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

ويف اخلتام من هذا املقال االفتتاحي يطيب لنا �أن ندعو جميع املهتمني واملعنيني يف الدولة �إىل القيام بدورهم من �أجل
تطوير هذه املهنة وذلك خلدمة االقت�صاد الوطني يف بلدنا احلبيب.

د .خــالد بن نا�صر اخلاطر
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فى ختام اعمال الملتقى الثالث للمحا�سبين

الت�أكيد على �ضرورة التن�سيق لتطوير برامج
التعليم المحا�سبي في الجامعات الخليجية
تفعيل دور اللجنة الدائمة لأق�سام المحا�سبة للجامعات الخليجية
�إعداد قاعدة بيانات م�شتركة لجميع �أق�سام المحا�سبة في الجامعات الخليجية
�أيم ــن �ص ــقر
�أو�صى الم�شاركون فى الملتقى الثالث للمحا�سبين في دولة قطر الذى نظمته
جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحا�سبة
بجامعة قطر بعنوان "التعليم المحا�سبي في دول مجل�س التعاون" ب�ضرورة
التن�سيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بمهنة المحا�سبة في دول المجل�س
للإ�سهام في تطوير برنامج التعليم المحا�سبي في الجامعات الخليجية لكي تواكب
التطورات االقت�صادية وتكنولوجيا المعلومات التي ت�شهدها دول الخليج.
و�أكدوا �أهمية تفعيل دور اللجنة الدائمة لأق�سام المحا�سبة لجامعات دول مجل�س
التعاون من �أجل تطوير الخطط الدرا�سية ،وطرق التدري�س ،وت�شجيع البحث
العلمي ،والتن�سيق والتعاون بين تلك الأق�سام؛ وذلك للقيام بم�س�ؤوليتها تجاه كيفية
االرتقاء بمهنة المحا�سبة علم ًا ومحا�سبة ومنا�شدة المخت�صين والباحثين التركيز
على �إجراء الدرا�سات في المو�ضوعات ذات ال�صلة بمو�ضوع الملتقى ومنها واقع
الفجوة بين التعليم المحا�سبي ومتطلبات �سوق العمل في دول المجل�س وال�صعوبات
التي يواجهها خريجو تخ�ص�ص المحا�سبة لدى التحاقهم ب�سوق العمل.
ودعا الى ا�ستحداث برامج ماج�ستير محا�سبة في بع�ض الجامعات في دول مجل�س
التعاون لزيادة م�ستوى البحث العلمي في هذا المجال الحيوي ،وكذلك �إن�شاء
برنامج درا�سات عليا مهنية تتاح بها اال�ستفادة من المهنيين الذين لديهم خبرة
متميزة للقيام بتدري�س بع�ض المقررات المحا�سبية التي تحتاج �إلى خبرة عملية.
و�أكد �أهمية اعتماد منظومة الجودة ال�شاملة في التعليم المحا�سبي مع تكري�س
التوجه نحو االعتماد الأكاديمي ك�أداة ل�ضمان الجودة .و�ضرورة �إعداد منهجية
وا�ضحة وموثقة (مكتوبة) لالعتماد االكاديمي لأعمال الق�سم وان�شطته المختلفة.
وكان الدكتور خالد الخاطر رئي�س جمعية المحا�سبين القانونيين قد �أكد ان
الملتقى الثالث للمحا�سبين فى دولة قطر يعتبر امتدادا للندوات والم�ؤتمرات
ال�سابقة التي عقدتها جمعية المحا�سبين والجمعية العلمية للمحا�سبة في جامعة

د .خــالد الخــاطر
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قطر بهدف الإ�سهام في تطوير مهنة المحا�سبة والمراجعة في دولة قطر والتي
تواجه الكثير من ال�صعوبات والتحديات.
وا�شار فى كلمة له �أن هذا الملتقى ي�أتي تنظيمه لل�سنة الثالثة على التوالي بعد
�أن قامت الجمعية خالل عام  2009بتنظيم الملتقى الأول للمحا�سبين الذي كان
بعنوان " نحو م�ستقبل �أف�ضل لمهنة المحا�سبة والمراجعة في دولة قطر " وفي عام
 2010نظمت الجمعية الملتقى الثاني للمحا�سبين بعنوان المحا�سبة الحكومية في
دول مجل�س التعاون والتحديات المعا�صرة".
و�أعرب د.الخاطر عن ا�سفة للفجوة ال�شا�سعة بين �أق�سام المحا�سبة في جامعات
دول مجل�س التعاون الخليجي بالرغم �أن الأمانة العامة لمجل�س التعاون �أن�ش�أت
اللجنة الدائمة لأق�سام المحا�سبة في جامعات دول المجل�س منذ �أكثر من ثالثين
�سنة‘ وتكون ع�ضوية اللجنة متاحة لأق�سام المحا�سبة في الجامعات الخليجية
وتمثل كل جامعة بع�ضو من هيئة التدري�س في ق�سم المحا�سبة حيث ن�صت في
المادة الرابعة على التن�سيق والتعاون بين �أق�سام المحا�سبة والهيئات المتخ�ص�صة
في مهنة المحا�سبة و�ضرورة تطوير الخطط الدرا�سية و�أ�ساليب وطرق التدري�س
والمناهج الم�ؤهلة لتخ�ص�ص المحا�سبة ،كما ن�صت على تبادل �أع�ضاء هيئة
التدري�س والتبادل الطالبي و�إقامة الندوات والم�ؤتمرات وت�شجيع البحث العلمي
والدرا�سات البينية من �أجل النهو�ض واالرتقاء بالم�ستوى المعرفي والعلمي
والمهنيللمحا�سبة.
وقال انه على الرغم من التف�صيل الدقيق الوارد في ن�ص المادة الرابعة �إال �أن
االت�صال الفعال والتعاون الم�أمول لم يتحققا بعد حيث لم يعقد �إال اجتماع
وم�ؤتمر واحد هو الم�ؤتمر الدولي لأق�سام المحا�سبة في الجامعات الخليجية
في دولة الكويت عام 1996م وكان عنوان الم�ؤتمر "التطوير الأكاديمي والمهني
بدول مجل�س التعاون" ،و�إذا �أردت �أن �ألقي مزيد ًا من ال�ضوء الكا�شف على هذه
الفجوة قلت �أن �إجراء �أية قراءة لواقع البحوث الم�شتركة بين �أ�ساتذة المحا�سبة
في الجامعات الخليجية ي�شير �إلى ندرة هذه البحوث �إن لم يكن نفيها وعدمها،
وهذا مما يت�ألم له المهتم بر�ؤية ور�سالة مهنة المحا�سبة في المجتمع الخليجي.
ونوه بما قامت به جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية؛ حيث دعت �إلى
االجتماع الأول للجمعيات المحا�سبية في مار�س 2010م وكان من �أهم تو�صيات
ذلك االجتماع التو�صية بالت�أكيد على االت�صال مع الأمانة العامة لمج�س التعاون
الخليجي من �أجل تفعيل دور اللجنة الدائمة لأق�سام المحا�سبة وذلك للنهو�ض
بم�س�ؤوليتها تجاه كيفية االرتقاء بمهنة المحا�سبة علم ًا وممار�سة.

الواقع القطرى

كما خ�ص بال�شكر والتقدير ديوان المحا�سبة وم�صرف قطر الإ�سالمي و ات�صاالت
قطر(كيوتل) و�شركة ر�أ�س غاز وهيئة قطر للأ�سواق المالية ومكتب كي بي ام جي
ومكتب براي�س وترهاو�س كوبرز لإ�سهاماتهم الفعالة في دعم �أعمال هذا الملتقى
واهلل ولي التوفيق وهو �سبحانه القادر عليه

ور�أى د .خالد الخاطر عدم وجود تعاون م�أمول بين الجهات المعنية بمهنة
المحا�سبة في قطر وتطويرها من وزارت وهيئات وجمعيات وجامعات ولعل خير
دليل على ذلك الذي نقول به هو عمل قانون تنظيم مهنة ومراقبة المحا�سبة في
قطر ل�سنة  2004حيث تم التخطيط له وت�صوره و�صياغته ،وجهوده �إلى الواقع من
دون �أخذ ر�أي المخت�صين الأكاديميين في المحا�سبة ،ولم يكن �أحد منهم �ضمن
اللجنة الم�شكلة ل�صياغة القانون ،وقد ترتب على هذا ال�ش�أن �أن خرج القانون �إلى
النور و�أ�صبح واقع ًا وبه الكثير من الثغرات والق�صور وهذا �ش�أن ال نرجوه والنر�ضاه
لمهنة المحا�سبة في دولة قطر وال في بقية دول مجل�س التعاون الخليجي.
و�أكد �ضرورة مراجعة وتعديل الت�شريعات والقوانين ذات العالقة بمهنة المحا�سبة
والمراجعة خا�صة قانون تنظيم مهنة ومراقبة الح�سابات  2004وو�ضع �شروط
موحدة للمحا�سبين القانونيين تطبق عليهم دون تمييز وعدم الحاجة الى افراد
�سجل خا�ص بمكاتب المحا�سبة العالمية كما هو معمول به االن وتمييزهم عن
غيرهم من المكاتب .والمادة رقم  8من القانون يجب تعديلها حيث فتحت المجال
لغير المحا�سبين للم�شاركة في ت�أ�سي�س �شركات المحا�سبة ويجب ان تقت�صر
ممار�سة المهنة على المحا�سبين فقط وان تتاح الفر�صة للقطريين للممار�سة هذه
المهنة المهمة لالقت�صاد الوطني ب�شكل اف�ضل.
و�أ�شار الى انه �سيتم فتح باب التر�شح لع�ضوية لمجل�س �إدارة الجمعية للفترة
القادمة �سوف يتم الإعالن عنه خالل �شهر يناير القادم وب�أذن اهلل �سوف يتم
انتخاب المجل�س الجديد في نهاية �شهر فبراير وذلك في اجتماع الجمعية
العمومية ..داعيا من لديه الرغبة والوقت والكفاءة لتر�شح للمجل�س لخدمة المهنة
بالدولة واالرتقاء بها.
ووجه ال�شكر فى ختام كلمته لجامعة قطر لدعمها المتميز لجمعية المحا�سبين
القانونيين القطرية و الجمعية العلمية للمحا�سبة وال�شكر مو�صول كذلك لكل
ال�ضيوف والح�ضور الذين �سارعوا �إلى تلبية الدعوة خ�صو�ص ًا �أولئك الذين حلوا
�ضيوف ًا على بلدنا العزيز .

من جهته اكد الدكتور رجب اال�سماعيل ا�ستاذ المحا�سبة بكلية االدارة جامعة
قطر رئي�س الجمعية العلمية للمحا�سبة فى كلمته اهمية التعليم فى تنمية مهنة
المحا�سبة باعتباره احد المقومات اال�سا�سية ..م�شيرا الى انه ا�صبح هناك حاجة
ملحة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى لتوفير المهارات اال�سا�سية للمحا�سبين مثل
مهارات اتخاذ القرار والقدرة على التحليل والحكم والو�ضوح والقدرة على التعبير
وال�شفافية.
وقال ان احدث الدرا�سات فى مجال التعليم المحا�سبى ت�ؤكد على �ضرورة ان تعك�س
المناهج الدرا�سية للمحا�سبين البيئة الحقيقية للعمل وهذا هو الطريق الوحيد
لخلق جيل م�ؤهل من المحا�سبين المهنيين حيث ت�شير الدرا�سات الى ان  %20فقط
من النجاح فى الوظيفة تعتمد على القدرة على الفهم والتعلم و %80تعتمد على
القدرة والتوا�صل مع االخرين.
و�أ�شار الى ان مجتمع االعمال ي�ستقطب ويوظف ب�صورة ا�سا�سية المحا�سبين
الحا�صلين على اعلى معدالت تراكمية وبعد مقابلة ق�صيرة ومن دون التركيز
على المهارات اال�سا�سية وبعد اجراء مع العديد من ا�صحاب االعمال تبين للكثير
منهم ان ه�ؤالء المحا�سبين يفتقدون الكثير من المهارات ال�ضرورية مثل ال�صبر
واال�ستقاللية والتحلى باخالقيات المهنة والقدرة على تكوين العالقات حيث ينفق
قطاع االعمال موارد كبيرة ويقوم باعداد الكثير من الدورات التدريبية فى �سبيل
تنمية مهارات القراءة والتوا�صل والتحليل.
وقال ان المعرفة الكاملة بالعلوم المالية والمحا�سبية والتدقيق الداخلى ومهارات
التحليل والبرامج المحا�سبية تعد �ضرورية وا�سا�سية ولكن ينبغى اال�ضافة اليها
مهارات التحدث والعر�ض والكتابة والقدرات ال�شخ�صية.

د .رجـب الإ�سـماعيــل

د .عبد الرحمن ال�سليطي

التعليمالمحا�سبى
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امل�شروع القطري وفر البنية التحتية القانونية
لعمـــــــلاجلمعيـــــــاتوامل�ؤ�س�ســـــــاتاخلا�صــــــة
العالقة بني االدارة واجلمعيات �شراكة وتعاون �أكرث منها عالقة جهة رقابية
ال توجد خمالفات فى اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة (تدعوا حللها)
الوزارة ت�شجع عمل القطريني فى اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
قانون اجلميعات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة لن يقف عند حد معني و�سيتم تطويره
جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية منوذج يحتذى به

حوار � -أمين �صقر

اكد ال�سيد �أحمد عبداهلل المال مدير �إدارة الجمعيات
والم�ؤ�س�سات الخا�صة ان قانون الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة
قد و�ضع البنية التحية القانونية لعمل الجمعيات والم�ؤ�س�سات
الخا�صة ب�صورة �صحيحة ،ولم ي�صل الى هذا ال م�ستوى
المتقدم اال بعد اخذ راي الجهات الم�ستفيدة والجهة الم�س�ؤولة
عن تطبيقه.
وا�ضاف ال�سيد احمد المال في حواره لمجلة المحا�سبة ان هذا
القانون لن يقف عند حد معين و�سيتم تطويره حتى ي�صل
لقناعة الجميع انه ي�ؤدى الدور المطلوب منه  ..معربا عن
امله بان ي�شمل القانون في الم�ستقبل �شكل جديد من ا�شكال
الع�ضويه وهي ع�ضوية منت�سبة �أ�سوة بما هو موجود في بع�ض
دول الخليج وفيما يلى ن�ص الحوار :
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فى البداية هل لنا التعرف على اهم اهداف االدارة ومتى بد�أت عملها فى قطر ؟
ان ادارة الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة قديمة بقدم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ومرت بمراحل كثيرة بد�أت بق�سم ،وفى عام  2009تم دمج الهيئة القطرية للأعمال
الخيرية مع ادارة الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صه بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بعد
تعديل بع�ض االخت�صا�صات ،بعد ان ر�أى الم�شرع �أهمية الدور اال�شرافي والرقابي
الذى تقوم به االدارة من خالل ا�شرافها ورقابتها للعمل االجتماعى والتنموى
واالغاثى الذي تقوم به الجمعيات والم�ؤ�س�سات �سواء داخل المجتمع �أو خارجه،
كما يجب ان ن�شيد هنا ان الم�شرع القطرى وفر البنية التحتية القانونية لعمل
الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة بما ي�ضمن ال�شفافية والمرونة و�سهولة الحركة
و�سرعتها خ�صو�صا فى اال�ستجابة لحاالت الكوارث التى تحدث فى دول العالم
االخرى بين الحين واالخر.
ودور االدارة هنا �أوال :التن�سيق بين الوزارة والجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة للت�أكد
من تطبيق القانون وتوفير القنوات الر�سمية التى ت�ساعد الجمعيات والم�ؤ�س�سات
الخا�صة على اداء دورها التنموي �سواء داخل المجتمع او خارجه ،والت�أكد من
التزام الجميع بالقانون

وثانيا :نقل وجهة نظر الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة فى �شكل تو�صيات
ومقترحات للجهات الم�س�ؤولة بالوزارة للعمل على درا�ستها وتطوير اللوائح
والقوانين المنظمة لهذه العالقة بما يحقق الم�صلحة العامة

ما هى �أهم الأعمال التي تقوم بها الإدارة وما هو الدور المنتظر منها في
تطوير �أداء الجمعيات والخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات ؟

تمار�س االدارة عملها من خالل ق�سمين:
 االول هو ق�سم الت�سجيل والترخي�ص ،ويتكون من �شعبتين االولى �شعبة الت�سجيلالتي تقوم بت�سجيل طلبات الجمعيات الجديدة ومتابعة االجراءات حتى الموافقة
على ا�شهارها وبعد ذلك م�ساعدتها على تكوين نف�سها وت�أ�سي�سها من حيث
اللوائح واالنظمة ،لت�سهيل عملها ودرا�سة طلبات الجمعيات والم�ؤ�س�سات المحلية
العتماد الجهات الخارجية للتعاون معها فى تنفيذ م�شاريع تنموية او انمائية فى
الدول المختلفة
 والثانية هي �شعبة الترخي�ص التي توفير التراخي�ص الالزمة للجمعياتوالم�ؤ�س�سات الخا�صة للقيام بجميع االن�شطة والفعاليات .
والق�سم الثاني هو ق�سم الرقابة وهو الق�سم المعنى بالتفتي�ش على الجمعيات
والم�ؤ�س�سات الخا�صة من الناحية المالية واالدارية وكذلك التدقيق على طلبات
التحويل المالي او العيني من الجمعيات المحلية الى الجهات الم�ستفيدة فى الدول
المختلفة ،وا�شير بهذا الخ�صو�ص الى ان العمل الخيري واالن�ساني تطور فى دولة
قطر خالل ال�سنوات الما�ضية وانتقل نقلة نوعية حيث ا�صبح لدى الجميع ثقافة
التعاون والعمل من خالل الجهات الر�سمية كجمعيات وم�ؤ�س�سات ومتابعة الم�شاريع
التى يتبرعون بها من اجل ان�شائها وانجازها.
وبالتالى اختفت فى المجتمع الجهات غير الر�سمية او العمل الفردي الغير ر�سمي
والذى كان يتم من خالل ا�شخا�ص يزورون الدولة في موا�سم معينه كما ان عمل
االدارة قد تطور بناء على توجيه وت�شجيع �سعادة ال�سيد /نا�صر بن عبداهلل
الحميدي وزير ال�ش�ؤون االجتماعية �سعت منذ عام  2009وذلك بتطبيق احالل
الخدمة الكترونية مكان الورقية ،حيث تم اال�ستغناء عن العمل الورقي واالنتقال
للمرحلة االلكترونية لت�سهيل العمل واي�صال الخدمة للم�ستفيد في ا�سرع وقت عن
طريق المرا�سالت االلكترونية بدون الحاجة الى مندوب ،وا�صبحت المعاملة التي
كانت تاخذ وقتا طويل لدرا�ستها ،الآن ال ت�أخذ على �أق�صى تقدير من يوم الى ثالثة
ايام وتتم كل هذه المعامالت من خالل البريد االلكتروني.

ما هو عدد الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة العاملة فى قطر وهل هناك
نية ال�شهار جمعيات اخرى؟

ان عدد الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة الم�سجلة حاليا في قطر هو  23جمعية
وم�ؤ�س�سة خا�صة ،من بينها ( )8جمعيات وم�ؤ�س�سات خيرية ،ولديها تعاون وم�شاريع
فى اكثر من قرابة  80دولة وهى عبارة عن م�شاريع تنموية واغاثية يتم تنفيذها
بالتعاون مع جهات مثيلة لها في الدول الم�ستفيدة ،وتتحمل الجمعيات والم�ؤ�س�سات
الخا�صة القطرية كافة نفقات الم�شاريع التي يتم تنفيذها.
وكما يوجد حاليا ( 5جمعيات وم�ؤ�س�سات خا�صة تقدمت بطلباتها للت�سجيل
واال�شهار ،ويتم درا�ستها لدى الجهات المخت�صة في قطر.

ما هى طبيعة العالقة بين الإدارة والجمعيات العاملة في الدولة؟

العالقة �شراكة وتعاون �أكثر منها عالقة رقابية على الجهة الم�ستفيدة الن نجاح
العمل هو مرهون بالتعاون بين االدارة والجمعيات والم�ؤ�س�سات المعنية.
�سواء من جهتنا من حيث اال�شراف والرقابه و التنظيم لأعمالها و�إيجاد القنوات
الر�سمية لت�سهيل وتنظيم االعمال والأن�شطة التى يقوموا بها ،وذلك لت�سهيل دورها
في االن�شطة التي تقوم بها لتنمية المجتمع مما ي�ساهم فى ت�سهيل العمل الم�شترك
بين االدارة والجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة ،وتجاوز الكثير من االمور التى ت�سبب
م�شاكل لدول اخرى فى هذا المجال .

* ما مدى التزام الجمعيات ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن
الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة وما هى العقوبات التى تتخذها االدارة
ب�ش�أن المخالفات ؟

ان الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة ملتزمة بتنفيذ احكام القانون الم�شار اليه
اعاله ،النها في اال�سا�س قامت من اجل تنمية المجتمع ،واعتقد ان اول بند فى
تنمية المجتمع وتنمية ال�شعوب هو حب الوطن وااللتزام بالقوانين الجاري بها
العمل ،وقد يحدث احيان ًا �سوء فهم لموظف او احدى الجمعيات والم�ؤ�س�سات
الخا�صة لفهم القانون بال�صورة ال�صحيحة ،وغالبا االدارة ت�سعى الى اي�ضاح
ا�سباب �سوء الفهم الذى ح�صل او قد يح�صل لدى جمعية او م�ؤ�س�سة بالزيارة
واالجتماع والت�شاور حول ا�سباب المخالفات التى حدثت والطرق الكفيلة التى
ت�ساعدها فى حل وتجاوز هذه المخالفات وعدم تكرارها مرة اخرى الن الهدف هو
التعاون لرفع قدرات هذه الجمعيات حتى ت�ستطيع القيام بالدور الم�أمول والمنوط
بها لتنمية المجتمع على الوجه ال�صحيح.

ما هي �أ�سباب عزوف القطريين لالن�ضمام للجمعيات ؟

اعتقد ان كل �شخ�ص يهمه اال�ستقرار الوظيفى ويتمنى ال�سرته االف�ضل من حيث
اال�ستقرار والراتب والتقاعد وهذا االمر للقطريين وغير القطريين وهنا اتوجه
بال�شكر للجمعيات والم�ؤ�س�سات التى قدمت مقترحات لالدارة والوزارة لت�شجيع
عمل القطريين فى هذا القطاع وال�شكر ل�سعادة وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
لإ�صراره وت�شجيعه على ا�شراك المواطنين فى هذا القطاع الهام والحمد هلل تم
رفع التو�صيات الالزمة فى هذا الجانب والذى نت�أمل ان يرى النور قريبا .

هل هناك اقتراحات لتعديل قانون الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة مثل
(فتح الع�ضوية لغير القطريين ،تعديل الر�سوم�... ،إلخ) ؟

هناك جهة ر�سمية لتطبيق القانون والجهة الم�ستفيدة والكل لديه مقترحات وهذا
القانون لم ي�صل الى هذا الم�ستوى اال بعد ان تم �أخذ ر�أى الجهات الم�ستفيدة
والجهات الم�س�ؤولة عن تطبيقه ولن يقف القانون عند حد معين و�سيتم تطويره
حتى ي�صل لقناعة وطموح الجميع .
واتمنى في الم�ستقبل ان ي�شمل القانون نوع جديد من الع�ضوية مثل ما اقترحها د.
خالد الخاطر في اجتماعات �سابقه من قبل ،ان يكون هناك ع�ضوية منت�سبة ا�سوة
بما هو موجود فى دول الخليج االخرى بحيث يمكن للجمعية او الم�ؤ�س�سة اال�ستفادة
من ا�صحاب الخبرات الموجودة فى المجتمع القطري وغيره ،واعطائهم ع�ضوية
انت�ساب للم�شاركة فى االن�شطة ولي�س لهم حق الت�صويت او االنتخاب وبهذا ال�شكل
نكون ا�ستفدنا من ا�شراك اكبر عدد ممكن من �شرائح المجتمع بغ�ض النظر عن
الجن�سية .

ما هو م�ستقبل الجمعيات في دولة قطر؟

اتمنى ان ت�ستفيد الجمعيات الموجودة فى قطر من تجارب الجمعيات المثيلة فى
دول العالم والمنظمات الدولية واال�ستفادة من البرامج التى تقدمها الكثير من
الجهات الدولية لم�ؤ�س�سات المجتمع المدنى ،لرفع قدرات م�ؤ�س�سات المجتمع
المدنى واالطالع على تجارب اخرى وهى بحد ذاته ثقافة اتمنى االهتمام بها،
كما اتمنى من الجمعيات ان تعمل بطريقة متميزة وان تقوم على مبد�أ التخ�ص�ص
فى مجال معين وال تكون عبارة عن تكرار لتجارب موجودة فقط ،بل بالعك�س تقوم
على تقديم دور فريد فى اخت�صا�ص معين وتكون نموذج لمثيالتها داخل المجتمع
وخارجه خ�صو�صا فى العمل الخارجى الن الجمعيات التى تمار�س ن�شاطها خارج
البالد عبارة عن �سفراء يمثلوا الدولة فى �صورتها ووطنيتها ورغبتها فى تقديم
الخير والتنمية للمجتمعات االخرى بحيث ينقل ال�صورة الحقيقية للمجتمع
القطرى

ما هو تقيمك الداء جمعية المحا�سبين القطريين خ�صو�صا بعد مرور
� 4سنوات على مجل�س االدارة واجراء االنتخابات خالل �شهر فبراير
المقبل؟

مجل�س ادارة جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية يعتبر من ان�شط مجال�س
الإدارات التى مرت على الجمعية وحققت انجازات هامة من خالل العمل
الم�شترك بين الجمعية والوزارة وذلك من خالل الدورات والور�ش التى نظمتها فى
المجال المحا�سبى لتطوير المهنة واتمنى ان تكون الجمعية نموذج يحتذى به لدى
باقى الجمعيات من خالل عمل �شراكات مع جميع فئات و�شرائح المجتمع
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ماهو املطلوب من
املجل�س اجلديد
للجمعية
  

اال�سم رقم الع�ضوية ال�صفة
 1الدكتور  /رجب عبداهلل رجب �إ�سماعيل الإ�سماعيل 55525388
ع�ضو جمل�س �إدارة
 2علي �أحمد حممود عبد الرحيم املال  55821200ع�ضو م�ؤ�س�س
 3جا�سم را�شد الأحمد البوعينني  55544643ع�ضو م�ؤ�س�س
 4زعفران جوهر فرج بخيت العبداهلل 55801700/55929221
ع�ضو م�ؤ�س�س
 5بدر مبارك نا�صر �آل خليفة  55888088ع�ضو م�ؤ�س�س
� 6أحمد �سليمان ح�سن جا�سم ال�سيد  55535545ع�ضو م�ؤ�س�س
� 7شيخة عبد الرازق معريف  55858054ع�ضو م�ؤ�س�س
 8فهد علي مبارك املحمود  55506123ع�ضو م�ؤ�س�س
 9ح�صة علي �أحمد الهيل  55893635ع�ضو
 10هدى �سعيد حممد �سعيد العبيد  55432741ع�ضو
 11عبد العزيز علي عبد اهلل ال�صائغ  55510900ع�ضو

اخلرب والإ�ستطالع مع �أبو مروان
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متنت احل�صول على الدكتوراة
للمرة الثانية  ..د .اميان عبداهلل

�ضرورة تطوير
الـمــــــوازنـة
التقليـــديــة
بدول التعـاون
والبــدء فــور ًا
فى التحول �إىل
مـوازنـة االداء
حــوار� :أميــن �صــقر

د.اميان �صاحب ح�سني عبداهلل حا�صلة على الدكتوراة فى
املالية فى كلية الدرا�سات العليا باجلامعة احلرة فى هولندا
احبت مهنة املحا�سبة وتفوقت فى هذا املجال املهم وال�صعب
فى نف�س الوقت خ�صو�صا وان مو�ضوع ر�سالتها يدور حول
انظمة الرقابة لالجهزة العليا للرقابة واملحا�سبة لدول
جمل�س التعاون اخلليجى واالنظمة العاملية – درا�سة مقارنة
حتت ا�شراف اال�ستاذ الدكتور �سعيد مفيد وكيل كلية ادرارة
االعمال والت�سويق – جامعة جنوب �سيناء – جمهورية
م�صر العربية فى ظل افتقاد اخلليج العربى ملثل هذه
االنظمة.
وفى حوار ملجلة عامل املحا�سبة اكدت الدكتورة اميان عبداهلل
وهى من القطريات القليالت الالتى ح�صلن على الدكتوراة
فى هذا املجال اهمية تطوير املوازنة التقليدية فى جميع
الدول العربية ودول جمل�س التعاون اخلليجى خ�صو�صا
واال�ستعانة باملنظمات العاملية فى هذا املجال وفيما يلى ن�ص
احلوار:
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ملاذا تخ�ص�ص املحا�سبة رغم �صعوبة هذا املجال الهام؟

بعد التخرج من اجلامعة ح�صلت على منحة فى الكويت عبارة عن دبلوم درا�سات
عليا فى جمال التنمية واملوازنات فى املعهد العربى للتخطيط وقمت بكتابة بحث
عن املوازنة العامة ودورها فى متويل اخلطط التنموية لذلك احببت التو�سع فى
هذا املجال ومن ثم قمت بتقدمي اطروحة املاج�ستري وكانت حول املوازنة العامة فى
دولة قطر خالل ع�شر �سنوات ومن هنا ا�ستكملت درا�ستى وح�صوىل على الدكتوراة
التى تت�ضمنت كيفية اعداد موازنة بطريقة جديدة خمتلفة عن الطريقة التقليدية
وتطوير الرقابة على املواونة وو�ضع افكار جديدة للرقابة على املوازنة.

وكيف يتم اال�ستفادة من الر�سالة وتطبيقها فى قطر؟

يجب تطوير تطوير املوازنة التقليدية فى جميع الدول العربية ودول جمل�س التعاون
اخلليجى خ�صو�صا واال�ستعانة باملنظمات العاملية فى هذا املجال ففى امريكا
وبريطانيا وماليزيا يتم تطبيق �أف�ضل الطرق ملراقبة املوازنة وهنا يجب تطبيقها فى
دول اخلليج النه ال ميكن تطوير الرقابة فى الوقت الذى تكون فيه املوازنة تقليدية
لذلك يجب تطوير االعداد اوال وبعد ذلك املوازنة وهناك فرق كبري بني املوازنات
فى العامل الثالث واملوازنات فى الدول العاملية لذلك يجب تطبيق االنظمة العاملية فى
عاملنا العربى ..وا�ضافت ان الدرا�سة او�صت بانه على الدول اخلليجية اال�ستفادة
من جتارب الدول فى جمال حتديث املوازنة العامة وتطويرها مع مراعاة الظروف
اخلا�صة بكل دولة والتى تدعو اىل خلق مزيج يقدم ما هو اف�ضل و�أفيد الو�ضاع
الدولة وظروفها االقت�صادية وم�ستوى اال�ساعداد التكنولوجى وامكانيات موظفيهم
وامل�شاركة فى تفعيل قرارات امل�ؤمترات واالجتماعات التى تعقدها املنظمات املهنية
والبدء فورا فى التحول اىل موازنة االداء والبعد عن املفهوم التقليدى عند اعداد
املوازنة العامة للدولة.

ما هو ر�أيك فى النظام املحا�سبى فى قطر؟

الو�ضع احلاىل فى قطر تقليدى والبد من تطوير هذه الطريقة واال�ستفادة من
التجارب العاملية وتطبيقها للح�صول على نتائج �أف�ضل.

فى ر�أيك ما ا�سباب عزوف ال�سيدات عن العمل فى جمال املحا�سبة

العمل املحا�سبى �صعب جدا وقد عانيت فى بداية م�شوارى االكادميى خ�صو�صا واننى
كنت تخ�ص�ص ادارة اعمال واالن اعمل خبري ماىل اول بادارة ال�ضرائب – وزارة
املالية كما ان عمل املدقق �صعب جدا ويحتاج اىل عمل طوال اليوم وهذا �صعب على
القطريات اال انىى ادعو املحا�سبات القطريات اىل العمل فى هذا املجال الهام
لتطوير مهنة املحا�سبة فى قطر كما اننى اطمح اىل موا�صلة م�شوارى التعليمى
واحل�صول على الدكتوراة للمرة الثانية.

بعد تد�شين �أول دليـل للمحا�سبين ومدققـي الح�ساب ــات فـي قطـر

بدء العمل في دليل المحا�سبين الثاني
الدوحة -عالم المحا�سبة
د�شنت جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية في احتفالية �أقامتها الجمعية في
مبنى وزارة الأعمال والتجارة� ،أول دليل للمحا�سبين ومدققي الح�سابات في قطر
ي�ضم  500محا�سب ومدقق ح�سابات ،بدعم من �شركة نعمة الراعي المالي للدليل.
وقال الدكتور خالد بن نا�صر الخاطر رئي�س مجل�س �إدارة جمعية المحا�سبين
القانونيين القطرية في الكلمة االفتتاحية �إن هذة االحتفالية تعد من الفعاليات
والأن�شطة التي ن�شعر �أنها قد ت�سهم ب�شكل كبير في دعم وتطوير مهنة المحا�سبة
في دولة قطر ،م�شير ًا �إلى �أن فكرة �إ�صدار الدليل لي�ست جديدة على بع�ض الدول،
و�إنما هي ت�صدر لأول مره في قطر ،في �إطار �سعي جمعية المحا�سبين القانونيين
القطرية �إلى النهو�ض واالرتقاء بمهنة المحا�سبة والتدقيق في دولة قطر ،من خالل
�إ�صدار هذا الدليل الذي يحتوي على بيانات تف�صيلية للمحا�سبين والمدققين الذين
يعملون في الدولة .م�ضيف ًا� :إن �أهداف هذا الدليل ت�أتي لت�سهيل عملية التوا�صل بين
المحا�سبين والمدققين من جهة ،وبينهم وبين الم�ؤ�س�سات المنظمة لمهنة المحا�سبة
والتدقيق بدولة قطر ودول مجل�س التعاون الخليجي وبقية دول العالم .ونوه الدكتور
خالد الخاطر �إلى �أن دليل المحا�سبين في دولة قطر هو دليل �سوف ت�صدره جمعية
المحا�سبين القانونيين القطرية ب�شكل �سنوي ،بهدف ت�سهيل عملية التوا�صل بين
المحا�سبين والمدققين في الدولة من جهة وبين الجهات المعنية بتنظيم وتطوير
هذه المهنة من جهة �أخرى ،و�أ�شار الدكتور الخاطر �إلى �أن فكرة �إعداد دليل
المحا�سبين في دولة قطر كانت تراوده منذ �أيام الجمعية العلمية للمحا�سبة بجامعة
قطر ،ولكن لظروف محدودية الموارد ونق�ص الجهاز الفني �شكلت عائق ًا يحد من
طموحات الجمعية العلمية نحو المزيد من الخدمات والإنجازات للمهنة والمهتمين
بها .فال�صعوبات كثيرة والتطورات �سريعة مما يتطلب من الجهات التي تعنى بمهنة
المحا�سبة والمراجعة في دولة قطر ومنها الجمعية �أن ت�ؤدي دورها ور�سالتها بكل
جدية و�إخال�ص ،ولقد ان�شغلنا منذ البداية بالكثير من هموم المهنة في الدولة ،ومن
�أهمها القوانين والت�شريعات التي تنظم المهنة ولم يطر�أ عليها الكثير من التعديل،
ولكن بعد �صدور قرار �إن�شاء جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية ،ومع اختيار
�أول مجل�س �إدارة لها في �شهر �أكتوبر من عام  ،2008تم ت�شكيل لجنة للقيام بهذا
الم�شروع المهم الذي �ساهم في �إيجاد ملتقى للمحا�سبين في الدولة.

جهود مميزة
و�أ�ضاف الدكتور خالد الخاطر� :إن قلة الإقبال من المحا�سبين كانت من التحديات التي
واجهت اللجنة في �إ�صدار هذا الدليل بالرغم من ا�ستخدام كثير من الو�سائل والطرق
لحثهم على الت�سجيل فيه .ومابذلته اللجنة من جهود متميزة في �إخراج هذا العمل
المتميز الى النور يدعونا �إلى توجيه ال�شكر والتقدير �إليها،وفي الختام وجه الدكتور
خالد بن نا�صر الخاطر رئي�س مجل�س �إدارة جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية
ال�شكر الجزيل �إلى جميع الم�شاركين في �صدور الدليل من محا�سبين ومراجعين،
وعلى الأخ�ص مكاتب المحا�سبة لدعمها وم�ساندتها لإنجاح �أن�شطة الجمعية
المختلفة ،وال�شكر مو�صول �أي�ض ًا �إلى �شركة نعمة الراعي المالي لهذا الدليل على
الدعم المتوا�صل والمتميز للجمعية ،وكذلك ال�شكر مو�صول الى �أع�ضاء مجل�س
الإدارة على م�ساندتهم ودعمهم الكبير للم�شروع .و�إلى الأ�ستاذ �أيمن �صقر وجريدة
"ال�شرق" التي �أ�سهمت في طباعة الدليل من خالل المركز الفني في الجريدة.

للمحا�سبين والمدققين في الدولة.
وقالت الأ�ستاذة ماجدة ح�سن عبداهلل
الكواري من لجنة �إعداد دليل المحا�سبين
ومدققي الح�سابات في قطر� :إن الدليل
يحتوي على بيانات  500من المحا�سبين والمدققين على م�ستوى الدولة ،لت�سهيل
عملية التوا�صل فيما بينهم وبين الم�ؤ�س�سات المنظمة لمهنة المحا�سبة والتدقيق
بدولة قطر ودول مجل�س التعاون الخليجي وبقية الدول على الم�ستوى العالمي،
م�شيرة �إلى �أن الدليل �أخذ الوقت والجهد من الجميع لإخراجه الى النور بال�صورة
المطلوبة .ودعت الأ�ستاذة ماجدة الكواري الإخوة والأخوات العاملين في مجال
المحا�سبة والمراجعة �إلى الت�سجيل في العدد القادم من الدليل الذي �سيتم
�إ�صداره ب�شكل �سنوي ،ل�ضمان تحديث البيانات ب�شكل دوري ،وكذلك لإ�ضافة
الأ�سماء الجديدة التي تود االن�ضمام �إلى الدليل الذي ي�شمل جميع المحا�سبين
والمدققين على م�ستوى الدولة ،و�أ�ضافت الأ�ستاذة ماجدة� :إن جمعية المحا�سبين
�ست�ستقبل الراغبين من الإخوة المحا�سبين �أو المهتمين بهذا المجال للح�صول
على ن�سخة من الدليل ،وعليهم الح�ضور الى مبنى وزارة الأعمال والتجارة الدور
 11يومي ًا من ال�ساعة � 8صباح ًا �إلى  12ظهر ًا ،ومن ال�ساعة  5الى  8م�سا ًء
للح�صول على ن�سخة من الدليل.

�إنجاز مهم
و�أ�شارت الأ�ستاذة �صباح �سليمان العبداهلل من لجنة �إعداد دليل المحا�سبين
ومدققي الح�سابات في قطر �إلى �أن هذا الدليل يعتبر الأول من نوعه على م�ستوى
الدولة ،وقد �شارك فيه الجميع من اع�ضاء مجل�س �إدارة جمعية المحا�سبين
القانونيين القطرية ،وعلى ر�أ�سهم الدكتور خالد بن نا�صر الخاطر رئي�س مجل�س
الإدارة في و�ضع �أول خطوة للجمعية لجمع المحا�سبين والمدققين على م�ستوى
دولة قطر في هذا الدليل ،الذي �سوف ت�صدره الجمعية ب�شكل �سنوي بهدف ت�سهيل
عملية التوا�صل بين المحا�سبين والمدققين في الدولة من جهة ،وبين الجهات
المعنية بتنظيم وتطوير هذه المهنة من جهة �أخرى..
المركز الفني بـ "ال�شرق"
ومن ناحية �أخرى قام الدكتور خالد بن نا�صر الخاطر بتكريم الزميل �أحمد
م�صطفى عبدال�سالم من المركز الفني في جريدة "ال�شرق" م�شيد ًا بجهود
ال�سيد �أيمن دياب مدير المركز الفني ،كما �أ�شاد بجهود الم�صممين محمد عبا�س
و�أحمد م�صطفى بالمركز الفني ودورهم في الإخراج الفني للدليل الأول لجمعية
المحا�سبين القانونيين القطرية ،ومجلة عالم المحا�سبة و�إ�ضافة اللم�سات الجميلة
للدليل من خالل الجهود التي بذلها فريق العمل لإخراج الدليل والمجلة بال�صورة
المطلوبة ،وعلى النحو الأمثل ،وبطريقة �أ�سهمت ب�إبراز محتويات الدليل ،حيث كان
لهم دور كبير في جمع البيانات والت�صورات التي و�ضعوها وتم تنفيذها في المركز
الفني في جريدة "ال�شرق".

الدليل الأول
ومن جهته قدم ال�سيد را�شد بن همام ع�ضو مجل�س �إدارة جمعية المحا�سبين
القانونيين القطرية ال�شكر الى الدكتور خالد الخاطر ،ولجنة �إعداد الدليل ،على
مجهودهم المثمر لإ�صدار الدليل الأول للمحا�سبين القانونيين ،الذي �سي�سهم في
عملية التوا�صل بين المحا�سبين والمدققين والجهات المعنية بتطوير هذه المهنة.
م�شير ًا �إلى �أن هذا الدليل ال�سنوي ي�أتي �أي�ض ًا في �إطار �سعي جمعية المحا�سبين
القانونيين القطرية �إلى النهو�ض واالرتقاء بمهنة المحا�سبة والتدقيق بدولة قطر
على وجه الخ�صو�ص ،وتمكين المعنيين بمهنة المحا�سبة والتدقيق �سواء �أكانوا
�أ�شخا�ص ًا �أم م�ؤ�س�سات من اال�ستفادة من الإمكانات العلمية والمهنية والتدريبية
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فى محا�ضرة نظمتها جميعة المحا�سبين القانونيين القطرية

د�.آل عبا�س :الإدارة يمكنها �أن تفعـل
مـا تريـد فقـط لأجــل م�صـالحها
�أيمن �صقر

نظمت جميعة المحا�سبين القانونيين القطرية ندوة بعنوان
"م�س�ؤولية مراجع الح�سابات والتالعب المحا�سبي حا�ضر
فيها د .محمد �آل عبا�س المدير التنفيذي لهيئة المحا�سبة
والمراجعة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية
وقال د .ال عبا�س خالل الندوة انه كلما تعر�ضت الأ�سواق
المالية لالنتكا�سات الخطيرة وكلما انك�شفت ال�شركات على
مخاطر الإفال�س تظهر الأ�سئلة حول م�س�ؤوليات المراجع
الخارجي ويتجدد اال�ستفهام عن فجوة التوقعات.
و�أ�ستعر�ض رحلة م�س�ؤولية المراجع الخارجي حتى
التطورات الحديثة التي �أفرزتها االنهيارات الكبيرة لعدد
من ال�شركات العالمية في مطلع القرن الحادي والع�شرين
مع عر�ض لـ  3حاالت دار�سة تعر�ضت م�س�ؤولية المراجع
الخارجي فيها لالنك�شاف عند ممار�سته لحكمه المهني.
و�أ�ضاف ان القوائم المالية عبارة عن لوحة فنية عن ال�شركة
و�أدائها ،لكن ال �أحد في الحقيقة يعرف ال�شركة �أو �أداءها
�أكثر من �أولئك الذين ر�سموا تلك اللوحة ،والق�ضية الأهم
هي �أننا ال نرى �أداء ال�شركة  -وال ن�ستطيع ذلك  -حتى
نحكم على �صدق القوائم المالية ومن هنا ظهرت م�شكلة
الوكالة التي ت�ستند عليها مهنة المراجعة لتف�سير الطلب
والبقاء.
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و�أ�شار الى �أنه بعد �أزمة الك�ساد العالمية عام 1929م وانهيار ال�شركات
الذي ت�سببت فيها تلك الأزمة تطورت مفاهيم م�س�ؤوليات المراجعة ب�شكل
كبير و�أ�صبح المراجعون معر�ضون للمقا�ضاة من �أطراف ثالثة لم تكن �ضمن
عملية التعاقد الرئي�سة� ،أطراف كل ما فعلته هو قراءة تقرير المراجع وقرارات
ا�ستثمارية اتخذت بناء على ذلك التقرير.
وقال انه منذ ذلك الحين وهناك بون �شا�سع في وجهات النظر بين المراجعين
والمجتمع االقت�صادي ،اختالف يدور حول قدرة المراجع على اكت�شاف
الغ�ش والخط�أ في القوائم المالية .فالمجتمع االقت�صادي يطالب ويتوقع من
المراجع ك�شف جميع الأخطاء بل وعليه ذلك لكن عملية المراجعة – في نظر
المراجعين – هي عملية محدودة بتكاليف ووقت ولي�س في اال�ستطاعة على �أية
حال مراجعة جميع م�ستندات ووثائق ال�شركة ف�إذا �أ�ضفت �إلى ذلك �أن المعايير
المحا�سبية التي تقوم عليها القوائم المالية تقدم مجاال رحبا من الأرقام التي
تخ�ضع لتقديرات �إدارة ال�شركة �أو لتثمين من ال�صعب الجزم بم�صداقيته ف�إن
النتيجة هي قوائم مالية غير مثالية ولي�ست مر�آة حقيقية لكل ما ح�صل لل�شركة
خالل الفترة الما�ضية بل هي �أقرب تقدير ممكن للواقع.

القرار اال�ستثمارى
و�أكد ان الم�شكلة الأكثر ق�سوة على المراجع هي �أن القرار اال�ستثماري الذي
يحا�سب المراجع على ف�شله قرار يتعلق بالم�ستقبل ولي�س الما�ضي ،بينما
القوائم المالية التي دققها تتحدث عن ما�ض ولي�س م�ستقبال �إنها �إحدى
الق�ضايا ال�شائكة في المراجعة �إال وهي قدرة ال�شركة على اال�ستمرار ل�سنة.

القـرار اال�سـتثماري الـذي يحا�سـب المراجـع
على ف�شـله يتعـلق بالم�ستقـبل ولي�س الما�ضي
�إن القوائم المالية التي تعدها �إدارة ال�شركة تدعي  -فيما تدعيه � -أن ال�شركة
قادرة على اال�ستمرار ل�سنة مقبلة .هذه المعلومة في غاية الأهمية لأن من
يقرر اال�ستثمار في ال�شركة �أو �إقرا�ضها ي�ضع في اعتباره �سنة من اال�ستثمار
ثم يقوم بتقييم موقفه اال�ستثماري وقدرة ال�شركة على �ضخ النقد .كيف يطمئن
الم�ستثمر الجديد على �أن ال�شركة �ستمنحه �سنة على الأقل ليقيم ا�ستثماراته.
وقال �إن القوائم المالية التي ت�صدر ومعها تقرير مجل�س الإدارة وتقرير المراجع
الذي يتوجها تمنح الثقة في بقاء اال�ستثمارات �آمنه في ال�سوق ل�سنة كاملة .نعم
قد تتعر�ض التدفقات النقدية خالل ال�سنة للتغير وهذا طبيعي لذا قد يتخذ
الم�ستمر قرارا بالخروج من �سهم ال�شركة لكن هذا الخروج يتم بطريقة �سهلة
فهناك عر�ض وطلب وهناك �سوق رائجة لل�سهم لكن لو لم ت�ستطع ال�شركة
اال�ستمرار ف�إنها �ستعلن الإفال�س �أو يتم تعليقها من التداول وتفقد �سوقها ولن
يبقى للم�ستثمر وقت كاف و�سيخ�سر جميع ا�ستثماراته في لمح الب�صر.
و�أ�ضاف انه في هذه البيئة اال�ستثمارية الخطرة جدا ي�أتي تقرير المراجع
لي�ضفي ثقة على معلومة قدرة ال�شركة على اال�ستمرار ،بالتالي قرار �شراء
ال�سهم .ثقة قد يقا�ضى عنها �إذا لم يقدرها المراجع حق قدرها.
و�أكد �إن الق�ضية الأكثر تعقيدا هي �أن الم�ستثمرين يعتمدون على المراجعة
ك�شركة ت�أمين �ضد القرارات اال�ستثمارية الخاطئة �أكثر من نظرتهم �إليه
كمراجع الكت�شاف الغ�ش والأخطاء في المعلومات المحا�سبية �إنها نظرية
الت�أمين التي بد�أت تجد رواجا كبيرا في الأبحاث ذات العالقة بالمراجعة هذه
النظرة تجعل المراجعين معر�ضين لمخاطر ج�سيمة وعليهم فعال اتخاذ الحذر
ال�شديد عند تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرار وخا�صة في زمن الأزمات
االقت�صادية .كل هذا فاقم م�شكلة فجوة التوقعات بين ما يقبله المراجعين
الخارجيين كم�س�ؤولية عن �أعمالهم وبين ما يطالب به المجتمع.

الأ�سئلة حول م�س�ؤولياته ،ويمكن القول �أن الفترة تلت فترة الك�ساد العالمي
تميزت بهيمنة المهنة (كمهنيين) في تقرير مهام وم�س�ؤوليات المراجع وذلك
من خالل هيئاتهم المهنية والتي ت�صدر المعايير الخالقة والمهنية التي يجب
عليهم تتبعها عند تنفيذ عملية المرجعة .ويمكن تق�سيم هذه المرحلة �إلى االتي:

ق�ضايا للتالعب المحا�سبي
وا�ستعر�ض د .ال عبا�س التالعب المحا�سبي في كل من �شركة انرون و�شركة
بي�شة و�شركة «�أوليمبو�س»
ولخ�ص الى �أن الإدارة يمكنها �أن تفعل ما تريد فقط لأجل م�صالحها ،و�أن
تخفي قراراتها ال�سيئة ومغامراتها ب�أموال الم�ستثمرين ،و�أنها م�شكلة ثقافية في
ال�شركات ،و�أن عملية �إخفاء الخ�سائر وتجميل القوائم المالية تتطور وتتعقد،
و�أن الحوكمة الجيدة لل�شركات قد تمنع مثل هذه الت�صرفات و�أن التواط�ؤ
محتمل حتى من قبل �أطراف متعددة ،واالتكاء على المبادئ فقط لن يمنع مثل
هذا التواط�ؤ.
وقال �إن كل ذلك ي�شير حتما �إلى تفاقم م�س�ؤوليات المراجع وخا�صة بعد �أن
�أ�صبح م�سئوال عن الغ�ش والأخطاء الجوهرية� ،أن ت�صميم عملية المراجعة يجب
�أن يبد�أ دائما بع�صف ذهني يت�ضمن درا�سة عن بيئة الأعمال التي تعمل فيها
ال�شركة الآن ومدى ت�أثر �أرباح ال�شركة وا�ستثماراتها بهذه البيئة ومن ثم التنب�ؤ
بالتالعب الذي قد تنتهجه الإدارة لتفادي الت�أثيرات ال�سيئة على قوائمها لمالية.
لذلك يجب على المراجعين التنبه لو�ضع وم�ستوى الحوكمة في ال�شركات فهذا
م�ؤ�شر على قدرة الإدارة على التالعب يجب توثيق كل ذلك مع توثيق �شامل
لفح�ص نظام الرقابة الداخلية وتعر�ضه لالختالل.

م�س�ؤوليات المراجع الخارجي
وقال انه قبل الك�ساد العالم 1929م كان هناك طلب اختياري على خدمات
المراجع الخارجي ثم �أ�صبح �إلزامي بعد ذلك التاريخ مع �صدور قانوني الأوراق
المالية 1934 ،1933م و الذي تم بموجبهما ت�شكيل هيئة الأوراق المالية
الأمريكية  SECوبعد �أن �أ�صبح تعيين المراجع القانون �إلزاميا ظهرت
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�أهمية الموارد الب�شرية وقيمتها

املحا�سبـة
عن املوارد
الب�شـرية

�أدى تعاظم دور المدير في الم�ؤ�س�سة و�سعيه الدائم
لتح�سين نوعية الخدمة� ،إلى االهتمام بالموارد الب�شرية،
و�إدارتها بطريقة فعالة و�إيجابية بما يعمل على تحقيق
م�صلحة الم�ؤ�س�سة والعاملين فيها والمجتمع الذي تمار�س
فيه الم�ؤ�س�سة ن�شاطها .
ومن �أهم العوامل التي �أدت بالم�ؤ�س�سات �إلى االهتمام
بالموارد الب�شرية :ـ
 �إحتالل العن�صر الب�شري مكانة رئي�سة من �ضمنالأ�صول ذات الت�أثير الجوهري على الإنتاجية .
 ظهور �أهمية توفير االحتياجات من الموارد الب�شريةبالوقت المنا�سب و�إلحاقهم بالعمل المنا�سب ،مع
العمل على تنميتها وتطويرها و�صيانتها وا�ستخدامها
اال�ستخدام الأف�ضل .
 ظهور التحديات التكنولوجية وتطويرها والرغبة في تطوير الإنتاجية وزيادتها مماحتم االهتمام بالح�صول على قوى عاملة ذات مهارة وكفاءة عالية .
� -ضغوط الم�ؤثرات البيئية الخارجية ،القانونية ونقابات العمال و�سوق العمل .

مفهوم المحا�سبة عن الموارد الب�شرية
 .1كثرت البحوث والتجارب في مجال المحا�سبة عن الموارد الب�شرية بهدف و�ضع
النظريات والطرق المحا�سبية عن الأ�صول الب�شرية وقد عرفت لجنة المحا�سبة
عن الموارد الب�شرية المنبثقة عن جمعية المحا�سبين الأمريكية هذا المفهوم
ب�أن (المحا�سبة عن الموارد الب�شرية هى عملية لتحديد وقيا�س البيانات الخا�صة
عن الموارد الب�شرية وتو�صيل هذه المعلومات للجهات المعنية) وهذا ي�شمل كمية
ومالية .
 .2تنفق الم�ؤ�س�سات الكثير من الأموال على عمليات التوظيف والتدريب والتنمية
وال�صيانة للعاملين لديها .وهى نفقات في حقيقتها تمثل تكاليف ا�ستثمارية
ب�شرية ولي�ست م�صروفات جارية ح�سب المفهوم المتعارف علية ،ومن ثم تعالجها
الم�ؤ�س�سات في ح�ساباتها ال�سنوية على �أنها م�صروفات جارية تقوم بتحميلها على
الفترة المالية الجارية وفق ًا لمفاهيم المحا�سبة التقليدية ،ودون �أن ت�أخذ في
اعتبارها ا�ستفادة الفترات المالية القادمة من خدمات هذه الوظيفة ،مثلها مثل
الأ�صل الثابت الذي نجد �أن الم�ؤ�س�سات تقوم بر�سملة تكاليف �شراءه على عدد من
ال�سنوات المالية وتحمل كل فترة مالية (وفق ًا لقاعدة اال�ستحقاق) بن�صيبها من
م�صروفات اال�ستهالك له .
مما ي�ؤدي �إلى ت�شويه لعمليات قيا�س النتائج المالية وعر�ض البيانات في المركز
المالي بنهاية الدورة المالية .
 .3لقد �أدى تزايد �أهمية ر�أ�س المال الب�شري على م�ستوى الم�ؤ�س�سة �إلى االهتمام
ب�إيجاد وظيفة (اخت�صا�صي موارد ب�شرية) يكون واجباته الرئي�سية القيام
بمهام التخطيط والتنمية والتطوير والمحافظة على الموارد الب�شرية والقيام
بدور النا�صح والمر�شد لم�ستويات الإدارة وهى بال �شك م�س�ؤوليات �أكثر �أهمية
و�أعلى �إ�ستراتيجية من المهام الرئي�سية لوظيفة (اخت�صا�صي �أفراد) المنح�صرة
م�س�ؤولياته في �أعمال التعيين والتدريب و�إدارة نظم الرواتب والعالقات الإن�سانية.
وفي الأمثلة على تنفيذ اخت�صا�صي الموارد الب�شرية في تقديمه الن�صح والإر�شاد
للم�ستويات الإدارية :ـ
المقارنة بين ما هو الأجدى للم�ؤ�س�سة ،وتعيينه للأفراد في �أول ال�سلم الوظيفي
وتدرجهم حتى الم�ستويات العليا� ،أو التعيين من خارج الم�ؤ�س�سة بكفاءات وخبرات
عالية للم�ستويات المنا�سبة .
وما هو الأجدى للم�ؤ�س�سة ،اال�ستغناء عن بع�ض العاملين في فترات الك�ساد بهدف
التوفير� ،أو االحتفاظ بهم حتى انتهاء الخدمة حفاظ ًا على ر�أ�س المال الب�شري .
بال �شك �سيعتمد اخت�صا�صي الموارد الب�شرية في �إجراء درا�سته وعر�ض البيانات
على متخذي القرار ،على نظام محا�سبة الموارد الب�شرية المت�ضمن نماذج ومقايي�س
كمية وو�صفية تقوم ببيان �أثر �إ�ستراتيجيات الإدارة للموارد الب�شرية على تكلفة وقيمة
الأفراد .
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دور المحا�سب ،ودور نظام المحا�سبة عن الموارد الب�شرية ،في تحديد وقيا�س
تكاليف ن�شاط الح�صول على الموارد الب�شرية:
فتحت محا�سبة الموارد الب�شرية بمفاهيمها الحديثة� ،أمام المحا�سب �أربع مجاالت
لخدمة الإدارة ،عن طريق م�ساعدتها في مهام التخطيط والرقابة والتقييم و�إتخاذ
القرارات ،وذلك بقيامه ب�أداء مهام و�أن�شطة من خالل �إ�ستخدامه نظم المعلومات
التي تقوم ب�إعداد بيانات ومعلومات تخدم �أغرا�ض المحا�سبة الإدارية في �إعداد
التقارير الداخلية المت�ضمنة المعلومات الالزمة للتخطيط والرقابة ،والتي
.............................
وهذه الأن�شطة �إ�شتملت على عمليات فرعية وجزئية لمقابلة الإحتياجات الحالية
والم�ستقبلية الالزمة لتدعيم القوى العاملة بالم�ؤ�س�سة وهي باخت�صار:
 ن�شاط التخطيط الكمي للإحتياجات من القوى العاملة (جانب الطلب). ن�شاط التخطيط بتحديد م�صادر الح�صول على القوى العاملة (جانب العر�ض). ن�شاط المقارنة بين الطلب والعر�ض من القوى العاملة. ن�شاط التخطيط لإحتماالت مواجهة عجز �أو فائ�ض القوى العاملة.وفي كل هذه الإجراءات تلعب المحا�سبة عن الموارد الب�شرية دور ًا مهم ًا من خالل
�إمداد متخذي القرار بالمعلومات المنا�سبة ،وقيا�س تكاليف البدائل والتحويالت
لمواجهة العجز والفائ�ض وبيان تكاليف الفر�ص البديلة ب�إعداد تقارير للموازنات
المالية التقديرية والموازنات المعيارية لجميع الأن�شطة والعمليات التي �ستنفذ في
�سبيل الح�صول على الموارد الب�شرية.
كما تقوم بقيا�س التكاليف التف�صيلية لأ�صلح و�أن�سب و�سائل التوظيف والتدريب
والتنمية للموارد الب�شرية بما يكفل الح�صول على �أعلى عائد ب�أقل التكاليف .كما
ي�ساعد نظام محا�سبة الموارد الب�شرية في تقدير قيمة الإ�ستثمارات المتوقعة
وتحديد الإنفاقات المقترحة لل�سنة المالية الجارية و�أ�س�س ومعدالت التوزيع على
الأطراف الم�ستفيدة ومعدالت اال�ستنفاذ للموارد الب�شرية وقيا�س العائد المتوقع
ومقارنته ببرامج التدريب والتنمية.

الإنتقادات على محا�سبة الموارد الب�شرية
يرى البع�ض �أن ر�سملة التكاليف في المحا�سبة عن الموارد الب�شرية على عدد من
ال�سنوات �ستتخذ زريعة للتالعب في المكا�سب والت�أثير على �صافي الأرباح.
و�إن كان هذا الإعتقاد �صحيح �إال �أنه لي�س بذا �أهمية للدرجة التي تمنع من �إظهار
المعلومات المحا�سبية للموارد الب�شرية �ضمن القوائم المالية ،كما �أن �سيا�سة
الإف�صاح عند و�ضع التقارير المالية �ستكون من الأ�س�س التي تمنع التالعب
بالقوائم المالية.
كما يرف�ض البع�ض الآخر عر�ض الأ�صول الب�شرية �ضمن القوائم المالية لأن في
ذلك معاملتهم على �أنهم �أ�صول مملوكة للم�ؤ�س�سة وهذا مرفو�ض لإعتبارات �إن�سانية
والرد على ذلك ب�أن عر�ض الموارد الب�شرية �ضمن القوائم المالية هو لبيان قيمة
خدماتهم التي تعتبر من الأ�صول الغير ملمو�سة ولي�س الأفراد بحد ذاتهم ،وبالتالي
تعامل خدماتهم على �أنها �إ�ستثمارات.

مقـــــاالت

The Efficacy of
Governance in
Corporations
T

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

W

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

T

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

T

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

C

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

المـراجـعة بين
م�س�ؤولية المراجع
وم�س�ؤولية الإدارة

د .ح�سن ال�شادي

وعلى الرغم من المراجع ال يعد �ضامنا لعدالة القوائم المالية تقع على المراجع م�س�ؤولية
�أ�سا�سيه في �إبالغ الم�ستخدمين عن ما �أذا كانت القوائم المالية قد تم �إعدادها على نحو
منا�سب و�إذا اقتنع المراجع �أن القوائم المالية غير عادله �أو لم ي�ستطع التو�صل �إلى ر�أى ب�سبب
نق�ص االدله �أو وجود ظروف ما يقع على المراجع م�س�ؤولية �إخبار الم�ستخدمين بذلك في
تقرير المراجعة طبقا لنوع التقرير الذي �سي�صدره وتتطلب معايير المراجعة من المراجع �أن
ي�صمم برنامج المراجعة للتو�صل �إلى ت�أكيد منا�سب الكت�شاف التحريفات الجوهرية في �ضوء
مفهوم االهميه الن�سبية في القوائم المالية و�أكثر من ذلك يجب على المراجع �أن يخطط
وي�ؤدى المراجعة من خالل �سلوك يت�سم بال�شك المهني في كافة مراحل المراجعة.

وال يجب �أن يفتر�ض المراجع عدم �أمانة االداره ولكنه يجب �أن ي�أخذ في
اعتباره احتمال عدم �أمانتها.
وي�شير مفهوم الت�أكيد المنا�سب �إلى �أن المراجع لي�س �ضمانا ل�صحة القوائم
المالية.ف�إذا كان المراجع م�س�ؤال عن التحقق من �أن كافة المزاعم في
القوائم المالية �صحيحة �إلى وحدة العملة الواحدة �ستزيد حجم المتطلبات
من االدله و�أي�ضا التكلفة الناتجة عنها عند �أداء وظيفة المراجعة �إلى حد
غير مقبول اقت�صاديا.
يمكن للمراجع �إتباع و�سيلة دفاع مثاليه عند ظهور تحريفات في القوائم
المالية لم يتم اكت�شافها ،وتتمثل في �أن المراجعة قد تم تنفيذها وفقا
لمتطلبات معايير المراجعة المتعارف علها.وتحفظاته التي يراها على �إبداء
ر�أيه المهني.
م�س�ؤولية االداره
يو�ضح الفكر المهني بجالء �أن االداره يقع على عاتقها م�س�ؤولية اختيارا
ل�سيا�سات المحا�سبية المالئمة والحفاظ على رقابه داخليه جيده ،و�إعداد
القوائم المالية على نحو عادل ،وان ذلك كله لي�س من م�س�ؤولية المراجع.
تحتوى التقارير ال�سنوية لل�شركات المدرجة بال�سوق المالي على فقرة تو�ضح
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م�س�ؤولية االداره وعالقتها بمراقب الح�سابات الم�ستقل كجزء من التقرير
ال�سنوي يتم تالوته في اجتماع الجمعية العمومية ويوزع على الم�ساهمين
والجمهور وتحدد الفقرة الأولى من هذا التقرير م�س�ؤولية االداره عن عدالة
القوائم المالية .وت�صف الفقرتين الثانية والثالثة الرقابه الداخلية بال�شركة
ووظيفة �إدارة المراجعة الداخلية فيها �أما �ألفقره الرابعة فت�صف دور
المراجع الخارجي في ال�شركة .وتو�ضح الفقرة االخيره دور لجنة المراجعة
وعالقتها بمكتب المراجعة والمعايير التي �إعداده وفقا لها.
وتتعلق م�س�ؤولية االداره عن عدالة الت�صورات ( المزاعم ) في القوائم
الماليه وتحديد مدى الإف�صاح ال�ضروري في القوائم الماليه.
وعلى الرغم من م�س�ؤولية االداره عن �إعداد القوائم الماليه والمالحظات
التي ترفق بها فمن المتعارف عليه �أن يعد المراجع م�سوده للقوائم المالية
�إلى العميل �أو �أن يقدم مقترحات للتعديل فيها .وفى حالة �إ�صرار االداره على
المدى الذي يراه للإف�صاح في القوائم المالية والذي يعد مقبوال من قبل
المراجع ،يمكن للمراجع �إما �أن ي�صدر تقريرا �سلبيا �أو مقيدا �أو ين�سحب
من عملية المراجعة ويجب �أن ي�شار �إلى هذا المو�ضوع �صراحة في عقد
المراجعة الذي يتم �إعداده بناءا على تكليف ال�شركة لمراجع الح�سابات.

حوكمة
ال�شركات

محمد عبدالعزيز مراد

حوكمة ال�شركات �أن هذا الم�صطلح بد�أ ينت�شر مع انهيار البور�صات في �شرق �أ�سيا في الت�سعينات و�أنت�شر في العالم و�أخذ
يردده كبار الم�سئولين في دول العالم بعد انهيار �شركة الطاقة الأمريكية ارنون في �سنة  ،2002والحوكمة هي تنظيم
العالقة بين الأطراف الرئي�سية في ال�شركة وهم :الم�ساهمين ومجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية و�أ�صحاب الم�صالح.
وقد ذكرت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية تعريفاً لحوكمة ال�شركات ب�أنها "ذلك النظام الذي يتم من خالله
توجيه و�إدارة ال�شركات ،ويحدد من خالله الحقوق والم�س�ؤوليات بين مختلف الأطراف مثل مجل�س الإدارة والمديرين
والم�ساهمين وغيرهم من �أ�صحاب الم�صالح ،كما �أنه يحدد قواعد و�إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة ب�ش�ؤون ال�شركة،
وكذلك تحديد الهيكل الذي يتم من خالله و�ضع �أهداف ال�شركة وو�سائل تحقيقها و�آليات الرقابة على الأداء"
مما �سبق يت�ضح بان الحوكمة هي تنظيم العالقة بين عدة �أطراف وحتى تكون
العالقة قائمة على �أ�س�س يجب و�ضع معايير �أو قوانين �أو نظام يحدد واجبات
كل طرف وحقوقه.
وترجع �أهمية حوكمة ال�شركات لعدة عوامل منها على �سبيل المثال:
• تلقت قواعد حوكمة ال�شركات العاملة بالأ�سواق النا�شئة اهتمام بالغ
من الم�ستثمرين نتيجة العولمة وزيادة حجم ا�ستثمارات الم�ؤ�س�سات
الأجنبية في تلك الأ�سواق لذلك ف�إن قرار اال�ستثمار من قبل الم�ؤ�س�سات
الأجنبية في �شركة ما ،ال يقت�صر فقط على تواجد �إدارة كفء لل�شركة،
بل يهتم الم�ستثمرون �أي�ضا بمدى تطبيق قواعد الحوكمة من قبل �إدارة
تلك ال�شركة ،حيث �أو�ضح التقرير ال�صادر من معهد التمويل الدولي �أن
تدفقات اال�ستثمارات للأ�سواق النا�شئة قد انخف�ضت من 169مليار دوالر
�أمريكي في عام � 2000إلى  115مليار دوالر �أمريكي في عام 2001
(حوالي  ،)% 32وقد يرجع هذا االنخفا�ض في تلك التدفقات �إلى
ق�صور في مدى االلتزام بقواعد الحوكمة ،لذلك اتجهت الجهات الرقابية
بالأ�سواق النا�شئة مثل هيئة �سوق المال والبور�صة �إلى االهتمام بتطبيق
قواعد الحوكمة لل�شركات لكي ت�ستطيع جذب الم�ستثمرين وزيادة تدفقات
اال�ستثمارات الأجنبية.
• كذلك حظيت قواعد حوكمة ال�شركات باهتمام بالغ نتيجة النهيار بع�ض
ال�شركات الكبرى في العالم والتي لم ت�ؤثر فقط على من لهم �صلة
مبا�شرة بال�شركات مثل المديرين والم�ساهمين والمحا�سبين بل �أي�ض ًا
�أثرت على الموظفين والعمالء والموردين وال�سوق ككل.

• دفعت الخ�صخ�صة الحكومات وال�شركات �إلى تلبية مطالب الم�ساهمين
ومن �ضمنها االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة.
• ي�ساهم تطبيق قواعد الحوكمة في تح�سين �سبل �إدارة ال�شركات من
خالل و�ضع �إ�ستراتجية ال�شركة وتحديد �أهداف ال�شركة وكيفية تحقيقها
والت�أكد من �أن االندماج �أو اال�ستحواذ يتم لزيادة كفاءة ال�شركة وتحفيز
المديرين والعاملين على �أداء عملهم بكفاءة وفاعلية.
• �إن التزام ال�شركات بتطبيق قواعد الحوكمة ي�ساعدها على رفع كفاءة
الإدارة وزيادة فاعلية ا�ستغالل الموارد الب�شرية والمادية على �أكمل وجه
لتقديم خدمات ومنتجات جديدة و�أ�سعار منا�سبة مما ي�ساهم في تنمية
االقت�صاد وزيادة معدل النمو االقت�صادي للدولة.
مجل�س منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية في اجتماعه في مايو 1999
وافق على مبادئ حوكمة ال�شركات ،وتغطي المبادئ خم�سة مجاالت وهي:
حقوق الم�ساهمين ،المعاملة المتكافئة للم�ساهمين ،دور �أ�صحاب الم�صالح،
م�سئوليات مجل�س الإدارة.
مما �سبق يت�ضح �إلى الحاجة لت�ضافر الجهود في تطبيق حوكمة ال�شركات و�أن
كل الأطراف م�سئولة عن تطبيق الحوكمة ،وفي دولة قطر �أ�صدرت هيئة قطر
للأ�سواق المالية بتاريخ  27فبراير 2009نظام حوكمة ال�شركات المدرجة
في الأ�سواق التي تخ�ضع لرقابة هيئة قطر للأ�سواق المالية وهي مرحلة مهمة
من مراحل تطبيق حوكمة ال�شركات بدولة قطر ،و�سوف نتناول نظام الحوكمة
المعمول به بدول قطر في المقال القادم �إن �شاء اهلل.
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تغيير مدقق الح�سابات الخارجي
في ال�شركات الم�ساهمة القطرية
الدكتور /خالد بن نا�صر الخاطر
الدكتــور� /ص ــفاء هـ ــادي
يهدف هذا البحث �إىل التعرف على العوامل التي ت�ؤدي �إىل تغيري مراجع
احل�سابات اخلارجي يف دولة قطر من وجهة نظر مراجعي احل�سابات
اخلارجني ما �إذا كان هناك اختالفات ذات داللة �إح�صائية يف وجهات نظرهم
 .ولتحقيق هذا الهدف فقد مت توزيع ا�ستبيان على  82مراجع ح�سابات يف
جميع مكاتب املحا�سبة يف دولة قطر ا�سرتجع منها  62ا�ستبانه �صاحلة
حيث بلغت ن�سبة اال�ستجابة  . 76%وقد مت حتليل البيانات با�ستخدام
الأ�ساليب الإح�صائية الو�صفية واختبار كرو�سكال وال�س وكانت �أهم نتائج
الدرا�سة ما يلي-:
 �أن �أبرز العوامل املرتبطة باملن�ش�أة حمل املراجعة امل�ؤثرة على تغيري املراجعاحل�سابات اخلارجي تتمثل يف عدم ر�ضا الإدارة احلالية على جودة �أداء
املدققني ،ورغبة ال�شركات امل�ساهمة يف ا�ستخدام مكاتب ذات �سمعة و�شهره
عاملية.
 �أن �أبرز العوامل ذات ال�صلة باملراجع و مبكتب املحا�سبة امل�ؤثرة على تغيريمراجع احل�سابات اخلارجي تتمثل يف �سمعة وت�صرف املدققني والعاملني
غري املرن ،وانخفا�ض م�ستوى امل�ؤهالت العلمية والكفاءة واخلربة لدى
العاملني يف مكاتب املحا�سبة.
 كما تبني ب�أنه ال يوجد فروق جوهريه بني املراجعني حول العوامل امل�ؤثرةيف تغيري مراجع احل�سابات اخلارجي تعود �إىل طبيعة عملهم وخربتهم
وحجم املكتب الذي يعملون به �إال فيما يتعلق بعامل واحد فقط حيث ظهر
اختالف مب�ستوى معنوية  5%وهو" "املراجعون الذين يقومون ب�إ�صدار
تقارير متحفظة �أو االمتناع عن �أبداء الر�أي �أكرث عر�ضة من غريهم خلطر
التغيري " وكانت اهم تو�صيات من البحث:
 �ضرورة تعديل الت�شريعات والقوانني ذات العالقة مبهنة املحا�سبةواملراجعة مبا ي�ضمن حماية املدقق واملحافظة على حياده وا�ستقالله.
و�إدخال مواد جديدة يف الت�شريعات القطرية ملنع تغيريه جزافاً ،ويف حالة
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التغيري يجب على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بيان �أ�سباب تغيري املدقق ومناق�شة
هذه الأ�سباب.
 �ضرورة تدعيم وتفعيل دور اجلهات الرقابية املختلفة ودعم التن�سيق فيمابينها
ملراجعة جودة الأداء املهني ونوعيته وااللتزام مبعايري و�آداب ال�سلوك املهني
 �ضرورة دعم جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية حتى تتمكن منالقيام بدورها يف الإ�شراف والرقابة على املهنة .و �إن تعمل جمعية املحا�سبني
القانونيني القطرية �إىل �إعداد م�شروع برنامج ملراقبة الأداء املهني
للمراجعني يف دولة قطر وذلك للت�أكد من قيام املحا�سب القانوين بتطبيق
معايري املحا�سبة واملراجعة والتقيد ب�أحكام القوانني التي تنظم املهنة يف
الدولة وقواعد ال�سلوك املهني والقوانني الأخرى ذات العالقة .وذلك بهدف
حتقيق جودة الأداء املهني للمراجعني واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املهنية
ملكاتب املحا�سبة العاملة يف الدولة وزيادة الثقة فيها .وي�شتمل هذا امل�شروع
على درا�سة مقارنة ملا هو معمول به يف عدد من الدول املتقدمة يف تطبيق هذا
الربنامج مثل الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وا�سرتاليا وكذلك يف
بع�ض الدول العربية مثل اململكة العربية ال�سعودية وتون�س ولبنان واالطالع
على املعايري الدولية املقرتحة ملراقبة جودة الأداء التي ا�صدرها االحتاد
الدويل للمحا�سبني .وو�ضع �إطار عام للربنامج وحتديد امل�شاكل املتوقعة يف
تطبيق هذا الربنامج وبيان البدائل التي ميكن الأخذ بها ملعاجلتها.
 �ضرورة التزام املراجعني اخلارجيني مبمار�سة دورهم املهني دون الت�أثرب�ضغوط �إدارات ال�شركات ،واحلر�ص على �إبداء �آرائهم وحتفظاتهم يف حال
وجود خمالفة لروح �أو ن�ص معايري املحا�سبة.
 �ضرورة �إ�صدار تعليمات بعدم ال�سماح لل�شركات ب�إحالل �أي مراجعاحل�سابات جديد بدل املراجع ال�سابق للقيام باملهام �إال بعد االطالع على
�أ�سباب ترك للعمل لكي ال تتكرر عملية العزل وبيان ر�أيه يف قرار العزل.
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?What is The Forensic Accounting

ما هـي املحا�سـبة
ال�شرعية �أو الق�ضائية

د� .أحمد حممود يو�سف

من املتعارف علية ان املحا�سبة كعلم اجتماعى ن�ش�أت وتطورت مع حاجة املجتمع
اليها لتلبية احتياجات هذا املجتمع ،ولقد تناولت االدبيات املحا�سبية فى
ال�سنوات االخرية تنامى ظاهرة التالعب فى القوائم املالية خلدمةاغرا�ض
االدارة الفا�سدة ،و ذلك من خالل ا�ستغالل بع�ض املمار�سات املحا�سبية والتى
ترتبط باالطار املو�ضوعى العداد التقارير املالية ومنها على �سبيل املثال
االفرتا�ضات املحا�سبية كفر�ض اال�ستمرار و الذى يق�ضى ب�أ�ستمراراملن�ش�أة فى
�أداء ن�شاطها فى امل�ستقبل ومن ثم ي�ؤثر على تقدير �أ�صول املن�ش�أة ،فعند الرغبة
فى اال�ستحواذ على احدى املن�ش�آت والتى حتقق عائد ما فان القيمة الواجب
دفعها مقابل اال�ستحواذ على تلك املن�ش�أة ي�أخذ فى احل�سبان �أن املن�ش�أة �ست�ستمر
فى حتقيق ذلك العائد فى امل�ستقبل.
�أما �أذاكانت هناك �شكوك قوىة حول ا�ستمرارية املن�ش�أة فيجب االف�صاح عن
ذلك �ضمن املالحظات املرفقة بالقوائم املالية ،وعدم االف�صاح عن ذلك هو
�صورة من �صور التالعب و الغ�ش من جانب االدارة ،ومن ثم ظهر اهتمام
الهيئات املهنية و اجلهات اال�شرافية لو�ضع ال�ضوابط و الت�شريعات للحد من
تلك الظاهرة فقد ظهر يف الواليات املتحدة االمريكية عام  2002قانون لدعم
مفاهيم احلوكمة وحما�سبة امل�سئولية مبا يح�سن من درجة جودة و�أعتمادية
و�شفافية التقارير املالية Sarbanes – Oxley ،ونتيجة لتزايد حاجة املجتمع
الكت�شاف التالعب ومنع الغ�ش واحلد منة ،تناولت الكتابات املحا�سبية م�صطلح
املحا�سبة ال�شرعية او الق�ضائية ب�أعتبار انها نوع خا�ص من املمار�سة العملية
للمحا�سبة والتى يتم ا�ستخدامها فى املنازعات القانونية والق�ضائية ،وقد
ارتبط بهذا امل�صطلح مفهوم اخلبري املحا�سبى او املحا�سب الق�ضائى او املحا�سب
ال�شرعى ب�أعتبار انة ميثل املحقق اخلا�ص فى عامل املحا�سبة فهو �شخ�ص لدية
خلفية حما�سبية جيدة وممار�سة فعلية ملهنة املراجعة و كذلك خلفية قانونية
فى املجال املحا�سبى ،وكيفية تطبيقها عمليا ،بحيث تكون لدى هذا ال�شخ�ص
القدرة الت�شريحية مثل الطبيب ال�شرعى الذى يقوم بفح�ص ودرا�سة وحتليل

امل�ستندات و ال�سجالت و�صوال للحقيقة مع احلفاظ على �أدلة االثبات من التلف
او التالعب بها .فاملحا�سب ال�شرعى او املحا�سب ذو اخلربة العملية والقانونية
يحقق فى عمليات الغ�ش و التالعب الكت�شافها ومنع حدوثها م�ستقبال �سواء
�أكان ذلك يت�ضمن التالعب فى االوراق املالية او تقييم املخزون ب�أكرث مما
يجب او غ�سيل االموال او ر�سملة امل�صروفات ب�شكل يتعار�ض مع املبادىء
املحا�سبية و غري ذلك من العمليات االخرى .وجتدر اال�شارة اىل ان املحا�سبني
فى هذا املجال ال يرتبط عملهم دائما بوجود جرمية او توقع حدوثها ،الن
املن�ش�آت حتتاج اىل خدماتهم فى �أو�ضاع عديدة منها على �سبيل املثال عندما
يكون هنك توقع حلدوث تغريات هيكلية حمتملة و خا�صة فى حاالت االندماج
واال�ستحواذ ،ففى مثل هذة احلاالت ي�ستطيع املحا�سب ال�شرعى ان يوفر جلميع
االطراف تقييم دقيق للو�ضع املاىل لل�شركة.
يتبني مما �سبق ان هناك عالقة بني كال من املحا�سبة واملراجعة واكت�شاف
الغ�ش والتالعب و لكنهم لي�سوا اوجةمت�شابهة ،الن معظم عمليات التالعب
تتمثل فى جرائم مالية ،وتكون هناك �ضرورة لي�س فقط جمرد مراجعة
البيانات املالية وامنا اي�ضا تطبيق ا�ساليب اخرى منها اجراء املقابالت
مع االطراف ذوى العالقة �سواء املبا�شرة او غري املبا�شرة ،حتليل القوائم،
البحث فى ال�سجالت العامة ،والفح�ص الق�ضائى امل�ستندى ،وال �شك فى ان
هذا الدور للمحا�سبني ب�شكل عام يتطور و يتزايد مع تطور ا�ساليب ارتكاب
الغ�ش والتالعب ومع تنامى احتياجات املجتمع خلدماتهم ل�ضمان التقييم
املاىل ال�سليم فى اى نزاع ق�ضائى مبا يحفظ الفراد املجتمع حقوقهم وبالتاىل
حتقيق الر�ضى االجتماعى من خالل تر�سيخ القيم و املبادىء و االخالقيات
املهنية التى ترتبط مبهنة املحا�سبة ب�شكل عام و مهنة املحا�سب ال�شرعى او
الق�ضائى ب�شكل خا�ص.

�أ�ستاذ املحا�سبة بكلية التجارة جامعة القاهرة
الرئي�س ال�سابق الكادميية ال�سادات للعلوم االدارية
حاليا �أ�ستاذ املحا�سبة بكلية احمد بن حممد الع�سكرية
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المحا�سبة
الإلكترونيـة
ا�سم كاتب المقال
مفهوم المحا�سبة االلكترونية
�إن م�صطلح المحا�سبة االلكترونية يعني تنفيذ
المهام المحا�سبية التقليدية والبحث المحا�سبي
والمجاالت التعليمية للمحا�سبة من خالل الحا�سب
الآلي ومختلف مقومات ال�شبكة الدولية للمعلومات
(االنترنت) .
لقد ا�صبح اليوم المحا�سب الجديد اكثر اهتماما
ب�أبعاد �أثار الأرقام المحا�سبية ،معناها الحقيقي
�أثارها علي عمليات اتخاذ القرار خ�صو�صا من وجهة
نظر مختلف م�ستخدمي المعلومات المحا�سبية،
هذا مع الأخذ في االعتبار توفر العديد من البيانات
والمعلومات وقواعد البيانات من خالل ال�شبكة
الدولية للمعلومات .

ن�شـ�أة المحا�سـبة الإلكترونيـة
ظهرت المحا�سبة االلكترونية في مطلع الألفية الثالثة
ك�أحد المفاهيم والم�صطلحات المعا�صرة لتكنولوجيا
المعلومات وقد انت�شر �سريعا هذا الفرع للمعرفة
كنتيجة لتغير الدور المهني للمحا�سب ،حيث �أدى
التقدم التكنولوجي ال�سريع في مجاالت تكنولوجيا
المعلومات و�شبكات االت�صال والحا�سبات �إلى ميكنة
الجزء الآلي المتكرر في المحا�سبة وتحويله بالكامل
للحا�سب الآلي لينفذ حاليا بمجهود محدود للغاية .
وم�صطلح المحا�سبة الإلكترونية e-accounting
ك�أحد المفاهيم والم�صطلحات المعا�صرة
لتكنولوجيا المعلومات .وقد انت�شر �سريعا هذا الفرع
للمعرفة كنتيجة التغير الدور المهني للمحا�سب،
حيث ادى التقدم التكنولوجي ال�سريع في مجاالت
تكنولوجيا المعلومات و�شبكات االت�صال والحا�سب،
طالما تمت برمجه النظام وتم الت�أكد من كفاءة
ت�شغيله خ�صو�صا في بيئة االنترنت وظهور اال�ساليب
الكميه المتقدمة للتحليل وت�شغيلها بالحا�سب .
لقد ا�صبح اليوم المحا�سب الجديد اكثر اهتماما
بم�صادر وابعاد واثار االرقام المحا�سبية ،م�صادرها
من مختلف قواعد البيانات المحلية والدولية ومعنها
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الحقيقي وتحليها واثارها على مختلف عمليات اتخاذ
القرار ،خ�صو�صا من وجهة نظر مختلف م�ستخدمي
المعلومات المحا�سبية ،هذا مع االخذ في االعتبار
توافر العديد من البيانات والمعلومات وقواعد
البيانات من خال�ص ال�شبكة الدولية للمعلومات
(االنترنت) و�سهوله االت�صال بها ،وامكانية الح�صول
على البيانات منها على الم�ستويين المحلي والدولي .

ال�ستبدال النظام اليدوي بنظام الي مع ا�ستخدام
الرامج المحا�سبية االلكترونية الجاهزة لتنفيذ
النظام المحا�سبي الحكومي الألى كي يتم�شى مع
متطلبات الحكومة االلكترونية .
ويهدف ا�ستخدام الحا�سوب في عمليات الموازنة
العامة والح�سابات الحكومية الى زيادة قدرات
وامكانيات نظام المعلومات وجعله اكثر كفاءة
وفعالية في ت�شغلي وانتاج المعلومات مما ي�ساعد
االجهزة االدارة على اداء وظائفها على اكمل وجه.

• ال�سرعة في تنفيذ وت�سجيل العمليات وترحيلها .
• دقة النتائج وخلوها من الأخطاء .
• ت�سهيل �إحكام الرقابة على الموجودات .
• ت�سهيل متابعة التغير في ال�سجالت .
• �سرعة التعرف على الأر�صدة الحالية .
• �سرعة �إعداد التقارير وطباعتها .
• �سرعة طباعة الوثائق وك�شوفات الح�سابات .
• القدرة على �إعطاء البيانات ب�صورة تحليلية
متعددة .
• �سهولة اعداد الم�ستمر للمرتبات  -وكل الدوال
التي تخ�ص المرتبات واال�ستحقاقات واال�ستقطاعات
وخالفه .
على الرغم من نمو ا�ستخدام �شبكة االنترنت
والمحا�سبة االلكترونية على الم�ستوى العالمي �إال �أن
الن�صيب الن�سبي للمنطقة العربية ما زال محدود ًا
بمعدالت النمو االلكتروني ،ويكفي النظر في هذا
المجال �إلى مدى توافر البنية الأ�سا�سية للمعلومات
و�شبكة االت�صاالت ونوعية العن�صر الب�شري الم�ؤهل
للتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة .

مزايـا ا�سـتخدام الحا�سـوب في مجـال
عمليـات المـوازنة العامـة والح�سـابات
الحكوميـة

�أ�سـباب ا�سـتخـدام الم�ؤ�س�سات
للنظام الإلكتـروني

ا�سـتخدام الحا�سـوب في عمليـات
المـوازنة والح�سابات الحكوميـة
من التطورات الحديثة في مجال االدارة المالية تبني
وزارات المالية ال�ستخدام الحا�سوب في عمليات
الموازنة والح�سابات الحكومية والعمل تدريجيا

يحقق ا�ستخدام الحا�سوب في مجال عمليات
الموازنة العامة والح�سابات الحكومية العديدة من
المزايا والمنافع اهمها:
• توفير المعلومات الكافية لعمليات الموازنة
والح�سابات الحكومية وذلك من خالل بناء قاعدة
للبيانات المحا�سبية وغير المحا�سبية تتميز
بال�شمول والمرونة لمواجهة االحتياجات واالهداف
والمتعدد لتلك العمليات .
• تحقق دقه اكثر في عمليات ت�شغيل البيانات .
• تحقيق ال�سرعة في انجاز العمليات مما يترتب
عليه �سرعة اعداد الك�شوفات والتقارير والموازنة
العامة والح�ساب الختامي للدولة .
• تخفي�ض تكلفه ت�شغلي المعلومات مقارنة مع
الت�شغيل اليدوي .
• يتيح فر�صة اكبر لتطبيق اال�ساليب واال�شكال
الحديثة للموازنة العامة كموازنة البرامج واالداء
او الموازنة ال�صفرية الن تطبيق تلك النظم يحتاج
الى معلومات وفيرة وتف�صيلية و�سريعة .
• الم�ساندة الفعالة للأجهزة المركزية وتمكينها
من تر�شيد عمليات التخطيط والمتابعة واحكام
الرقابة على الن�شاط الحكومي .

مقـــــاالت

اال�ســـــتثمـار
فــر�صــــــــــــة
وت�ضـــحـيــــة
تعتبر القرارات اال�ستثمارية من �أ�صعب القرارات �سواء على م�ستوى
الفرد �أم على م�ستوى الم�ؤ�س�سة ،وتزداد �صعوبة القرار مع قلة الموارد
المتاحة لال�ستثمار .فاال�ستثمار عملية اقت�صادية يتم خاللها توجيه
�أو ا�ستخدام الأ�صول (الموارد) بغر�ض تحقيق �إيرادات كافية .ويفتر�ض
�أن يقوم القرار اال�ستثماري على معايير ومنهج معتمداً على المعلومات
والدرا�سات ،ومبتعداً في الوقت نف�سه عن الع�شوائية التي تقلل من
حالة عدم الت�أكد وترفع من المخاطرة.
وتتباين �أهداف اال�ستثمار ح�سب الإمكانات المالية للم�ستثمر،
والمعلومات المتاحة ،وال�صفات ال�سلوكية والأفق اال�ستثماري
للم�ستثمر نف�سه .وب�شكل عام ف�إن الم�ستثمر يرغب في تحقيق ثالثة
�أهداف رئي�سة .و�أول هذه الأهداف ،الحفاظ على ر�أ�س المال ،وهذا
يعتبر هدف ا�ستراتيجياً لأي م�ستثمر� .أما الهدف الثاني فيتمثل
في تحقيق عوائد (دخل) مقبولة مقارنة بالمخاطر الم�صاحبة
لال�ستثمار .فالم�ستثمرون عادة ما يوازنون بين �شيئين رئي�سين
هما :العائد المتوقع من اال�ستثمار (الربح) والمخاطر المرتبطة
بذلك اال�ستثمار .و�أخيراً ،ف�إن الم�ستثمر ي�سعى �إلى زيادة ر�أ�س المال
ويق�صد به ا�ستمرار العائدات وزيادتها على المدى الزمني ،فالم�ستثمر
في نهاية المطاف يبحث عن اال�ستثمارات ذات العوائد الم�ستقرة
والم�ستمرة ،وزيادة ا�ستثماراته بوتيرة مت�صاعدة وتعزيزها بن�شاطات
جديدة.
وهذه الأهداف ال تعتبر متعار�ضة مع بع�ض فكل هدف يحتوي على

الدكتور /حممد بن �سلطان ال�سهلي
ا�ستاذ املحا�سبة  -جامعة امللك �سعود
alsehali@ksu.edu.sa

م�ستويات مختلفة ،فالعالقة بين الأهداف الثالثة م�س�ألة ن�سبية.
فعلى �سبيل المثال ،يميل بع�ض الم�ستثمرين �إلى قبول مخاطر عالية
في مقابل عائد متوقع عال ،بينما ير�ضى البع�ض الآخر بالعائد
المنخف�ض لعدم رغبته في التعر�ض �إلى مخاطر عالية .وبالتالي
ف�إن على الم�ستثمر �أن يهتم بعدد من الأُ ُ�س�س عند اتخاذه القرار
اال�ستثماري �أو عند قيامه بالمفا�ضلة بين عدة بدائل ا�ستثمارية،
ومن تلك الأُ ُ�س�س تحليل الن�شاط اال�ستثماري الذي يرغب اال�ستثمار
فيه ،ودرا�سة �سمعة ال�شركة الم�ستثمر فيها .كما �أنه ينبغي على
الم�ستثمر القيام بالتحليل االقت�صادي والمالي لال�ستثمار مع التركيز
على العائد المتوقع والتكاليف المتوقعة .وتعتبر درا�سة المخاطر
الم�صاحبة لال�ستثمار من الأمور التي يجب على الم�ستثمر �إدراكها
وفهمها .فالموازنة بين العائد المتوقع والمخاطر المالزمة �أحد
�أ�سا�سيات القرار اال�ستثماري .و�أخيراً ف�إن الم�ستثمر ينبغي عليه تقييم
�سيولة وكفاءة اال�ستثمار ويق�صد بها القدرة على بيع اال�ستثمار ب�سرعة
�أو تحويله �إلى نقدية دون تحقيق �أي خ�سارة تذكر .وعلى �أ�سا�س الأفق
اال�ستثماري للم�ستثمر يتم تقييم هذه ال�سيولة في ظل اال�ستثمارات
المتاحة.
وفي كل الأحوال ف�إن الثروة والغنى ال ُتجمع في لحظة �أو لحظات
ق�صيرة ،بل تحتاج �إلى �صبر وت�ضحيات .قيل لأحد الأغنياء :كيف
ح�صلت على هذه الثروة والمال ،فقال " ُنمت البارحة فلما �صحوت
وجدت نف�سي غنياً � ،،،إال �أنني لم �أنم �ستين عاماً.
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المهـارات والمعـارف التطبيقيـة
الالزم توافــرها لـدى خـريجـي
تخـ�ص�ص المحا�سبة مـن وجهـة
نظـر الفئ�آت ذات العـالقة
"درا�سـة ا�ستطالعيـة"

هناك جدلية قديمة بين المخت�صين من الأكاديميين والمهنيين حول طبيعة
م�س�ؤولية الجامعات في مجال التعليم المحا�سبي :هل هي م�س�ؤولية �أكاديمية
فقط� ،أي �أن عليها تر�سيخ المفاهيم الأكاديمية لعلم المحا�سبة� ،أم �أن على
الجامعات �أي�ض ًا الم�ساهمة في الت�أهيل المهني للمحا�سبين ل�سوق العمل.
جدلية �أخرى تتعلق بمحتوى المقررات الجامعية الدرا�سية لتخ�ص�ص
المحا�سبة ،ومدى �ضرورة تطويرها لتتما�شى مع التطورات التكنولوجية للقرن
الحادي والع�شرين فهل يجب التم�سك بالمقررات التقليدية التي تركز على
الأ�س�س والمفاهيم التقليدية لعلم المحا�سبة� ،أم �أنه يجب العمل على تطوير
المقررات والمناهج ب�شكل تكون معه مخرجات التعليم المحا�سبي تتالئم مع
طبيعة الواقع التطبيقي والمهني.
في �شهر �إبريل � 2011أ�صدرت الجمعية الأمريكية للمحا�سبين
القانونيين  AICPAورقة تو�صيات للأكاديميين العاملين في تدري�س
المحا�سبة من �إعداد اثنان من المتخ�ص�صين في المجال وهما
W. Steve Albrechtو  Robert J. Sackوالتي كان من �أهم تو�صياتها:
�أن على برامج التعليم المحا�سبي يجب �أن تخ ّرج طالب ًا لديهم المعرفة بقطاع
الأعمال وبكافة عملياته ،ولديهم القدرة على توظيف ودمج المعارف التي
تعلموها في الجامعة لخدمة الأعمال ،كما يجب �أن يكون لديهم القدرة على
تقديم اال�ست�شارات ب�صورة تمكن من تح�سين قطاع الأعمال ،وقد نا�شدت
 AICPAالأكاديميين العمل على اتخاذ خطوات جريئة لإعادة �صياغة
وهيكلة المناهج والخطط الدرا�سية با�ستخدام خارطة الطريق التي �أو�صى بها
الخبيران .Albrecht and Sack

م�شكلة الدرا�سة
تتمثل م�شكلة الدرا�سة في الحاجة �إلى التعرف على مدى حاجة خريجي
تخ�ص�ص المحا�سبة الكت�ساب مهارات ومعارف تطبيقية مع انتهاء فترة
درا�ستهم الجامعية ،وقبل دخولهم �سوق العمل ،وما هي تلك المهارات
والمعارف ،ومدى �أهمية كل منها.
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ن�ضال �أحمد الخولي

�أهمية الدرا�سة
تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة في كونها قد ت�ساعد في ا�ستطالع �آراء الفئ�آت ذات
العالقة في �أهم المهارات والمعارف التطبيقية الالزم توافرها لدى خريجي
تخ�ص�ص المحا�سبة ،كما �أن مخرجات هذه الدرا�سة قد ت�ساعد في تطوير
الخطط الدرا�سية لتخ�ص�ص المحا�سبة في الجامعات ،ومن ناحية �أخرى يمكن
اال�ستعانة بمخرجات هذه الدرا�سة لتطوير برامج تدريب عملي لطلبة تخ�ص�ص
المحا�سبة وحديثي التخرج لتوجيه مجاالت التدريب العملي لطلبة تخ�ص�ص
المحا�سبة ،و�أخير ًا ف�إن هذه الدرا�سة ت�شكل عملية ا�ستطالعية تمهيد ًا لدرا�سة
�شاملة تغطي مو�ضوع البحث بعد ا�ستطالع الآراء الأولية للفئ�آت ذات العالقة.

مجتمع الدرا�سة
يتكون مجتمع الدرا�سة مع الفئ�آت ذات العالقة المبا�شرة بمهنة المحا�سبة،
وبمو�ضوع البحث ،والتي تم تحديدها ا�ستناد ًا للمنهجية ذاتها التي تم اتباعها
في الدرا�سات ال�سابقة الم�شابهة ،وقد تم ح�صر مجتمع البحث بالفئ�آت التالية:
� .1أ�ساتذة الجامعات
 .2العاملون في مجال المحا�سبة في القطاع الحكومي
 .3العاملون في مجال المحا�سبة في القطاع الخا�ص
 .4العاملون في مجال التدقيق الخارجي للح�سابات

وفيما يلي قائمة بالمهارات والمعارف الع�شر الأولى وفق ًا لتحليل الأهمية الن�سبية:

متو�سط الفقـرة

الأهميـة الن�سبية

الرتبــة

املجـــــال
املعرفة ب�أخالقيات املهنــة

4.71

94%

1

تطبيقات �أنظمة مايكرو�سوفت الأ�سا�سية ً
مهارات �إعداد املوازنات التقديرية

4.52

90%

2

4.51

90%

2

املهارات الفكرية و الذهنية

4.50

90%

2

التطبيقات العملية على التحليل املايل

4.49

90%

2

تطبيقات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()IFRS

4.51

89%

3

التطبيقات العملية للتدقيق الداخلي

4.47

88%

4

مهارات االت�صال

4.39

88%

4

املهارات اللغوية

4.28

86%

5

تطبيقات الربامج املحا�سبية و �أنظمة �إدارة املوارد ()ERPs

4.38

86%

5

�أهم نتائج الدرا�سة
كافة المهارات والمعارف التي تم �إدراجها في الدرا�سة يمكن �أعتبارها ذات
�أهمية ،كونها حازت على ن�سبة  % 84ك�إجمالي ،كما �أن جميعها حازت على
ن�سبة  % 75فما فوق ولكن بدرجات متفاوتة من الأهمية الن�سبية ،با�ستثناء
مهارات الت�أمين ،والتي �سيرد تف�سيرها �أدناه.
حازت المعرفة ب�أخالقيات المهنة وتطبيقات �أنظمة مايكرو�سوفت الأ�سا�سية
ومهارات �إعداد الموازنات التقديرية والمهارات الفكرية و الذهنية والتطبيقات
العملية على التحليل المالي على �أعلى ن�سب من الأهمية الن�سبية ،فيما حازت
مهارات الت�أمين على �أدنى ن�سبة ،ويعزو الباحث �سبب االنخفا�ض الن�سبي
لمهارات الت�أمين �إلى ظاهرة �ضعف الوعي الت�أميني في دول العالم الثالث ب�شكل
عام ،والدول العربية ب�شكل خا�ص.
وفق ًا لالختبارين االح�صائيين T Testواختبار  Kruskal Wallisف�إنه
ال توجد فروقات ذات داللة اح�صائية بين �آراء الفئ�آت ذات العالقة في مدى
�أهمية كل من المهارات والمعارف مو�ضوع اال�ستبانة ،مما ي�شير �إلى توافق على
الأهمية الن�سبية لكل من تلك المهارات والمعارف.

�أهم التو�صيات
العمل على درا�سة �شاملة في كل دولة من دول مجل�س التعاون الخليجي لمدى
الفجوة بين الخطط الدرا�سية لتخ�ص�ص المحا�سبة و الواقع التطبيقي للمهنة
ومتطلبات �سوق العمل ،مع التو�صية بالأخذ بعين االعتبار المهارات والمعارف

التطبيقية التي ت�ضمنتها الدرا�سة.
�ضرورة الأخذ بالمنا�شدة ال�صادرة عن  AICPAب�إعادة النظر ال�شاملة
لإعادة �صياغة وهيكلة المناهج والخطط الدرا�سية با�ستخدام خارطة الطريق
التي �أو�صى بها الخبيران Albrecht and Sack
العمل على تعاون ا�ستراتيجي بين الجامعات وقطاعات �سوق العمل المختلفة
لتطوير برامج تدريب عملية ” واقعية“ تتما�شى مع متطلبات �سوق العمل.
�أن تعمل م�ؤ�س�سات المجتمع المدني بالتعاون مع جمعية المحا�سبين القانونيين
القطرية على زيادة الوعي ب�أهمية تخ�ص�ص المحا�سبة لدى �أفراد المجتمع،
وخا�صة طلبة المدار�س المقبلين على انهاء المرحلة الثانوية لتجنب تراجع
�أهميته لدى الأجيال القادمة.
�إجراء المزيد من البحوث والدرا�سات التي تغطي الجوانب المرتبطة بمو�ضوع
احتياجات التدريب العملي لخريجي تخ�ص�ص المحا�سبة ،مع التو�صية بالتركيز
على الموا�ضيع التالية:
ال�صعوبات العملية والمهنية التي تواجه طلبة المحا�سبة حديثي التخرج لدى
التحاقهم ب�سوق العمل.
درا�سة �شاملة للمهارات والمعارف التطبيقية الالزم اكت�سابها من قبل خريجي
تخ�ص�ص المحا�سبة من وجهة نظر �أ�صحاب العمل ،والخريجين.
مدى مالئمة المناهج والخطط الدرا�سية لتخ�ص�ص المحا�سبة في مختلف دول
مجل�س التعاون لواقع المهنة و�سوق العمل.
مدى �إقبال العاملين في مهنة المحا�سبة على اختيار تخ�ص�ص المحا�سبة
كتخ�ص�ص رئي�س في حال الرغبة باكمال درا�ساتهم العليا.
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مقـــــاالت

 .5العاملون في مجال التدقيق الداخلي
 .6الطلبة حديثو التخرج من تخ�ص�ص المحا�سبة.
كون الدرا�سة ا�ستطالعية ،فقد تم االكتفاء بعينة من � 97شخ�ص ًا يمثلون
الجهات ذات العالقة.
تم ا�ستخدام ا�ستبانة �إليكترونية باللغتين العربية والإنجليزية ،لجمع البيانات
من �أفراد العينة ،وقد تم �إر�سالها لهم بوا�سطة البريد الإلكتروني .كما تم
ا�ستقبال �إجابات الم�ستجيبين �إليكتروني ًا.

تم ا�ستخدام معامل بير�سون لقيا�س معدل الثبات لأداة جمع البيانات
(اال�ستبانة) وقد بلغ معدل ثبات المقيا�س  0.76ويعتبر مقبوال لهذا النوع من
الدرا�سات .تم ا�ستخدام �أ�سلوب تحليل الن�سب المئوية لإجابات �أفراد العينة
لال�ستدالل على الأهمية الن�سبية لكل من فقرات الأ�سئلة.
تم ا�ستخدام تحليل االنحراف المعياري واختبار ”ت“ “ ”T testلال�ستدالل
على مدى وجود فروقات ذات داللة بين �إجابات مختلف فئ�آت �أفراد العينة،
كما تم ا�ستخدام اختبار  Kruskal Wallisلذات الغاية.
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بالتعاون مع الجمعية العلمية بجامعة قطر

جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية
تحتفل بعام من الإنجازات في خدمة المهنة
الدوحة -عامل املحا�سبة
نظمت جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية بالتعاون مع اجلمعية العلمية
للمحا�سبة بجامعة قطر احلفل ال�سنوى االول بفندق امللينيوم وبح�ضور �أع�ضاء
اللجنة الت�أ�سي�سية للجمعية واع�ضاء جمل�س االدارة وعدد كبري من العاملني فى
جمال املحا�سبة واملراجعة بقطر.
وقال د .خالد اخلاطر رئي�س جمعية املحا�سبني القانونيني فى كلمة له على
اهمية اقامة مثل هذا االحتفال لعر�ض االجنازات التى حققتها اجلمعية طوال
العام ..م�شريا اىل انه �ستتم اقامة هذا االحتفال �سنويا وقال الدكتور خالد
بن نا�صر اخلاطر رئي�س جمل�س ادارة جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية
انه منذ ت�أ�سي�س اجلمعية قام املجل�س بجهود حثيثة لتفعيل ن�شاطها حيث قام
بو�ضع خطة العمل لرفع م�ستوى املهنة والنهو�ض بها ون�شر الوعي املهني بني
�أع�ضاء اجلمعية مو�ضع التنفيذ وذلك لبدء ن�شاطها وتر�سيخ قدمها يف املجتمع
القطري باال�ضافة اىل تقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية لأع�ضاء اجلمعية
وتوثيق العالقات بني �أع�ضاء اجلمعية وتنمية روح التعاون بينهم .وقال د .خالد
اخلاطر فى كلمته ان "املحا�سبني القانونيني القطرية" رغم حداثتها بالن�سبة
للدول املجاورة جنحت فى �أن حتتل مكانة كبرية على ال�ساحة القطرية ومت
بحمد اهلل اجناز العديد من الأمور ،بل وت�سعى اجلمعية خالل الفرتة املقبلة
ال�ستقطاب عدد كبري من املحا�سبني لالن�ضمام �إليها وفق خطتها اال�سرتاتيجية
يف ظل النمو الكبري الذي ت�شهده جميع القطاعات يف الدولة حاليا.

رفع م�ستوى املهنة

و�أو�ضح رئي�س جمعية املحا�سبني القانونيني القطريني �أن �أهداف اجلمعية
تتمثل يف العمل على رفع م�ستوى املهنة والنهو�ض بها ون�شر الوعي املهني بني
�أع�ضاء اجلمعية واملحافظة على تقاليد املهنة و�آدابها وكذلك االرتقاء بامل�ستوى
العلمي واملهني لأع�ضاء اجلمعية ،باال�ضافة اىل تقدمي اخلدمات االجتماعية
والثقافية لأع�ضاء اجلمعية ،وتوثيق العالقات بني �أع�ضاء اجلمعية وتنمية روح
التعاون بينهم.وا�ستعر�ض د .اخلاطر املراحل التي مرت بها جمعية املحا�سبني
القانونيني القطرية حتى مت ا�شهارها للقيام باالهداف املرجو حتقيقها حيث
مت ت�شكيل جلنة النظام اال�سا�سي للجمعية فى مار�س عام  2005وفى يوليو
 2005متت دعوة املحا�سبني القطريني حل�ضور االجتماع الت�أ�سي�سي وكان
الغر�ض من االجتماع عر�ض النظام اال�سا�سي للجمعية واختيار اللجنة امل�ؤقتة
الدارة اجلمعية التي تولت بعد ذلك ت�سجيل وا�شهار اجلمعية ومناق�شة وتقدمي
عقد الت�أ�سي�س والنظام اال�سا�سي للجمعية نيابة عن امل�ؤ�س�سني �إىل وزارة اخلدمة
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املدنية ومت بعد ذلك تقدمي طلب ا�شهار اجلمعية �إىل ادارة ال�ش�ؤون االجتماعية
بوزارة اخلدمة املدنية ومت ت�شكيل فريق عمل ملتابعة وانهاء االجراءات املتعلقة
باال�شهار و�صدر قرار وزير �ش�ؤون اخلدمة املدنية عام  2007باملوافقة على
ت�سجيل اجلمعية بعد موافقة جمل�س الوزراء و�صادق عليه ح�ضرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى.ويف اكتوبر  2008مت عقد
�أول اجتماع جمعية عمومية ومت انتخاب �أول جمل�س �إدارة للجمعية.

باب الع�ضوية

وقال ان اجلمعية قامت بفتح باب الع�ضوية للراغبني فى االن�ضمام للجمعية
وكذلك ال�سعى نحو ت�سجيل العاملني باملهنة من �أ�صحاب الكفاءات واخلربات من
غري القطريني فى ع�ضوية اجلمعية كع�ضوية منت�سبة لال�ستفادة من خرباتهم
كما قامت اجلمعية بعقد العديد من الدورات التدريبية املتميزة وحا�ضر فى
هذه الدورات نخبة من اخلرباء واملتخ�ص�صني فى جمال مهنة املحا�سبة
واملراجعةمن جهته �أكد د .رجب اال�سماعيل رئي�س اجلمعية العلمية للمحا�سبة
بجامعة قطر ان تخ�ص�ص املحا�سبة له اهمية كبرية يف االقت�صاد الوطني لذا
حر�صت جميع امل�ؤ�س�سات االكادميية يف دولة قطر على تدري�س اف�ضل املناهج
واختيار احدث امل�صادر يف تدري�س هذا التخ�ص�ص احليوي حيث متت تغطية
املعايري الدولية للتقارير املالية ومعايري املحا�سبة االمريكية باال�ضافة اىل
اطالع الطلبة على اهم التطورات املتعلقة باملهنة على م�ستوى العامل.واو�ضح
"لقد اعتاد املتميزون من الطلبة الدخول لهذا التخ�ص�ص الذي تت�سم الكثري من
مقرراته بال�صعوبة ،فقد ا�صبحت هذه املهنة حتتل املراتب املتقدمة يف قائمة
املهن املطلوبة باال�ضافة اىل كونها حتقق اعلى م�ستوى من الرواتب واالمتيازات
يف العامل ودعا دكتور رجب اال�سماعيل اىل تكوين هيئة وطنية لرعاية املهنة
وملراقبة جودة االداء ..معربا عن امله بان توا�صل وزارة االعمال والتجارة
عملها جتاه اجلمعية لتلبية طموح املحا�سبني.وفى نهاية احلفل مت تكرمي اع�ضاء
اللجنة الت�أ�سي�سية جلمعية املحا�سبني القانونيني باال�ضافة اىل اع�ضاء جمل�س
االدارة وعدد من مكاتب املحا�سبة العاملة فى قطر.واملكرمون هم :عبدالعزيز
بن علي احلمادي — رئي�س اللجنة امل�ؤقتة لإدارة اجلمعية وعلي بن �سلطان
الهاجري — نائب رئي�س اللجنة امل�ؤقتة لإدارة اجلمعية وعبداهلل بن �أحمد
املن�صوري — �أمني �سر اللجنة امل�ؤقتة لإدارة اجلمعية وعبدالرحمن بن حممد
�آل نابت � -أمني �صندوق اللجنة امل�ؤقتة لإدارة اجلمعية وعبدالعزيز بن حممد
�آل خليفة  -ع�ضو اللجنة امل�ؤقتة لإدارة اجلمعية ونا�صر بن فالح الدو�سري -
ع�ضو اللجنة امل�ؤقتة لإدارة اجلمعية ونورة �سعيدان اليامي  -ع�ضو اللجنة امل�ؤقتة
لإدارة اجلمعية.
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ملتقى "ديوان المحا�سبة" يبحث �سبل التعاون مع وحدات التدقيق الداخلي

د .الخاطــــر:وحدات التدقيق
الداخلي بحاجة لدعم
الجهات المعنية بالدولة
المهـندي:الحفاظ على المال
العام من �أهم �أولويات
الحكـومـة الر�شـيدة
الدوحة – عالم المحا�سبة
نظم ديوان المحا�سبة تحت رعاية �سعادة نائب ديوان المحا�سبة ال�سيد �إبراهيم
بن ها�شم ال�سادة ملتقى العالقة التكاملية بين ديوان المحا�سبة ووحدات
التدقيق الداخلي لتفعيل دورها الرقابي ،تحت �شعار "�شركاء قبل �أن نكون
رقباء"وقد ح�ضر الملتقى �سعادة الأمين العام لمجل�س الوزراء الدكتور عي�سى
بن �سعد النعيمي والدكتور خالد بن نا�صر الخاطر رئي�س جمعية المحا�سبين
القانونيين القطرية بالإ�ضافة �إلى عدد من كبار ال�شخ�صيات.
ناق�ش الملتقى القرارات الأميرية ال�صادرة ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل عدد من
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وبالأخ�ص وحدات و�إدارات التدقيق
الداخلي واخت�صا�صاتها وفقا لتك القرارات.
كما ناق�ش عدد من المحاور الهامة التي تهم وحدات و�إدارات التدقيق الداخلي
ومنها محور الكادر الوظيفي للوحدات وكذلك محور التخطيط الذي يعد من
�أهم عنا�صر م�س�ؤوليات التدقيق الداخلي.وفي الختام تطرق الملتقى �إلى
العالقة التكاملية بين ديون المحا�سبة و�سبل التعاون بينه وبين وحدات و�إدارات
التدقيق الداخلي وفقا للقوانين والمعايير ذات العالقة.وي�ؤكد ديوان المحا�سبة
بعقده لهذا الملتقى على �ضرورة االت�صال والتوا�صل مع الأطراف ذات العالقة
بما فيها الأطراف الم�شمولة برقابته ،وذلك لتر�سيخ مفهوم ال�شراكة في
الرقابة على المال العام.
وفي كلمة له �أمام الح�ضور �أكد الدكتور خالد الخاطر رئي�س جمعية المحا�سبين
القانونيين القطرية �أن هذه المبادرة المتميزة من قبل ديوان المحا�سبة
بعقد هذه الندوات واللقاءات التي تهدف �إلى ن�شر الوعي المحا�سبي وتقديم
اقتراحات جادة ت�ساعد الجهات المعنية للقيام بدورها في تطوير �أنظمة
المحا�سبة الحكومية يو�ضح مدى االهتمام والحر�ص من قبل الم�س�ؤولين في
ديوان المحا�سبة من �أجل االرتقاء بم�ستوى �أداء هذه الوحدات الحكومية.
و�أ�شار د .الخاطر �إلى جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية نظمت الملتقى
الثاني للمحا�سبين في دولة قطر حول المحا�سبة الحكومية في دول المجل�س
وكانت من �أهم تو�صيات هذا الملتقى �ضرورة الت�أكيد على �إقامة ندوة �سنوية
لمناق�شة مو�ضوعات المحا�سبة الحكومية ودعوة الجهات المعنية للم�شاركة في
هذه الندوة ودعوة الباحثين والمتخ�ص�صين في مجال المحا�سبة الحكومية
لإجراء المزيد من الدرا�سات من �أجل تقييم الأنظمة المطبقة حالي ًا والتعرف

على نقاط القوة وال�ضعف بها واقتراح الحلول المنا�سبة ومجاالت تطوير تلك
الأنظمة.

وحدات التدقيق الداخلي
ونوه �إلى �أن وحدات التدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية بحاجة �إلى دعم
جميع الجهات المعنية بالدولة من �أجل االرتقاء بم�ستوى �أداء هذه الوحدات
وذلك نظر ًا لأهمية الدور الذي تقوم به في تعزيز وتنمية االقت�صاد الوطني
ووجود هذه الوحدة الم�ستقلة يعتبر قيمة م�ضافة تدعم م�صداقية المعلومات
المالية والأداء المالي والإداري للجهة الحكومية

الحفاظ على المالية العامة
ومن جانبه قال ال�سيد مبارك بن علي المطوي المهندي في كلمه له �أمام
الملتقى�:إن الحفاظ على المال العام من �ضمن �أهم �أولويات الحكومة
الر�شيدة حيث �أن المال العام يمثل ع�صب الحياة والمحرك الفعلي لعجلة
االقت�صاد والتطوير .لذا كان حر�ص الدولة في �إيجاد وحدات للتدقيق الداخلي
في الوزارات و�أجهزة الدولة وهي خط الدفاع الأول للتحقق من �صحة تنفيذ
القوانين والقرارات والت�أكد من �سالمة الت�صرف ب�أموال الدولة ،وذلك من
خالل القرارات الأميرية ال�صادرة �سنة  2009المنظمة لهياكل الوزارات
ولكي تكت�سب هذه الوحدات القوة المطلوبة لممار�سة عملها المنوط بما تم
�إلحاقها ب�شكل مبا�شر بالرئي�س التنفيذي الأعلى �أي الوزير �أو من يقوم مقامه
وقد حددت اخت�صا�صات تلك الوحدات بمهام رقابية على �سندات ال�صرف
والقب�ض ودرا�سة م�شاكل ومعوقات العمل في الوزارات ومراجعة التعليمات
المالية ومراقبة �إجراءات التعيين وجرد المخازن والعهد.
و�أ�ضاف� :أن هذه المهام هي قريبة من مهام وعمل ديوان المحا�سبة على
جميع �أجهزة الدولة لذلك كان من الأف�ضل والواجب في تغطيته ما لم يراجع
والوقوف على تنفيذ ما تم تغطيته لذا كان �شعار هذا الملتقى (�شركاء قبل �أن
نكون رقباء).
وقال " نحن في ديوان المحا�سبة على ثقة تامة ب�أن قوة ومنعة هذه الوحدات هي
قوة لديوان المحا�سبة وبالتالي هي قوة لجميع �أجهزة الرقابة في الدولة وبقوتها
يتحقق للدولة كثير من الوفورات المالية من خالل ال�ضبط المالي والإداري".

ا�ستثمار ناجح
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�إعـــالن

W

B

uilding
an
accounting
curriculum for the Gulf States
necessitate among other factors
central revision of all accounting
curriculum by concerned parties
among Gulf universities. A task
force for similar mission would
include
setting
designated
academic committees to review
all
accounting
curriculums
and readdress the correlated
syllabuses
especially
for
foundation accounting courses.
The involvement of
accounting faculty in
this process is crucial
in order to secure
better fulfillment of
accounting program
objectives.

A

Prof. Wael Alrashed
Accounting Dept,
College of Business Administration
Kuwait University

Gulf States
Accounting
Curriculum

c c o u n t i n g
departments
in
GCC universities are
to determine the type
of processes to follow
within
accounting
units and division
which have to comply
with
international
accreditation
requirements.
Deanship has to ascertain the degree of faculty
involvement in those processes. The initial process is to
come up with strategic teaching plan matching practical
realities. In other words, the target here is developing and
implementing a zero-based accounting curriculum to
prepare students adequately for the dynamic, complex
business environment they enter upon graduation.

T

here are several things that can be done to increase
the accounting profession's involvement in education
and program accreditation. As for CBA, accounting
program accreditation is currently being managed by the
American Assembly of Collegiate Schools of Business, as
a full fledge process of accrediting CBA. Yet, the regional
accounting profession can increase the efficiency to
the accreditation process by: making sure GCC schools
become involved in the accreditation process; assuring
that accreditation provides for increased consumer
protection; and making sure that accreditation is used
as a means of improving current accounting programs.
The accounting profession has not been untouched by
the interest in assuring quality education. The profession
had, for years, been satisfied to rely mostly on objective
measures of quality. The attainment of a baccalaureate
degree, certification, and experience were and, as a
practical matter, remain, assurances of quality. The risks
inherent in a profession's disengagement from the
assessment and accreditation of academic programs
which provide entry to the profession are well known in
law and medicine, and by now, accounting.
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hereas
the
accounting
profession is vitally concerned
with the nature and content of
accounting education; Whereas
GCC
accounting
profession
is deeply concerned with the
quality of academic preparation
for entrance into the profession.
Therefore, be it resolved that
regional accounting associations
should encourage the development
of quality professional programs of
accounting and participate in their
accreditation.

O

u t c o m e
assessment
should be assumed as
a tool for measuring
an
accounting
department's writingskill
improvement
initiative. It provides
insight
into
the
features of a successful
writing initiative and
offers
mythological
suggestions
for
conducting outcome
assessments of writing
initiatives. These skills
are missing in most of
accounting programs in the GCC, thus embracing them
regionally would certainly enhanced these programs.

S

yllabus of each accounting course has to be the core
of time schedule and content delivery. Obviously,
a starting point in this respect is to assign course
coordinators among every group of similar accounting
courses (i.e., financial accounting, managerial, cost
accounting.. etc.). Syllabuses are to be revised periodically
and checked regionally with counterpart coordinators in
the GCC. Eventually, regular meeting is recommended
among nominated coordinators in the GCC is highly
fruitful.

T

ext books, on the other hand, ought to be selected
with extreme care and thorough scrutiny. Nowadays,
text books are made available electronically which
facilitate inspection efforts. Publishers are also more
flexible in this respect that give accounting coordinators
enough time to adopt text books based on their ease of
use and applicability to the local environment.

M

ore importantly, attention is highly sought in
approving a unified grading system related to every
accounting course. Such grading system is to be based
primarily on teaching tools resulting in building skills.
Hand on materials, for instance, and lab cases are more
advantageous than relying solely on delivered in-class
material, which is the most wide spread norms in the GCC
accounting departments.

�أخبـار اجلمعيـة
خالل ندوة "واقع النظام ال�ضريبي في دولة قطر وم�ستقبله"

د.الحموى :القانون رقم  21ل�سنــة 2009
نقــلة في النظام ال�ضريبي في قطـر
في �إطار �سعي جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية للم�ساهمة بالنهو�ض بمهنة المحا�سبة والمراجعة ،فقد عقدت ندوة
بعنوان "واقع النظام ال�ضريبي في دولة قطر وم�ستقبله" خالل اكتوبر الما�ضى في معهد التنمية الإدارية
وهدفت هذه الندوة �إلى ن�شر الوعي حول النظام ال�ضريبي في الدولة ومناق�شة قانون ال�ضريبة على الدخل ل�سنة 2009
والئحته التنفيذية ومقارنته بالقوانين ال�ضريبية في دول الخليج وتحديد ومناق�شة ال�صعوبات والم�شاكل التي تواجه
ال�شركات في تطبيق النظام ال�ضريبي في الدولة وكذلك بيان كيفية الإف�صاح في القوائم المالية لل�شركات عن �ضريبة الدخل.
حا�ضر في هذه الندوة الأ�ستاذ الدكتور /محمد ه�شام الحموي ،الخبير المتخ�ص�ص في �ش�ؤون ال�ضرائب و�أ�ستاذ المحا�سبة في
جامعة القاهرة والدكتور /عادل بودي  -الخبير في مجال ال�ضرائب والمحا�سبة – المملكة ال�سعودية.
الدوحة -عالم المحا�سبة
وقد تطرق الدكتور الحموي في مقدمة المذكرة التي تم توزيعها على الح�ضور
�إلى التطور التاريخي للت�شريعات ال�ضريبية في الدولة حيث �أ�شار �إلى �أنه لم يكن
قانون ال�ضريبة على الدخل رقم  21ل�سنة  2009هو بداية نظام فر�ض ال�ضريبة
على الدخل في قطر ،ولكن �سبقه محاوالت بد�أت ب�صدور مر�سوم بال�ضريبة على
الدخل عام  ،1954والذي لم يكن بال�شكل الذي ي�ضمن تفعيل ال�ضريبة وتحقيق
دورها االقت�صادي والمالي ،ولذلك �صدر بعده العديد من القوانين التي تهدف
اتخاذ بع�ض التدابير ال�ضريبية لدعم االقت�صاد الوطني وتنميته� ،إلى �أن �صدر
القانون رقم  11ل�سنة  1993بهدف عمل نقله في النظام ال�ضريبي القطري
تدفع بعجلة التنمية وتحقق مزيد ًا من الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية .ولقد
�شمل هذا القانون  53مادة قانونية ق�سمت في ت�سع �أبواب� ،أ�ستهلت هذه المواد
بتعريف للكلمات والم�صطلحات الم�ستخدمة في �صياغة مواد القانون ،ثم �شمل
مجموعة من المواد التي تحدد م�صادر الدخل الخا�ضع لل�ضريبة ،والأ�س�س التي
يتم على �أ�سا�سها احت�ساب ال�ضريبة ،واعتبر القانون رقم  21ل�سنة � 2009أن
�أ�سا�س اال�ستحقاق المحا�سبي هو �أ�سا�س تحديد الدخل الخا�ضع لل�ضريبة .كما
حدد القانون في مواده المختلفة الدخل الخا�ضع لل�ضريبة والم�صاريف والتكاليف
الواجبة الخ�صم ،وتوقيت تقديم الإقرار ال�ضريبي و�سداد ال�ضريبة و�سعر،
والدخول والأن�شطة والجهات المعفاة من ال�ضريبة ،و�إخت�صا�صات لجنة الإعفاء
بوزارة المالية واالقت�صاد والتجارة ،و�إجراءات التظلم والطعن في تقديرات
�إدارة ال�ضرائب ،و�أختتم القانون بمجموعة من العقوبات في حالة مخالفة �أحكام
القانون ،وكذلك مجموعة من الأحكام العامة مثل تلك المتعلقة بتقادم الحق في
المطالبة بال�ضريبة ،وتلك المتعلقة ب�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي في �إثبات
و�ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
هذا واعتبر �أن من �أهم �أوجه الأتفاق بين قانون ال�ضريبة على الدخل رقم  11ل�سنة
 1993وقانون ال�ضريبة على الدخل رقم  21ل�سنة  2009هو ما يلي :
�أو ًال :نطاق فر�ض ال�ضريبة� :أتفق القانونان في النطاق الزماني والمكاني
لفر�ض ال�ضريبة.
ثاني ًا�:أ�س�س تحديد الدخل الخا�ضع لل�ضريبة:
ثالث ًا :الأعفاء من الخ�ضوع لل�ضريبة
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رابع ًا :توقيت الإقرار ال�ضريبي
خام�س ًا :ترحيل الخ�سائر
�أوجه الأختالف بين القانونين رقم  11ل�سنة  ،1993ورقم  21ل�سنة : 2009
تتمثل �أوجه االختالف بين القانونين في كثير من الجوانب ولعل �أهمها ما يلي :
�أو ًال� :سعر ال�ضريبة :حيث كان �سعر ال�ضريبة يتحدد في ظل القانون  11ل�سنة
 1993على �أ�سا�س ال�شرائح الت�صاعدية ببينما يتحدد �سعر ال�ضريبة في ظل
القانون  21ل�سنة  2009على �أ�سا�س ن�سبي ثابت قدره  % 10من وهو % 10
من الدخل الخا�ضع لل�ضريبة .
ثاني ًا :التكاليف الواجبة الخ�صم :بالرغم من �أتفاق القانون  11ل�سنة ،1993
والقانون  21ل�سنة  2009على ال�شروط الواجب توافرها في التكاليف الواجبة
الخ�صم وعلى كثير من عنا�صر هذه التكاليف� ،إال ان قانون ال�ضرائب على
الدخل رقم  21ل�سنة  2009تميز في هذا المجال ،فكان وا�ضح ًا ومحدد ًا
وو�ضع حدود ًا لعنا�صر التكاليف الواجبة الخ�صم.
ثالث ًا :الأخذ بمعايير المحا�سبة الدولية� :أخذ القانون  21ل�سنة  2009والئحته
التنفيذية بمعايير المحا�سبة الدولية ب�شكل وا�ضح و�صريح.
رابع ًا :تجنب ال�ضريبة :ت�ضمن القانون  21ل�سنة  2009تقنين ًا لمنع �إتباع المكلف
بال�ضريبة لأ�ساليب ت�ؤدي لتجنب ال�ضريبة حيث ن�صت المادة رقم ()50
من القانون �أنه في حالة دخول المكلف في اتفاقات �أو عمليات �أو معامالت
يكون احد �أهدافها الأ�سا�سية تجنب ال�ضريبة الم�ستحقة ،يجوز للإدارة
�سحب الميزة ال�ضريبة التي ح�صل عليها ب�سب هذه االتفاقات �أو العمليات
�أو المعامالت.
خام�س ًا :محا�سبة �أ�صحاب المهن الحرة :ن�صت المادة رقم ( )8من القانون
 21ل�سنة � 2009أنه يجوزللأ�شخا�ص الذين يمار�سون مهنة حرة�أن يختاروا
خ�صم ( )% 30ثالثين بالمائة من دخلهما لإجمال يعو�ضاعن كل الم�صاريف
والتكاليف الم�سموح بخ�صمها ،بينما كانت هذه الن�سبة في القانون  11ل�سنة
 1993تبلغ  % 10وبحد �أق�صى ع�شرون �ألف ريال �سنوي ًا وب�شرط �أن يتفرغ
المكلف لمزاولة المهنة.
�ساد�س ًا :ا�سترداد ال�ضريبة والجزاءات المالية المح�صلة دون وجه
حق

�أخبـار اجلمعيـة

جائزة البحث المتميز حول مهنة
المحا�سبة والمراجعة في دولة قطر
برعاية مكتب KPMG

     تعلن جمعية المحا�سبين القانونيين القطرية بالتعاون مع الجمعية العلمية
للمحا�سبة عن جائزة مالية �سنوية عن �أف�ضل بحث حول مهنة المحا�سبة
والمراجعة في دولة قطر  ،تمنح في نهاية �شهر �أكتوبر من كل عام ،وذلك بهدف
ت�شجيع البحث العلمي والدرا�سات ذات العالقة بمهنة المحا�سبة والمراجعة
والإ�سهام في تطوير المهنة في دولة قطر ،علماً ب�أن هذه الجائزة ت�أتي ا�ستجابة
للتعاون المتميز والبناء مع مكتب  KPMGب�صفته الراعي الرئي�سي لهذه
الجائزة.
�شروط التقدم للجائزة:
 .1يحق لجميع الأكاديميين والمهنيين العاملين بدولة قطر التقدم للجائزة.
� .2أن يكون البحث �أ�صي ً
ال وي�ضيف جديداً �إلى حقل المعرفة في المحا�سبة
والمراجعة.

جمعية املحا�سبني تنظم
دورات تدريبية مبعهد
التنمية الإدارية
الدوحة -عامل املحا�سبة

عقدت جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية دورات تدريبية متميزة
تهدف �إىل رفع م�ستوى الأداء املهني والعلمي للعاملني مبهنة املحا�سبة
واملراجعة يف دولة قطر يف �إطار ر�سالة اجلمعية فى عقد فعاليات من
�ش�أنها تطوير واالرتقاء مبهنة املحا�سبة فى دولة قطر.
والدورات هى:
 - 1دورة "التطبيقات املحا�سبية با�ستخدام برنامج "Quick Books
(بالتعاون مع اجلمعية العلمية للمحا�سبة) والتي تهدف �إىل متكني
امل�شاركني من ت�صميم الأنظمة املحا�سبية الإلكرتونية املنا�سبة للمن�ش�آت
التجارية واخلدمية وال�صناعية و�إعداد احل�سابات املالئمة لأن�شطة تلك
املن�ش�آت واملعاجلة املحا�سبية الإلكرتونية للبيانات املالية لتلك املن�ش�آت.
�إ�صدار التقارير املالية (قائمة الدخل ،قائمة املركز املايل ،قائمة التدفق
النقدي ،جداول �أعمار الديون)� .إعداد مذكرة ت�سوية البنك و�إعداد
ك�شوف الرواتب والأجور و�شيكاتها وك�شوف املخزون ال�سلعي �آخر املدة.
متكني امل�شاركني من �إجناز الأعمال املحا�سبية على برنامج Quick
 Booksب�صورة �صحيحة وبكفاءة عالية .و�سوف يحا�ضر فى هذه الدورة
الدكتور جالل العطار — رئي�س ق�سم املحا�سبة بكلية �أحمد بن حممد
الع�سكرية.
 - 2دورة "مبادئ التدقيق الداخلي "Basics Internal Audit -
بالتعاون مع معهد املدققني الداخليني - IIA

 - 3دورة "املحا�سبة على �ضريبة الدخل يف دولة قطر" والتي تهدف
�إىل �إك�ساب امل�شاركني �إملاماً وفهماً مل�ضمون قانون ال�ضريبة على الدخل

� .3أن يلبي البحث ال�شروط العلمية والأكاديمية المعروفة للبحث العلمي.
� .4أال يكون البحث قد �سبق ن�شره �أو قبل للن�شر في مجلة علمية.
� .5أن يتناول البحث واحداً من الموا�ضيع المتعلقة بمهنة المحا�سبة
والمراجعة في دولة قطر.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقديم البحث للح�صول على جائزة ()2012/2011
هو 2012/ 10 / 1م
توجه المرا�سالت ب�إ�سم رئي�س اللجنة الم�شرفة على جائزة البحث على الإيميل
التاليinfo@qcpa.net :
ويتر�أ�س هذه اللجنة الدكتور رجب اال�سماعيل وع�ضوية كل من اال�ستاذ علي
فخرو والدكتور حلمي الهمامي والدكتور زهير دردر

القطري رقم  21ل�سنة  ،2009مع �إجراء تطبيقات عملية على �آلية
تطبيق القانون ،مبا فيها احت�ساب ال�ضريبة على خمتلف اجلهات املكلفة
وفقاً للن�سب والن�صو�ص الواردة يف القانون ..ويحا�ضر فيها الدكتور
حممد ه�شام احلموي  -اخلبري املخت�ص يف �ش�ؤون ال�ضرائب و�أ�ستاذ
املحا�سبة يف جامعة القاهرة.

�ضمن برنامج املحا�سبة للجميع
دورة جمانية بعنوان

""Tax, Accounting and Auditing Updates
الدوحة -عامل املحا�سبة
�ضمن برنامج " املحا�سبة للجميع" ،والذي يهدف �إىل تقدمي جمموعة
من الربامج التدريبية املجانية لأع�ضاء اجلمعية واملهتمني بهدف
الإ�سهام يف تطوير قدرات و�إمكانيات املحا�سبني واملراجعني ون�شر الوعي
املحا�سبي بينهم و�إطالعهم على اجلديد يف علم املحا�سبة واملراجعة،
عقدت جمعية املحا�سبني القانونيني القطرية برناجمها الثاين بالتعاون
مع مكتب براي�س ووتر هاو�س واجلمعية العلمية للمحا�سبة -جامعة
قطر ،وقد مت تنفيذ الربنامج يف  24دي�سمرب  2011م بعنوان " Tax,
 "Accounting and Auditing Updatesيف مبنى ابن خلدون -
جامعة قطر بح�ضور عدد غفري من امل�شاركني.
 .علماً بان هذا الربنامج ي�أتي �ضمن �أهداف اجلمعية لتقدمي اخلدمات
االجتماعية والثقافية للأع�ضاء واملهتمني لكونه برنامج جماين يعقد
ب�شكل منتظم ملرة واحدة كل �شهرين.
ويف نهاية الربنامج قام ال�سيد /علي �سلطان فخرو  -ع�ضو جمل�س الإدارة
(�سكرتري املجل�س) بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني متمنياً لهم التوفيق،
ومتمني�أ مزيداً من التعاونات امل�شرتكة مع مكتب براي�س ووتر هاو�س
كوبرز يف امل�ستقبل بهدف رفع م�ستوى املهنة والنهو�ض بها والإرتقاء
بامل�ستوى العلمي واملهني للمحا�سبني يف دولتنا احلبيبة.
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د .يحيى الجبر يعر�ض تجـربة
ال�سـعودية فى تطــوير مهنـة
المحا�سـبة
�أبو ظبي  -عـالم المحا�سـبة
قدم د .یحیى بن علي الجـبر بق�سم المحا�سبة – جامعة الملك
�سعود خالل م�ؤتمر مهنــة المحا�سبـة والمراجعـة وا�ستـ�شـراف
�آفـاق الم�ستــقبـل الذى عقد فى �أبوظبي دی�سمبر الما�ضى
ورقة عمل بعنوان تطویر مهنــة المحا�سبة والمراجعة:
تجربة المملكة العربیة ال�سعودیة
وا�ستعر�ض خالل الورقة و�ضع المهنة في المملكة قبل
ت�أ�سي�س الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين حيث ر�أى
انه فى في ال�سبیعنات كانت الممار�سات المحا�سبیة المطبقة
متباینة وتفتقد الى التجان�س وعدم وجود معاییر معتمده
مقبولة قبوال عاما وفى ظل غیاب المعاییر المعتمده ،كانت
متطلبات القیا�س والعر�ض واالف�صاح للتقاریر المالیة تت�أثر
بمتطلبات البنوك المقر�ضة ومتطلبات �صندوق التنمیة
ال�صناعیة.
و�أ�شار الى �أن امعة الملك �سعود �أطلقت �أول برنامج تعلیمي
عام  1957في تخ�ص�ص المحا�سبة في المملكة ثم تبعتها عدد
من الجامعات االخرى مما �أدى الى زیادة �إعداد المواطنین
المتخ�ص�صین في حقل المحا�سبة.
و�أ�ضاف "�أطلقت وزارة التجارة درا�سة للنهو�ض بمهنــة
المحا�سبة والمراجعة وت�ضمنت ت�شكیل فریق من المهنیین
والأكادیمیین من المملكة وتم اال�ستعانة �أی�ضاً بخبراء
من الخارج ،ونتج عن هذا البرنامج عدد من المنتجات
والتو�صیات و�ضرورة ایجاد جهاز ینظم المهنة ویطورها.
اما مبادرات النهو�ض بالمهنة في المملكة – فتمثل فى
ت�أ�سی�س الهیئة ال�سعودیة للمحا�سبین القانونیین علم 1991
حيث اختار الإتحاد الدولي للمحا�سبین الهیئة ال�سعودیة
للمحا�سبین القانونیین من �ضمن �ست ع�شر هیئة مهنیة
على م�ستوى العالم یمكن اال�ستفادة من خبراتها في مجال
تطویر مهنة المحا�سبة والمراجعة.
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االتحــاد الـدولي
للمحـا�سـبين ي�ســتعين
بالهيئة ال�سـعودية
لتطـوير هيئـات
المحا�سـبة العربيـة
اعترافا بما و�صلت �إليه مهنة المحا�سبة والمراجعة في المملكة العربية
ال�سعودية من تطور بف�ضل اهلل ,ي�ستعين االتحاد الدولي للمحا�سبين IFAC
ممثال بلجنة تنمية الهيئات المهنية المحا�سبية الدولية ،بالهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين للم�شاركة في تقديم ور�شة عمل لقيادات الهيئات
والجمعيات الم�سئولة عن مهنة المحا�سبة في العالم العربي� .ستجمع ور�شة
العمل التي تعقد منت�صف ال�شهر الحالي في مدينة دبي ممثلين من هيئات
وجمعيات المحا�سبة و المراجعة العربية في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا وذلك لمناق�شة �أهمية تنمية الهيئات المهنية المحا�سبية وتعزيز
دورها في النمو االقت�صادي ،ومناق�شة التحديات وعوامل النجاح التي تواجه
تطوير الهيئات والجمعيات المهنية المحا�سبية في المنطقة .و�سيفتتح
الور�شة �أمين عام الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين الدكتور �أحمد بن
عبداهلل المغام�س حيث �سيقدم محا�ضرة حول خطوات وركائز �إن�شاء هيئة
مهنية محا�سبية قوية مبنية على مبادئ االلتزام بالع�ضوية ال�صادرة من
االتحاد الدولي للمحا�سبين وا�ستعرا�ض تجربة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين في هذا ال�صدد .ي�شار �إلى �أن الإتحاد الدولي للمحا�سبين قد �سبق
�أن اختار الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين من �ضمن �ست ع�شر هيئة
مهنية على م�ستوى العالم يمكن اال�ستفادة من خبراتها في مجال تطوير
مهنة المحا�سبة والمراجعة .جاء ذلك في دليل �إن�شاء الهيئات المهنية
ال�صادر عن االتحاد ،والذي ن�ص على �أن "الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين هي هيئة محا�سبية مهنية را�سخة الأ�سا�س ت�ضم موظفين و�أع�ضاء
تتوفر فيهم مهارات وخبرات عالية وهي قادرة على تقديم الدعم والم�شورة
والم�ساعدة للهيئات المهنية الأخرى في الدول المتحدثة باللغة العربية".
الجدير بالذكر �أن الإتحاد الدولي للمحا�سبين هو المنظمة التي ترعى مهنة
المحا�سبة على نطاق العالم .و يعمل االتحاد مع �أع�ضائه ومنت�سبيه البالغ
عددهم  164المنت�شرين في  125دولة لحماية الم�صلحة العامة من خالل
ت�شجيع المحا�سبين بكافة �أنحاء العالم على ا�ستخدام ممار�سات مهنية
عالية الجودة .ويمثل �أع�ضاء ومنت�سبو الإتحاد الدولي للمحا�سبين 2,5
مليون محا�سب يعملون في مزاولة المهنة و في القطاع العام و في مجاالت
ال�صناعة و التجارة والمجاالت الحكومية والأكاديمية.

المطالبة باجتماع عاجل التحاد المحا�سبين والمراجعين العرب
طالب ر�ؤ�ساء جمعيات وهيئات المحا�سبة العرب الأ�ستاذ
� /صالح الذهيبي –رئي�س االتحاد العام للمحا�سبين
والمراجعين العرب الجتماع عاجل في مقر االتحاد
بالقاهرة للنظر في �أو�ضاع االتحاد والتحديات الواجب
معالجتها كي نخرج بو�ضع خطة م�ستقبلية ي�شارك
فيها الجميع .و�أقترحوا ان يت�ضمن جدول الأعمال
البنودد التالية:
 -1انتخاب رئي�س ونائب رئي�س االتحاد وفق تعديل
�أحكام النظام.
 -2البحث في و�ضع خطة عمل م�ستقبلية.
ورداً عن تلك المطالبة �أفاد الأ�ستاذ� /صالح الذهيبي
�أن االتحاد ب�صدد الإنتهاء من �إعداد القوائم المالية
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر  2012م ،و�سيتم
عر�ضها على مدقق الح�سابات للم�صادقة عليها و�سيتم

دعوة الجل�سة العامة على �إثر ذلك ،كما تم االنتهاء من
و�ضع الخطوط الأ�سا�سية لبرنامج التدريب المعد
بمعرفة لجنة التدريب حيث قد تم عقد دورات تدريبية
مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كرد�ستان العراق
واالتفاق معه على عقد دورات تدريبية ب�شكل منتظم
خالل عام .2012
وذكر الذهيبي �أنه ينوي دعوة مجل�س الإدارة في مرحلة
�أولى ق�صد �إعداد والم�صادقة على التقرير الأدبي
والمالي ومن ثم االتفاق بعدهاعلى جل�سة عامة:
• عادية :لمناق�شة تقرير مراقب الح�سابات ثم
الم�صادقة على التقرير الأدبي والمالي �أوائل مار�س
.2012
• وغير عادية :لتحوير بع�ض بنود القانون الأ�سا�سي
طبقا لمتطلبات الجامعة العربية باالتفاق مع

الأع�ضاء.
و�أ�شار ب�أن تون�س ت�ست�ضيف من من � 02إلى 04
مايو  2012ملتقى عالمي حول تطوير المحا�سبة
والحوكمة في ظل التغيرات العالمية
وذلك بم�شاركة "االتحاد الدولي للمحا�سبين"
"  " IFACو"الجامعة الإفريقية للمحا�سبية"
" "PAFAوكذلك "البنك العالمي" و"البنك
الإفريقي للتنمية" ولقد تمت دعوة الإتحاد العام
للمحا�سبين والمراجعين العرب لهذا الملتقى
العالمي.
و�أ�شار بع�ض ر�ؤ�ساء الجمعيات �إلى عدم موافقتهم
على ت�أجيل الإجتماع �إلى �شهر مايو المقبل و�أن
الأمر يحتاج �إلى �إجتماع عاجل.

فى ختام م�ؤتمر المحا�سبة والمراجعة ب�أبوظبى

�ضرورة ان�ضمام دول مجل�س التعاون الخليجي
لالتحاد الدولي للمحا�سبين القانونيين

ابو ظبى – عالم المحا�سبة
�أو�صى م�ؤتمر المحا�سبة و المراجعة وا�ست�شراق �آفاق الم�ستقبل الذى نظمته
جمعية المحا�سبين ومدققي الح�سابات وزارة االقت�صاد بدولة الإمارات
العربية المتحدة فى ابو ظبى بدعوة الجهات الحكومية الر�سمية في دول
مجل�س التعاون الخليجي �إلى �إن�شاء هيئات للمحا�سبة والمراجعة في دول
المجل�س تكون م�ستقلة مالي ًا و�إداري ًا وبدعم مبا�شر معنوي ومادي من الدولة
على غرار الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
كما او�صى بقيام هيئة المحا�سبة والمراجعة لدول مجل�س التعاون ب�إعداد
وتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء ويكون االن�ضواء فيه �إلزامي لتح�سين
وزيادة فعالية الممار�سات المهنية و�ضرورة ان�ضمام دول مجل�س التعاون
الخليجي لالتحاد الدولي للمحا�سبين القانونيين  IFACلما في ذلك من دعم
لتطوير المهنة وفق ًا لأف�ضل الممار�سات الدولية واعتماد معايير المحا�سبة
والمراجعة الدولية في دول مجل�س التعاون الخليجي وبما يتوافق مع كل دولة.

ودعا الى تبني وتفعيل دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية القرارات
ال�صادرة عن هيئة المحا�سبة والمراجعة لدول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية وتبني معايير اال�ستدامة واعتمادها في مجاالت الأعمال
المختلفة ون�شر الوعي في هذا المجال وانه على قطاع الأعمال (ال�شركات و
لم�ؤ�س�سات) و�ضع ا�ستراتيجية وا�ضحة على �أن تكون �إدارة المخاطر جزء ًا هذه
اال�ستراتيجية مع تبني مبادئ الحوكمة و االلتزام بها.
واو�صى ب�ضرورة الحاجة �إلى تفعيل الم�سائلة المهنية والتي من �ش�أنها
تعميق مفهوم ال�شفافية و�إر�ساء قواعد الرقابة المهنية وجودة الداء ودعوة
الم�ؤ�س�سات التعليمية الى تطوير برامجها االكاديمية اليجاد الكوادر الب�شرية
الالزمة لمواجهة تحديات اال�ستدامة و�أهمية التن�سيق بين الجهات المهنية
الخليجية و العربية لالرتقاء بالمهنة على م�ستوى الوطن العربي و�أخذ زمام
المبادرة نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال المهنة.

مذكرات تفاهم بني هيئة املحا�سبة لدول التعاون ومركز التحكيم
خالل فعاليات امللتقى ال�ساد�س ملكاتب و�شركات املحا�سبة الذي عقد مبدينة
م�سقط خالل دي�سمرب املا�ضى مت توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة املحا�سبة
واملراجعة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومركز التحكيم
التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وقع من جانب الهيئة
الدكتور /حممد بن عبداهلل �آل عبا�س  ،املدير التنفيذي للهيئة ومن جانب
املركز الأ�ستاذ� /أحمد جنم عبداهلل النجم  ،الأمني العام للمركز

و�أ�شار الدكتور /حممد �آل عبا�س  ،املدير التنفيذي لهيئة املحا�سبة واملراجعة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أن توقيع االتفاقية ي�أتي يف �إطار
التعاون بني الهيئة والهيئات املماثلة لها التابع ملنظومة املجل�س  ،وت�أتي يف �إطار
االهتمام التدريبي يف تقوية جانب اخلربة املحا�سبية يف دول املجل�س وذلك يف
�إطار تطوير وعقد الدورات التدريبية.
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