير
س��بل المش��اركة الفعالة بها وأهمها
حق التصويت ،وحق الترشح لعضوية
مجل��س اإلدارة وانتخ��اب أعضائ��ه،
وحقوق توزيع األرباح ،وحق الحصول
عل��ى المعلوم��ات ،وإق��رار سياس��ة
المكاف��آت ومن��ح الحوافز بالش��ركة
ومنها مكافآت رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.
ولما كان��ت العدالة والمس��اواة من
القيم اإلنس��انية واألخالقية النس��بية
ف�لا يك��ون تطبيقها حس��ابيا فقط إال
ضربا م��ن ض��روب الظلم أحيان��ا ،لذا
روعي ف��ي ه��ذا النظ��ام التأكيد على
حماية حق��وق المس��تثمرين وأصحاب
المصال��ح بصفة عام��ة وتمكينهم من
التمت��ع بها ،وإعالء قي��م حماية األقلية
والعاملي��ن بالش��ركة من خ�لال إقرار

معاملة تفضيلية لصغار المس��تثمرين
واألقلية؛ وتتمث��ل أركان تلك المعاملة
في ع��دم تمكين أو س��يطرة األكثرية
عل��ى األقلية ،وع��دم تحك��م عضو أو
أكثر م��ن أعض��اء مجل��س اإلدارة في
إصدار القرارات ،وإقرار نظام التصويت
التراكمي ف��ي انتخابات أعضاء مجلس
اإلدارة ،ذل��ك النظ��ام التصويتي الذي
يمن��ح كل مس��اهم ق��درة تصويتي��ة
بعدد األس��هم التي يمتلكه��ا ويحق له
التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها
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بين من يختارهم من المرشحين دون
وجود أي تكرار لهذه األصوات؛ مما يزيد
من ف��رص حصول مس��اهمي األقلية
على تمثيل عادل ف��ي مجلس اإلدارة،
وتوفي��ر آلية مناس��بة لحص��ول جميع
المس��اهمين وس��ائر أصحاب المصالح
عل��ى المعلوم��ات بالقدر ال��ذي يحمي
الش��ركة وحقوقها ومصالحه��ا والغير،
واعتم��اد آلية أخرى لتقدي��م التظلمات
والش��كاوى والبالغات عن أية مخالفات
أو مخاطر قد تهدد الشركة.
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جيرهارد شرودر رئيس  Rosneftالروسية :

قطر لالستثمار
من أفضل  10صناديق في العالم
موس��كو  -وكاالت:
نقلت وكالة «»Interfax
الروسية عن المستشار
األلمان��ي الس��ابق جيره��ارد ش��رودر
قول��ه بعد انتخابه لفترة ثانية كرئيس
لشركة  Rosneftالروسية في االجتماع
السنوي للشركة أن اهتمام جهاز قطر
لالستثمار بالتملك المباشر في الشركة
سيؤدي لمشاريع دولية جديدة.
وأش��ارت الوكال��ة إل��ى أن جه��از
قطـــر لالسـتثمار يملك حصة 14.16%
م��ن الش��ركة ،وق��د ت��زداد الحصـ��ة
إل��ى  18.93%بع��د توق��ف صفقة بيع
حص��ة م��ن  Rosneftلش��ركة CEFC
الصينية .وأضافت أن ش��رودر قال في
تصريح بعد االجتماع السنوي للشركة:
“بالتأكي��د أدع��م ق��رار جه��از قط��ر
لالس��تثمار للتملك المباشر والصندوق
القطري س��يصبح مساهمًا استراتيجيًا

للش��ركة م��ا س��يحقق تعاون��ًا مفي��داً
للطرفين” .ونقلت عن ش��رودر تأكيده
من أن مش��اركة جهاز قطر لالس��تثمار
بحصة مباش��رة في  Rosneftس��تؤدي
قريبًا إلى مش��اريع دولي��ة ثنائية تفيد
الطرفي��ن وتؤث��ر إيجابي��ًا ف��ي القيمة
السوقية للشركة.
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وتابع شرودر أن جهاز قطر لالستثمار
من أفضل  10صناديق استثمار في العالم
م��ع  300-400ملي��ار دوالر كاحتياط��ي
جاه��ز لالس��تثمار وه��ذه ه��ي ميزت��ه
الكبيرة الفتًا إلى أن قطر لالستثمار لديه
مصداقي��ة جيدة في قط��اع الغاز والنفط
وخب��رة في التع��اون مع ش��ركات عالمية
كب��رى .وش��دد عل��ى أن ه��ذا الصندوق
يملك حصصًا في ش��ركات ألمانية كبيرة
مث��ل بن��ك  Deutsche Bankوش��ركة
 Volkswagenلصناعة السيارات.
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نظم المعلومات المحاسبية
نظ��م المعلوم��ات المحاس��بية نظ��م المعلوم��ات
المُحاس��بية (باإلنجليزي��ةAccounting Information :
 ،)Systemsوتع��رف اختص��اراً بالح��روف ( ،)AISوه��ي
نظم تتحمل مس��ؤولية توفي��ر تقاري��ر إحصائية ومالية
تس��اعد في عملية اتخاذ الق��رارات ذات الطبيعة اإلدارية،
س��وا ًء داخل المنش��أة أو م��ع المكوّن��ات الخارجي��ة التي
تتعامل معها ،مثل المس��تثمرين والدائنين ،وتعرف نظم
المعلومات المحاس��بية بأنها أنظمة مسؤولة عن التقارير
المالية الخاصة بأطراف العمل سوا ًء الخارجية أو الداخلية.
م��ن التعريفات األخرى لنظم المعلومات المحاس��بيّة
هي نظم تعال��ج البيان��ات الخاصة بالمُعام�لات المالية؛
بهدف توفير المعلومات إلى األقسام المعنية بها ،وتختلف
ً
نتيج��ة للعديد من العوامل ،مثل حجم
أنواع هذه النُظم
األعم��ال ،وطبيعة النش��اط التج��اريّ ،وكمي��ة البيانات،
وغيرها من العوامل ُ
األخرى.

•تزوي��د اإلدارة بالمعلوم��ات الضروري��ة ف��ي الوقت
المناسب؛ من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة باالختيار
بين مجموعة من البدائل المتوفرة.
•توفير المعلومات المناس��بة ل�لإدارة؛ من أجل تنفيذ
الرقابة والتقييم على كافة النش��اطات االقتصاديّة
الخاصة بالمنشأة.
•تقدي��م المس��اعدة ل�لإدارة أثن��اء تنفيذه��ا وظيفة
تخطيط األعمال المس��تقبلية للمنشأة ،سوا ًء أكانت
طويلة ،أم متوسطة ،أم قصيرة األجل.
•التمي��ز بالحرك��ة المس��تمرة؛ به��دف إنج��از المهام
وتحقيق األهداف.
•توفير درجة كافية من المرونة في هذه النظم؛ ممّا
يس��اهم بتطويرها والتعديل عليها لتواكب الحاجات
والتغيرات المتتالية.
•يعتم��د تصمي��م هذه النظ��م على تقدي��م خَدمات
للحاجات والمه��ام اإلدارية المتنوّعة ،وتظهر أهمية
ه��ذا الش��يء ف��ي الوظائ��ف اإلداري��ة ،مث��ل :اتخاذ
الق��رارات ،والرقاب��ة ،والتخطي��ط ،والتنس��يق بين
األقس��ام التنظيمية؛ بهدف الوصول إلى أكبر كميةٍ
من النفع.

خصائص نظم المعلومات المحاسبية:
تتمي��ز نظ��م المعلوم��ات المحاس��بية بمجموعةٍ من
الخصائص ،وهي:
•االهتمام بتحقيق الس��رعة والدقّ��ة العالية جداً أثناء
تنفيذ المعالجة الخاصة بالبيانات المالية.
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