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لــم تعــد الــدول تســتثمر ف ي� قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات بهــدف الحصــول عــى عوائــد
اقتصاديــة فقــط ،ولكــن لتكــون طرفــا فاعــا ف ي� خريطــة القــوة الرقميــة ف ي� العالــم ،حيــث أصبــح
قيــاس القــوة الرقميــة للــدول مرتبطــا بمــدى قدرتهــا عــى المســاهمة ف ي� صناعــة االقتصــاد
الرقمــي.
ف
واســتطاعت دولــة قطــر أن تصبــح مركـزاً تقنيـاً مزدهـراً وطرفـاً فاعـا ً ي� خريطــة القــوة الرقميــة
ف
ـول قيادتنــا الرشــيدة اهتمام ـاً كبـ يـراً باالســتثمار ف ي� القــدرات التكنولوجيــة،
ي� العالــم ،حيــث تـ ي
ف
ويشـ يـر أحــدث تقريــر للتنافســية الرقميــة ي� العالــم إىل أن قطــر هــي إحــدى الــدول الـ شـرق
أوســطية الـ تـى تتمتــع تب�تيــب متقــدم ف� هــذا التصنيــف ،وجــاء ترتيبهــا ضمــن الــدول الخمسـ ي ن
ـ�
ي
ي
أ
الكـ ثـر تنافســية ف ي� المجــال الرقمــي عــى مســتوى العالــم.
ف
ـب� القانونيـ ي ن
و� اطــار جهــود جمعيــة المحاسـ ي ن
ـ� القطريــة ف ي� تســليط الضــوء عــى أهميــة ودور
ي
القــوة الرقميــة ف ي� تطويــر مهنــة المحاســبة ،قامــت الجمعيــة مؤخ ـراً بتنظيــم مؤتمــر «القــوة
الرقميــة وكيفيــة االســتفادة مــن الفرصــة ف� قطــر» وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة المحاسـ ي ن
ـب�
ي
ـ� المعتمديــن ال�يطانيــة  ، ACCAوشــارك ف� المؤتمــر الــذي يعــد أ
القانونيـ ي ن
الول مــن نوعــه ف ي�
ب
ُ
ي
أ
قطــر نخبــة مــن الشــخصيات المهنيــة والكاديميــة.
أ
وتمكــن مؤتمــر القــوة الرقميــة أن يصبــح حلقــة وصــل لتبــادل الخـ بـرات وتقديــم الطروحــات
حــول أحــدث المســتجدات والنتائــج ف ي� القطــاع الرقمــي ،وقــد ناقــش أثــر التطــورات التقنيــة
ت
ت
الــى تســببها ثــورة التقنيــات الماليــة ف ي� المشــهد
الــى تتقــدم برسعــة عاليــة
ي
والتغــرات ي
ي
أ
ف
االقتصــادي وواقــع اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ي� المحاســبة وكيفيــة تجــاوب الطــراف
ت
الــى تقدمهــا التقنيــات الحديثــة ف ي� تطويــر المحاســبة وبنــاء
المعنيــة للتحديــات والفــرص ي
مهاراتهــم الرقميــة.
أ
ومنــذُ
ـودة منهــا
ـب� القانونيـ ي ن َ
انطالقت َهــا تعمــل جمعيــةُ المحاسـ ي ن َ
ـداف المنشـ ِ
ـ� عــى تحقيــق الهـ ِ
ِ
والقيــام بالــدور المهـ نـى المنــوط بهــا ،ف� تحمــل مســؤولياتها تجـ ِـاه المجتمــع والمســاهمة �ف
ِ
ِ
ََِ َ
ِ ي
ي
ِ
ِ
ي
ِ
تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030ف
طــار جــاءت فكــرة تنظيــم مؤتمــر القــوة
ال
هــذا
و�
إ
ِ
ِ
ي
ِ
ِ
ـةً
ـيع
ـ
توس
ـة
ـ
أهمي
ـى
ـ
ع
ـد
ـ
وتأكي
ـة
ـ
االجتماعي
ـؤوليتنا
ـ
ومس
ـة
ـ
المهني
نا
ت
ـر
ـ
مس
ـ
إضاف
ـون
ـ
ليك
ـة
الرقميـ
إىل
َ
ي
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـال المعرفـ ِـة والخـ بـر ِات.
ـ
انتق
ـات
ـ
عملي
ـهيل
ـ
وتس
ات
ـر
ـ
الخ
ـادل
ـ
وتب
كات
ر
ِ
ِ ب ِ
المشــا ِ
ِ
ِ
ونؤكــد أن الجمعيــة ســتواصل تقديــم ت
المق�حــات والتوصيــات الراميــة إىل تطويــر ســبل وآليــات
ف
ين
المتغــرة ي� مجــال
والقوانــ� المحاســبية لتتــاءم مــع المســتجدات
ومجــاالت المحاســبة
ي
أ
بالضافــة إىل ســعيها الدائــم إىل تقديــم الدعــم المســتمر والتدريــب
العمــال واالســتثمار ،إ
ن
ن
الــازم لتأهيــل المحاسـ ي ن
ـى ،بــل
ـب� والمدققـ يـ� لرفــع مســتواهم العلمــي وجــودة أدائهــم المهـ ي
ـ� القطريـ ي ن
وتشــجيع المواطنـ ي ن
ـ� أيضـاً عــى االلتحــاق بالمهنــة ومزاولتهــا لضمــان إنشــاء قاعــدة
ت
متمـ ي ز
ـرة مــن الكــوادر الوطنيــة المدربــة والمح�فــة.
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«المحاسبين القانونيين» تنظم االجتماع
التنسيـقـي لـمـجالس إدارات الجـمـعيات
ين
ين
القانونيــ� القطريــة االجتمــاع التنســيقي
المحاســب�
نظمــت جمعيــة
أ
لمجالــس إدارات الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة يــوم الربعــاء الرابــع
ين
المحامــ�
ســبتم� الجــاري ،بحضــور عــدة جمعيــات منهــا جمعيــة
مــن
ب
المهندســ� القطريــة ،وجمعيــة أ
ين
الطبــاء القطريــة،
القطريــة ،وجمعيــة
وجمعيــة التوحــد ،وجمعيــة التمريــض القطريــة ،وجمعيــة مكافحــة
ين
ممثــ� إدارة الجمعيــات
التدخــ� ،وجمعيــة البــاغ الثقافيــة وبحضــور
ي
الداريــة والعمــل والشــؤون
والمؤسســات الخاصــة بــوزارة التنميــة إ
االجتماعيــة
اســتهل الدكتــور هاشــم الســيد ،رئيــس
الدارة االجتمــاع مرحبــا بالحضــور
مجلــس إ
وتوجيــه الشــكر لهــم عــى تلبيــة الدعــوة.
وعــرض محــاور النقــاش وهــي « :كلمــة
تعريفيــة لــكل جمعيــة للتعريــف بأنشــطتها
ت
المشــركة
وأهدافهــا ،ومناقشــة الخدمــات
ت
الــى يمكــن أن تتعــاون فيهــا الجمعيــات مــع
ي
بعضهــا البعــض ،وكيفيــة التفاعــل والتعــاون
ت
ت
الــى
المشــرك ،وكذلــك بحــث المعوقــات ي
تواجــه الجمعيــات وكيفيــة معالجتهــا ،عــاوة
عــى توصيــات ت
ومق�حــات االجتمــاع حـ تـى يتــم
ف
عرضهــا عــى الجهــات المســؤولة ي� الدولــة.

وبنــاء عــى جــدول أ
العمــال عرضــت
الجمعيــات المشــاركة ف ي� االجتمــاع نبــذة
تعريفيــة عــن أنشــطتها ،والخدمــات المشـ تـركة
ت
الــى يمكــن التعــاون فيهــا .أمــا بالنســبة
ي
ت
الــى تواجــه الجمعيــات فقــد
للمعوقــات
ي
ض
الحــا�ون أن مــن أبرزهــا عــدم وجــود
ذكــر
مقــر دائــم للجمعيــات ،وعــدم توفــر الدعــم
المــادي الــذي يســاعدها ف ي� القيــام بدورهــا
وتحقيــق أهدافهــا ،وعــدم مالئمــة قانــون
الحــال .
الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة
ي
ف
و� نهايــة االجتمــاع تــم االتفــاق عــى اختيــار
ي
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ثالثــة رؤوســاء جمعيــات وهــم :الســيد نــارص
بــن راشــد النعيمــي رئيــس مجلــس إدارة
جمعيــة المحامـ ي ن
ـ� ،المهنــدس خالــد بــن أحمــد
ن
المهندســ� القطريــة،
النــر رئيــس جمعيــة
ي
الدكتــور هاشــم عبدالرحيــم الســيد رئيــس
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
مجلــس إدارة جمعيــة
القطريــة ،لصياغــة توصيــات االجتمــاع وتمثيــل
الجمعيــات لــدى الجهــات والمؤسســات ورفــع
الداريــة
التوصيــات إىل ســعادة وزيــر التنميــة إ
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ومناقشــة
المعوقــات والتحديــات لحلهــا.

بدعوة من جمعية المحاسبين القانونييــن

أبو غزالة يتحدث في ندوة عن
«األزمة المالية القادمة»
ين
ين
القانونيــ� القطريــة الدكتــور طــال أبــو
المحاســب�
تســتضيف جمعيــة
المحاســب� العــرب ،ف� نــدوة بعنــوان «طــال أبوغزالــة �ف
ين
غزالــة عميــد
ي
ي
مواجهــة أ
الزمــة الماليــة القادمــة حقيقــة وليســت خيــال» .وذلــك يــوم
ن
بالمبــى  15بالمؤسســة
الخميــس  31أكتوبــر الجــاري بالقاعــة الرئيســية
ف
حضــورا
الثقــا� كتــارا .ومــن المتوقــع أن تشــهد النــدوة
العامــة للحــي
ً
ي
ن
ن
ن
المــال
بالشــأن
والمهتمــ�
عالميــ�
وال
والباحثــ�
الفكــر
رجــال
كبــرا مــن
إ
ي
ي
ي
يً
ي
ت
ـى يتمتــع بهــا الدكتــور طــال أبــو
واالقتصــادي ،نظـ ًـرا للمكانــة الكبـ يـرة الـ ي
ـدول ف ي� مجــال المحاســبة واالستشــارات
غزالــة عــى الصعيديــن العـ ب ي
ـر� والـ ي
والداريــة.
الماليــة إ
وســتكون النــدوة عبــارة عــن مواجهــة حقيقيــة ،ي ن
بــ� الدكتــور طــال أبــو
غزالــة والحضــور عــن توقعاتــه أ
للزمــة القادمــة ،حيــث إنــه منــذ ت
فــرة،
بالقصــرة ال يكــف عــن دق ناقــوس الخطــر محــذراً مــن أزمــة
ليســت
ي
كبــرة قادمــة قــد تعصــف باالقتصــاد العالمــي ف ي� .2020
اقتصاديــة ي
ويقــول إنــه عــى العكــس مــن بعــض التقاريــر لبعــض المحللـ ي ن
ـ� والخـ بـراء،
فــإن لديــه أســباباً وجيهــة تجعلــه يعتقــد أن أ
الزمــة الجديــدة ســتكون أشــد
ت
الــى حدثــت ف ي� .2008
فتــكاً مــن ســابقتها ي
ويشــار إىل أن الدكتــور طــال أبــو غزالــة هــو المؤســس والرئيــس لمجموعــة
طــال أبوغزالــه العالميــة .ويتمتــع باهتمامــات وإســهامات واســعة ف ي�
ف
ـر�
مجــال الخدمــات المهنيــة والملكيــة الفكريــة والتعليــم واالقتصــاد المعـ ي
وتكنولوجيــا المعلومــات .كمــا أن لــه تاريــخ طويــل ومحفــز مــن العمــل مــع
مؤسســات ومنظمــات تطويــر وتنميــة دوليــة تتصــل أ
بالعمــال ،ومشــاريع
أعمــال تتســم بالتفكــر االسـ ش ف ف
ـر�  .فقــد أســس ش�كــة
ي
ـت� يا� ي� العالــم العـ ب ي
ربحيــة خاصــة متعــددة النشــاطات واالختصاصــات مهمتهــا ورســالتها
العــر� ».
«المســاهمة ف ي� التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ف ي� الوطــن
بي
كمــا تــرأس الدكتــور أبــو غزالــه منصــب رئيــس التحالــف العالمــي لتقنيــة
المعلومــات واالتصــاالت والتنميــة ،ويـ تـرأس حالي ـاً منصــب رئيــس التحالــف
العــر� للصناعــات الخدميــة وعضــو لجنــة منظمــة التجــارة العالميــة
بي
أيضــا
خ�تــه العمليــة لديــه ً
الخاصــة بتحديــد مســتقبل التجــارة .وبجانــب ب
الــى ث
ت
تــري المكتبــة العربيــة ف ي� مجــاالت القانــون
العديــد مــن المؤلفــات ي
والمحاســبة والمصــارف وأســواق المــال والملكيــة الفكريــة.
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«المحاسبين القانونيين» تطلق المبادرة
الوطـنـيـة لـالرتقـاء بـمهنــة المحاسبــــة
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
أطلقــت جمعيــة
القطريــة المبــادرة الوطنيــة لالرتقــاء بمهنــة
ا لمحا ســبة .
ت
وتــأ� المبــادرة ف ي� ظــل النمــو المتســارع
ي
الــذي يشــهده االقتصــاد القطــري ،ومــا تمثلــه
مهنــة المحاســبة والمراجعــة مــن أهميــة
لضبــط أ
الداء وتعميــق حجــم الثقــة ف ي� كافــة
القطاعــات االســتثمارية ،حيــث تمثــل مــرآة
أ
المــال واالقتصــادي ويقــع عليهــا
لــ�داء
ي
مســؤولية تدقيــق البيانــات الماليــة والتأكــد
مــن مــدى صحتهــا بمــا يســاعد كل أ
الطــراف
عــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية الصائبــة.
وتقــوم المبــادرة عــى اســتقطاب عددخمسـ ي ن
ـ�
طالبــا وطالبــة مــن خريجــي كليــات المحاســبة
ً
مــن الجامعــات القطريــة المختلفــة،
وال�امــج
وتأهيلهــم مــن خــال الــدورات ب
المتخصصــة لمــدة ســتة أشــهر عــى أن يتــم
اختبــار المشـ ي ن
ـارك� ف ي� نهايــة التدريــب الختيــار

أفضــل ش
عــرة أشــخاص منهــم .ومــن ثــم
إلحاقهــم بأحــد مراكــز التدريــب المتخصصــة
ف� بريطانيــا بالتنســيق مــع جمعيــة المحاسـ ي ن
ـب�
ي
ين
ال�يطانيــة .ACCA
القانويــ� ب
ورصح الدكتــور هاشــم الســيد رئيــس مجلــس
الدارة أن المبــادرة ت
تقديــرا لحجــم
تــأ�
إ
ي
ً
ف
ش
المســؤولية الملقــاة عــى عاتقنــا ي� نــر الوعــي
المحاســى واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات
بي
المهنيــة للمحاسـ ي ن
ـب� ،لتواكــب مسـ يـرة النهضــة
ت
الــى تشــهدها الدولــة ،مــن خــال تقديــم
ي
الدعــم المســتمر والتدريــب الــازم لتأهيــل
ين
ين
والمدققــ� لرفــع مســتواهم
المحاســب�
ن
المهــى  ،بجانــب
العلمــي وجــودة أدائهــم
ي
ين
ين
القطريــ� أيضــاً عــى
المواطنــ�
تشــجيع
االلتحــاق بالمهنــة ومزاولتهــا لضمــان إنشــاء
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قاعــدة متمـ ي ز
ـرة مــن الكــوادر الوطنيــة المدربــة
ت
العاملــ�ن
والمح�فــة ،وتوســيع قاعــدة
ي
بمهنــة المحاســبة لمواجهــة احتياجــات كافــة
المؤسســات والهيئــات ،وخلــق قنــوات تواصــل
ين
بــ� الكــوادر الوطنيــة ومراكــز التدريــب
ف
العالميــة ي� مجــال المحاســبة.
وأضــاف أن المبــادرة تقــوم عــى برنامــج ذو
يز
ممــر يســتقطب الكفــاءات الوطنيــة
طابــع
ف
البــداع
ويســتثمر ي� قدراتهــا ،ويحفــز روح إ
وتلــى
واالبتــكار لتســهم ف ي� خدمــة الوطــن
يب
تطلعاتــه .إيمانًــا بــأن الشــباب هــم عمــاد
ث
والــروة الحقيقيــة ف ي� منظومــة
المســتقبل
أ
االقتصــاد والمجــاالت الحيويــة الخــرى،
وهــم اللبنــة أ
الساســية ف ي� عمليــة التطويــر
ف
وتحقيــق التقــدم العلمــي ي� البــاد.

توقيـع مذكـرة تفـاهـم بين الـمحـاسبيــن
القانونيين وهيئة تنظيم األعمال الخيرية

أ
الخ�يــة مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة
أبرمــت هيئــة تنظيــم العمــال ي
ين
القانونيــ� القطريــة بهــدف تعزيــز التعــاون ي ن
ين
ين
الجانبــ�.
بــ�
المحاســب�

الجمعيــات والهيئــات المهنيــة والمنظمــات
ش
يتمــا� مــع أهــداف
غــر الحكوميــة بمــا
ي
التنميــة المســتدامة.

مــن جهتــه رصح الســيد إبراهيــم الدهيمــي
بــأن هــذه المذكــرة ســيكون لهــا أثــر
مهــم عــى الجهــود المبذولــة ،للنهــوض
مشــراً إىل أن
الخــري،
بمجــال العمــل
ي
ي
النجــازات المســتدامة ف ي� مجــال العمــل
إ
الخــري تتطلــب اعتمــاد ش�اكات قويــة ي ن
بــ�
ي

وقــد علــق الدكتــور هاشــم الســيد قائ ـاً:
إن توقيــع هــذه المذكــرة يعكــس حرصنــا
الدائــم عــى إدامــة التواصــل والتفاعــل
مــع كافــة مؤسســات الدولــة والمجتمــع
ف
ن
ت
الــى
ي
المــد�  ،وذلــك ي� إطــار الجهــود ي
ف
نبذلهــا ي� ســبيل تحقيــق رســالة الجمعيــة
باالرتقــاء بمهنــة المحاســبة وصقــل
ين
للمحاســب� .بمــا
المســتوى العلمــي
يســاهم ف ي� تعزيــز مكانــة دولــة قطــر
ف ي� هــذا المجــال ،ومــن ثــم المشــاركة
ت
الــى
الفعالــة ف ي� النهضــة الشــاملة
ي
يشــهدها المجتمــع وحمايــة االقتصــاد
ن
الوطــى .
ي

وبموجــب هــذه المذكــرة ،ت
الــى وقعهــا
ي
الســيد /إبراهيــم عبــدهللا الدهيمــي المديــر
أ
الخ�يــة
العــام لهيئــة تنظيــم العمــال ي
والدكتــور هاشــم الســيد رئيــس مجلــس
ين
ين
القانونيــ� ،حــدد
المحاســب�
إدارة جمعيــة
الطرفــان مجــاالت التعــاون المتمثلــة �ف
ي
تطويــر أ
ن
ين
للعاملــ�
والمهــى
الداء العلمــي
ي
الخ�يــة ،وتطويــر
بهيئــة تنظيــم العمــال ي
النظــم والممارســات المحاســبية للمنظمــات
غــر الهادفــة للربــح ،والتعــاون مــع الهيئــة
ي
ف ي� متطلبــات الشــفافية الماليــة للجمعيــات
الخ�يــة الخاضعــة
والمؤسســات الخاصــة ي
مســرة التنميــة
لرقابتهــا ،بمــا يتواكــب مــع
ي
ت
الــى تشــهدها دولــة قطــر .ويشــمل ذلــك
ي
دعــم وتشــجيع إجــراء البحــوث والدراســات

العلميــة ف ي� مجــال المحاســبة ،والتنظيــم
ت
المشــرك للنــدوات والمؤتمــرات العلميــة
المتخصصــة وورش العمــل ،والتعــاون �ف
ي
ال�امــج التدريبيــة المؤهلــة للحصــول
تنفيــذ ب
عــى الشــهادات المهنيــة المعتمــدة ،وتطويــر
الجــراءات المحاســبية القطاعيــة المتعلقــة
إ
غــر الهادفــة للربــح والخاضعــة
بالمنظمــات ي
لرقابــة الهيئــة.
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الجمعيــة تختتم البرنامجـيــــن الثالث عشـر والـرابـع عشر ضمــن
خطـتـهـا الـتــدريبـيـــة لعــــام  2019للـجهـات العـامـة والخاصــة
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
اختتمــت جمعيــة
ش
ال�نامــج الثالــث عــر ضمــن
القطريــة ب
خطتهــا التدريبيــة للعــام  ،2019بالتعــاون
أ
الخ�يــة واشــتملت
مــع هيئــة تنظيــم العمــال ي
ـ� وفقــا
الخطــة عــى برنامــج التدقيــق الداخـ ي
للمعايـ يـر الدوليــة ،والــذي تــم عقــده ف ي� الفـ تـرة
مــن يــوم أ
الحــد الموافــق  15/9/2019إىل
أ
ف
الربعــاء  18/5/2019ي� فنــدق ميلينيــوم
كبــرة
الســد .وتــم تنفيــذ ب
ال�نامــج بمشــاركة ي
مــن مديــري وموظفــي بعــض الجمعيــات
ال�نامــج
الخ�يــة بالدولــة .وقــد احتــوى ب
ي
عــى عــدة محــاور منهــا :تعريــف التدقيــق
الداخــ� وأهدافــه ،مواصفــات المدقــق
ي

الداخــ�  ،اختصاصــات ومســؤوليات المدقــق
ي
معايــر
الداخــ� ،
التدقيــق
أنــواع
،
الداخــ�
ي
ي
ي
أ
ن
الداخــ�  ،الرقابــة
المهــى للتدقيــق
الداء
ي
الداخليــة ،التخطيــط والتجهـ ي ز
ـر إلج ـراء عمليــة
الداخــ�  ،تنفيــذ برنامــج التدقيــق
التدقيــق
ي
الداخــ� ،
التدقيــق
تقريــر
إعــداد
،
الداخــ�
ي
ي
الداخــ� ونمــاذج
متابعــة نتائــج التدقيــق
ي
وتطبيقــات عمليــة.
ال�نامــج
ومــن جهــة أخــرى اختتمــت الجمعيــة ب
الرابــع ش
عــر وهــو برنامــج « الموازنــات
التقديريــة وطــرق إعدادهــا» والــذي تــم
عقــده ف ي� فنــدق ميلينيــوم الســد أيضــاً

لعــدد مــن موظفــي هيئــة تنظيــم أ
العمــال
الخ�يــة ووزارة العــدل ش
و�كــة عقــار .وقــد
ي
ال�نامــج عــدة محــاور منهــا :مدخــل
تضمــن ب
ف ي� الموازنــات التقديريــة ومراحــل تطورهــا،
تعريــف الموازنــة التقديريــة والغــرض منهــا،
أهــداف وأهميــة تطبيــق الموازنــات التقديريــة،
دورة الموازنــة ،تصنيــف الموازنــات التقديريــة
أنــواع الموازنــات ،الموازنــات التقديريــة
ونمــاذج إعدادهــا ،الفروقــات أ
الساســية
بــ� الموازنــة التقديريــة ي ز
ين
والم�انيــة ،اعــداد
الموازنــات للجهــات والهيئــات الحكوميــة
وتطبيقــات عمليــة.

الجمعية تنظم ندوة تعريفية عن شهادة المحاسب اإلداري المعتمد ()CMA
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
نظمــت جمعيــة
القطريــة النــدوة التعريفيــة المجانيــة
عــن شــهادة ( ،)CMAالصــادرة عــن معهــد
داريــ� أ
ين
ين
مريــ� ()IMA
ال
ال
المحاســب� إ
ي
ن
المشــارك� يــوم
بحضــور عــدد مــن
ي
الخميــس الموافــق  12/9/2019ف ي� فنــدق
رتــاج الريــان بالدفنــة.
وقــام المــدرب الدكتــور جميــل محمــد،
بتقديــم عــرض واف عــن الشــهادة وأهميتهــا
ت
ـى تواجــه دارســيها
ومزاياهــا والصعوبــات الـ ي
ونتائجهــا والمحــاور ت
الــى تشــتمل عليهــا
ي

المــادة العلميــة الخاصــة بالشــهادة وكيفيــة
الدراســة والمذاكــرة وطريقــة أ
الســئلة
واالختبــار وأفضــل الطــرق للحصــول عــى
الشــهادة واالســتفادة منهــا.
العــان عــن بدايــة دورة خاصــة
وتــم إ
لعــدد  8أشــخاص بدايــة أكتوبــر 2019
بعــدد ض
محا� ي ن
تــ� أســبوعيا لمــدة  6أشــهر
برســوم قدرهــا  8.000ريــال قطــري .وقــد
العــان عــن فتــح بــاب التســجيل ف ي�
تــم إ
هــذه الــدورة والــدورة الـ ت
ـى ســتبدأ ف ي� ينايــر
ي
 2020أيضــا.
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جمعيـــة المــحاسبيـن تنــظــم
مؤتمـر القــوة الرقـميــة

ين
ين
القانونيــ� القطريــة مؤخــراً  ،مؤتمــر القــوة الرقميــة بالتعــاون
المحاســب�
الدوحــة ـ أوقيــة :نظمــت جمعيــة
أ
ن
ين
ال�يطانيــة  ، ACCAبرعايــة وزارة الخارجيــة وهيئــة الشــغال
المحاســب�
مــع جمعيــة
القانونيــ� المعتمديــن ب
ي
ف
ف
العامــة ش
الثقــا� «كتــارا».
العامــة للحــي
المؤسســة
و�كــة بيــت االســتثمار ،وذلــك ي�
ِ
ِ
ي
وناقــش المشــاركون ف ي� جلســات المؤتمــر
وال�مجيــات ف ي�
آليــات اســتغالل التكنولوجيــا ب
عمليــة تطــور القطاعــات الماليــة والمحاســبية،
لتفــادي العمليــات المتكــررة ف ي� إدخــال
بالضافــة إىل بحــث مســتقبل
البيانــات ،إ
العمليــات الماليــة.
وأشــاروا إىل أن هنــاك اســتخدام ت ز
م�ايــد
ف
ـ� تجعلهــا
للتكنولوجيــا ي� العمليــات الماليــة لـ ي
أكـ ثـر فعاليــة ،مؤكديــن أنــه قبــل عقديــن لــم
يكــن يــدرك العالــم أهميــة الحصــول عــى

المعلومــات ف ي� أرسع وقــت ممكــن ،وبينــوا إن
التكنولوجيــا أصبحــت تلعــب دوراً محوريــاً ف ي�
صياغــة مســتقبل العمليــات الماليــة.

“

التكنولوجيا
تحدث طفرة في
القطاعات المالية
والمحاسبية

جهود جمعية المحاسـ ي ن
ـب�
قــال الدكتــور هاشــم الســيد ،رئيــس مجلــس
ـب� القانويـ ي ن
ادارة جمعيــة المحاسـ ي ن
ـ� القطريــة:
ن
المحاســب� مؤتمــر
لقــد نظمــت جمعيــة
ي
القــوي الرقميــة بالتعــاون مــع جمعيــة
ـب� القانونيـ ي ن
المحاسـ ي ن
ال�يطانيــة
ـ� المعتمديــن ب
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ت
ت
اســراتيجية
والــى تربطهمــا ش�اكــة
ACCA
ي
اســفرت عــن تنظيــم العديــد مــن النــدوات
ض
ت
المشــركة.
والمحــا�ات وورش العمــل
ـاس مــن المؤتمــر هــو
أضــاف إن الهــدف االسـ ي
ف
معرفــة الفــرص الموجــودة والمتاحــة ي� دولــة
قطــر مــن حيــث القــوي الرقميــة ،مؤكــداً
يز
إن المؤتمــر يشــكل فرصــة
ممــرة لاللتقــاء
العاملــ� �ف
ين
والمختصــ�ن
الخــراء
بنخبــة مــن
ي
ب
ي
القطاعــات المختلفــة لتبــادل آ
الراء والمعرفــة.
وأوضــح الدكتــور هاشــم الســيد ،إن جمعيــة
ين
ين
ين
القطريــ� تعمــل عــى
القانونيــ�
المحاســب�
االطــاع عــى أخــر المســتجدات وأحــدث
التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــة ف ي� مجــال
ش
لتتمــا� مــع
المحاســبة والشــؤون الماليــة
ي
القــوي الرقميــة.
ين
ين
القانونيــ�
المحاســبي�
وأشــار إىل أن جمعيــة
ت
اســراتيجية مــع
القطريــة تربطهــا عالقــة
ين
ين
القانونيــ� المعتمديــن
المحاســب�
جمعيــة
ش
ال�يطانيــة  ،ACCAمبينــاً إن هــذه ال�اكــة
ب
اتاحــت فــرص تنظيــم سلســلة مــن
المحـ ض
ـا�ات وورش العمــل المشـ تـركة .وكشــف
الدكتــور هاشــم الســيد إن عــدد اعضــاء
ين
ين
القانونيــ� القطريــة
المحاســب�
جمعيــة
ت
والــى تأسســت ف ي� عــام  2007وصــل يال
ي
ف
 168عضــوا متخصصـ ي ن
ـ� ي� مجــال المحاســبة.
ونــوه الدكتــور هاشــم الســيد يال ان الجمعيــة
تغطــي بقدراتهــا المهنيــة العاليــة جميــع
المجــاالت المتعلقــة بتبــادل المعرفــة
والتطويــر وترقيــة القــدرات ،الفتــا يال ان

ين
ين
القطريــة
القانونيــ�
المحاســب�
جمعيــة
إن
ِ
ِ
تنظــم مؤتمــر القــوة الرقميــة بالتعــاون مــع
ين
ين
القانونيــ� المعتمديــن
المحاســب�
جمعيــة
أ
ال�يطانيــة  ACCAوالــذي يُعقــد لول مــرة
ب
ف ي� دولــة قطــر ،تحــت شــعار «القــوة الرقميــة
وكيفيــة االســتفادة مــن الفرصــة ف ي� قطــر».

“

قطر ترسخ
مكانتها على
خارطة القوة
الرقمية

الجمعيــة تســلك ف ي� ســبيل ذلــك ادوات
ض
محــا�ات او
واليــات مختلفــة ســواء كانــت
نــدوات اضافــة يال إصــدار مجلــة ربــع ســنوية
متخصصــة ف� مجــال المحاســبة أ
والمــور
ي
الماليــة.
وقــال :كمــا تواصــل الجمعيــة تقديــم
ت
المق�حــات والتوصيــات الراميــة إىل تطويــر
والقوانــ�ن
ســبل وآليــات ومجــاالت المحاســبة
ي
المحاســبية لتتــاءم مــع المســتجدات
المتغــرة ف� مجــال أ
العمــال واالســتثمار،
ي ي
بالضافــة إىل ســعيها الدائــم إىل تقديــم
إ
المســتمر والتدريــب الــازم لتأهيــل
الدعــم
ّ
ين
ين
والمدققــ� لرفــع مســتواهم
المحاســب�
ن
المهــى  ،بــل
العلمــي وجــودة أدائهــم
ي
ين
ين
القطريــ� أيضــاً عــى
المواطنــ�
وتشــجيع
االلتحــاق بالمهنــة ومزاولتهــا لضمــان إنشــاء
قاعــدة متمـ ي ز
ـرة مــن الكــوادر الوطنيــة المدربــة
ت
والمح�فــة.

تبادل الخ�ات آ
والراء
ب
وقــال الســيد عبــدهللا المنصــوري ،نائــب
ين
المحاســب�،
رئيــس مجلــس ادارة جمعيــة

“

د.هاشم السيد:
نتابع أحدث
التطورات التقنية
والتكنولوجية
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يعتــر المؤتمــر حلقــة وصــل لتبــادل
أضــاف:
ب
أ
الخــرات وتقديــم الطروحــات حــول أحــدث
ب
المســتجدات والنتائــج ف ي� القطــاع الرقمــي،
ت
ـى تتقــدم
ويناقــش أثــر التطــورات التقنيــة الـ ي
ت
الــى تســببها ثــورة
برسعــة عاليــة
ي
والتغــرات ي
التقنيــات الماليــة ف ي� المشــهد االقتصــادي
وواقــع اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ف ي�
المحاســبة وكيفيــة تجــاوب أ
الطــراف المعنيــة
ت
الــى تقدمهــا التقنيــات
للتحديــات والفــرص ي
الحديثــة ف ي� تطويــر المحاســبة وبنــاء مهاراتهــم
الرقميــة.
ـكر والتقديـ ِـر إىل وزارة
وتوجــه المنصــوري ُ
بالشـ ِ
الخارجيــة وهيئــة أ
ش
الشــغال العامــة و�كــة
ورعايت ِهــم
دعم ِهــم
ِ
بيــت االســتثمار عــى ِ
مشــراً إىل أن ذلــك يؤكــد مــدى
للمؤتمــر،
ي
ِ
ف
االهتمــام بأهميــة القطــاع الرقمــي ي� تعزيــز
اقتصــاد المعرفــة وخلــق الفــرص االقتصاديــة
ف ي� عالــم أصبــح قيــاس القــوة الرقميــة للــدول
مرتبطــا بمــدى قدرتهــا عــى المســاهمة ف ي�
صناعــة االقتصــاد الرقمــي والتحــول إىل
اقتصــاد المعرفــة.
وقــال :أتوجــه بالشــكر أيضــا إىل
المؤسســة
ِ
ف
اســتضافة
الثقا� »كتــارا» عــى
العامــة للحــي
ِ
ِ
ي
المؤتمــر والــذي يـ ت
ـود المؤسسـ ِـة
ـن جهـ ِ
ـأ� ِض ْمـ َ
ِ
يْ
والمؤسســات العامــة
للجمعيــات
ودعم ِهــا
ِ
ِ
ِ
الخاصــة.
ِ
وأوضــح المنصــوري إن جمعيــةُ
المحاســب�
ي نَ
تحقيــق
عــى
القانونيــ� تعمــل منــذ نشــأتها
ي نَ
ِ
أ
بالــدور
والقيــام
المنشــودة منهــا
هــداف
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
ن
مســؤوليا ِت َها
ــل
المهــى
ِ
المنــوط بهــا ،ي� ُّ
َ
تحم ِ
يّ
ف
تحقيــق
والمســاهمة ي�
المجتمــع
تُ َجــاه
ِ
ِ
ِ
الوطنيــة  .2030وأشــار إىل أن
قطــر
رؤيــة
ِ
ِ
َ

“

المنصوري :القطاع
الرقمي يعزز
اقتصاد المعرفة
ت
ـأ� ف ي� اطــار جهــود جمعيــة
تنظيــم المؤتمــر يـ ي
ين
ين
ليكــون
القانونيــ� القطريــة
المحاســب�
َ
مســرتها المهنيــة ومســؤوليتها
إضافــةً إىل
ي
ً
توســيع
أهميــة
عــى
ا
وتأكيــد
االجتماعيــة
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
وتســهيل
ات
ــر
الخ
وتبــادل
المشــاركات
ِ بْ ِ
ِ
ِ
ات.
المعرفــة
انتقــال
عمليــات
ب
والخــر ِ
ِ
ِ
ِ

اقتصاد المعرفة
وقــال المنصــوري :لــم يعــد التحــول نحــو
اقتصــاد المعرفــة مجــرد ش�اء تقنيــات معينــة
وتطبيقهــا ف� قطــاع أ
العمــال ،ليكــون ذلــك
ي
مــر ًرا للحديــث عــن بدايــة التحــول نحــو
ب
اقتصــاد المعرفــة ،ولكــن أصبــح هــذا النــوع
مــن البـ نـى االقتصاديــة يخضــع للتقييــم شــأنه
شــأن ن
البــى االقتصاديــة التقليديــة ،ولهــذا
تتنافــس الــدول عــى تبــوء ترتيبــاً متقدمــاً
الــدول للتنافســية الرقميــة
ف ي� التصنيــف
ي
باعتبــار ذلــك أحــد العوامــل الرئيســية لجــذب
االســتثمارات وتنــوع مصــادر الدخــل.

بأعمــال
الخــروج
أن يُ ّوف َق َنــا إىل
وأدعــو هللاَ ْ
َ
ِ
ِ
الطموحــات  ،وأن
المؤتمــر إىل مســتوى
ِ
يكــون ِلقاؤنــا هــذا خطــوة نحــو أ
المــام ف ي�
االســتفادة مــن قــدرة التقنيــات الحديثــة ف ي�
مجــال التعلــم آ
ال يل والــذكاء االصطناعــي بمــا
ونهضــة وتنميــة
يعــود بالنفــع عــى الجميــع
ِ
ا لمجتمــع .

المكانيات
استثمار إ
ومــن جهتــه قــال الســيد محمــد لطفــي،
المــال ف ي� ش�كــة بيــت االســتثمار :
المديــر
ي
أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لجمعيــة
ين
ين
القانونيــ� القطريــة وجمعيــة
المحاســب�
ن
المحاسـ ي ن
ال�يطانيــة
ـب� القانونيـ يـ� المعتمديــن ب
 ACCAعــى دعوتهــم الكريمــة لنــا للمشــاركة
ف ي� أعمــال هــذا المؤتمــر.
عتــر ش�كــة بيــت االســتثمار مــن
أضــاف :تُ ب
ش
أقــدم
الــركات االســتثمارية العاملــة ف ي�
قطــر ،تحــت مظلــة مــرف قطــر المركــزي،
ال�كــة الكثــر مــن أ
وتشــمل أعمــال ش
النشــطة
ي

داخــل وخــارج قطــر ،وقــد وجدنــا ف ي� هــذا
المؤتمــر قيمــة مضافــة لتوجهاتنــا حيــث نضــع
االقتصــاد الرقمــي ف ي� قمــة أولوياتنــا ،وكان
ثمــرة ذلــك مبــادرة إطــاق أول عملــة رقميــة
إســامية وهــي آ
«الي دينــار» لتلحــق دولــة
قطــر بعالــم العمــات الرقميــة.
وأكــد محمــد لطفــي عــى أهميــة المؤتمــر
ف ي� ش
نــر الوعــي المجتمعــي بأهميــة التحــول
الرقمــي ،وهــو مــا يســاعد ف ي� تحقيــق نقلــة
نوعيــة ف ي� المجتمــع نحــو المزيــد مــن فــرص
االســتثمار ف ي� قطــاع التكنولوجيــا وخلــق
الفــرص االقتصاديــة.

ف
المكانيــات الهائلــة
وقــال :نأمــل ي� اســتثمار إ
الممــرة ت
يز
الــى يوفرهــا قطــاع
والفــرص
ي
ف
التكنولوجيــا ،بمــا يســاهم ي� التوصــل
إىل حلــول مبتكــرة لدفــع عجلــة التنميــة
المســتدامة ومواكبــة التطــورات العالميــة
المتســارعة ف ي� هــذا المجــال ،وبنــاء مســتقبل
مزدهــر يليــق بمكانــة دولــة قطــر.

تــول قيادتنــا الرشــيدة اهتمامــاً
أضــاف:
ي
كبــراً باالســتثمار ف ي� القــدرات التكنولوجيــة،
ي
أ
المــر الــذي جعــل دولــة قطــر مركــزاً تقنيــاً
مزدهــراً ،وطرفــاً فاعــا ً ف ي� خريطــة القــوة
يشــر تقريــر
الرقميــة ف ي� العالــم ،حيــث
ي
التنافســية الرقميــة ف� العالــم الصــادر �ف
ي
ي
نســخته أ
الحــدث الخاصــة ف ي� عــام 2018
إىل أن دولــة قطــر هــي إحــدى الــدول الـ شـرق
أوســطية ت
الــى تتمتــع تب�تيــب متقــدم ف ي�
ي
هــذا التصنيــف ،وجــاء ترتيبهــا ضمــن الــدول
ـ� أ
الخمسـ ي ن
الكـ ثـر تنافســية ف ي� المجــال الرقمــي
عــى مســتوى العالــم.
الجهــود
عاليــا تلــكَ
ِ
وتابــع المنصــوري :أُ ِّثم ُ
ــن ً
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نــدوة عــن «الـمـحـاســبــــــة
واألزمات المـالــية» بكـلـيـــة
أحمد بن محمد العسكـريــة
نظــم قســم المحاســبة بكليــة أحمــد بــن محمــد العســكرية نــدوة هامــة بعنــوان
«المحاســبة أ
والزمــات الماليــة» ،بحضــور الدكتــور جــال العطــار رئيــس القســم
وعــدد مــن أ
ف
الســاتذة والطــاب .وقــد تحــدث ي� هــذه النــدوة الدكتــور هاشــم الســيد
ين
ين
القانونيــ� القطريــة.
المحاســب�
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
وتناولــت النــدوة عــدة محــاور حــول تعريــف
المفاهيــم بخصــوص المحاســبة والماليــة
والزمــة الماليــة ،وتاريــخ أ
أ
الزمــات الماليــة
وأســبابها وكيفيــة وقوعهــا ونتائجهــا ،والعالقــة
والزمــات الماليــة ،أ
بــ� المحاســبة أ
ين
والزمــة
الماليــة العالميــة القادمــة وأســبابها وآثارهــا
عــى العالــم بصفــة عامــة وعــى دول الخليــج
بصفــة خاصــة ،ووســائل الوقايــة مــن أ
الزمــات
الماليــة عــى مســتوى أ
ش
والــركات
الفــراد
والــدول.

ف ي� بعــض الــدول التدخــل لمواجهــة هــذه
التحديــات أ
والزمــات مــن خــال تعديــل
ت
ين
الــى تنظــم المهنــة،
القوانــ� والتعليمــات ي
بــأن فرضــت عــى مكاتــب المحاســبة العالميــة
وطــى ت
ن
حــى يُســمح
أن يكــون لهــا ش�يــك
ي
لهــا بمزاولــة عملهــا ف ي� البــاد .وذلــك بســبب
الكبــرة ت
الــى ارتكبتهــا هــذه
المخالفــات
ي
ي
المكاتــب .والهــدف مــن ذلــك إضفــاء المزيــد
مــن الدقــة والمصداقيــة عــى البيانــات
الماليــة.

وقــال الدكتــور هاشــم الســيد إن هنــاك
ـ� المحاســبة ووقــوع أ
عالقــة وثيقــة بـ ي ن
الزمــات
الماليــة ،وهــذا يرجــع إىل بيئــة العمــل إذا
كانــت صحيــة أم ال ،فــإذا كانــت بيئــة العمــل
صحيــة أســتطاعت المحاســبة أن تحــول دون
وقــوع أ
الزمــات الماليــة ،وعــى العكــس إذا
كانــت بيئــة العمــل مريضــة كانــت المحاســبة
مــن العوامــل الرئيســية ف ي� االضطرابــات
الماليــة ،ت
حــى أن البعــض يتهــم المحاســبة
بأنهــا وراء أ
الزمــات الماليــة .فعندمــا ال يكــون
أ
هنــاك ت ز
بالمعايــر الخالقيــة وقواعــد
الــرام
ي
ن
المهــى تحــدث آثــار ضــارة عــى
الســلوك
ي
أ
االقتصاديــات ،ومــن هنــا فالزمــات الماليــة
ش
مبــا� ف ي� إضعــاف
العالميــة كان لهــا أثــر
أ
الثقــة ف� المحاســبة والمحاسـ ي ن
ـب� ،المــر الــذي
ي
اســتلزم مــن الجهــات الحكوميــة والمهنيــة

وبخصــوص أ
الزمــة الماليــة العالميــة القادمــة،
أشــار الدكتــور هاشــم الســيد إىل أن كل
التوقعــات ترمــي إىل وقــوع أزمــة ف ي� عــام
ش
المــؤ�ات الدالــة عــى ذلــك
 2020ومــن
حجــم الديــن العالمــي الــذي يصــل إىل 244
حــ� أن حجــم أ
ترليــون دوالر ،ف� ي ن
الصــول
ي
العالميــة ال يتعــدى  80ترليــون دوالر .وتصــل
قيمــة الديــن أ
مريــ� إىل  20ترليــون دوالر.
ال
ي
أ
وهــذا مـ ش
ـؤ� قــوي عــى حــدوث الزمــة ،حيــث
تســتحوذ أمريــكا عــى نســبة  25%مــن حجــم
ت
ـى تتــم كافــة المعامــات
التجــارة العالميــة الـ ي
فيهــا بالــدوالر .بجانــب إنخفــاض حجــم النمــو
ف� أمريــكا والصـ ي ن
ـ� وأوربــا ،والمشــاكل القائمــة
ي
ن
بـ ي ن
ـ� أمريــكا والصـ يـ� بســبب مــا تفرضــه أمريــكا
مــن رســوم عــى المنتجــات الصينيــة ،هــذا
عــاوة عــى أ
الزمــة االقتصاديــة ف ي� إيطاليــا
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وال�تغــال وخــروج بريطانيــا مــن
وأســبانيا ب
المنظومــة أ
الوربيــة.
وحــول موقــف دولــة قطــر مــن هــذه أ
الزمــة،
أكــد الدكتــور هاشــم أن الحصــار أظهــر قــوة
ومتانــة االقتصــاد القطــري وأنــه بعيــد عــن
أيــة اضطرابــات أو تقلبــات ،حيــث اســتطاعت
قطــر أن تحقــق أ
ت
االســراتيجي ف ي� الميــاه
المــن
والطاقــة والغــذاء ،وكذلــك مــا لديهــا مــن
وفــورات ماليــة تســتثمرها ف ي� تنــوع مصــادر
الدخــل االقتصــادي مــن خــال الصنــدوق
الســيادي الــذي يصــل حجــم االســتثمارات
فيــه إىل  350مليــار دوالر.
ف
و� الختــام حــث الدكتــور هاشــم الطــاب
ي
ف
ض
عــى �ورة الجــد والمثابــرة ي� تحصيــل
العلــم ،والعمــل بمهنــة المحاســبة ألنهــا مــن
المهــن المطلوبــة ف ي� الســوق القطــري ،مؤكــداً
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
لهــم أن جمعيــة
يســعدها التواصــل معهــم وتقديــم
المســاعدة والمشــورة بمــا يخدمهــم ف ي�
مســرتهم العمليــة.
ي

بـالتـعاون مـع وزارة الـصحــة العامــة

الـــمـــحـــاســبـــيــــــن
القانونيـيـن تـنــظـــم
مـــؤتـمـر حــــوكـمـــــة
الـــقـطــــاع الــصـحـي
ن
ين
ين
القانونيــ� القطريــة مؤخــراً المؤتمــر
المحاســب�
الدوحــة ـ أوقيــة :نظمــت جمعيــة
الوطــى لحوكمــة القطــاع الصحــي تحــت
ف ي
ن
ـا� – كتــارا ،وذلــك بمشــاركة نخبــة مــن
ـ
الثق
ـي
ـ
للح
ـة
ـ
العام
ـة
ـ
بالمؤسس
15
ـى
ـ
مب
ـية
ـ
الرئيس
ـة
ـ
القاع
رعايــة وزارة الصحــة العامــة ف ي�
ي
ف
ف
ين
ين
ين
والمهتمــ� ي� مجــال الحوكمــة وتطبيقاتهــا ي� قطــاع الصحــة.
المتخصصــ�
المتحدثــ�
أكــد المشــاركون ف� المؤتمــر عــى أ
الهميــة البالغــة
ي
للحوكمــة وآليــات تطبيــق مبادئهــا بصــورة فعالــة
أ
ف� تحسـ ي ن
ـ� خدمــات الرعايــة الصحيــة ،وفقــا لعــى
ي
المعايــر الدوليــة وأفضــل الممارســات المهنيــة
ي
الســليمة وبمــا يتمـ ش
ـا� مــع االسـ تـراتيجية الوطنيــة
للصحــة .2022 – 2018
وتنــاول المؤتمــر دور الحوكمــة ف� تحسـ ي ن
ـ� خدمــات
ي

“

دور بارز للتشريعات
والقوانين في تعزيز
الحوكمة
تعاون مثمر

حماية المريض
والفريق الطبي
في إطار مؤسسي
وقانوني

وقــال الدكتــور هاشــم الســيد ،رئيــس مجلــس
ين
ين
القانويــ� القطريــة:
المحاســب�
ادارة جمعيــة
أتوجــه بالشــكر والتقديــر إىل ســعادة الدكتــورة
حنــان الكــواري وزيــرة الصحــة العامــة وجميــع
العاملـ ي ن
ـ� ف ي� الــوزارة عــى حســن تعاونهــم ،والشــكر
موصــول إىل المؤسســة العامــة للحــي الثقـ ف
ـا� كتــارا
ي
عــى اســتضافة المؤتمــر ودعمهــم المســتمر لكافــة
المؤسســات.

الرعايــة الصحيــة ،وتطويــر مختلــف أ
النشــطة
والقوانــ� �ف
ين
والوظائــف ،وإبــراز دور ش
الت�يعــات
ي
تعزيــز الحوكمــة ف ي� إدارة المؤسســات الصحيــة،
وتشــجيع البحــوث ف ي� هــذا المجــال ،واســتخدام
أ
الدوات المناســبة لقيــاس أداء النظــم الصحيــة
أ
وحوكمتهــا ،ممــا يــؤدي إىل حمايــة كافــة الطــراف
ن
وقانــو� .
مؤســ�
ف ي� إطــار
ي
ي

أضــاف خــال كلمتــه :لقــد جــاء اختيــار موضــوع
ين
المحاســب�
هــذا المؤتمــر إيمانــاً مــن جمعيــة
ين
القانونيــ� بأهميــة الحوكمــة ف ي� منظومــة الرعايــة
ن
لتحســ� نوعيــة وقيمــة
الصحيــة المتكاملــة
ي
الخدمــات المقدمــة حيــث تعــود ف ي� النهايــة عــى
صحــة ومصلحــة المســتفيدين والمجتمــع ،وذلــك
ف ي� إطــار ســعي الجمعيــة نحــو التشــجيع عــى
تبــادل المعرفــة ف ي� الرعايــة الصحيــة ،بجانــب ايجــاد
ش�اكات فاعلــة مــع مختلــف المؤسســات الوطنيــة.

“

ين
تحســ�
وتابــع الدكتــور هاشــم الســيد :بمــا أن
النظــم الصحيــة ف ي� دولــة قطــر أمــر نســعى إليــه
جميعــا ،فــإن الرعايــة الصحيــة الشــاملة تدفعنــا
ً
لنكــون ش�كاء النجــاح ف ي� هــذا العمــل ،حيــث أن كل
عمــل يهــدف إىل االرتقــاء بخدمــات صحيــة رفيعــة
المســتوى يحقــق أ
المــان للجميــع.
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“

جهود لالرتقاء بالقطاع
وتحقيق االستدامة..
د.هاشم السيد:
الحوكمة أحد ركائز تطوير
خدمات الرعاية الصحية
وأوضــح أن المؤتمــر يحظــى بأهميــة بالغــة ف ي�
مناقشــة االرتقــاء بقطــاع الصحــة واســتدامته،
بالضافــة إىل جــودة الخدمــات الصحيــة وســامتها
إ
معاي�هــا ،ورســم سياســات صحيــة تحقــق
وتطبيــق
ي
أبعــاد الصحــة العامــة .وبذلــك فــإن المؤتمــر
ت
ش
االســراتيجية الوطنيــة للصحــة
يتمــا� مــع
ً
اســتكمال لجهــود
 2022 – 2018كمــا يُعــد
وزارة الصحــة العامــة ف ي� مجــال الرعايــة الصحيــة.
وأشــار الدكتــور هاشــم الســيد إىل أن المؤتمــر
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يتنــاول موضوعــات حيويــة تتعلــق بتطويــر
القيــادات الصحيــة والنظــم ذات العالقــة كقاعــدة
ت
ين
ولتحســ� جــودة
االســراتيجي الفاعــل،
للتخطيــط
الخدمــات الصحيــة وســامتها ،وتطويــر مختلــف
أ
النشــطة والوظائــف ،وإبــراز دور ش
الت�يعــات
ف
ف
ين
والقوانــ� ي� تعزيــز الحوكمــة ي� إدارة المؤسســات
الصحيــة ،وتشــجيع البحــوث ف ي� هــذا المجــال،
واســتخدام أ
الدوات المناســبة لقيــاس أداء النظــم
الصحيــة وحوكمتهــا ،ممــا يــؤدي إىل حمايــة
المريــض والفريــق
مؤســ�
الطــى ف ي� إطــار
ي
بي
ن
وقانــو� .
ي

خدمات نوعية
وقــال :إن الهــدف مــن الحوكمــة هــو تحقيــق أ
الداء
ين
وتحســ� رفاهيــة المواطــن.
االقتصــادي الجيــد
تعتــر أحــد أهــم الركائــز
لذلــك فــإن الحوكمــة
ب
ت
الــى تقــوم عليهــا إدارات الخدمــات الصحيــة
ي
ين
وتحســ�
الداريــة والفنيــة
لتحقيــق أهدافهــا إ
جــودة ونوعيــة خدماتهــا.
أضــاف الدكتــور هاشــم الســيد :ويُنظــر للحوكمــة
حساســا وذو أهميــة
وآلياتهــا باعتبارهــا موضو ًعــا
ً
كبــرة ،وأحــد أ
الركان المهمــة لتقويــة النظــم
ي

“

األحمد :عدم االلتزام
بالحوكمة يؤدي إلى
اهدار الموارد
الصحيــة ،والمستشــفيات ومؤسســات الرعايــة
الصحيــة المتعــددة ،حيــث تركــز الحوكمــة
الصحيــة عــى إدارة العمليــات ودعــم أنشــطة
الرعايــة الصحيــة.
ونــوه إىل أن الحوكمــة وآلياتهــا تعتـ بـر موضوع ـاً ذو
البـ نـى التحتيــة أو
أهميــة كبـ يـرة ،ســواء عــى مســتوى
الخدمــات .ألنهــا ال ترتبــط فقــط ُ أ
بالبعــاد الماليــة
واالقتصاديــة ،بــل بأبعــاد إنســانية وأخالقيــة
ين
للمنتفعــ�،
توفــر الرعايــة الصحيــة
ف ي� كيفيــة
ي
أ
وهــذا هــو الســاس ،مبينــاً أن الحوكمــة تقــوم
عــى مجموعــة مبــادئ أساســية ،أهمهــا الشــفافية
والفصــاح والمســاءلة والمســؤولية ،وهــذه
إ
أ
الدارة
المبــادئ هــي صمــام المــان لضمــان إ
الجيــدة واالســتثمار أ
ين
المثــل للمــوارد ف ي�
تحســ�
التمــر.ز
الخدمــات الطبيــة وتحقيــق
ي

الحوكمة الموسيســة
أ
ـدول
وقــال أحمــد محمــد الحمــد ،مــن المجمــع الـ ي
ـب� القانونيـ ي ن
ـر� للمحاسـ ي ن
ـ� ،إن الحوكمــة عبــارة
العـ ب ي
عــن مجموعــة مــن العالقــات تربــط القائمـ ي ن
ـ� عــى
ال�كــة ومجلــس الدارة وحملــة أ
إدارة ش
الســهم
إ
وغ�هــم مــن أصحــاب المصلحــة.
ي
أضــاف  :الحوكمــة الموسيســة أخــاق وقيــادة،
ولعــل ت
ال� ي ز
كــر عــى موضــوع القيــادة بأخــاق
هــو أســاس نجــاح أي عمــل مهمــا كان ،حيــث
ركــزت مســودة التعديــل عــى موضــوع حوكمــة
أ
الخالقيــات وأشــارت إىل أنــه يجــب أن يبــادر
قــادة المؤسســة مــن خــال أمثلــه عــى القيــادة
بأخــاق ن
وتبــى نهــج واضــح ف ي� هــذا المجــال مــن
ي
تطبيــق بعــض أ
المثلــة المتعلقــة بتحمــل
خــال
المســؤولية والمســاءلة والعدالــة والشــفافية.
وتابــع أ
الحمــد :مؤخــراً تــم ت
كــر بشــكل ت ز
ال� ي ز
م�ايــد
عــى موضــوع االهتمــام بثقافــة المؤسســة كونهــا
أ
ـ�
المحــرك الخفــي لداء المؤسســة والعامــل الرئيـ ي
المدققــ�ن
لنجاحهــا فالحظنــا اهتمــام معهــد
ي
ين
الداخليــ� بهــذا الموضــوع ورغــم ذلــك ال يــزال
ن
ن
الداخليــ� يهتمــون بتقييــم
المدققــ�
قلــة مــن
ي
ي
غــر المرئيــة ت
الــى تتعلــق بتقييــم
الضوابــط ي
ي
أ
الخالقيــات والشــفافية والقيــم والثقافــة.
وأوضــح أن أهــداف نظــام حوكمــة القطــاع العــام
تشــمل :تحديــد المهــام والمســؤوليات ،ضبــط
الطــراف أ
بــ� أ
العالقــات ي ن
الساســية ومنــع تضــارب
المصالــح ،تحديــد مســؤوليات وحقــوق و واجبــات
ين
معايــر للرقابــة عــى االداء،
المســؤول� ،وضــع
ي
إتاحــة الفــرص أل ش�اك جميــع أ
الطــراف التخــاذ
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ـال أو االداري،
القـرار ،مواجهــة أحــاالت الفســاد المـ ي
بالضافــة إىل
ضمــان حقــوق الط ـراف المســتفيدة ،إ
الفصــاح والشــفافية والثقــة والمصداقيــة.
تعزيــز إ
وأكــد أ
تز
االلــرام بالحوكمــة ف ي�
الحمــد أن عــدم
القطــاع الصحــي ينتــج عنــه اتخــاذ العديــد مــن
ت
الــى تــؤدي إىل اهــدار للمــوارد دون
القــرارات ي
منافــع مبـ ش
ـا�ة وملموســة مــا قــد يــؤدي إىل انشــاء
كبــرة
مستشــفيات او مراكــز خدمــات صحيــة ي
بأماكــن نائيــة ونســبة الســكان بهــا شــحيحة ،تك ـرار
توفــر خدمــات وقــوى عاملــة بأماكــن مجهــزة
ي
بالســابق ،تك ـرار تقديــم الخدمــات مــن القطاعــات
العامــة والخاصــة.
وقــال :ال تقتــر الحوكمــة عــى ادارة الخدمــات
الصحيــة المقدمــة مــن الدولــة ككل بــل ان تفعيــل
تطبيــق انظمــة الحوكمــة يتــم ايضــا عــى المؤسســات
الطبيــة والمستشــفيات مــن خــال تفعيــل الهيــكل
االداري بالشــكل االمثــل وتشــكيل اللجــان المعنيــة
لضمــان جــودة الخدمــة وســامة المريــض.

“

الشفافية واإلفصاح
والمساءلة
والمسؤولية أهم
مبادئ الحوكمة

بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين

هيئة تنظيم األعمال الخيرية تنظم برنامج
«الـحـوكـمـة وآلـيـات تطـبيـقــهــــا»
أ
متخصصا
برنامجــا
الخ�يــة
نظمــت هيئــة تنظيــم العمــال ي
ً
ً
بعنــوان «الحوكمــة وآليــات تطبيقهــا» بالتعــاون مــع
ين
ين
المحاســب�
جمعيــة
القانونيــ� القطريــة ،ومشــاركة
الخ�يــة غـ يـر الهادفــة للربــح.
مجموعــة مــن الجمعيــات ي
أ
وذلــك ف� المــدة مــن أ
الحــد  20إىل الربعــاء  23أكتوبــر
ي
بفنــدق رتــاج الريــان بالدفنــة.
ال�نامــج عــدة محــاور هــي :تعريــف
وضــم ب
الحوكمــة ،أهميــة الحوكمــة ،دور الحوكمــة
ف� تحقيــق مصالــح كافــة أ
الطــراف ،أهــداف
ي
الحوكمــة ،آليــات تطبيــق الحوكمــة ،مراقبــة
تطبيــق الحوكمــة ،إعــداد تقاريــر الحوكمــة مــع
تطبيــق بعــض النمــاذج العمليــة.

ت
الــى تقدمهــا الهيئــة بشــكل مســتمر وينســجم
ي
الخ�يــة لتعظيــم
مــع احتياجــات الجمعيــات ي
االســتفادة مــن خدماتهــا ودورهــا ف ي� المجتمــع.
الخــرات والمعرفــة
كمــا يُعــد فرصــة لتبــادل
ب
بمــا ينعكــس ايجابــا عــى عمــل الجمعيــات
المشــاركة.

التدريــى
ال�نامــج
ورصحــت الهيئــة أن هــذا ب
بي
يدخــل ضمــن مذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع
ين
ين
القانونيــ� القطريــة.
المحاســب�
جمعيــة
ت ف
ال�امــج التدريبيــة المتخصصــة
ويــأ� ي� إطــار ب
ي

وأكــدت الهيئــة أنهــا تعمــل عــى تطبيــق الحوكمــة
ف ي� عملهــا ،وعمــل كافــة الجمعيــات التابعــة لهــا
نظــرا ألهميتهــا ف ي� االرتقــاء بالعمــل وحســن
ً
إدارة المــوارد وتعريــف خطــوات إجــراءات
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صنــع الق ـرار ودور القيــادات ومحــددات أ
الدوار
الداريــة
والمســؤوليات والوظائــف والعالقــات إ
ين
الداريــة.
بــ� كافــة المســتويات إ
ال�نامــج يســعى اىل تطويــر
وأضافــت أن ب
ن
القوانــ�
منظومــة
والجــراءات التنظيميــة
إ
ي
ن
ز
معايــر وتطبيقــات ال�اهــة
الســلوكية وتعزيــز
ي
والمســاءلة والشــفافية والرقابــة والتدقيــق
واالمتثــال ومدونــات الســلوك وتعــارض
ف
ال�نامــج.
المصالــح للجمعيــات المشــاركة ي� ب
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وزير التنمية يلتقي ممثلي الجمعيات
الداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة
أكــد ســعادة الســيد يوســف بــن محمــد العثمــان فخــرو وزيــر التنميــة إ
أ
عــى أهميــة العمــل االجتماعــي التطوعــي ف ي� خدمــة وتنميــة المجتمــع ،مــن خــال مختلــف العمــال والنشــاطات
الـ تـى تقــوم بــه الجمعيــات أ
الهليــة والمهنيــة لخدمــة أعضائهــا مــن مختلــف الفئــات.
ي
وأضــاف ســعادته ،خــال لقائــه عــدد مــن
رؤســاء الجمعيــات ،بحضــور الدكتــور هاشــم
الســيد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاسـ ي ن
ـب�
ين
القانونيــ� القطريــة والمهنــدس خالــد النــر
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المهندسـ ي ن
ـ� والســيد
راشــد النعيمــي رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
ن
ـ� إدارة الجمعيــات والمؤسســات
المحامـ يـ� وممثـ ي
النســان محــور عمليــة
الخاصــة بالــوزارة ،أن إ
التنميــة االجتماعيــة ،وأن الهــدف أ
الول
للجمعيــات هــو المســاهمة الجــادة ف ي� تنميــة
المجتمــع والنهــوض بــه .ودعــا الجمعيــات
ش
بالم�وعــات الجــادة
إىل االهتمــام
مشــراً إىل
ي

اســتعداد الــوزارة لدعــم أي مبــادرة بنــاءة تعــود
بالنفــع عــى المجتمــع.
وأثــار ممثلــو الجمعيــات عــدة مطالــب ،بنــاء
عــى االجتمــاع التنســيقي الــذي تــم فيمــا
ت
الــى
بينهــم وتناولــت التحديــات والمعوقــات ي
تواجــه الجمعيــات وكيفيــة معالجتهــا .وحــول
ممثــ� الجمعيــات بخصــوص تعديــل
رؤيــة
ي
قانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة
الصــادر ف ي�  ،2004نظــراً لعــدم مالئمتــه
ت
الــى
للظــروف الحاليــة والنهضــة االقتصاديــة ي
تشــهدها دولــة قطــر ،فقــد تــم االتفــاق عــى
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تشــكيل لجنــة لمتابعــة هــذا أ
المــر .أمــا عــن
طلــب الجمعيــات بـ ضـرورة وجــود دعــم ســنوي
ثابــت يســاعدها ف ي� القيــام بدورهــا أكــد ســعادة
الوزيــر عــى اســتعداد الــوزارة لدعــم المبــادرات
ت
ـى تقــوم بهــا الجمعيــات .كمــا وجــه
الهادفــة الـ ي
اســة بعــض الموضوعــات أ
الخــرى الــىت
الوزيــر بدر
ي
تســاعد الجمعيــات عــى إنجــاز أعمالهــا ومنهــا
توفــر مقــرات رســمية للجمعيــات والحصــول
ي
عــى دعــم مــن صنــدوق دعــم أ
النشــطة
ن
ـى
الرياضيــة والثقافيــة بجانــب تحديــد مــدى زمـ ي
لتســجيل العضويــة ف ي� الجمعيــات لتفــادي طــول
إجــراءات التســجيل.

ندوة بجامعة قطر تناقش
«مستجدات المحاسبـة فـي دولة قـطــر»
نظمــت الجمعيــة العلميــة للمحاســبة بجامعــة قطــر نــدوة بعنــوان «مســتقبل المحاســبة ف ي� دولــة قطــر» يــوم
االثنـ ي ن
ـ�  21أكتوبــر الجــاري ف ي� تمــام الســاعة الســابعة مســاءاً ف ي� قاعــة ابــن خلــدون بالجامعــة.
وتحــدث ف ي� هــذه النــدوة الدكتــور خالــد الخاطــر
الداريــة
نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون إ
والماليــة ،والدكتــور هاشــم الســيد رئيــس
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
مجلــس إدارة جمعيــة
القطريــة ،والدكتــور مصطفــى حســن رئيــس
قســم المحاســبة ونظــم المعلومــات بكليــة
الدارة واالقتصــاد بجامعــة قطــر .وح�ض هــا
إ
الدارة واالقتصــاد وأســاتذة الكليــة
عميــد كليــة إ
كبــر مــن الطــاب
ومنتســى الجمعيــة
وعــدد ي
بي
ين
المحاســب�
العلميــة للمحاســبة وجمعيــة
ين
ين
القانونيــ�
والمهتمــ� بشــؤون المحاســبة ف ي�
قطــر.
ف
ض
محا�تــه أكــد الدكتــور خالــد الخاطــر
و�
ي
ض�ورة تطويــر ش
الت�يعــات المتعلقــة بتنظيــم
ف
مهنــة المحاســبة والمراجعــة ي� دولــة قطــر ،بمــا
يســاعد عــى تحقيــق أهــداف المهنــة ومواكبــة
ت
ـدول .
ـى تشــهدها عــى المســتوى الـ ي
التطــورات الـ ي
وقــال إن عــدم وضــوح القوانـ ي ن
ـ� صاحبــه زيــادة
واضحــة ف ي� عــدد مكاتــب المحاســبة ف ي� الدولــة.
وطالــب الدكتــور الخاطــر بإلغــاء المــادة رقــم
الحــال ألن بهــا إجحــاف
( )8مــن القانــون
ي
ين
المحاســب� ،حيــث تفتــح المجــال
لحقــوق

“

د .الخاطر :ضرورة
تطوير تشريعات
تنظيم مهنة
المحاسبة في قطر
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ين
لغــر
المحاســب� للمشــاركة ف ي� تأســيس ش�كات
ي
ف
ن
حــ� يجــب أن تقتــر ممارســة
المحاســبة .ي� ي
ين
المحاســب� فقــط .كمــا طالــب
المهنــة عــى
ض
ت
بــرورة تعديــل القانــون بــأن يشــرط تدريــب
ين
المحاســب� لمزاولــة المهنــة ،وكذلــك
وتأهيــل
مطالبــة المكاتــب العالميــة أن يكــون بهــا ش�يــك
قطــري أســوة بمــا هــو معمــول بــه ف ي�
الكثــر
ي
للقطريــ�ن
مــن الــدول ألن ذلــك يفتــح المجــال
ي
لممارســة المهنــة.
وحــث الجهــات المعنيــة ف ي� الدولــة عــى مراقبــة
ين
القوانــ� المتعلقــة بالمهنــة ،وأن يكــون
تطبيــق
معايــر محاســبية موحــدة ت ز
يلــرم بهــا
هنــاك
ي
الجميــع ،وكذلــك ض�ورة االهتمــام بالكفــاءات
القطريــة ف ي� هــذا المجــال وتشــجيعها عــى
العمــل بمهنــة المحاســبة ،حيــث نــرى معظــم
ت
الــى حصلــت عــى شــهادات
فالكــوادر الوطنيــة ي
ف
ي� المحاســبة يتجهــون إىل العمــل ي� الوظائــف
ف
و� ذلــك إهــدار لمســتواهم
الحكوميــة ،ي
ن
المهــى .
ي
واختتــم الدكتــور الخاطــر حديثــه بعــدة
توصيــات هــي :االســتفادة مــن تجــارب الــدول
أ
الخــرى ف ي� تنظيــم العمــل بمهنــة المحاســبة،
معايــر حوكمــة
أهميــة توافــق القانــون مــع
ي
الــركات ،وأن يتوافــق القانــون مــع أ
ش
الوضــاع
أ
ف
االقتصاديــة والتجاريــة ي� الدولــة ،والخــذ
بتوصيــات النــدوات والمؤتمــرات والدراســات
أ
الكاديميــة المتخصصــة ذات الصلــة بالموضــوع.
ومــن جانبــه قــال الدكتــور هاشــم الســيد،
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ـب� القانونيـ ي ن
رئيــس جمعيــة المحاسـ ي ن
ـ� إن هنــاك
غيابــا واضحــا للمكاتــب الوطنيــة وســيطرة شــبه
كاملــة عــى ســوق العمــل والـ شـركات المســاهمة
مــن قبــل مكاتــب المحاســبة العالميــة ،حيــث
مكتبــا
يبلــغ عــدد المكاتــب الوطنيــة ً 170
مكتبــا نشــطًا وحصتهــم مــن
منهــم فقــط ً 40
ســوق العمــل ال تتجــاوز  ،10%بينمــا يبلــغ
نصيــب ش�كات التضامــن  ،15%هــذا ف ي� الوقــت
الــذي تســيطر فيــه المكاتــب العالميــة ،وعددهــا
 7مكاتــب ،عــى  75%مــن حجــم ســوق العمــل.
ولنــا أن نــدرك مــا تحققــه المكاتــب العالميــة
ف
و� نفــس الوقــت يتضــح لنــا
مــن أربــاح كبـ يـرة ،ي
مــا تعانيــه المكاتــب الوطنيــة مــن ضعــف �ف
ي
اليــرادات ،وانعــدام تكافــؤ الفــرص.
إ
وأضــاف الدكتــور هاشــم أنــه عــى الرغــم
مــن التحديــات ت
ش
والت�يعــات
الــى تواجهنــا
ي
ين ت
الــى تحكــم عمــل مهنــة المحاســبة
والقوانــ� ي
بشــكل عــام ،إال إننــا ســنحاول تعديــل هــذه
ين
القوانــ� بحيــث تخــدم المهنــة .ألن هدفنــا
ف
هــو رعايــة مهنــة المحاســبة ي� قطــر وأن يكــون
كبــر ف ي� التطــور االقتصــادي .ودعــا
لهــا دور ي
الطــاب إىل االجتهــاد وااللتحــاق بالعمــل بمهنــة
المحاســبة ،حيــث إنهــا مــن المهــن المطلوبــة ف ي�
الســوق القطــري ،مؤكـ ًـدا عــى اســتعداد جمعيــة
ين
ين
الخريجــ� وتأهيلهــم
المحاســب� لمســاعدة

مــن خــال مــا تطرحــه مــن مبــادرات وبرامــج
مشــرا ف ي� ذلــك إىل المبــادرة الوطنيــة
تدريبيــة،
يً
ت
الــى تنفذهــا
المحاســبة
بمهنــة
لالرتقــاء
ي
الجمعيــة.
وتحــدث الدكتــور مصطفــى حســن عــن الجانــب
أ
الكاديمــي لمهنــة المحاســبة .وأشــار إىل أن
النشــأة التاريخيــة للمحاســبة توضــح مــدى
ارتباطهــا بالمجتمــع .وأضــاف أن التطــور
الهائــل ف ي� تكنولوجيــا المعلومــات يحتــم عــى
أ
ين
كاديميــ� أن يطــوروا أنفســهم لمجــاراة
ال
ت
الــى يعملــون بهــا.
معطيــات العــر والبيئــة ي
وقــد تــم تفاعــل الطــاب مــع النــدوة مــن خــال
أ
ض
ت
الــى تــوىل
المحــا�ون الــرد
طــرح الســئلة ي
كبــرا.
عليهــا ،ممــا أعطــى اللقــاء ً
زخمــا ي ً

“

د .هاشم
السيد :غياب
واضح للمكاتب
الوطنية عن
سوق العمل
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برامج جمعية المحاسبين القانونيين القطرية خالل
النصف األول من العام 2020
عدد الساعات

عدد االيام

إسم البرنامج

م
1

محاسبة األجور والمرتبات

16

4

2

المالية لغير الماليين

12

3

3

.أدوات التمويل اإلسالمي

15

5

4

تنظيم الوثائق واالرشفة

12

4

5

إعداد الموازنات الحكومية

15

5

6

إعداد الحسابات الختامية للقطاع العام /الخاص

15

5

7

أساسيات التدقيق الداخلي

12

4

8

تحليل القوائم المالية والمؤشرات

16

4

9

محاسبة الرواتب واألجور

16

4

10

دراسات الجدوي اإلقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

16

4

11

االعتمادات المستندية المصرفية

16

4

12

تقيم المخاطر في الجهات الحكومية

15

5

13

أساليب عينات التدقيق للتحقيق من صحة العمليات

16

5

14

المحاسبة اإلدارية

12

4

15

مبادئ المحاسبة

12

3

16

مستجدات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية

16

5

17

التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

16

5

18

الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية

15

5

19

السجالت المحاسبية وتسوية وإقفال الحسابات المالية

15

5

20

مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب

16

4

21

حوكمة القطاع الحكومي

15

5

22

حوكمة الشركات المساهمة

16

4

23

المعايير الدولية العداد التقارير المالية

15

5
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عدد الساعات

عدد االيام

إسم البرنامج

م
24

فحص الحسابات والتهرب الضريبي

16

4

25

التخطيط االستراتيجي

12

4

26

قواعد ونظم الحوكمة في المصارف

16

4

27

مسئول االلتزام واالشراف على العمليات

15

5

28

االفصاح والشفافية وفقا للمعايير الدولية

16

4

29

المراجعة المالية

12

4

30

تحليل القوائم المالية والمؤشرات

16

4

31

تطوير المهارات المالية للمدراء

16

4

32

المحاسبة االدارية

12

4

33

الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق

16

4

34

استراتيجيات معالجة االنحرافات في الموازنات

15

5

35

أساليب إعداد المخاطبات والمذكرات والتقارير

12

4

36

اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية

12

4

37

أساسيات المحاسبة الحكومية وفق المعايير الدولية

15

5

38

إعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي

15

5

39

التخطيط وفق أسلوب الموازنة التقديرية

15

5

40

التحليل المالي واستخدام المؤشرات

15

5

41

تخطيط التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية

15

5

42

الرقابة بأسلوب الموازنة

15

5

43

إعداد تقارير التدقيق

15

5

44

المحاسبة لغير المحاسبين

15

5

45

أساليب العمل الحديثة وخطط العمل

15

5

46

الهيكلة اإلدارية وتبسيط اإلجراءات

15

5
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لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

اتفاقية بين جمعية المحاسبين والمجمع
الدولي العربي
ـب� القانونيـ ي ن
الدوحــة ـ أوقيــة :وقعــت جمعيــة المحاسـ ي ن
ـر�
ـ� القطريــة اتفاقيــة تعــاون مــع المجمــع الـ
ـدول العـ ب ي
في
ت
ـ� ،والـ ت
ـب� القانونيـ ي ن
للمحاسـ ي ن
ن
ن
ـأ� ذلــك ي� اطــار
ـى تهــدف إىل تعزيــز التعــاون وتبــادل الخـ بـرات بـ يـ� الجانبـ يـ� ،ويـ ي
ي
ف
ين
ين
القانونيــ� القطريــة للنهــوض بمهنــة المحاســبة واالرتقــاء بهــا ي� ظــل الطفــرة
المحاســب�
جهــود جمعيــة
ت
التنمويــة
الــى تعيشــها دولــة قطــر.
ي
الكبــرة ي
وقــد نجحــت الجمعيــة مــن ترســيخ
مكانتهــا وتعزيــز عالقتهــا مــع جميــع
الدراك
الجهــات المعنيــة مــا يعكــس إ
الكامــل بأهميــة تلــك المهنــة ودورهــا ف ي�
ن
الوطــى .
تعزيــز االقتصــاد
ي
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
وتبــذل جمعيــة
القطريــة أقــى الجهــود لمواجهــة
ت
مســرة التطويــر
الــى تعــوق
ي
التحديــات ي
ف� مهنــة المحاســبة ،وإزالــة العوائــق الــىت
ي
ي

تمنعهــا مــن مواكبــة مســتوى التطــور
يز
المتمــر الــذي وصلــت اليــه
االقتصــادي
البــاد ولتحقيــق أهــداف رؤيــة قطــر
الوطنيــة .2030
كمــا تواصــل الجمعيــة تقديــم ت
المق�حــات
والتوصيــات الراميــة إىل تطويــر ســبل
ين
والقوانــ�
وآليــات ومجــاالت المحاســبة
المحاســبية لتتــاءم مــع المســتجدات
المتغــرة ف� مجــال أ
العمــال واالســتثمار،
ي ي
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بالضافــة إىل ســعيها الدائــم إىل تقديــم
إ
ـتمر والتدريــب الــازم لتأهيل
الدعــم المسـ ّ
ن
ين
والمدققــ� لرفــع مســتواهم
المحاســب�
ي
ن
المهــى  ،بــل
العلمــي وجــودة أدائهــم
ي
ين
ين
القطريــ� أيضــاً
المواطنــ�
وتشــجيع
عــى االلتحــاق بالمهنــة ومزاولتهــا لضمــان
يز
متمــرة مــن الكــوادر
إنشــاء قاعــدة
ت
الوطنيــة المدربــة والمح�فــة.

20

الجمعية تنجز البرنامجين التاسع
والعاشر ضمن خطتها التدريبية لعام
 2019للجهات العامة والخاصة
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
انجــزت جمعيــة
ال�نامــج التاســع ضمــن خطتهــا
القطريــة ب
التدريبيــة للعــام  ،2019برنامــج «محاســبة
الي ـرادات والتحصيــل» .والــذي تــم عقــده ف ي�
إ
الفـ تـرة مــن يوم االثنـ ي ن
ـ� الموافــق 2/9/2019
إىل الخميــس  5/9/2019ف ي� مقــر الهيئــة
ال�نامــج
العامــة لل�ض ائــب .وتــم تنفيــذ ب
اليـرادات والتحصيــل وبعــض
لموظفــي قســم إ
أ
ال�نامــج
إ
الدارات الخــرى .وقــد احتــوى ب
عــى عــدة محــاور منهــا :تعريــف محاســبة

اليــرادات والتحصيــل ،أســاليب التحقــق
إ
باليــرادات
مــن صحــة العمليــات الخاصــة إ
وتحصيلهــا وفقــا للقانــون ،التأكــد مــن
الي ـرادات مــن المكلفـ ي ن
ـ� واالسـ تـرداد،
تحصيــل إ
بيــان أوجــه القصــور ف ي� االمتثــال للقانــون مــن
المكلفــ� وبعــض أ
ين
المثلــة
عدمــه مــن قبــل
والحــاالت التطبيقيــة والعمليــة.
ال�نامــج
وعــى صعيــد آخــر نفــذت الجمعيــة ب
ش
العــا� برنامــج « إعــداد الحســابات الختاميــة

للقطــاع العــام والخــاص» والــذي تــم عقــده
ف ي� فنــدق رتــاج الريــان ف ي� الدفنــة لعــدد مــن
أ
ين
الخ�يــة
الموظفــ� مــن هيئــة تنظيــم العمــال ي
ووزارة العــدل وهيئــة متاحــف قطــر .وقداشــتمل
ال�نامــج عــى عــدة محــاور منهــا :ماهيــة
ب
الحســابات الختاميــة ،كيفيــة إعــداد الحســابات
الختاميــة والبيانــات الالزمــة لذلــك ،قيــود
اقفــال الحســابات الختاميــة ،تقاريــر الحســابات
الختاميــة وتحليــل الحســابات الختاميــة ألغ ـراض
الموازنــة.

الجمعية تختتم البرنامجين الحادي عشر
والثاني عشر ضمن خطتها التدريبية
لعام  2019للجهات العامة والخاصة
ين
ين
القانونيــ�
المحاســب�
اختتمــت جمعيــة
ال�نامــج الحــادي عـ شـر ضمــن خطتهــا
القطريــة ب
التدريبيــة للعــام  ،2019برنامــج «محاســبة
االيــرادات والتحصيــل» للمــرة الثانيــة والــذي
الفــرة مــن يــوم أ
تــم عقــده ف� ت
الحــد الموافــق
ي
 8/9/2019إىل الخميــس 12/9/2019
ف ي� مقــر الهيئــة العامــة لل�ض ائــب .وتــم تنفيــذ
ال�نامــج لموظفــي قســم االيــرادات والتحصيــل
ب
وبعــض الدارات أ
ال
ال�نامــج
ـوى
ـ
احت
ـد
ـ
وق
ـرى،
ـ
خ
إ
ب
عــى عــدة محــاور منهــا :تعريــف محاســبة
االيــرادات والتحصيــل ،أســاليب التحقــق

مــن صحــة العمليــات الخاصــة بااليــرادات
وتحصيلهــا وفقــا للقانــون ،التأكــد مــن تحصيــل
ت
ين
واالســرداد ،بيــان
المكلفــ�
االيــرادات مــن
أوجــه القصــور ف ي� االمتثــال للقانــون مــن عدمــه
المكلفــ� وبعــض أ
ين
المثلــة والحــاالت
مــن قبــل
التطبيقيــة والعمليــة.
ن
الثــا� ش
عــر
ال�نامــج
كمــا اختتمــت الجمعيــة ب
ي
الفــرة مــن أ
ت
الحــد  8/9/2019إىل
خــال
الخميــس  12/9/2019برنامــج «التدقيــق
عــى نظــم المعلومــات» لموظفــي إدارة التدقيــق
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الداخــ� بــوزارة التنميــة االداريــة والعمــل
ي
ال�نامــج
احتــوى
وقــد
االجتماعيــة.
والشــؤون
ب
عــى عــدة محــاور منهــا :أهميــة ونطــاق
التدقيــق عــى نظــم المعلومــات ،المهــارات
المطلوبــة ف ي� مدققــي نظــم المعلومــات،
والجـراءات،
تحليــل بيئــة الرقابــة المعلوماتيــة إ
تحليــل المدخــات والمخرجــات والعمليــات
التشــغيلية ،الجرائــم المتعلقــة أ
بالنظمــة
المعلوماتيــة والحاســب آ
ال يل .

الـمـحــاســبــة اإلداريــــة
طاهر ماني

مفهوهــا ،دورها ،وآلياتها
الداريــة هــي معلومــات تســتخدم
المحاســبة إ
داخــل المؤسســات أو الـ شـركات وتكــون غـ يـر معلنــة
وال يمكــن الوصــول لهــا أو االطــاع عليهــا إال مــن
ين
ـتخدم� مــن متخــذي وصنــاع
عــدد قليــل مــن المسـ
القــرار غالبــاً.

الدارية
تعريف المحاســبة إ
الداريــة هــي نظــام للمعلومــات
المحاســبة إ
يختــص ب تجميــع وتبويــب وتحليــل وتخزيــن
بيانــات أساســية أو معلومــات ناتجــة عــن نظــم
أخــرى فرعيــة للمعلومــات ف ي� المنشــأة لغــرض
مــال
مــال أو ي
غــر ي
إنتــاج معلومــات ذات طابــع ي
الدارة ف ي� التخطيــط والرقابــة واتخــاذ
تســاعد إ
الداريــة مــا هــي
ـبة
ـ
فالمحاس
ـك
ـ
ذل
ـى
ـ
ع
الق ـرارات.
إ
الدارى المتكامــل
المعلومــات
نظــام
مــن
إال جــزء
إ
للمنشــاة.

الدارية
ســمات المحاسبة إ
»

الداريــة موجهــة لخدمــة
»إن المحاســبة إ
أ
الط ـراف الداخليــة حيــث تركــز عــى إعــداد
ن
ن
(الدارة).
للمســتخدم�
التقاريــر
الداخليــ� إ
ي
ي

»

الداريــة هــو القيــاس
»أن جوهــر المحاســبة إ
والتوصيــل ،فالقيــاس يشــتمل عــى قيــاس
بالضافــة إىل القيــم
القيــم المســتقبلية إ
الفعليــة ويكــون قيــاس نقــدي وغـ يـر نقــدي،
أمــا توصيــل المعلومــات فيتــم لــ�إ دارة
داخــل المنشــأة.

»

الداريــة هــو
»إن الهــدف مــن المحاســبة إ
الدارة ف ي� ممارســة وظائفهــا المختلفــة
خدمــة إ
مــن تخطيــط واتخــاذ قــرارات ورقابــة.

الدارية
أهداف المحاســبة إ
الداريــة أهــداف عــدة لكــن يمكــن
للمحاســبة إ
االســاس مــن نظــام المحاســبة
الهــدف
تلخيــص
ي
توفــر المعلومــات المناســبة ف ي�
الداريــة ف ي� «
إ
ي
الدارة عــى اتخــاذ قــرارات رشــيدة».
مســاعدة إ

ت
الــى خضعــت
والمقصــود بالمعلومــات البيانــات ي
للتحليــل بنــاء عــى مبــادئ وطــرق علميــه.
والمعلومــات المناســبة هــي ت
الــى:
ي
الدارة ف ي� اتخــاذ
» »تطابــق احتياجــات إ
الق ـرارات ،ولذلــك يجــب أن يســبقها دراســة
ت
الدارة
الــى ستســتخدم إ
لطبيعــة القــرارات ي
المعلومــات للوصــول إليهــا.
»

»
»

ت
»المعلومـ
ـى تصــل
ـات المناســبة أيضــا هــي الـ ي
الدارة ف ي� وقــت مناســب التخــاذ القــرار،
إىل إ
أي قبــل اتخــاذ القـرار بفـ تـرة كافيــه للدراســة.
فــإذا وصلــت المعلومــات بعــد اتخــاذ
الق ـرار ،آو بعــد الوقــت الــذي كان يجــب أن
يتخــذ فيــه القــرار أصبحــت عديمــة الفائــدة.
» مــدى نجــاح المعلومــات ف ي� تخفيــض حالــة
عــدم التأكــد عنــد متخــذ الق ـرار.
»مســاعدة المديريــن ف ي� الرقابــة عــى
أ
النشــطة التشــغيلية ،وتتــم علميــة الرقابــة
أ
ن
مــن خــال توفـ يـر بيانــات مقارنــة بـ يـ� الداء
الفعــ� أ
والداء المخطــط المحــدد بالموازنــة
ي
ثــم تحديــد الفــروق أو االنحرافــات وتحليــل
الجــراءات المصححــة،
أســبابها واتخــاذ إ
كمــا يتــم االســتفادة مــن هــذا التحليــل
عنــد إعــداد الخطــط الجديــدة .وتهتــم
المحاســبة الداريــة بقيــاس أداء أ
الفــراد
إ
والوحــدات الفرعيــة للمنشــأة مثــل أ
القســام
النتــاج والمناطــق الجغرافيــة،
وخطــوط إ
كمــا أن قيــاس أ
الداء يســاعد ف ي� إعــداد
نظــم الحوافــز حيــث يجــب أن يتــم تحفـ ي ز
ـر
ين
والعاملــ� مــن خــال ربــط
المديريــن
مكافأتهــم أ
بالربــاح المحققــة بواســطة
ت
الــى يديرونهــا أو يعملــون بهــا.
الوحــدات ي

الداريــة ف ي� النظــام
دور المحاســبة إ
ســى
ا لمحا ب ي

ـ� رئيسـ ي ن
يقــوم النظــام المحاسـ بـى بخدمــة نوعـ ي ن
ـي�
ي
مــن متخــذي القــرارات ومســتخدمي المعلومــات
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ت
الــى يصدرهــا النظــام :
ي
»

»مســتخدمون خارجيــون :أي يقــع عملهــم
واهتمامهــم خــارج المنشــاة .وهــذا النــوع
ين
ش
المســاهم�
المــروع «مثــل:
يضــم مــاك
والــركاء �ف
ش
بالنســبة ش
للــركات المســاهمة،
ي
ش�كات التضامــن والشــعب بصفــه عامــه
ش
الــركات أو المنظمــات الحكوميــة،
ف ي�
ومقرضــون (مثــل :المورديــن ،البنــوك،
أ
ت
الــى
والســواق
وأصحــاب الســندات)
ي
تبيــع فيهــا المنشــاة ســلعها أو خدماتهــا،
والــى ت
ت
تشــرى منهــا عوامــل إنتاجهــا (مثــل:
ي
أســواق المــواد الخــام) ،والهيئــات الرقابيــة
(مثــل :الجهــاز المركــزي للمحاســبات «،
والمؤسســات ت
الــى ينتمــي إليهــا أعضــاء
ي
المنشــأة (مثــل :المؤسســات العماليــة،
والحرفيــة ،والمنظمــات االجتماعيــة
والسياســية واالقتصاديــة عــى اختــاف
أنواعهــا).

»

»مســتخدمون داخليــون :وهــم الذيــن يقــع
عملهــم واهتماماتهــم الرئيســية داخــل
المنشــاة ،أي هــم أ
العضــاء المديــرون
والمنفــذون ف ي� المنشــاة.

الداريــة ف ي� مســاعدة
دور المحاســبة إ
ال دارة
إ

تتلخــص أهــم وظائــف إدارة المنشــأة ف ي� أربــع
وظائــف رئيســية هــي:

ا لتخطيط
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الجــراءات والخطــوات
ويقصــد بالتخطيــط إ
الواجــب اتخاذهــا لتحديــد أ
الهــداف ووضــع
ال�امــج المناســبة للحصــول عــى المــوارد المختلفــة
ب
واســتخدامها لتحقيــق هــذه أ
الهــداف ،ويقــوم
ت
الــى
المحاســب إ
الداري بمهمــة تجميــع البيانــات ي
الدارة ف ي� وظيفــة التخطيــط.
تســاعد إ

ا لتنظيم
يقصــد بالتنظيــم تحديــد أفضــل الطــرق
ت
الــى يمكــن بهــا تنظيــم
إ
والجــراءات والوســائل ي
المــوارد المتاحــة المختلفــة وبمــا يمكــن مــن تنفيــذ
الخطــط الموضوعــة.

الرقابة
الجــراءات الخاصــة بقيــاس وتصحيــح
يقصــد بهــا إ
أ
الفعــ� لضمــان تحقيــق أهــداف وخطــط
الداء
ي
ن
الفعــ�
المنشــاة ،بمعــى التأكــد مــن أن التنفيــذ
ي
يطابــق الخطــط الموضوعــة ،واتخــاذ القــرارات
التصحيحيــة الالزمــة ف ي� حالــة وجــود انحرافــات
عــن الخطــط الموضوعــة .ويظهــر دور المحاســبة
الدارة عــى
الداريــة ف ي�
توفــر معلومــات تســاعد إ
إ
ي
أداء وظيفــة الرقابــة.

اتخاذ القرارات

ن
تعــى وظيفــة اتخــاذ القــرارات باختيــار البديــل
المناســب مــن البدائــل المختلفــة بهــدف تحقيــق
أ
ت
الدارة .وتقــوم المحاســبة
ـى وضعتهــا إ
الهــداف الـ ي
ت
الدارة
الداريــة
الــى تســاعد إ
إ
ي
بتوفــر المعلومــات ي
عــى المفاضلــة ي ن
بــ� البدائــل المتاحــة وتحديــد
البديــل أ
الفضــل للمنشــأة.

الدارية
أدوات المحاسبة إ

ال توجــد قائمــة متفــق عليهــا ألدوات المحاســبة
الداريــة فالتطــور المســتمر ف ي� العلــوم ينعكــس
إ
الداريــة ،إال أن أهــم
عــى أدوات المحاســبة إ
أ
ت
الداريــة
الــى تعتمــد عليهــا المحاســبة إ
الدوات ف ي
تتمثــل ي� الموازنــات التخطيطيــة:

الموازنــات التخطيطية
الموازنــات التخطيطيــة هــي خطــه ماليــة شــاملة
أ
ت
الدارة العليــا تحقيقهــا
ـى تقــرر إ
تحــدد الهــداف الـ ي
ت
خــال فــرة زمنيــة مقبلــة كمــا تحــدد الوســائل
الـ تـى تتبــع لتحقيــق هــذه أ
الهــداف بأفضــل تكلفــة
ي
اقتصاديــة ممكنــه.

تعتــر الموازنــات
أهميــة الموازنــات التخطيطيــة:
ب
التخطيطيــة أداة عينيــة وماليــة ونقديــة تفصيليــة
تغطــي كل نواحــي النشــاط ف ي� الوحــدة االقتصاديــة
ت
لفــرة محــدد مقبلــة بهــدف تحقيــق أهــداف
التخطيــط والتنســيق والرقابــة عــى أنشــطتها،
كمــا تعــد الموزنــات التخطيطيــة بمثابــة أداة
تســتخدم ف� التعبــر عــن أ
الهــداف والسياســات
ي
ي
ف
ت
الدارة العليــا ي� وضعهــا ســواء
الــى ســاهمت إ
ي
أ
للوحــدة االقتصاديــة ككل أو لــ�إ دارات والقســام
فيهــا كل عــى حــده .وتعتـ بـر الموازنــة التخطيطيــة
وســيلة هامــة ف� لالتصــال بـ ي ن
الداريــة
ـ� مســتويات إ
ي
المتعــددة فبواســطتها يمكــن توصيــل أهــداف
وخطــط الدارة العليــا إىل المســتويات أ
القــل ف ي�
إ
الخارطــة التنفيذيــة والوحــدة االقتصاديــة حيــث
تقــوم الدارات التنفيذيــة تب�جمــة أ
الهــداف
إ
والسياســات ف ي� صــورة موازنــات فرعيــة وذلــك
لقدرتهــا عــى إعــداد هــذه الموازنــات نظــرا
ين
وتبــ� الموازنــة
الفعــ� .
ألنهــا تقــوم بالتنفيــذ
ي
اليــرادات المنتظــرة عــن
التخطيطيــة أهــداف إ
طريــق موازنــة المبيعــات وحــدود المرصوفــات
المتوقعــة عــن طريــق موازنــات االســتخدامات
ف
ـا� الدخــل أو الفائــض المرغــوب
ويمثــل الفــرق صـ ي
ف
بالضافــة إىل ذلــك فــإن الموازنــة تعـ بـر
ي� تحقيقــه إ
عــن خطــط متعلقــة بنواحــي تفصيليــة متعــددة
والضافــات
مثــل مســتويات المخــزون الســلعي إ
الرأســمالية واالحتياجــات النقديــة ومصــادر
ت
المشــريات
النتــاج وخطــط
التمويــل وخطــط إ
واالحتياجــات مــن أ
اليــدي العاملــة.
وظائــف الموازنــات التخطيطيــة :يمكــن تلخيــص
الوظائــف الرئيســية للموازنــات التخطيطيــة ف ي�
أ
ال ت ي� .1 :وظيفــة التخطيــط  .2وظيفــة التنســيق
 .3وظيفــة االتصــال  .4وظيفــة الرقابــة .5
وظيفــة التحـفيـــز  .6وظيفــة تقييــم أ
الداء.
أنــواع الموازنــات التخطيطيــة :تنقســم الموازنــات
ـال
التخطيطيــة مــن زوايــا مختلفــة عــى النحــو التـ ي

أوال ً :عىل أســاس ت
الف�ة الزمنية:

الموازنــة قصــرة أ
الجــل :وتغطــي تقديراتهــا فـ تـرة
ي
ماليــة واحــدة وغالبــاً ســنة كاملــة تل�ســم برامــج
العمــل خــال هــذه ت
الفــرة مــع تحقيــق الرقابــة
ت
الفــرة وتجــزا هــذه الموازنــة إىل
خــال هــذه
موازنــات ربــع ســنوية أو شــهرية أو أســبوعية.
الموازنــة متوســطة أ
الجــل :وتغطــي تقديراتهــا
أكـ ثـر مــن فـ تـرة ماليــة واحــدة وقــد تصــل إىل أربــع
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ســنوات ومــن محتوياتهــا الطــار العــام أ
والرقــام
إ
الجماليــة للموازنــات قصــرة أ
الجــل أ
والرقــام
إ
ي
الخاصــة طويلــة أ
الجــل.
الموازنــة طويلــة أ
الجــل :ومدتهــا تزيــد عــن ســنة
ماليــة ت
ن
بــ� (10-5ســنوات) وهدفهــا
وتــراوح مــا ي
بــ�ن
تخطيطــي وليــس
رقــا� وذلــك للتنســيق ي
بي
أ
والمكانــات ف ي� المســتقبل ويمكــن تقســيم
الهــداف إ
هــذا النــوع مــن الموازنــات إىل موازنــات ســنوية
بحيــث تصبــح الموازنــة قصــرة أ
الجــل جــزء مــن
ي
الموازنــة طويلــة أ
الجــل.
ت
ـى تغطــي
الموازنــة المســتمرة :وهــي الموازنــات الـ ي
فـ تـرة أو فـ تـرات مــن الزمــن بصفــة مســتمرة وتحــدد
تقديراتهــا بشــكل مســتمر ممــا يســتدعي االســتمرار
ف ي� العمليــات التخطيــط للمســتقبل وتعديــل
ت
ـى
التقدي ـرات الخاصــة بــه عــى ضــوء الخـ بـرات الـ ي
يتــم اكتســابها أوال ً بــأول فـ ت ز
ـرداد فعاليــة الموازنــة
كأداة للتخطيــط وكوســيلة للرقابــة.

ثانياً :عىل أســاس طبيعة النشاط.
يتــم وضــع الموازنــة التقديريــة بحســب أنــواع
أ
ش
المــروع والمشــاريع االســتثمارية
النشــطة ف ي�
النتــاج وأخــرى
فهنــاك موازنــات لعمليــات إ
النتاجيــة تتنــاول
لالســتثمار واالســتهالك .فالموازنــة إ
نشــاط المـ شـروع ف ي� إنتــاج الســلع والخدمــات خــال
ت
فــرة زمنيــة معينــة أمــا الموازنــة االســتهالكية

االســتهالك للخدمــات والســلع
فتتنــاول النشــاط
ي
المنتجــة خــال ت
فــرة معينــة وهنــاك موازنــة
اســتثمارية تتنــاول الخطــة النقديــة لمــا يجــب
إضافتــه إىل أ
الصــول االســتثمارية ف ي� الوحــدة
االقتصاديــة خــال ت
فــرة زمنيــة معينــة.
موازنــة النشــاط الجــاري :تتنــاول موازنــات
أ
المــروع مــن مبيعــات ش
ش
وم�وعــات
العمــال ف ي�
وإنتــاج ومخــزون ســلعي مصاريــف ونقديــة
وقوائــم المــوارد واالســتخدامات الماليــة الجاريــة.
الموازنــة الرأســمالية :ترســم سياســة الوحــدة
القصــر والطويــل مــع
االســتثمارية ف ي� المــدى
ي
وضــع برنامــج االســتثمار وتخطيطــه وكيفيــة
تمويلــه والرقابــة عــى تنفيــذه طبقــاً للخطــة
الموضوعــة فتشــمل برنامــج االســتثمار ف� أ
الصــول
ي
المختلفــة وموازنــة المــوارد واســتخدامات
الرأســمالية والموازنــة النقديــة الخاصــة بتنفيــذ
برنامــج االســتثمار.
منقول بترصف

شهدت نموًا بمعدل  23%على أساس سنوي

 196.7مليار ريال ودائع غير المقيمين بالبنوك

الدوحــة – أوقيــة  :كشــفت بيانــات صــادرة عــن مــرف قطــر المركــزي ارتفــاع ودائــع غـ يـر المقيمـ ي ن
ـ� ف ي� البنــوك
ض
ـا� بنســبة  23%عــى أســاس ســنوي>
التجاريــة العاملــة بقطــر خــال أغســطس المـ ي
ين
المقيمــ� ف ي� البنــوك
غــر
وســجلت ودائــع ي
ض
المــا�  196.73مليــار
التجاريــة بالشــهر
ي
ف
ريــال  ،مقابــل  160مليــار ريــال ي� الشــهر
ض
المــا�  .وعــى أســاس
ذاتــه مــن العــام
ي
ن
المقيمــ� هامشــياً
غــر
ي
شــهري ،زادت ودائــع ي
بنســبة  ، 0.1%علمــاً بأنهــا كانــت تبلــغ
 196.59مليــار ريــال ف ي� يوليــو الســابق.

إجمــال
وأشــارت بيانــات المركــزي إىل نمــو
ي
الودائــع بالبنــوك التجاريــة خــال الشــهر
ض
ـا�  0.48%إىل  811.19مليــار ريــال،
المـ ي
ف
مقابــل  807.34مليــار ريــال ي� أغســطس
 .2018وشــهرياً ،انخفــض مجمــل الودائــع
بالبنــوك التجاريــة  0.35%عــن مســتواها ف ي�
يوليــو الســابق عنــد  814.01مليــار ريــال.
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وســجلت ودائــع القطــاع الخــاص ف ي� البنــوك
التجاريــة القطريــة  511.67مليــار ريــال
ض
المــا�  ،وذلــك بارتفــاع
ف ي� نهايــة أغســطس
ي
 6.51%عــن مســتواها بنفــس الشــهر مــن
العــام الســابق البالــغ  480.40مليــار
ريــال ،رغــم انخفاضهــا شــهرياً بـــ . 0.33%
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وطبقــاً للمركــزي ،بلغــت قيمــة ودائــع
غــر المرصفيــة 30.24
المؤسســات الماليــة ي
مليــار ريــال ،بنمــو  21.1%عــن مســتواها
ف ي� أغســطس  2018عنــد  24.96مليــار
ريــال ،مــع تراجعهــا شــهرياً بـــ . 10.45%
وتراجعــت ودائــع القطــاع العــام ف ي� البنــوك
القطريــة بنســبة  10.8%عنــد 269.3
مليــار ريــال ف ي� أغســطس الســابق ،مقابــل
 302مليــار ريــال بــذات الشــهر مــن العــام
ض
المــا�  ،رغــم ارتفاعهــا  0.9%شــهرياً.
ي
ت
وكانــت ي ز
الــى
الم�انيــة المجمعــة للبنــوك ي
أصدرهــا مــرف قطــر المركــزي قــد كشــفت
أن موجــودات البنــوك (ومطلوباتهــا) قــد
ارتفعــت مــع نهايــة أغســطس بنحــو 8.9
مليــار ريـــال لتصــل إىل مســتوى 1457.5
مليــار مقارنــة بـــ  1448.6مليــار مــع نهايــة
ض
المــا�  ،وكانــت أعــى مــن
شــهر يوليــو
ي
ف
مســتواها قبــل ســنة ي� أغســطس 2018
بنحــو  74.5مليــار ريــال وبنســبة .5.4%
وارتفعــت ودائــع الحكومــة والقطــاع العــام
ف ي� شــهر أغســطس بنحــو نصــف مليــار إىل
 252.4مليــار ريــال .وقــد توزعــت هــذه
الودائــع ي ن
بــ�  76.2مليــار للحكومــة،
و 151.8مليــار للمؤسســات الحكوميــة،

و 24.3مليــار للمؤسســات شــبه الحكوميــة
ت
الــى تســاوي حصــة الحكومــة فيهــا  50%أو
ي
ث
أكــر ،وتقــل عــن .100%
ومــن جهــة أخــرى انخفضــت جملــة قــروض
الحكومــة والقطــاع العــام مــن البنــوك
المحليــة بنحــو  2.9مليــار ريــال لتقتــر
عــى  287.6مليــار ريـــال وضمنــت 122.3
مليــار ريــال للحكومــة بانخفــاض مقــداره
 3.6مليــار عــن يوليــو ،و 150.9مليــار
ريــال للمؤسســات الحكوميــة بارتفــاع مقــداره
 0.9مليــار ،و 14.4مليــار للمؤسســات شــبه
الحكوميــة بانخفــاض  0.2مليــار.
وأشــارت ي ز
م�انيــة مــرف قطــر المركــزي إىل
أ
ارتفــاع رصيــد الســندات والذونــات الحكوميــة
بنحــو  33.4مليــار إىل مســتوى 156.9
مليــار .وبالمحصلــة ارتفــع مجمــل ائتمــان
المحــ� (حكومــي ومؤسســات
القطــاع العــام
ي
حكوميــة وشــبه حكوميــة) ،إضافــة إىل أذونــات
وســندات وصكــوك ،بنحــو  30.5مليــار ريــال
إىل مســتوى  444.5مليــار ريــال.
وانخفضــت جملــة ودائــع القطــاع الخــاص
المحليــة لــدى البنــوك مــع نهايــة شــهر
أغســطس بنحــو  3.2مليــار ريـــال عــن نهايــة
يوليــو إىل مســتوى  351.2مليــار ريــال.
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“

ارتفاع رصيد
السندات
واألذونات
الحكومية إلى
 156.9مليار ريال
وارتفعــت جملــة القــروض والتســهيالت
االئتمانيــة المحليــة المقدمــة مــن البنــوك
المحــ� بنحــو  13مليــارا
للقطــاع الخــاص
ي
لتصــل إىل مســتوى  613.2مليــار ريــال؛
منهــا 154.8 :مليــار لقطــاع العقــارات
(بارتفــاع  0.9مليــار ريــال) و 132.9مليــار
للقــروض االســتهالكية أ
للفــراد (بارتفــاع 1.2
مليــار) ،و 145.4مليــار للخدمــات (بارتفــاع
 14.2مليــار) ،و 120.8مليــار ريــال
للتجــارة (بانخفــاض  3.5مليــار) ،و16.3
مليــار لقطــاع الصناعــة بانخفــاض  0.1مليــار
ريــال .إىل جانــب ذلــك كانــت هنالــك قــروض
وتســهيالت بقيمــة  12.2مليــار للقطــاع
ف
المــر� بانخفــاض  0.1مليــار
غــر
المــال ي
ي
ي
ريــال عــن شــهر يوليــو.

مجـلـس معـاييـر المحـاسبـة الــــدوليـة IASB
يقترح تعديالت على حساب الضرائب المؤجلـة
ت
الــدول
المق�حــة عــى المعيــار
معايــر المحاســبة الدوليــة عــن التعديــات
الدوحــة ـ أوقيــة :أعلــن مجلــس
ي
ي
ض
للتقاريــر الماليــة  «12ض�ائــب الدخــل« بشــأن �يبــة الدخــل وذلــك لتلقــي التعليقــات العامــة ،حيــث توضــح
اليجــار ت ز
التعديــات كيفيــة احتســاب ش
وال�امــات وقــف التشــغيل.
الــركات لل�ض ائــب المؤجلــة عــى عقــود إ
الــدول «12
ويحــدد معيــار المحاســبة
ي
ض�ائــب الدخــل« كيــف تحســب ش
ال�كــة
ض�يبــة الدخــل ،بمــا ف ي� ذلــك ال�ض يبــة
ت
الــى تمثــل مبالــغ ال�ض يبــة
المؤجلــة ،وهــي ي
لالســرداد �ف
ت
المســتحقة الدفــع أو القابلــة
ي
ا لمســتقبل .
ف
و� ظــروف محــددة ُتعفــى ش
الــركات مــن
ي
ت
ت
االعــراف
االعــراف بال�ض ائــب المؤجلــة عنــد
أ
أ
ت
ز
بالصــول واالل�امــات للمــرة الوىل.

وقــد أثُـ يـرت بعــض الشــكوك ف ي� الســوق بشــأن
اليجــار
العفــاء يــري عــى عقــود إ
مــا إذا كان إ
تز
وال�امــات وقــف التشــغيل .ومــن أجــل تعزيــز
ف
االتســاق ي� تطبيــق المعيــار ،اقـ تـرح المجلــس
ضيقــة النطــاق .ووفقــاً للتعديــات
تعديــات ّ
ت
العفــاء الــوارد ف ي�
المق�حــة لــن يــري إ
اليجــار ت ز
وال�امــات وقــف
المعيــار عــى عقــود إ
ت
ت
الــى تعــرف
التشــغيل ،ـ وهــي المعامــات ي
ال�كــة فيهــا بأصــل والـ ت ز
ش
ـرام عــى حــد ســواء.
ت
ت
وســتؤدي التعديــات المق�حــة إىل اعــراف
ش
الــركات بال�ض ائــب المؤجلــة عــى هــذه
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المعامــات.
وســيظل ش
مــروع العــرض بشــأن ال�ض ائــب
أ
ت
ز
المؤجلــة المتعلقــة بالصــول واالل�امــات
الناشــئة عــن المعاملــة الواحــدة مطروحــا
للتعليقــات ت
نوفمــر . 2019
حــى 14
ب
وقــد لخــص عضــو مجلــس معايـ يـر المحاســبة
الدوليــة  )) IASBجــاري كابوريــك التعديــات
ت
المق�حــة وأســبابها ف ي� وثيقــة موجــزة بعنــوان:
أ
«ال�ض يبــة المؤجلــة المتعلقــة بالصــول
تز
واالل�امــات الناشــئة عــن المعاملــة الواحــدة.
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استوفى الموافقات التنظيمية من هيئة النقد المحلية

 QNBيفتتح اول فروعه في هونغ كونغ

ن
الوطــى
الدوحــة  -أوقيــة  :حصلــت مجموعــة بنــك قطــر
ي
 ،QNBعــى جميــع الموافقــات التنظيميــة الالزمــة مــن هيئــة
النقــد ف ي� هونــغ كونــغ الفتتــاح أول فــرع لهــا ف ي� هونــغ كونــغ،
ت
تعتــر أحــد أهــم المراكــز الماليــة ف ي� العالــم.
الــى
ب
ي
ن
ـى  ،ف ي� بيــان
وأوضحــت مجموعــة بنــك قطــر الوطـ ي
أنهــا ســتقدم مــن خــال هــذا الفــرع مجموعــة
متكاملــة مــن المنتجــات والخدمــات المرصفيــة،
خ�تهــا الطويلــة ف ي� مجــاالت
إىل جانــب تقديــم ب
إدارة الـ ثـروات ،والمحافــظ االســتثمارية ،وتمويــل
توفــر حلــول مرصفيــة
المشــاريع ،إضافــة إىل
ي
ذكيــة ومجموعــة منتجــات وخدمــات مبتكــرة.
و أكــد الســيد عبــدهللا مبــارك آل خليفــة الرئيــس
ن
ـى
التنفيــذي بالوكالــة لمجموعــة بنــك قطــر الوطـ ي
 ،QNBأن الحصــول عــى الموافقــة عــى افتتــاح
فــرع للمجموعــة ف ي� هونــغ كونــغ هــو خطــوة
ت
ت
ـى
مهمــة ضمــن اســراتيجية التوســع الدوليــة الـ ي

“

جذب تدفقات
استثمارية بسوق
واعدة

“

تنتهجهــا المجموعــة للحفــاظ عــى ريادتهــا ف ي�
منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وأفريقيــا وجنــوب ش�ق
آســيا.
ولفــت إىل أنــه مــن المتوقــع أن يســتمر النمــو
ين
والصــ� بشــكل عــام،
ف ي� كل مــن هونــغ كونــغ
مدفو ًعــا بالفــرص التجاريــة واالســتثمارات
ش
الكبــرة عــى البنيــة
النفــاق
المبــا�ة وفــرص إ
ي
التحتيــة ،مشــددا عــى أن فــرع هونــغ كونــغ
ن
الوطــى
ســيوفر فرصــة لمجموعــة بنــك قطــر
ي
 QNBلجــذب االســتثمارات والتدفقــات التجاريــة
ف ي� هــذه الســوق الواعــدة.
كبــر مــن تجــارة هونــغ كونــغ
ويتدفــق حجــم ي
ت
ـى تتواجــد فيهــا مجموعــة بنــك
عـ بـر البلــدان الـ ي
ن
الوطــى  ،QNBكمــا تعــد هونــغ كونــغ
قطــر
ي
بوابــة لعمــاء المجموعــة إىل بــر الصـ ي ن
ـ�
ـ
الرئي
ـ�
ي
وآســيا ،وعــاوة عــى ذلــك ،يمكــن لهــذه الخطــوة
المهمــة المســاهمة ف ي� دفــع عجلــة االســتثمارات
الــرق أ
الصينيــة ف ي� ش
الوســط وأفريقيــا.
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ال خليفة  :نسعى
للحفاظ على
ريادتنا بالمنطقة
يز
المتمــر وتوســعه
واســتناداً إىل أداء البنــك
الخارجــي ،حافظــت العالمــة التجاريــة
للمجموعــة عــى أعــى تقييــم ف ي� منطقــة الـ شـرق
أ
الوســط وأفريقيــا وفقــا لمجلــة برانــد فاينانــس،
ن
ائتمــا� مرتفــع
كمــا حافــظ  QNBعــى تصنيــف
ي
يعتــر ضمــن أ
العــى ف ي� المنطقــة طبقــا لعــدد
ب
مــن وكاالت التصنيــف العالميــة الرائــدة مثــل
ســتاندرد آنــد بــورز ( )Aوموديــز ( )Aa3وفيتــش
( )+Aوكابيتــال انتليجنــس ()-AA
ن
الوطــى QNB
وتتواجــد مجموعــة بنــك قطــر
ي
ف� ث
أكــر مــن  31بلــداً وثــاث قــارات حــول
ي
العالــم ،حيــث تقــدم أحــدث الخدمــات
المرصفيــة لعمالئهــا ،ويعمــل ف ي� المجموعــة
مــا يزيــد عــن  30ألــف موظــف ف� ث
أكــر مــن
ي
بالضافــة إىل
 1,100فــرع ومكتــب
تمثيــ�  ،إ
ي
آ
شــبكة واســعة مــن أجهــزة الــراف ال يل تزيــد
عــن  4,400جهــاز.

فريق األعمال لدى مجموعة البنك الدولي:

قطر ضمن أفضل  20دولة في تطوير
بيئة االعمال
الدوحــة ـ أوقيــة :أعلــن فريــق أ
ـدول ،حلــول دولــة قطــر ضمــن قائمــة
العمــال لــدى مجموعــة البنــك الـ
ي
ع�يــن دولــة ،قامــت بإصالحــات تتعلــق ببيئــة ســهولة أنشــطة ممارســة أ
أفضــل ش
العمــال لســنة .2020
وأشــار التقريــر الخــاص لفريــق أ
العمــال،
الــدول عــى
الــذي شن�تــه مجموعــة البنــك
ي
موقعهــا إ ت ن
و�  ،إىل أن الــدول ش
الع�يــن
اللكــر ي
أ
الفضــل ،تــم اختيارهــا مــن أصــل مئــة
ين
وتســع� دولــة.
وقالــت لجنــة ســهولة ممارســة االعمــال،
ش
مــؤ�ات البنــك
ف ي� بيــان صــدر مؤخــراً ،إن
الــدول لســهولة ممارســة أنشــطة االعمــال،
ي
تقــوم عــى عـ شـرة مـ ش
ـؤ�ات رئيســية هــي :بــدء
النشــاط التجــاري ،الحصــول عــى الكهربــاء،
تســجيل الملكيــة ،الحصــول عــى االئتمــان،
حمايــة حقــوق المســتثمرين أ
القليــة ،التجــارة
عــر الحــدود ،موافقــات تراخيــص البنــاء،
ب
ش
ال�ض ائــب ،فــرض عقــود ال�اكــة ،مواجهــة
المــال .
إشــكاليات التعــر
ي
ت
معــال رئيــس
الــى وجــه
ي
وأشــارت اللجنــة ،ي
مجلــس الــوزراء بتشــكيلها برئاســة مكتــب
معــال رئيــس مجلــس الــوزراء وعضويــة
ي
ين
ممثلــ� عــن عــدد مــن الهيئــات والــوزارات
ـؤ�ات ســهولة ممارســة أ
المعنيــة بمـ ش
العمــال،
ين
تحســ� أداء بيئــة
إىل قيامهــا بدراســة كيفيــة

العمــل ،وأنــه بنــاء عــى ذلــك قامــت الهيئــات
الرســمية المختلفــة بإدخــال عــدد مــن
ين
تحســ�
والصالحــات تهــدف إىل
التحســينات إ
الجــراءات والعمليــات
كفــاءة أداء عــدد مــن إ
الصالحــات إىل
الرســمية ،حيــث أدت هــذه إ
تقــدم دولــة قطــر ف ي� ثالثــة ش
مــؤ�ات رئيســية
وهــي الحصــول عــى الكهربــاء وتســجيل
الملكيــة والحصــول عــى االئتمــان.

تطويــر بيئة أ
العمال
وأوضحــت اللجنــة أنهــا تقــوم ف ي� الوقــت
ـال باســتكمال أعمالهــا الهادفــة إىل تطويــر
الحـ ي
بيئــة العمــل وتحســينها بدراســة المنــاخ
االســتثماري ف ي� قطــر ممــا سيســهل عــى
ش
والــركات المحليــة
القطــاع الخــاص والتجــار
والمســتثمرين إجــراء معامالتهــم الماليــة
والتجاريــة وتســهيل تأســيس الـ شـركات المحليــة
ال�اكــة ي ن
وعمليــة ش
بــ� المســتثمر القطــري
ش
والــركات العالميــة ممــا يدعــم االقتصــاد
ف
إيجــا� ي� رفــع
تأثــر
القطــري وســيكون لــه ي
بي
التصنيــف العالمــي للدولــة ،مبينــة أن هــذا
بــدوره يــؤدي الســتقطاب ش
الــركات العالميــة
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ورؤوس أ
المــوال االجنبيــة.
ولفتــت إىل قيــام وزارة الماليــة ف ي� شــهر
ض
المــا� بتوقيــع اتفاقيــة مــع البنــك
يونيــو
ي
الــدول تنــص عــى إجــراء دراســة عــى
ي
المنــاخ االســتثماري ف ي� دولــة قطــر وتقييــم
والنظمــة الـ تـى تحكــم بيئــة أ
القواعــد أ
العمــال
ي
التجاريــة.
وقــد عقــب الســيد خميــس أحمــد المهنــدي
رئيــس لجنــة ســهولة ممارســة أ
العمــال ،عــى
هــذا الموضــوع بقولــه  :إن وســائل التطويــر
ف
ت
والصالحــات
ـى اســتحدثت ي� بيئــة العمــل إ
الـ ي
ت
الــى صــدرت تمــت بالجهــود المتضافــرة
ي
للجهــات والهيئــات الحكوميــة المعنيــة
ت
والــى كانــت مــن ضمــن اللجنــة ،وهــذه هــي
ي
أ
أ
كــر
المرحلــة الوىل فقــط  ،والتحــدي ال ب
ف
ت
ـى ســيتم فيهــا
ســيكون ي� المرحلــة القادمــة الـ ي
أ
ت
ين
ال� ي ز
القوانــ� والقواعــد والنظمــة
كــر عــى
لضمــان ســهولة بيئــة االعمــال .وســيتم ذلــك
عــى مســتوى عــال مــن التنســيق مــع البنــك
الــدول .
ي
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رئيس ديوان المحاسبة يجتمع مع نظيره الليبي
موســكو ـ قنــا  :اجتمــع ســعادة الشــيخ بنــدر بــن محمــد بــن ســعود
ن
ـا� رئيــس ديــوان المحاســبة ،مــع الســيد خالــد أحمــد شكشــك
آل ثـ ي
ـى  ،وذلــك عــى هامــش أعمــال المؤتمــر
رئيــس ديــوان المحاســبة الليـ ب ي
أ
ش
والع�يــن للمنظمــة الدوليــة للجهــزة العليــا للرقابــة
الثالــث
الماليــة العامــة والمحاســبة (إنكوســاي) والمنعقــد حاليــا بالعاصمــة
الروســية موســكو .

جــرى خــال االجتمــاع اســتعراض العالقــات الثنائيــة وســبل تعزيــز
الرقــا� .
التعــاون ف ي� مجــال العمــل
بي
ش
وأســتضافت موســكو أعمــال المؤتمــر الثالــث
والع�يــن للمنظمــة
الدوليــة أ
للجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة خــال
ض
المــا� .
ســبتم�
ب
ي

قطر تشارك في
اجتماع وكالء
دواوين المحاسبة
الخليجي
وفــد مــن ديــوان
مســقط  -أوقيــة :شــارك
ٌ
أ
ش
المحاســبة ف ي� االجتمــاع الع�يــن لصحــاب
الســعادة وكالء دواويــن المراقبــة والمحاســبة
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة ،الــذي ُعقــد مؤخــراً بالعاصمــة
العمانيــة مســقط.
ُ

تــرأس الوفــد ســعادة الســيد عبدالعزيــز
محمــد العمــادي ،نائــب رئيــس ديــوان
ا لمحا ســبة .
وناقــش االجتمــاع العديــد مــن المواضيــع
المدرجــة عــى جــدول أ
العمــال ،منهــا تقريــر
متابعــة القــرارات الصــادرة عــن االجتمــاع
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التاســع ش
بالضافــة إىل مناقشــة إعــداد
عــر ،إ
ومعايــر محــددة لتنفيــذ
إطــار عمــل
ي
ورش عمــل وبرامــج للتعريــف بقــرارات
الم ت
الخطــة
شــرك ،ومتابعــة تنفيــذ ُ
العمــل ُ
ال ت
ســراتيجية للتدريــب للســنوات -2016
إ
.2 0 2 0

االقــتــصــاد يــواصــل
نموه رغـــم الـحصـــار..
التخطيـط واالحصـــاء:
» » 109مليارات ريال الفائض التجاري
في قطر خالل  8اشهر
» »زيادة في الصادرات وانخفاض في
الواردات
» » 12.1مليار ريال الفائض التجاري
للدولة في أغسطس
» » 21.2مليار ريال قيمة الصادرات
و 9.1مليار للواردات
الدوحــة ـ أوقيــة :حقــق ي ز
المــ�ان التجــاري لدولــة قطــر فائضــاً مقــداره  109مليــار ريــال خــال الثمانيــة اشــهر االوىل
مــن  ،2019وهــو مــا يؤكــد قــوة ومتانــة االقتصــاد القطــري وعــدم تأثــره بالحصــار ،حيــث واصــل اقتصادنــا تســجيل
معــدالت نمــو متســارعة ليتصــدر معــدالت النمــو ف ي� المنطقــة بشــهادة المؤسســات ووكاالت التصنيــف الدوليــة ،حيــث
ف
المــر� ف ي�
أكــدت وكالــة موديــز للتصنيفــات االئتمانيــة ف ي� تقريــر حديــث لهــا النظــرة المســتقبلية المســتقرة للنظــام
ي
النفــاق عــى ش
م�وعــات البنيــة التحتيــة الــذي يزيــد النمــو االقتصــادي للبــاد.
قطــر ،بدعــم إ
وبحســب بيانــات جهــاز التخطيــط
الجماليــة
والحصــاء فقــد بلغــت القيمــة إ
إ
للصــادرات مــن بدايــة العــام اىل 180.3
مليــار ريــال واســتحوذت الصــادرات مــن
ن
المعــد� وزيــوت التشــحيم عــى
الوقــود
ي
إجمــال الصــادرات.
مــن
نحــو85%
ي
إجمــال الــواردات ف ي� الثمانيــة
وتراجــع
ي
أشــهر أ
الوىل مــن  2019بنســبة  ٪5إىل

 71.3مليــار ريــال ،مقارنــة ب  75مليــار

ض
ت
ـا� ،
ريــال بنفــس الفــرة مــن العــام المـ ي
وبلــغ حجــم الــواردات مــن الســيارات
المخصصــة لنقــل االفــراد نحــو 2.5
مليــار ريــال.

أغسطس

وعــززت قطــر بعــد الحصــار مــن عالقاتهــا
االسـ تـراتيجية مــع الــدول الكـ بـرى والصديقة
فضـا ً عــن تعزيــز اقتصادهــا وزيــادة نســبة
ت
ـذا�  ،واســتطاعت أن ترفــع مــن
االكتفــاء الـ ي
حجــم صادراتهــا نحــو الخــارج بشــكل

حقــق ي ز
المــران التجــاري الســلعي لدولــة
ض
المــا�
قطــر خــال شــهر أغســطس
ي
فائضــاً مقــداره  12.1مليــار ريــال،
مســجال ً بذلــك انخفاض ـاً قــدره  5.4مليــار
ريــال أي مــا نســبته  30.8%مقارنــة
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قــوي ،كمــا زات وجهــات الصــادرات
القطريــة إىل معظــم دول العالــم.
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مقارنــة بشــهر أغســطس عــام ،2018
و انخفضــت بنســبة  0.4%مقارنــة بشــهر
يوليــو عــام .2019

الصادرات
وبالمقارنــة مــع شــهر أغســطس عــام
 ،2018انخفضــت قيمــة صــادرات
«غــازات النفــط والهيدروكربونــات الغازيــة
أ
الخــرى» لتصــل إىل نحــو 13.1مليــار
ريــال وبنســبة  ،22.3%وانخفضــت قيمــة
«زيــوت نفــط وزيــوت مــواد معدنيــة قاريــة
خــام» لتصــل إىل مــا يقــارب  3.4مليــار
ريــال وبنســبة  ،20.7%كمــا انخفضــت
قيمــة صــادرات «زيــوت نفــط وزيــوت تــم
الحصــول عليهــا مــن مــواد معدنيــة قاريــة
غــر خــام» لتصــل إىل نحــو 1.5مليــار
ي
ريــال وبنســبة .7.0%

بالشــهر المماثــل مــن العــام الســابق
 ،2018وانخفاضــاً مقــداره  1.1مليــار
ريــال تقريب ـاً أي مــا نســبته  8.3%مقارنــةً
مــع شــهر يوليــو عــام  ،2019وأوضــح
تقريــر صــادر عــن جهــاز التخطيــط
إجمــال الصــادرات
والحصــاء ان قيمــة
إ
ي
ت
«الــى تشــمل الصــادرات ذات
القطريــة
ي
ـ� وإعــادة التصديــر» بلغــت
ـ
المح
المنشــأ
ي
 21.2مليــار ريــال تقريبــاً أي بانخفــاض
نســبته  19.7%مقارنــة بشــهر أغســطس
عــام  ،2018و بانخفــاض نســبته 5.1%
مقارنــة بشــهر يوليــو عــام .2019
وأشــار التقريــر إىل أن قيمــة الــواردات
الســلعية ارتفعــت خــال شــهر أغســطس
عــام  ،2019لتصــل إىل نحــو 9.1
مليــار ريــال بارتفــاع نســبته 2.3%

وعــى صعيــد الصــادرات حســب دول
المقصــد الرئيســية فقــد احتلــت كوريــا
الجنوبيــة صــدارة دول المقصــد بالنســبة
لصــادرات دولــة قطــر خــال شــهر
أغســطس عــام  2019بقيمــة 3.9
مليــار ريــال تقريب ـاً أي مــا نســبته 18.5%
إجمــال قيمــة الصــادرات  ،تليهــا
مــن
ي
اليابــان بقيمــة  3.8مليــار ريــال تقريبــاً
إجمــال قيمــة
أي مــا نســبته  17.8%مــن
ي
ين
الصــ� بقيمــة 2.7
الصــادرات ،ثــم
مليــار ريــال تقريبــاً وبنســبة .12.5%

الواردات
واشــار التقريــر اىل ان مجموعــة» أجــزاء
الطائــرات العاديــة والطائــرات العموديــة
جــاءت عــى رأس قائمــة الــواردات الســلعية
حيــث بلغــت قيمتهــا  0.4مليــار ريــال
تقريبــاً وبارتفــاع نســبته  42.3%مقارنــة
مــع شــهر أغســطس عــام  ،2018تليهــا
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وغ�هــا مــن العربــات الســيارة
ســيارات ي
المصممــة أساســا لنقــل أ
الشــخاص
بنحــو  0.3مليــار ريــال وبارتفــاع نســبته
 ،22.3%تليهــا مجموعــة أجهــزة كهربائيــة
الــرق (تلغــراف)
للهاتــف (تليفــون) أو ب
أ
ين
الســلكي� بمــا ف ي� ذلــك الجهــزة الناقلــة
للشــبكة ،وأجزاؤهــا بنحــو  0.2مليــار
ريــال وبارتفــاع نســبته. 18.0%
وعــى صعيــد الــواردات حســب دول
المنشــأ الرئيســية فقــد احتلــت الواليــات
المتحــدة أ
المريكيــة صــدارة دول المنشــأ
بالنســبة لــواردات دولــة قطــر خــال شــهر
أغســطس عــام  2019بقيمــة  2.5مليــار
ـال
ريــال تقريبـاً وبنســبة  27.6%مــن إجمـ ي
الصــ�ن
قيمــة الــواردات الســلعية ،ثــم
ي
بقيمــة  1.0مليــار ريــال أي مــا نســبته
 ،11.2%تليهــا المملكــة المتحــدة بقيمــة
 0.9مليــار ريــال أي مــا نســبته .9.7%

ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المنظمـــة
الـدولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـية والـمـحـاســبــــــة
الدوحــة  -أوقيــة  :شــارك ديــوان المحاســبة بوفــد رســمي برئاســة ســعادة الشــيخ بنــدر بــن محمــد بــن
والع�يــن للمنظمــة الدوليــة أ
ن
ش
للجهــزة العليــا للرقابــة
ـا� ،رئيــس الديــوان ،ف ي� المؤتمــر الثالــث
ســعود آل ثـ ي
الماليــة العامــة والمحاســبة (إنكوســاي) والــذي انطلــق بمدينــة موســكو بجمهوريــة روســيا االتحاديــة
ض
ـا�.
الــذى اســتمر حـ تـى  28سـ ب
ـبتم� المـ ي
ويعــد المؤتمــر الــذي ينعقــد كل ثــاث
ّ
ســنوات أكـ بـر اجتمــاع عــى الصعيــد المهـ ن
ـى
ي
أ
للجهــزة العليــا للرقابــة حــول العالــم
ويحــره ممثلــون عــن أ
ض
المــم المتحــدة
الــدول والعديــد مــن المنظمــات
والبنــك
ي
والهيئــات الدوليــة المتخصصــة ف ي� مجــال
الرقابــة والمحاســبة.

وبالضافــة إىل اســتعراض مــا حققتــه
إ
المنظمــة مــن إنجــازات خــال الســنوات
ال�امــج
الثــاث الماضيــة والمصادقــة عــى ب
والمشــاريع المســتقبلية ،سيشــهد المؤتمــر
مناقشــة موضــوع «دور تكنولوجيــا
ف
الدارة العامــة»
المعلومــات ي� تطويــر إ
أ
ف
وموضــوع « دور الجهــزة العليــا ي� تحقيــق

• AWQIA • OCTOBER 2019

الولويــات أ
أ
والهــداف الوطنيــة».

وعقــد وفــد ديــوان المحاســبة عــدد مــن
االجتماعــات واللقــاءات عــى هامــش
المؤتمــر مــع أ
الجهــزة النظـ يـرة والمنظمــات
والقليميــة المشــاركة
الدوليــة إ
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تلتزم برفع معايير الممارسة الدولية للتدقيق

أبوغزاله عضوا في منتدى شركات
المحاسبة العالمية
نيويــورك – أوقيــة :جــدد منتــدى ش�كات المحاســبة العالميــة ( )FOFالــذي أســس مــن قبــل االتحــاد الــدول للمحاسـ ي ن
ـب�
ي
(  ) IFACعضويــة «طــال أبوغزالــه الدوليــة» إحــدى مؤسســات «طــال أبوغزالــه العالميــة» للعــام  2019ف ي� المنتــدى،
محافظــة بذلــك عــى عضويتهــا بالمنتــدى عــى مــدار الســتة عـ شـر ســنة الماضيــة منــذ انضمامهــا ف ي� العــام .2004
وبموجــب عضويتهــا ف ي� المنتــدى ،تســتمر
تز
بااللــرام بمتطلبــات
«أبوغزالــه الدوليــة»
ف
العضويــة كمــا ت ز
تلــرم بالمســاهمة ي� رفــع
معايــر الممارســة الدوليــة للتدقيــق لمنفعــة
ي
مســتخدمي الخدمــات المهنيــة ،والمحافظــة
عــى المعايـ يـر المناســبة لمراقبــة الجــودة وفقــا
للمعايــر الدوليــة لمراقبــة الجــودة الصــادرة
ي
ـدول
ـ
ال
ـد
ـ
والتأكي
ـق
ـ
التدقي
ـر
ـ
معاي
ـس
ـ
مجل
عــن
ي
ي
)بالضافــة إىل المعايـ يـر الوطنيــة ذات
( IAASBإ
الصلــة لمراقبــة الجــودة والســلوك ،كمــا تلـ ت ز
ـرم
بمراجعــة الجــودة الداخليــة المنفــذة دوليــا
ين
القوانــ� المحليــة
بالحــد الــذي تســمح بــه
كمــا تحافــظ عــى وجــود سياســات ومنهجيــات
تتفــق مــع قواعــد الســلوك المهـ نـى للمحاسـ ي ن
ـب�
ي
ومدونــات أ
الخالقيــات الوطنيــة ف� الــدول الـ ت
ـى
ي
ي
تعمــل بهــا.
تعتــر «طــال أبوغزالــه الدوليــة» ش
ال�كــة
و
ب

ش
الــرق
العربيــة الوحيــدة ومــن منطقــة
أ
ت
الــى تمــارس مهنــة التدقيــق عــى
الوســط ي
الــدول وتحافــظ عــى عضويتهــا �ف
المســتوى
ي
ي
ـب�،ن
ـدول للمحاسـ ي
المنتــدى التابــع لالتحــاد الـ ي
ف
أكــر  27ش�كــة
والــذي يضــم ي� عضويتــه ب
مهنيــة عالميــة.
وأكــد الدكتــور طــال أبوغزالــه والــذي كان
ن
عــر� ينتخــب كعضــو ف ي�
أيضــا أول
مهــى ب ي
ي
للمحاســب� �ف
ين
الــدول
االتحــاد
مجلــس
ي
ي
العــام ، 1990 ،الـ ت ز
ـرام «أبوغزالــه الدوليــة»
الراســخ بالجــودة المهنيــة وأخالقيــات المهنــة
ف ي� ممارســتها ف ي� جميــع مكاتبهــا المنتـ شـرة حــول
العالــم.
منتــدى ش
الــركات )) FOFهــو رابطــة مســتقلة
ت
ش
الــى تقــوم
مــن الشــبكات الدوليــة للــركات ي
عــر العالــم .والهــدف
بمراجعــة الحســابات ب
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معايــر متســقة
مــن المنتــدى هــو تعزيــز
ي
وعاليــة الجــودة مــن التقاريــر الماليــة
ومراجعــة الحســابات ف ي� جميــع أنحــاء العالــم.
كمــا إن منتــدى ش
الــركات () FOFواالتحــاد
ين
للمحاســب� () IFACهــي مؤسســات
الــدول
ي
ف
ذات ت
اعــراف متبــادل ي� أنظمتهــا .االتحــاد
الــدول للمحاسـ ي ن
ـب�( ) IFACهــو منظمــة عالميــة
ي
مقرهــا نيويــورك مكرســة لخدمــة المصلحــة
العامــة مــن خــال تعزيــز مهنــة المحاســبة
والتدقيــق والمســاهمة ف ي� تنميــة االقتصاديــات
الدوليــة.

ين
للمحاســب� مــن
الــدول
ويتألــف االتحــاد
ي
ف
و�يــكا � ث
ث
أكــر مــن  175عضــوا ش
أكــر
ي
مــن  130بلــدا ،يمثلــون حــوال  3ماليـ ي ن
ـ�
ي
ن
قانــو� ف ي� العالــم.
محاســب
ي

خالل المؤتمر السنوي العاشر..المنصوري:

البورصة تطبق قواعد عالقات
المستثمرين مطلع أكـتـوبــر
ـ� المنصــوري ،الرئيــس التنفيــذي
الدوحــة ـ أوقيــة :كشــف الســيد راشــد بــن عـ ي
لبورصــة قطــر عــن بــدء تطبيــق قواعــد عالقــات المســتثمرين ت
الــى ســيتم
ي
ـرا إىل أنــه بموجــب تلــك القواعــد
العمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن أكتوبــر الجــاري ،مشـ ي ً
ـ� عــى جميــع الـ شـركات المدرجــة االمتثــال لهــا بمــا يســاهم �ف
اللزاميــة يتعـ ي ن
إ
ي
ف
ترســيخ أفضــل الممارســات ي� الســوق
المــال.
ي
وأكــد المنصــوري ف ي� كلمتــه خــال المؤتمــر
ش
العــا� لعالقــات المســتثمرين
الســنوي
ً
الــذي عقدتــه البورصــة مؤخــرا بفنــدق
ســي� ت
روتانــا ت
ســن� عــى حــرص البورصــة
ي
ش
الــركات المدرجــة عــى
عــى تشــجيع
تطبيــق أفضــل ممارســات عالقــات
موضحــا
المســتثمرين بشــكل مســتمر،
ً
أن البورصــة قامــت عــى مــدى الســنوات
أ
خــرة بتنظيــم العديــد مــن المؤتمــرات
ال ي
ت
ـى تناولــت موضوعــات مهمــة
والمنتديــات الـ ي
ف
تهــم ش
الــركات المدرجــة ي� هــذا المجــال.

شهادة معتمدة
وقــال الرئيــس التنفيــذي لبورصــة قطــر إن
آخــر فعاليــات البورصــة ف ي� هــذا المجــال
التدريــى ش
ال�نامــج
للــركات المدرجــة
كان ب
بي
ين
المشــارك� للحصــول عــى شــهادة
لتأهيــل
معتمــدة دوليــاً ف ي� مجــال إدارة عالقــات
المســتثمرين ،وكذلــك برنامــج بورصــة قطــر
يز
للتمــر ف ي� عالقــات المســتثمرين
الســنوي
ش
الــذي تكــرم مــن خاللــه الــركات المدرجــة
عــى ي ز
تم�هــا ف ي� تطبيــق أفضــل ممارســات
عالقــات المســتثمرين.

ولفــت إىل أنــه باعتبــار أن العالقــات القويــة
ين
بــ� ش
الــركات والمســتثمرين هــي الســمة
أ
الممـ ي ز
ـرة لســواق رأس المــال الناجحــة ،فــإن
تطويــر تطبيقــات عالقــات المســتثمرين،
ين
تحســ� أداء وســمعة ش
ســيؤدي إىل
الــركات
مشــرا إىل
المدرجــة وتعزيــز اســتدامتها،
ًي
أن بورصــة قطــر تســعى إىل دعــم اســتدامة
ش�كاتهــا المدرجــة ف ي� الســنوات والعقــود
القادمــة ،وخاصــة ف� ظــل أ
الوضــاع الحاليــة
ي
الــى تمــر بهــا المنطقــة ت
ت
والــى تحتــاج إىل
ي
ي
مضاعفــة وتضافــر الجهــود مــن الجميــع
للحفــاظ عــى ثقــة المســتثمرين.

“

العمادي :نشجع
الشركات على
اتباع أفضل
الممارسات
العالمية

تطوير النشاط
وأكــد المنصــوري أن بورصــة قطــر تعمــل
ف
ن
تبــى العديــد مــن المبــادرات
جاهــدة ي� ي
الراميــة إىل تطويــر نشــاط عالقــات
المســتثمرين مــن جانــب الـ شـركات المدرجــة
ف
ت
ـأ� اســتمراراً
ي� الســوق ،وهــذه المبــادرات تـ ي
ت
واســراتيجية اعتمدتهــا البورصــة
لخطــط
وبدأتهــا قبــل  10ســنوات.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للبورصــة إن
االجتمــاع بمناســبة المؤتمــر الســنوي
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لعالقــات المســتثمرين بي�هــن عــى إدراك
الواجبــات الملقــاة عــى عاتــق الجميــع
ش
بالــركات الوطنيــة
والمتمثلــة بالنهــوض
وضمــان اســتدامة جاذبيتهــا االســتثمارية
مــن جهــة وتلبيــة تطلعــات المســتثمرين
مــن جهــة أخــرى بهــدف إرســاء بيئــة جاذبــة

34

لالســتثمار ومنفتحــة عــى العالــم.
وأضــاف :إننــا محظوظــون ف ي� قطــر المتالكنــا
أسســا اقتصاديــة متينــة ســواء فيمــا يتعلــق
بالمشــاريع الحكوميــة أو ش
الــركات الخاصــة
ف
اليجابيــة
القطريــة ،ويتضــح ذلــك ي� النتائــج إ
أ
ت
الــى تحققهــا ش
الــركات المدرجــة
والربــاح ي
أ
ف
ف ي� البورصــة ي� ظــل الوضــاع السياســية
الصعبــة والمنــاخ االســتثماري المضطــرب،
وإذا أخذنــا االســتثمار ف ي� البورصــة القطريــة
مــن منحــى تاريخــي ســنجد أنــه أحــد أفضــل
خيــارات االســتثمار وأجداهــا بالنســبة
للمســتثمرين مــن أ
الفــراد والمؤسســات.
عــ� المنصــوري
وشــدد الســيد راشــد بــن ي
الرئيــس التنفيــذي لبورصــة قطــر ،عــى
ش
العــا� لعالقــات
أهميــة المؤتمــر الســنوي
مشــرا إىل أنــه عــى مــدى
المســتثمرين،
يً
ســنوات تنظيمــه تــم رؤيــة مــدى تطــور
ش
الــركات ف ي� عالقــات المســتثمرين وتطويــر

أ
الدوات الخاصــة بهــذا الموضــوع وهــو
نتــاج الجهــد والعمــل الــذي تقــوم بــه
البورصــة.

ين
لتحســ�
جــودة نوعيــة عاليــة المســتوى
الوصــول إىل الســوق ودعــم عمليــة تطويــر
أســواق رأس المــال الناجحــة.

أفضل الممارسات

هــذا ،وشــارك ف ي� المؤتمــر نخبــة مــن
ين
ش
الــركات االســتثمارية
المتحدثــ� مــن
ش
وك�يــات الــركات
والمؤسســات الماليــة ب
المدرجــة ف ي� بورصــة قطــر ،كمــا اشــتمل عــى
ت
ـى تغطــي
عــدد مــن الموضوعــات المهمــة فالـ ي
أفضــل الممارســات العالميــة ي� مجــاالت
عالقــات المســتثمرين وتســلط الضــوء
ال ت
لك�ونيــة
عــى أســاليب تطويــر المواقــع إ
المخصصــة لعالقــات المســتثمرين.

مــن جانبــه ،قــال الســيد عبدالعزيــز
الدراج ف ي� بورصــة
العمــادي مديــر إدارة إ
قطــر ،إن المؤتمــر الســنوي لعالقــات
المســتثمرين وجائــزة بورصــة قطــر لعالقــات
وال�امــج التدريبيــة جميعهــا،
المســتثمرين ب
ف
تعكــس رغبــة بورصــة قطــر ي� تحقيــق
أفضــل الممارســات العالميــة مــن جانــب
ش
وتوفــر بيئــة
الــركات المدرجــة فيهــا
ي
شــفافة لالســتثمار.
وأوضــح أن إصــدار قواعــد تنظيميــة إلزاميــة
لعالقــات المســتثمرين هــو شــهادة عــى
الــركات ن
تز
الــرام البورصــة بتشــجيع ش
لتبــى
ي
أفضــل ممارســات عالقــات مســتثمرين ذات

وتضمنــت أعمــال المؤتمــر الســنوي العـ ش
ـا�
ت
ـى جــرت بحضــور
لعالقــات المســتثمرين ،الـ ي
ش
الــركات المدرجــة والجهــات
ممثــ�
ي
المعنيــة بالســوق ،عــى حلقــات نقاشــية
ين
ش
والمحللــ�
الــركات المدرجــة
بمشــاركة
والمســتثمرين والجهــات التنظيميــة ،وذلــك
بهــدف تشــجيع ش
الــركات المدرجــة عــى
ف
ن
ـى أفضــل الممارســات العالميــة ي� مجــال
تبـ ي
عالقــات المســتثمرين.
ت
ويــأ� تنظيــم هــذا المؤتمــر ليشــكل إطــاراً
ي
ش
تفاعلي ـاً يم ّكــن الــركات المدرجــة والمجتمــع
االســتثماري مــن االطــاع عــى أحــدث
اسـ تـراتيجيات عالقــات المســتثمرين وأفضــل
الممارســات وأك�ث هــا فعاليــة واســتخداماً
الــدول .
عــى المســتوى
ي
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سجلت مستويات مرتفعة في جميع القطاعات

 758.6مليار ريال االستثمارات
األجنبية في قطر بنمو 11.3%

الدوحــة ـ أوقيــة :كشــف مســح اقتصــادي لجهــاز التخطيــط ومــرف قطــر المركــزي ،أن قيمــة االســتثمارات
أ
ف
ن
ـا� .2019
الجنبيــة ي� قطــر ســجلت  758.6مليــار ري أــال  ،مــا يعــادل  209.6مليــارات دوالر ،بنهايــة الربــع الثـ ي
ـى ف ي� قطــر بنســبة  11.3بالمئــة بنهايــة الثالثــة أشــهر المنتهيــة ف ي�
وحســب المســح فقــد ارتفــع االســتثمار الجنـ ب ي
يونيــو المـ ض
ـا� ،مقارنــة بنحــو  681.6مليــار ريــال  ،نحــو  188.3مليــار دوالر ،ف ي� الفـ تـرة المماثلــة مــن .2018
ي
وعــى أســاس ربعــي ،نمــت االســتثمارات أ
الجنبيــة لقطــر بنســبة  5بالمئــة ،مــن  722.6مليــار ريــال  ،مــا يعــادل
 199.6مليــار دوالر ،بنهايــة الربــع أ
الول .2019

كــرى ش�كات
واعتمــد المســح عــى بيانــات ب
القطــاع الخــاص القطريــة ،وبعــض
ش
الــركات المملوكــة للدولــة شــكلت نســبة
أ
جنــى
 84بالمائــة مــن قيمــة االســتثمار ال ب ي
ش
المبــا� الداخــل للبــاد .ونــوه المســح أن
نتائجــه لــم تغطــي المعامــات الماليــة
الــى يقــوم بهــا أ
ت
الفــراد.
الدوليــة ي

االستثمارات أ
الجنبية

وحســب المســح ،شــكلت االســتثمارات
أ
أ
ـال
الجنبيــة الخــرى  69.8بالمئــة مــن إجمـ ي

االســتثمارات بالبــاد بمــا يماثــل 529.3
مليــار ريــال ( 146.2مليــار دوالر) ،فيمــا
ســجل االســتثمار أ
الجنـ بـى المبـ ش
ـا� 125.2
ي
مليــار ريــال ( 34.6مليــار دوالر) أي بنســبة
 16.5بالمئــة.

“

 125.2مليار ريال
استثمار أجنبي
مباشر
• AWQIA • OCTOBER 2019

بينمــا بلغــت االســتثمارات ف ي� المحافــظ
الماليــة  100.1مليــار ريــال (29.2
مليــار دوالر) أي مــا نســبته  13.1بالمئــة.
وشــكلت االســتثمارات أ
الجنبيــة ف ي� المشــتقات
الماليــة نحــو  4مليــارات ريــال  ،مــا يعــادل
 1.1مليــار دوالر ،بمــا يمثــل  0.5بالمئــة،
حســب المســح.

الربع أ
الول
وأظهــر مســح ســابق نمــو قيمــة االســتثمارات
أ
الجنبيــة ف ي� قطــر بنســبة  6.6%خــال

36

الربــع أ
الول مــن  ،2019عــى أســاس
ســنوي .وحســب المســح الــذي نفــذه جهــاز
التخطيــط ومــرف قطــر المركــزي ،فقــد
بلغــت قيمــة االســتثمارات أ
الجنبيــة ف ي� قطــر
خــال الربــع أ
الول  722.6مليــار ريــال
 ،نحــو  199.7مليــار دوالر ،ت
حــى نهايــة
الربــع أ
الول مــن .2019

بنســبة  ،1.1%مــن  714.7مليــار ريــال
 ،مايعــادل  197.5مليــار دوالر ،بنهايــة
الربــع الرابــع مــن  .2018واعتمــد المســح
كــرى ش�كات القطــاع الخــاص
عــى بيانــات ب
ش
القطــري ،وبعــض الــركات المملوكــة
للدولــة ،شــكلت نســبة  84%مــن قيمــة
االســتثمار أ
الجنـ بـى المبـ ش
ـا� الداخــل للبــاد.
ي

القطاعات االســتثمارية

“

 4مليارات ريال
استقطبتها
المشتقات المالية
وكانــت االســتثمارات أ
الجنبيــة الوافــدة إىل
قطــر قــد بلغــت  677.7مليــار ريــال ،
نحــو  187.31مليــار دوالر ،ت
حــى نهايــة
الربــع أ
الول مــن  .2018وعــى أســاس
أ
ربعــي ،نمــت االســتثمارات الجنبيــة لقطــر

وحســب المســح ،شــكلت االســتثمارات
الجنبيــة أ
أ
إجمــال
الخــرى  67.9%مــن
ي
االســتثمارات بالبــاد بمــا يماثــل 135.6
مليــار دوالر ،فيمــا ســجل االســتثمار
أ
ش
جنــى
المبــا�  34.2مليــار دوالر ،أي
ال ب ي
بنســبة  ،17.4%بينمــا بلغــت االســتثمارات
ف ي� المحافــظ الماليــة  29.2مليــار دوالر ،أي
مــا نســبته  .14.6%وارتفــع فائــض المـ ي ز
ـران
التجــاري الســلعي لدولــة قطــر ارتفــع �ف
ي
ض
المــا� بنســبة  ،3.5%عــى أســاس
مايــو
ي
أ
ت
ش
لل
ـى ن�هــا جهــاز
ـ
ال
ـام
ـ
رق
ـا
ـ
ووفق
ـهري.
شـ
ي
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ض
المــا� ،
والحصــاء الشــهر
التخطيــط إ
ي
فــإن المـ ي ز
ـران التجــاري ف ي� قطــر خــال مايــو
ض
المــا�  ،ســجل فائضــاً بقيمــة 13.56
ي
مليــار ريــال ،نحــو  3.7مليــارات دوالر.

“

 100.1مليار ريال
تم ضخها في
المحافظ المالية
الــدول قــد توقــع
وكان صنــدوق النقــد
ي
ض
المــا� أن يبلــغ نمــو الناتــج
ف ي� يونيــو
ي
جمــال لدولــة قطــر 2.6%
ال
المحــ� إ
ي
ي
الحــال  ،صعــوداً مــن 2.2%
ف ي� العــام
ي
عــام  ،2018مشــدداً عــى أن قطــر
اســتطاعت احتــواء أثــر الصدمــات النفطيــة
والدبلوماســية خــال أ
العــوام الماضيــة ،مــع
تســجيل فوائــض ف ي� ش
مــؤ�ات عديــدة .كمــا

توقــع أن يبلــغ فائــض ي ز
مــران المعامــات
الجاريــة لقطــر نحــو  4.6%مــن الناتــج
ـال لعــام  2019تماشــياً مــع
ـ� إ
الجمـ ي
المحـ ي
أســعار النفــط المتوقعــة ونمــو الــواردات
المحــ�
بوتــرة أبطــأ مــن نمــو الناتــج
ي
ي
جمــال .
ال
إ
ي
وأكــدت أحــدث التقاريــر االقتصاديــة
الموثوقــة تســارع نمــو االقتصــاد القطــري،

“

 6.6%نمو
االستثمارات
األجنبية في الربع
األول
ن
الوطــى إن
حيــث قــال بنــك الكويــت
ي
ف
يســر
غــر النفطــي ي� قطــر ي
نمــو النشــاط ي
بشــكل متســارع مدعومــا باالســتثمارات
الحكوميــة ،وقــال ،ف ي� تحليــل اقتصــادي،
إنــه مــن المتوقــع أن يتســارع نمــو االقتصــاد
القطــري إىل  ٪ 2.6هــذا العــام صعــودا
مــن  ٪ 1.6ف ي� عــام  .2018ويعــزى
نمــو البــاد إىل االنتعــاش ف ي� إنتــاج قطــاع
الهيدروكربونــات بنحــو  ،٪ 0.4والمكاســب
ف
ن
الهيدروكربــو�
غــر
المســتمرة ي� النشــاط ي
ي
بنســبة  ،٪ 4.4مــع ثمــار االســتثمارات

العامــة الموســعة للحكومــة ،متوقعــا أن
ـوال ٪ 4
تصــل نســبة النمــو الغـ يـر نفطــي حـ ي
بحلــول عــام  ،2021نظــرا لمشــاريع كأس
العالــم  2022و رؤيــة قطــر .2030

القطاع الخاص
ووفقــا للتقريــر ،يتوقــع أن يضطلــع القطــاع
أكــر ف ي� دفــع التنويــع
الخــاص بــدور ب
مــن خــال زيــادة القيمــة المضافــة � -ف
ي
قطاعــات مثــل التصنيــع والخدمــات والنقــل
ت
الســراتيجية قطــر
والعقــارات  -وفقًــا
الوطنيــة للتنميــة  .2022-2018كمــا
ســيحصل قطــاع الهيدروكربونــات عــى
كبــر ف ي� عــام  2020مــن تشــغيل
دعــم ي
ت
والــى تبلــغ
الغــاز
نتــاج
ز
بــر
منشــأة
ل
ان
إ
ي
تكلفتهــا  10مليــارات دوالر ،مــا مــن شــأنه
أن يرفــع إنتــاج الغــاز بنســبة  ٪ 12ويدفــع
أحجــام المكثفــات إىل أعــى مســتوياتها.
ت
ـتأ� عــى
ومــع ذلــك ،فــإن أهــم مســاهمة سـ ي
المــدى المتوســط إىل الطويــل عندمــا تزيــد
ســعة الغــاز الطبيعــي المســال ث
بأكــر مــن
ين
ماليــ� طــن ســنويًا.
 ٪ 40إىل 110

ف
نظ�تهــا لعــام
الطاقــة ي� االنتعــاش مــن ي
 .2016وســجلت قطــر فائضــا ف ي� عــام
المحــ�
 ،2018بلــغ  ٪ 2.2مــن الناتــج
ي
ن
ـى إنــه
إ
الجمـ ي
ـال؛ وقــال بنــك الكويــت الوطـ ي
مــن المتوقــع أن يتحســن ذلــك إىل 3.2
 ٪بحلــول عــام  2021وســط اســتمرار
النفــاق واســتقرار أســعار الطاقــة.
ضبــط إ
ف
وســيكون للتحســن ي� الماليــة العامــة
إيجــا� عــى الديــن العــام .ف� ي ن
حــ�
تأثــر
ي
بي
ي
وصلــت الســلطات إىل أســواق الديــون �ف
ي
عــام  2018وأوائــل عــام  - 2019حيــث
حصلــت عــى أســعار مواتيــة وســط طلــب
كبــر مــن المســتثمرين  -بمــا يصــل إىل 24
ي
مليــار دوالر ،مــن المتوقــع أن تنخفــض
مســتويات الديــون مــن  ٪ 53مــن الناتــج
جمــال ف ي� عــام  2018إىل 41
ال
المحــ� إ
ي
ي
ـال بحلــول عــام
ـ� إ
الجمـ ي
 ٪مــن الناتــج المحـ ي
.2021

“

 4.6%النمو
المتوقع لفائض
ميزان المعامالت
الجارية 2019

المال
الوضع
ي
المــال لدولــة
ويضيــف التقريــر أن الوضــع
ي
قطــر تعــزز منــذ أن بــدأت الســلطات
المــال  ،بعــد
الصــاح والتوحيــد
عمليــة إ
ي
انخفــاض أســعار النفــط ومــع بــدء أســعار
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لتعزيز استقاللية األجهزة العليا للرقابة

ديوان المحاسبة يقـدم منـحـة
لمـبـادرة االنتـوسـاي لـلتنميـة
الدوحــة ـ أوقيــة :شــهد مؤتمــر المنظمــة الدوليــة أ
للجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة
العامــة والمحاســبة (إنكوســاي) ،مؤخــراً ،توقيــع اتفاقيــة منحــة بـ ي ن
ـ� ديــوان المحاســبة
النتوســاي للتنميــة .وســتخصص المنحــة المقــررة لتمويــل برنامــج دعــم
ومبــادرة إ
أ
ش
مســار عمــل اســتقاللية الجهــزة العليــا للرقابــة وبرنامــج �اكــة النظــراء المعجــل
الجهــزة العليــا للرقابــة العاملــة ف� أ
لدعــم أ
الوضــاع الهشــة.
ي
وقّــع االتفاقيــة مــن جانــب ديــوان المحاســبة
ســعادة الشــيخ بنــدر بــن محمــد بــن ســعود
ن
ـا� رئيــس ديــوان المحاســبة ،ومــن جانــب
آل ثـ ي
النتوســاي للتنميــة الســيد اينــار
مبــادرة إ
ين
غوريســ� مديــر عــام المبــادرة.
ت
ـأ� توقيــع االتفاقيــة ف ي� إطــار حــرص ديــوان
وتـ ي
النتوســاي
المحاســبة عــى دعــم مبــادرة إ
للتنميــة ضمــن جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز
مكانــة أ
الجهــزة العليــا للرقابــة مــن خــال
االرتقــاء باســتقالليتها ومهنيتهــا وتمكينهــا مــن
مقومــات القيــام بأدوارهــا أ
الساســية ف ي� تعزيــز
ّ
الشــفافية ن ز
وال�اهــة وحمايــة المــال العــام
ببلدانهــا.
وقــد أعــرب ســعادة الشــيخ بنــدر بــن محمــد
ن
ثــا� عــن أملــه ف ي� أن تســهم
بــن ســعود آل ي
المنحــة المقدمــة مــن قبــل ديــوان المحاســبة
بدولــة قطــر ف� تعزيــز اســتقاللية أ
الجهــزة
ي
العليــا للرقابــة وتهيئــة ظــروف أفضــل
أ
للجهــزة الموجــودة ضمــن بيئــة معيقــة تحــول
أ
ين
تأمــ� الدوار الموكلــة إليهــا.
دون
النتوســاي
كمــا أكــد ســعادته أن مبــادرة إ
ت
اســراتيجيا
للتنميــة كانــت دومــا ش�يــكا
أ
ف
النتوســاي ي� المجــاالت
موثوقــا بــه لقاليــم إ
أ
أ
المتصلــة بــالداء وبنــاء القــدرات للجهــزة
العليــا للرقابــة .وأضــاف بأنــه عــى ثقــة

ن
النتوســاي
تامــة بالمســتوى
المهــى لمبــادرة إ
ي
للتنميــة لتحقيــق النتائــج المرجــوة مــن
ال�امــج المتفــق بشــأنها.
ب

“

الشيخ بندر بن
محمد :جهود
لزيادة تطوير
الشراكة مع
مبادرة اإلنتوساي
وبصفتــه الرئيــس المقبــل لمنظمــة أ
الرابوســاي،
أكــد ســعادة الشــيخ بنــدر بــن محمــد بــن
ن
ـا� رغبــة ديــوان المحاســبة بدولــة
ســعود آل ثـ ي
قطــر ف ي� العمــل عــى زيــادة تطويــر ش
ال�اكــة
النتوســاي للتنميــة ضمــن
مــع مبــادرة إ
المجــاالت المتصلــة أ
بــالداء وبنــاء القــدرات
أ
للجهــزة العليــا للرقابــة ســواء كان ذلــك عــى
الــدول .
القليمــي أو
الصعيــد إ
ي
ومــن جهتــه أعــرب المديــر العــام لمبــادرة
النتوســاي للتنميــة عــن تقديــره لهــذا
إ
التمويــل وقــال  :يسـ ن
ـعد� أن تحظــى المبــادرة
ي
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بدعــم مــن ديــوان المحاســبة بدولــة قطــر
والــذي سيشــغل منصــب الرئيــس المقبــل
للمنظمــة العربيــة أ
للجهــزة العليــا للرقابــة
أ
(الرابوســاي) ،وإنــه مــن المهــم جــدا أن
النتوســاي للتنميــة عــى
تحصــل مبــادرة إ
أ
الدعــم مــن مجتمــع الجهــزة العليــا للرقابــة
ونحــن نتطلــع بهــذه المناســبة إىل تعزيــز
التعــاون مــع ديــوان المحاســبة بدولــة قطــر
ف ي� نفــس الوقــت كرئيــس مقبــل لمنظمــة
أ
ش
النتوســاي
ـال لمبــادرة إ
الرابوســاي وك�يــك مـ ي
للتنميــة .
وقــد شــهد الحفــل حضــور العديــد مــن
الشــخصيات المشــاركة ف ي� المؤتمــر مــن بينهــم
ســف�
ســعادة الســيد فهــد محمــد العطيــة
ي
بالضافــة إىل
دولــة قطــر باالتحــاد
الــروس إ
ي
رئيــس المجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة
أ
للجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة
(الرابوســاي) والنائــب أ
أ
الول وممثــل عــن
أ
المانــة العامــة للمنظمــة.

وزير التجارة والصناعة:

بناء على توجيهات معالي رئيس الــوزراء
ً

وزارة الـتـجـارة والـصنـاعـة
تطلق أولى مراحل خدمات
الـنـافـذة الـواحـدة
ـال الشــيخ عبــد
الدوحــة  -أوقيــة :بنــا ًء عــى توجيهــات معـ ي
ن
ثــا� رئيــس مجلــس الــوزراء
هللا بــن نــارص بــن خليفــة آل ي
وزيــر الداخل ّيــة ،أطلقــت وزارة التجــارة والصناعــة مؤخــراً
بالمقــر الرئيــ� للــوزارة ف� مدينــة لوســيل المرحلــة أ
الوىل
ّ
ي
ي
مــن خدمــات النافــذة الواحــدة ،ت
الــى تشــمل خدمــة
ي
التأســيس الشــامل أ
ت
ـى
ـ
ال
ـع
ـ
والمصان
للعمــال التجاريــة
ي تتيــح
للمســتثمرين ،ورجــال أ
َ
إمكانيــة تقديــم الطلبــات
العمــال
ُ
ت
والتوقيــع عليهــا ،ودفــع الرســوم الخاصــة بهــا إلك�ون ًيــا،
ــم الحصــول عــى ت
ال�خيــص.
ومــن ث َ ّ
ض
حــر الحفــل ســعادة الشــيخ فيصــل بــن
ن
ثــا� رئيــس مجلــس إدارة رابطــة
قاســم آل ي
رجــال أ
ن
القطريــ� ،والســيد محمــد
العمــال
ي
بــن أحمــد طــوار الكــواري النائــب أ
ال ّول
لرئيــس غرفــة قطــر ،وعــد ٌد مــن المسـ ي ن
ـؤول�
بالجهــات الحكوميــة المعنيــة بخدمــة
النافــذة الواحــدة ،إىل جانــب مجموعــة مــن
المســتثمرين ورجــال أ
العمــال.
ُ
عــ� بــن أحمــد
وقــال ســعادة الســيد
ي
ف
الكــواري وزيــر التجــارة والصناعــة ،ي� كلمتــه
خــال إطــاق المرحلــة أ
الوىل مــن خدمــات
النافــذة الواحــدة ،إن هــذه الخدمــات جاءت
ت
لت�جــم توجيهــات القيــادة الحكيمــة بشــأن
تحقيــق االســتفادة المثــى مــن التكنولوجيــا
أ
ـغيل للحكومــة
الرقميــة ،لتعزيــز الداء التشـ ي

ال ت
وإرســاء ن
لك�ونيــة الالزمــة
البــى التحتيــة إ
أ
لتطويــر بيئــة العمــال ،وترســيخ مكانــة دولــة
مثاليــة لالســتثمار ف ي� المنطقــة.
قطــر كوجهــة ّ

االســتثمارية ف ي� الدولــة وتوجيههــا نحــو
القطاعــات الـ تـى تخــدم أ
الولويــات الوطنيــة
ي
التنمــوي .
المســتوى
عــى ُ
ّ

وأشــار ســعادته ف ي� كلمتــه إىل أن هــذه
تعــد ثمــرة مــن
المبــادرة الوطنيــة الرائــدة ّ
الجهــود الحثيثــة ،والتعــاون والتنســيق
ت
المشــرك ي ن
بــ� وزارة التجــارة والصناعــة
وعــدد مــن الجهــات والهيئــات الحكوميــة،
ٍ
ت
موحــدة
ونيــة
إلك�
منصــة
توفــر
بهــدف
ي
ّ
وتيســر إجــراءات
ومتكاملــة للمســتثمرين
ي
ُ
ت
وال�اخيــص الالزمــة
منــح الموافقــات
لتأســيس أ
العمــال ف ي� دولــة قطــر ،بمــا
يُســهم ف ي� اســتقطاب وجــذب المزيــد مــن
االســتثمارات المحليــة أ
والجنبيــة وضمــان
ش
الم�وعــات
تدفــق وســهولة تأســيس

وأوضــح ســعادته أن خدمــات المرحلــة أ
الوىل
ّ
مــن مبــادرة النافــذة الواحــدة تشــمل خدمــة
ش
للــركات والمصانــع
التأســيس الشــامل
ت
ـيتم طرحهــا بشــكل تدريجــي خــال
ـى سـ ّ
والـ ي
أ
يتــم إضافــة
الســابيع المقبلــة ،عــى أن ّ
أكـ ثـر مــن  30خدمــة تتعلــق بــإدارة الـ شـركات
والمصانــع خــال الربــع أ
ال ّول مــن العــام
منوهــا ف ي� هــذا الصــدد إىل أن
،2020
ً
الحاليــة تتضمــن خدمــات إصــدار
المرحلــة
ّ
قيــد المنشــأة ،والتســجيل ف ي� ال�ض ائــب
ت
ونيــا موفّــرة
وتوثيــق عقــود التأســيس إلك� ً
بذلــك الفرصــة للمســتثمرين لالســتفادة مــن
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منصــة ت
موحــدة وذكيــة ،الســتكمال
إلك�ونيــة ّ
أ
إجــراءات تســجيل وترخيــص العمــال
التجاريــة.

“

الكواري :ترسيخ
مكانة قطر
مثالية
كوجهة
ّ
لالستثمار
إىل جانــب ذلــك ،أشــار ســعادته إىل أن
مبــادرة النافــذة الواحــدة تت�جــم مبــدأ
الكفــاءة التشــغيلية ،حيــث تتيــح اختصــار
إجــراءات االســتالم والتحقــق مــن صحــة
عــر منصــة ت
إلك�ونيــة ذكيــة
المســتندات ب
بالج ـراءات الســابقة
واحــدة ،وذلــك مقارنــة إ
تدخــل ث
ت
أكــر مــن 40
والــى كانــت تتطلــب ّ
ي
ف
ً
فضــا عــن
إدارة معنيــة ي� هــذا المجــال،
اختصــار مراجعــات الجهــات الحكوميــة
المعنيــة بإصــدار الموافقــات ،الف ًتــا إىل أن
ال ت
لك�ونيــة ستســهم بوصــل
هــذه المنصــة إ
ف
المســتثمر بنحــو  18جهــة حكوميــة ي� مــكان
واحــد ،مدمجــةً بذلــك جميــع إجــراءات
التأســيس ف ي� إجــراء شــامل يختــر كافــة
خطــوات التأســيس.

التجــارة والصناعــة عــن شــكره لكافــة
الجهــات والهيئــات الحكوميــة المعنيــة
ن
ش
ـى
لحرصهــا عــى
تنفيــذ هــذا المــروع الوطـ ي ّ
الرائــد وفــق ق
أر� الممارســات العالميــة،
َ
ن
ـى .
وبمــا يعــود بالنفــع عــى اقتصادنــا الوطـ ي ّ

استمارة ذكية
الــذك لمعالجــة الطلبــات
يُتيــح النظــام
ي
ت
ً
ونيــا بالكامــل ،عــاوة
تقديمــا
ً
ســهل وإلك� ً
عــى أن جميــع الطلبــات موجــودة ف ي� مــكان
واحــد ،ويكــون التقديــم مــن خــال اســتمارة
ذكيــة واحــدة وتقديــم واحــد ،ممــا يُمكــن
مــن االســتغناء عــن أكـ ثـر مــن  100اســتمارة
ورقيــة ،كمــا يتيــح لجميــع المســتثمرين بــدء
وممارســة أ
العمــال التجاريــة بــكل ســهولة
ّ
وبأقــل جهــد ممكــن.

وقــال ســعادته إن مبــادرة النافــذة الواحــدة
تكــرس مبــدأ الشــفافية ف ي� المعلومــات ،حيــث
تتيــح متابعــة وتقييــم أداء مختلــف الجهــات
وتقــدم معلومــات
الحكوميــة المعنيــة
ّ
ش
متكاملــة ودقيقــة عــن كافــة الــركات
المرخصــة والقطــاع االســتثماري ف ي� الدولــة
بشــكل عــام ،بمــا يُســاعد المســتثمرين عــى
اتخــاذ الق ـرارات المناســبة ويشـ ّـجعهم عــى
تأســيس مشــاريع اســتثمارية ناجحــة.
ف
و� ختــام كلمتــه ،أعــرب ســعادة وزيــر
ي
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“

بنى تحتية
إلكترونية لتطوير
بيئة األعمال
ويتمــر نظــام التوقيــع إ ت ن
يّ ز
و�
هــذا،
اللكــر ي
ت
يتــم بطريقــة إلك�ونيــة
للعقــود بأنــه
ّ
ين
القوانــ� القطريــة،
كاملــة ،ويتوافــق مــع
أ
مــرة مــن خــال
والــذي ّ
يتــم تطبيقــه ل ّول ّ
النافــذة الواحــدة ،وســوف يُمكــن هــذا
النظــام الحكومــة مــن اســتعماله ف ي� حــاالت
أخــرى كتوقيــع العقــود والمحــررات الرســمية
وخدمــات القيمــة المضافــة.

ويشــتمل نظــام التوقيــع إ ت ن
و� للعقــود
اللكــر ي
عــى مجموعــة مــن الخطــوات ،وهــي :إنشــاء
نمــوذج عقــد التأســيس بصيغــة رقميــة،
وإرســال نســخة مــن العقــد لــكل مســتثمر
للتوقيــع ،ثــم خطــوة توقيــع العقــد مــن
قبــل المســتثمرين مــن خــال عــدة طــرق
مختلفــة ،أوالهــا أن يوقــع المســتثمر العقــد
باســتخدام بطاقتــه الشــخصية القطريــة
ف ي� مركــز الخدمــة ،أو أن يوقّــع المســتثمر
العقــد باســتخدام بطاقتــه الشــخصية
عــر موقــع النافــذة الواحــدة،
القطريــة ب
ت
ـأ� خطــوة مراجعــة العقــد
وبعــد التوقيــع تـ ي
ت
ونيــا مــن قبــل موثّــق العــدل،
وتوثيقــه إلك� ً
ومــن ثَـ ّـم إرســال العقــد إ ت ن
و� لجميــع
اللكــر ي
المســتثمرين.
ال ت
لك�ونيــة،
الموافقــات إ
أمــا بالنســبة لبوابــة ُ
فهــي منصــة واحــدة مركزيــة لجميــع قواعــد
يتــم مــن خاللهــا ربــط جميــع
العمــل
ّ
الجهــات المعنيــة مــع بعضهــم ومــع

النافــذة الواحــدة ،ســواء الجهــات ت
الــى
ي
لديهــا أنظمــة ت
إلك�ونيــة عــن طريــق الربــط
أ
ش
المبــا� مــع هــذه النظمــة ،أو الجهــات
ن
ت
ت
و�  ،حيــث
الــى ليــس لديهــا نظــام إلكــر ي
ي
الموافقــات عــرض الطلبــات
تتيــح بوابــة ُ
ـت
المختصــة للبـ ّ
الخاصــة بــكل جهــة لــ�إ دارة ُ
فيهــا دون الحاجــة إىل زيــارة مقـ ّـدم الطلــب
الدارة.
لتلــك إ

تسهيالت خدمية
عــ� بــن أحمــد
قــام ســعادة الســيد
ي
الكــواري وزيــر التجــارة والصناعــة بجولــة
ف ي� مركــز خدمــات النافــذة الواحــدة يرافقــه
ن
ثــا�
ســعادة الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ي
رئيــس مجلــس إدارة رابطــة رجــال أ
العمــال
القطريـ ي ن
ـ� ،والســيد محمــد بــن أحمــد طــوار
أ
الكــواري النائــب ال ّول لرئيــس غرفــة قطــر،
ين
المســؤول� بالجهــات الحكوميــة
وعــد ٌد مــن
المعنيــة بخدمــة النافــذة الواحــدة ،إىل
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تحقيق أقصى
استفادة من
التكنولوجيا
الرقمية
جانــب مجموعــة مــن المســتثمرين ورجــال
أ
الجــراءات
العمــال ،اطلعــوا خاللهــا عــى إ
ت
تقدمهــا النافــذة الواحــدة،
ـى ّ
والخدمــات الـ ي
ومــا توفّــره مــن تســهيالت وخدمــات
يز
وتحفــر مشــاركة القطــاع
للمســتثمرين،
الخــاص ،وتشــجيع االســتثمارات المحليــة
أ
ش
يتمــا� مــع رؤيــة قطــر
والجنبيــة بمــا
الوطنيــة .2030
ويــأ� إطــاق المرحلــة أ
ت
الوىل مــن خدمــات
ي
ف
النافــذة الواحــدة ي� إطــار ســعي الدولــة

42

“

النظام الذكي
يضمن سرعة
معالجة الطلبات

ين
تمكــ�
لتقديــم منصــة ذكيــة قائمــة عــى
القطريــ� أ
ين
والجانــب
جميــع المســتثمرين
مــن تأســيس ش�كاتهــم بطريقــة ســهلة
ورسيعــة توفــر عليهــم الوقــت والجهــد.
وتتكــون خدمــة التأســيس الشــامل أ
للعمــال
ّ
الــذك
النظــام
مــن
والمصانــع
التجاريــة
ي
لمعالجــة الطلبــات ،ونظــام التوقيــع
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إ ت ن
و� للعقــود ،وبوابــة الموافقــات
اللكــر ي
ال ت
ـيتم إطــاق الخدمــات
إ
لك�ونيــة ،حيــث سـ ّ
أ
تدريجيــا خــال الســابيع المقبلــة ،عــى أن
ً
يتــم الوصــول إىل ث
أكــر مــن  30خدمــة ف ي�
الربــع أ
ال ّول مــن العــام  2020تتعلّــق
بــإدارة ش
الــركات والمصانــع.

لتتوافق مع المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000

مجلس معايـيـر الـسـلـوك األخــالقـــي
للمحاسبين () IESBAيقترح تنقيحات
الدوحــة ـ أوقيــة :أصــدر مجلــس معايــر الســلوك أ
ق
ين
للمحاســب� مســودة
خــا� الدوليــة
ال
ي
ي
عــرض لتلقــي تعليقــات العامــة ،ت
والــى ت
تقــرح تنقيحــات بالجــزء 4ب مــن القواعــد لتعكــس
ي
ف
الــدول لعمليــات التأكيــد 3000
المصطلحــات والمفاهيــم المســتخدمة ي� المعيــار
مــن قواعــد الســلوك ي أ
ال ق
ين
للمحاســب�
خــا� الدوليــة
(النســخة المنقحــة) يشــتمل الجــزء 4ب
ي
المهنيـ ي ن
ـ� المنقحــة والمعــاد هيكلتهــا) بمــا ف ي� ذلــك معايـ يـر االســتقالل الدوليــة) عــى معايـ يـر
اســتقاللية عمليــات التأكيــد بخالــف عمليــات التدقيــق والمراجعــة ،عــى النحــو المحــدد �ف
ي
القواعــد.
ت
المقــرح ت ز
بالــرام مســبق أعلنــه
يفــي التنقيــح
أ
ق
خــا� الدوليــة
معايــر الســلوك ال
مجلــس
ي
ي
اســراتيجيته وخطتــه ت
للمحاســب� ف� ت
ين
المق�حــة
ي
للعمــل 2023-2019 ،لمراجعــة الجــزء
تغيــرات
4ب مــن القواعــد لتحديــد أي
ي
الزمــة لجعــل أ
الحــكام الــواردة ف ي� هــذا الجــزء
متوافقــة مــع مصطلحــات ومفاهيــم التأكيــد
الــدول للعمليــات
المنقحــة ف ي� المعيــار
ي
التأكيــد (3000المنقــح) الــذي أصــدره
معايــر التدقيــق والتأكيــد الدوليــة ،أو
ي
عمليــات تأكيــد بخــاف عمليــات التدقيــق
والمراجعــة للمعلومــات الماليــة التاريخيــة.
ت
المق�حــات الــواردة ف ي� مســودة العــرض هــي
ـ� .
كمــا يـ ي

التغيــرات ف ي� المصطلحــات الرئيســية ،بمــا ف ي�
ي
ذلــك تعريــف منقــح لمصطلــح «عميــل تأكيــد»
متطلبــات االســتقالل المعــززة والموضحــة
لعمليــات التصديــق توضيــح أنــواع عمليــات
التأكيــد الــواردة ف ي� الجــزء 4ب إرشــادات
ت
ـى تشـ يـر إىل
مبســطة حــول عمليــات التأكيــد الـ ي
ئ
النهــا� للمــواد التوضيحيــة بشــأن
المصــدر
ي
ف
الــدول
هــذه العمليــات ي� إصــدار المجلــس
ي
لمعايــر التدقيــق والتأكيــد( )IAASBتــم
ي
تطويــر ت
ـ�
ـ
ممث
ـع
ـ
م
ـق
ـ
وثي
ـاون
ـ
بتع
ـات
ـ
ح
المق�
ي
ـدول لمعايـ يـر التدقيــق والتأكيــد،
المجلــس الـ ي
كجــزء مــن برنامــج التنســيق ي ن
مجلــ�
بــ�
ي
المعايــر.
وضــع
ي
مجلــس معايــر الســلوك أ
ال ق
خــا� الدوليــة
ي
ي
ين
للمحاســب� () IESBAهــو مجلــس عالمــي
المعايــر .حيــث
مســتقل يخــص بوضــع
ي
يخــدم مجلــس معايــر الســلوك أ
ال ق
خــا�
ي
ي
ين
للمحاســب� المصلحــة العامــة مــن
الدوليــة
أ
ق
خــا�  ،بمــا
ال
الســلوك
معايــر
وضــع
خــال
ي
ي
ف� ذلــك متطلبــات اســتقاللية المدقــق ،والـ ت
ـى
ي
أ قي
خــا�
تســعى لرفــع مســتوى الســلوك ال
ي
والممارســة أ
ين
المحاســب�
الخالقيــة لجميــع
المهنيــ� مــن خــال قواعــد ســلوك أخــا�ق
ين
ي
ين
ين
المهنيــ� يمكــن
للمحاســب�
دوليــة قويــة
العمــل بهــا عــى الصعيــد العالمــي (بمــا �ف
ي
معايــر االســتقالل الدوليــة( .
ذلــك
ي
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يــرى مجلــس معايــر الســلوك أ
ال ق
خــا�
ي
ي
ين
للمحاســب� أن وجــود مجموعــة
الدوليــة
أ
ق
خــا� عاليــة
ال
الســلوك
معايــر
مــن
واحــدة
ي
ي
الجــودة يعــزز مــن جــودة واتســاق الخدمــات
ين
ين
المهنيــ�،
المحاســب�
المقدمــة مــن قبــل
ـال تســاهم ف ي� تعزيــز اطمئنــان الجمهــور
وبالتـ ي
وثقتــه بمهنــة المحاســبة.
يضــع مجلــس معايــر الســلوك أ
ال ق
خــا�
ي
ي
ين
معايــره لخدمــة
للمحاســب�
الدوليــة
ي
المصلحــة العامــة وذلــك مــع توصيــات مــن
معايــر
المجموعــة االستشــارية بمجلــس
ي
أ ق
ن
ـب� وتحــت
ـا� الدوليــة للمحاسـ ي
الســلوك الخـ ي
ال ش�اف عــى المصلحــة العامــة
شإ�اف مجلــس إ
 PIOBيعتـ بـر االتحــاد الــدول للمحاسـ ي ن
ـب�(IFAC
ي
) منظمــة عالميــة لمهنــة المحاســبة مكرســة
لخدمــة المصلحــة العامــة مــن خــال تعزيــز
المهنــة والمســاهمة ف ي� تطويــر االقتصاديــات
الدوليــة القويــة.
يتكــون االتحــاد الــدول للمحاسـ ي ن
ـب� مــن أكـ ثـر
ي
مــن  175عضــوا وزميــا ً ف� ث
أكــر مــن 130
ي
ين
ماليــ�
دولــة يمثلــون مــا يقــرب مــن 3
محاســب ف ي� الممارســات العامــة والتعليــم
والخدمــات الحكوميــة والصناعــة والتجــارة.
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تتعلق بالقروض وتكشف خسائر لم تكن موجودة

قاعدة محاسبية جديدة قـد
تكون كارثية على االقتصاد
الدوحــة ـ أوقيــة  :ســيطلب مجلــس
معايــر المحاســبة الماليــة (FASB
ي
) اعتبــارا مــن عــام  2020مــن
الكــرى والبنــوك
المؤسســات الماليــة
ب
أ
والبــاغ
الصغــر تقديرخســائر القــروض إ
عنهــا عنــد إصدارهــا وفقــاً لمعيــار
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الحاليــة
ت
،والــى يشــار إليهــا بشــكل شــائع
CECL
ي
باســم قاعــدة خســائر القــروض.
ف
و� شــهادة حديثــة للكونغــرس ،قــام
ي
جيمــي ديمــون ،الرئيــس التنفيــذي شل�كــة
، Chaseباتهــام القاعــدة بأنهــا ســتقيد
البنــوك وتعرقــل الق ـراض .أ
والهــم مــن
إ
ذلــك ،أن الخســارة الحاليــة المتوقعــة
لالئتمــان ال تجــدي نفعــا حيــث سيتســبب
معايــر
خطــأ ف ي� توجيهــات مجلــس
ي
المحاســبة الماليــة إىل إعــداد تقاريــر
غــر موجــودة ممــا
كبــرة ي
عــن خســائر ي
قــد يــؤدي إىل انخفــاض آخــر كبــر �ف
ي ي
للق ـراض ،وهــو مــا قــد يــؤدي بــدوره إىل
إ
تفاقــم ركــود محتمــل.
وتتطلــب قاعــدة خســائر القــروض،
ت
االعــراف
عنــد إصــدار هــذه القــروض،
بخســائر االئتمــان باســتخدام التنبــؤات
االقتصاديــة عــى مــدى العمــر التعاقــدي
للقــروض وأوراق الديــن المحتفــظ بهــا
ت
حــى تاريــخ االســتحقاق.

ت
اف�اض يتســم بالمجازفة
يمكــن للمــرء أن يقــدر الشــفافية المفيــدة
ت
ـى يمكــن أن يــؤدي إليهــا مبــدأ اســتباق
الـ ي
الخســائر الــذي تطلبــه قاعــدة مجلــس
معايــر المحاســبة الماليــة.
ي
وســوف تصبــح البيانــات الماليــة أقــل
غموضــا ،ممــا يحــذر المســتثمرين مبكــرا
مــن الخســائر الوشــيكة؛ كان هــذا ســبب
وجــود مجلــس معايـ يـر المحاســبة الماليــة
إلعــادة النظــر ف ي� نمــوذج تقديــر خســائر
القــروض اســتجابة أ
للزمــة الماليــة عــام
.2008
ومــع ذلــك ،فــإن القاعــدة تتطلــب
ت
اف�اضــا يتســم بالمجازفــة والــذي يتمثــل
ف
ف ي� دقــة معقولــة ي� تقديــر الخســائر
عــى المــدى الطويــل جــدا ،مثــل
الرهونالعقاريــة لمــدة  30عامــا وقــروض
الطالــب ،وخاصــة عنــد محاولــة التنبــؤ
باالنعطافــات الدوريــة.
عــاوة عــى ذلــك ،فــإن معيــار الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة الحاليــة يبالــغ ف ي�
اشـ تـراط تســجيل الخســائر ف ي� حالــة عــدم
وجــود خســائر .وهــذا بــدوره يــؤدي
مــرر ف ي� رأس المــال
غــر ب
إىل انخفــاض ي
التنظيمــي ،وربمــا خفــض االقــراض،
خاصــة خــال فـ تـرات الركــود االقتصــادي
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المتوقعــة ،مــع عواقــب وخيمــة عــى
االقتصــاد.
وتتمثــل النتيجــة المحتملــة لمعيــار
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الحاليــة ف ي�
الزيــادة الكبـ يـرة بخســائر القــروض – غـ يـر
غــر الحقيقيــة ،مــع مــا
االقتصاديــة ـ ي
تي�تــب عليهــا مــن آثــار ســلبية عــى رأس
المــال التنظيمــي.
وعنــد تطبيــق هــذا المعيــار عــى الصناعــة
المرصفيــة ت
الــى يبلــغ رأس مالهــا 17
ي
تريليــون دوالر ،ومــا يزيــد قليــا ً عــن 15
تريليــون دوالر مــن القــروض العقاريــة
فقــط اعتبــارا مــن الربــع الرابــع مــن العــام
ض
المــا� ،فقــد يُحــدث ذلــك كارثــة،
ي
ممــا يــؤدي إىل آثــار ضــارة عــى االقــراض
ين
المرصفيــ�
واالقتصــاد وحــذرت جمعيــة
أ
المريكيـ ي ن
ـ� ،ف ي� بيانهــا أمــام اللجنــة الفرعيــة
للمؤسســات الماليــة وائتمــان المســتهلك
التابعــة للجنــة مجلــس الخدمــات الماليــة،
مــن بعــض آ
الثــار الضــارة لمعيــار خســائر
االئتمــان الحاليــة المتوقعــة مثــل زيــادة
تقلــب رأس المــال التنظيمــي ،ض
و�ورة
زيــادة رأس المــال ف� جميــع أ
الوقــات،
ي
وارتفــاع أســعار الفائــدة عــى ت
المق�ضـ يـ�،ن
وتفضيــل القــروض قصــرة أ
الجــل عــى
ي
القــروض طويلــة أ
الجــل بمــا ف ي� ذلــك
القــروض العقاريــة وقــروض الطالــب.

ديوان المحاسبة يكرم المشاركين في برنامج
«اجراءات لجان المناقصات والمزايدات»
الدوحــة ـ أوقيــة :أقــام ديــوان المحاســبة مؤخــراً حف ـا ً تكريمي ـاً لعــدد مــن موظفــي الجهــات الخاضعــة لرقابتــه
ين
بال�نامــج
التدريــى والتطبيقــي الــذي تنــاول موضــوع (اجــراءات لجــان المناقصــات والمزايــدات)،
المشــارك� ب
بي
حـ ضـر حفــل التكريــم ســعادة الســيد عبــد العزيــز محمــد العمــادي ،نائــب رئيــس ديــوان المحاســبة.
ال�نامــج مــن قبــل مركــز
نظــم هــذا ب
يز
التمــر للتدريــب والتطويــر التابــع لديــوان
المحاســبة عــى ثــاث مراحــل وقــد شــملت
أ
ض
محــا�ات نظريــة
لل�نامــج
المرحلــة الوىل ب
وتطبيقيــة والمرحلــة الثانيــة اجتماعــات
تطبيقيــة وأســلوب محــاكاة لمــا يتــم ف ي�
اجتماعــات لجــان المناقصــات والمرحلــة
ت ن
ال�نامــج.
و� الجتيــاز ب
الثالثــة اختبــار الكــر ي
ال�نامــج ف ي� إعــداد وتأهيــل
وســاهم ب
المشـ ي ن
ـارك� مــن موظفــي الجهــات الخاضعــة
ين
المتخصصــ�
لرقابــة ديــوان المحاســبة

ين
والمؤهلــ� علميــاً وفنيــاً ف ي� مجــال الرقابــة
عــى لجــان المناقصــات والمزايــدات،
ين
القوانــ�
ليكونــوا قادريــن عــى تطبيــق
واللوائــح واالج ـراءات ذات العالقــة بطبيعــة
هــذه الوظيفــة.
ين
المشــارك�
ال�نامــج
ومكنــت مخرجــات ب
اللمــام بقانــون تنظيــم المناقصــات
مــن إ
والمزايــدات لدولــة قطــر رقــم ()24
لســنة  ،2015وااللمــام كذلــك بالالئحــة
التنفيذيــة لقانــون تنظيــم المناقصــات
والمزايــدات لدولــة قطــر رقــم ( )16لســنة
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 ،2019والصــادر بالقانــون رقــم ()24
بالضافــة إىل فهــم
لســنة  ،2015هــذا إ
اخالقيــات العمــل وتضــارب المصالــح
بلجــان المناقصــات والمزايــدات ،وتطبيــق
المعايــر
ش�وط وضوابــط اللجــان ،ومعرفــة
ي
بتســي� لجــان المناقصــات
الخاصــة
ي
واللمــام بطــرق التعاقــد
والمزايــدات ،إ
واجراءاتهــا.
وقــام ف ي� نهايــة الحفــل ســعادة نائــب رئيــس
ين
المشــارك� الذيــن اجتــازوا
الديــوان بتكريــم
ال�نامــج مــن موظفــي الجهــات الخاضعــة لرقابــة
ب
الديــوان.
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مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى مستوياته ..قطر للمال:

زيادة كبيرة في ثقة األعمال خالل 2020
الدوحــة – أوقيــة :اكــد مركــز قطــر للمــال أن مـ ش
ـؤ� مديــري المشـ تـريات ()PMI
ف
ض
ـا� حيــث ســجل
ـ� لدولــة قطــر شــهد ارتفاعــا قويــا ي� شــهر سـ ب
ـبتم� المـ ي
الرئيـ ي
ف
ش
 49.0نقطــة مقابــل  46.4نقطــة ي� أغســطس الســابق لــه ،كمــا ارتفــع المــؤ�
بنســبة  3.8نقطــة منــذ شــهر يوليــو المـ ض
ـا� ،وهــو أكـ بـر تحســن يتحقــق منــذ
ي
ذلــك المســجل ف� شــهري ســبتم� وأكتوبــر  2017عندمــا تراجعــت آ
الثــار
ب
ي
أ
الوليــة للحصــار.
ت
ش
المشــريات (PMI
مــؤ� مــدراء
وأشــار إىل أن
ف
غــر
) لشــهر
ســبتم� ي� اقتصــاد القطــاع الخــاص ي
ب
المرتبــط بالطاقــة ف ي� دولــة قطــر عــاد إىل الزخــم ف ي�
نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري ،بجانــب
قيــاس فيمــا يتعلــق
ارتفــاع الثقــة لمســتوى شــبه
ي
بتوقعــات العــام المقبــل ،الفتــا إىل تحســن جميــع
المــؤ�ات الرئيســية نتــاج ،أ
ش
والعمــال الجديــدة
للإ
منوهــا بــأن الوظائــف كانــت ف ي� انســجام تــام
ن
التــوال  ،وســجلت كل منهــا
الثــا� عــى
للشــهر
ي
ي
ف
ق ـراءات أكـ بـر ممــا كانــت عليــه ي� شــهر أغســطس.
ن
وقــال إن ش
مــؤ� النشــاط
ثــا�
المســتقبل ســجل ي
ي
قيــاس  ،إذ لــم يســبقه المســتوى
مســتوى رقــم
ي
ديســم� 2018
الــذي تــم تحقيقــه ف ي� شــهر
ب
ت
مشــرا إىل أن تجميــع ش
المشــريات
مــؤ�ات مديــر
ي
ـوال
ـ
لح
ـتقصائية
ـ
اس
ـة
ـ
اس
ر
لد
ـا
ـ
وفق
ـم
ـ
يت
ـر
ـ
لقط
PMI
ي
 400ش�كــة مــن القطــاع الخــاص ،بمــا ف ي� ذلــك
التصنيــع والبنــاء والجملــة والتجزئــة والخدمــات،
غــر المرتبــط بالطاقــة
وتعكــس هيــكل االقتصــاد ي

“

ارتفاع قوي
ألنشطة القطاع
الخاص غير
النفطية

وفقــا لبيانــات الحســابات الوطنيــة الرســمية.
ش
لمــؤ� مــدراء
وتتمثــل القــراءة الرئيســية
ت
المشــريات ( )PMIف ي� متوســط مرجــح لخمســة
ش
مــؤ�ات هــي الطلبــات الجديــدة ( 30بالمائــة)
والنتــاج ( 25بالمائــة) والتوظيــف ( 20بالمائــة)
إ
ومواعيــد تســليم المورديــن ( 15بالمائــة ف ي�
ت
ش
المشــريات
للمــؤ�) ومخــزون
االتجــاه المعاكــس
( 10بالمائــة) ،وهــو مصمــم ليقــدم لمحــة
شــهرية عــن أحــوال االقتصــاد برقــم واحــد.
ن
واســتحوذ ش
أكــر وزن ف ي�
مــؤ� إ
ثــا� ب
النتــاج عــى ي
ت
ش
مــؤ� مديــر المشــريات  ،PMIوقــد
حســاب
ش
حقــق أكـ بـر تحســن ،حيــث ارتفعــت ق ـراءة المــؤ�
بمقــدار  0.9نقطــة ،كمــا تــم تســجيل مســاهمات
مــؤ�ات أ
ش
العمــال الجديــدة (0.7
إيجابيــة مــن
ت
نقطــة) ،والتوظيــف ( ،)0.7ومخــزون المشــريات
( ،) 0.4ف� حـ ي ن
ـ� قيــدت مواعيــد تســليم المورديــن
ي
ف
ش
الجماليــة ي� مــؤ� PMI
مــرة أخــرى الزيــادة إ
. ))-0.1
بــ� أ
الــركات بقــوة ي ن
وربطــت ش
العمــال الجديــدة
ش
كثــرون
والعمــاء والم�وعــات الجديــدة ،وذكــر ي
أن كأس العالــم المرتقــب ف ي�  2022هــو مصــدر
الطلــب.
ش
المــؤ� أن يســتمر هــذا االتجــاه ،حيــث
وتوقــع
أ
تدعــم ش
الم�وعــات الجديــدة والعمــال المرتبطــة
بــكأس العالــم توقعــات أقــوى للنشــاط عــى مــدار
الـــ  12شــهرا القادمــة ،وقــد ارتفــع مـ ش
ـؤ� النشــاط
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ن
ثــا� أعــى مســتوى مســجل
المســتقبل بحــدة إىل ي
ي
ســبتم� ،حيــث توقــع ث
أكــر مــن ثالثــة
ف ي� شــهر
ب
أربــاع ش
الــركات تحقيــق نمــو مرتقــب.
وأشــارت البيانــات كذلــك إىل زيــادة ضغــوط
ســبتم� ،مــع ارتفــاع متوســط
التكلفــة ف ي� شــهر
ب
أســعار مســتلزمات النتــاج بأقــوى معــدل �ف
إ
ي
خمســة أشــهر ،وجــاء هــذا ليعكــس أ
بالســاس
ف
و� المقابــل ،اســتمرت أســعار
تكاليــف التوظيــف ،ي
الســلع والخدمــات ف ي� االنخفــاض ،ولــو بشــكل
طفيــف .
ين
ولتمكــ� إجــراء مقارنــات مــع الناتــج
المحــ�
ي
الفصــ� الرســمي ،يمكــن تجميــع أرقــام
جمــال
ال
إ
ي
ي
ش
مــؤ�  PMIالشــهرية الرئيســية إىل متوســط
ربــع ســنوي ،منــذ بــدء الدراســة ف ي� شــهر أبريــل
 ،2017حيــث ارتبــط مـ ش
ـؤ�  PMIالربــع ســنوي لـــ
ف
 0.90نقطــة بالتغـ يـر الســنوي ي� النســبة المئويــة
جمــال بالقيمــة الحقيقيــة،
ف ي� الناتــج
ال
المحــ� إ
ي
ي
ت
وذلــك خــال فــرة مقارنــة تمتــد لثمانيــة أربــاع
حــى الربــع أ
ســنة ت
الول مــن .2019

سجلت نموا بنسبة 4%

 11.2ارباح  QNBفي  9شهور
ت
الدوحــة – أوقيــة :اكــد مركــز قطــر للمــال أن مـ ش
ـ� لدولــة قطــر شــهد ارتفاعــا قويــا ف ي� شــهر
ـؤ� مديــري
المشــريات ( )PMIالرئيـ ي
ف
ض
ش
ـا� حيــث ســجل  49.0نقطــة مقابــل  46.4نقطــة ي� أغســطس الســابق لــه ،كمــا ارتفــع المــؤ� بنســبة  3.8نقطــة
سـ ب
ـبتم� المـ ي
آ
ف
ض
ـبتم� وأكتوبــر  2017عندمــا تراجعــت الثــار
ـ
الم
ـو
ـ
يولي
ـهر
ـ
ش
منــذ
ـا� ،وهــو أكـ بـر تحســن يتحقــق منــذ ذلــك المســجل ي� شــهري سـ ب
ي
أ
الوليــة للحصــار.

“

 912مليار
ريال اجمالي
الموجودات بنمو
7%
الدوحــة  -أوقيــة  :أعلنــت مجموعــة ،QNB
أكــر المؤسســات المرصفيــة ف ي� منطقــة
أحــد ب
الــرق أ
ش
الوســط وافريقيــا وجنــوب ش�ق آســيا،
عــن نتائجهــا الماليــة للتســعة أشــهر المنتهيــة �ف
ي
ســبتم� 2019.
30
ب
خــال أ
الشــهر التســعة المنتهيــة ف ي� 30
ف
ـا� الربــح  11,2مليــار
سـ ب
ـبتم�  ،2019بلــغ صـ ي
ـ� ) بزيــادة
ـ
أمري
دوالر
ـار
ـ
3,1ملي
(
ـري
ـ
قط
ريــال
ي
ض
المــا�  ،كمــا
بالعــام
مقارنــة
4%
نســبتها
ي
ـال الموجــودات بنســبة  7%منــذ 30
ارتفــع إجمـ ي
ســبتم�  2018ليصــل إىل  912مليــار ريــال
ب
ـ� ) ،وهــو أعــى
ـ
أمري
دوالر
ـار
ـ
ملي
(250
ـري
قطـ
ي
الطــاق.
مســتوى حققتــه المجموعــة عــى إ
إجمــال
الرئيــ� لنمــو
كمــا كان المصــدر
ي
ي
الموجــودات هــو القــروض والســلف الـ ت
ـى نمــت
ي
بنســبة  8%لتصــل إىل  653مليــار ريــال قطــري
أمريــ� ) .وقــد تــم تمويــل
( 179مليــار دوالر
ي
أســاس مــن خــال ودائــع
بشــكل
هــذا النمــو
ي
العمــاء ت
الــى ارتفعــت بنســبة  7%لتصــل إىل
ي

 663مليــار ريــال قطــري ( 182مليــار دوالر
أمريــ� ) .وقــد أدت سياســة المجموعــة القويــة
ي
ف ي� إدارة الموجــودات والمطلوبــات إىل المحافظــة
يز
متمــرة للقــروض إىل الودائــع عنــد
عــى نســبة
ف
ســبتم� .2019
مســتوى  98,6%ي� 30
ب
غــر
كمــا حافــظ البنــك عــى معــدل القــروض ي
إجمــال محفظــة القــروض
العاملــة كنســبة مــن
ي
ف
ـبتم� 2019
عنــد مســتوى  1,9%كمــا ي�  30سـ ب
بــ� ن
 ،وهــو مــن ي ن
أد� المعــدالت عــى نطــاق
أ
ف
ش
البنــوك الرئيســية ي� منطقــة الــرق الوســط
وإفريقيــا ،أ
المــر الــذي يعكــس الجــودة العاليــة
لمحفظــة القــروض وفعاليــة سياســة إدارة
المخاطــر االئتمانيــة .كمــا واصلــت المجموعــة
سياســتها المتحفظــة ف ي� بنــاء المخصصــات
غــر
حيــث بلغــت نســبة تغطيــة القــروض ي
العاملــة  104%كمــا ف ي� 30
ســبتم� .2019
ب
بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال للمجموعــة18,2
ف
ـبتم�  ،2019وهــي أعــى مــن
 %كمــا ي�  30سـ ب
أ
الحــد ال ن
د� للمتطلبــات التنظيميــة لمــرف
قطــر المركــزي ولجنــة بــازل.

“

 18,2%نسبة
كفاية رأس المال
للمجموعة
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 663مليار ريال
ودائع العمالء
بارتفاع 7%
ســبتم�  ،2019أعلنــت مجموعــة
خــال
ب
 ،QNBعــن حصولهــا عــى الموافقــات
التنظيميــة مــن هيئــة النقــد ف ي� هونــغ كونــغ
لفتــح فــرع للبنــك ف ي� هونــغ كونــغ ،أحــد أكـ بـر
المراكــز الماليــة العالميــة .وســيقوم الفــرع
بتقديــم مجموعــة شــاملة مــن المنتجــات
والخدمــات المرصفيــة إىل أ
ش
والــركات
الفــراد
والمؤسســات الحكوميــة .إن دخــول المجموعــة
إىل هونــغ كونــغ خطــوة أساســية أخــرى
الــدول
ف ي� طريــق تحقيــق خطــة التوســع
ي
ت
اســراتيجيتها للنمــو
للمجموعــة ودعــم
أ
ش
وريادتهــا للســوق ف ي� الــرق الوســط وأفريقيــا
وجنــوب ش�ق آســيا ،عــاوة عــى تعزيــز
وجودهــا ف� أ
الســواق ذات التنافســية العاليــة.
ي
تخــدم المجموعــة  24مليــون عميــل بدعــم
عــر  1,100موقــع
مــن 29,000موظــف ب
و 4,300جهــاز رصاف يآل .
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واصلت نموها خالل سبتمبر ..المصرف المركزي:

 197.1ملـيــار ريــــال احتياطاتنا الـدولـيــة
الدوحــة  -أوقيــة :أظهــرت بيانــات مــرف قطــر
المركــزي اســتمرار تنامــي االحتياطيــات الدوليــة
أ
ت
الــى ســجلت 197.1
الكليــة
بالعملــة الجنبيــة ي
ض
المــا� .
ســبتم�
مليــار ريــال ف ي�
ب
ي

“

 54.1مليار ريال
الودائع بالبنوك
األجنبية
البــرق لالستشــارات فــإن
وحســب تقريــر مركــز ي
االحتياطيــات الرســمية تشــمل مكونــات رئيســية
بينهــا الســندات وأذونــات الخزينــة أ
الجنبيــة،
والودائــع أ
والرصــدة النقديــة لــدى البنــوك
أ
الجنبيــة ،ومقتنيــات المــرف المركــزي مــن
الذهــب ،وودائــع حقــوق الســحب الخاصــة،
ـدول .
وحصــة دولــة قطــر لــدى صنــدوق النقــد الـ ي
وأشــار التقريــر إىل أن االحتياطيــات الرســمية
لــدى مــرف قطــر المركــزي قــد ارتفعــت مــع
ســبتم� مقارنــةً بالشــهر الســابق
نهايــة شــهر
ب
بنحــو  0.73مليــار ريــال ،لتصــل إىل نحــو
 142.15مليــار ريــال أو ( 39مليــار دوالر).
مــا ن
إجمــال االحتياطيــات الدوليــة،
يعــى ارتفــاع
مــع السـ يـيولة بالعملــة ي أ
الجنبيــة لــدى المــرف ف ي�
ض
المــا� بنحــو  65مليــون
ســبتم�
نهايــة شــهر
ب
ي
ريــال لتصــل إىل نحــو  197.07مليــار ريــال
( 54.2مليــار دوالر) ،وهــي بذلــك قــد ارتفعــت
بنحــو  50.77مليــار ريــال أو مــا نســبته 34.7%
عمــا كانــت عليــه ف ي� شــهر الحصــار ف ي� يونيــو
ســبتم�
 ،2017كمــا أنهــا زادت ف ي� ســنة عــن
ب

 2018بنســبة .16.5%
وقــال التقريــر :إن االحتياطيــات الدوليــة قــد
ســبتم�  2019عنهــا
ارتفعــت خــال شــهر
ب
ض
المــا�  ،وأن ذلــك كان محصلــة
ف ي� أغســطس
ي
الرتفــاع أرصــدة مــرف قطــر المركــزي مــن
الودائــع لــدى البنــوك أ
الجنبيــة بنحــو 1652
مليــون ريــال ،لتصــل إىل مســتوى  54.1مليــار
ريــال ،مــع تراجــع بقيــة البنــود أ
الخــرى؛ حيــث
أ
تراجعــت أرصــدة الســندات أ
والذونــات الجنبيــة
بنحــو  800مليــون ريــال إىل  78.8مليــار ريــال،
وتراجعــت قيمــة الذهــب بنحــو  115مليــون
ريــال إىل  7.4مليــار ريــال وظلــت أرصــدة ودائــع
حقــوق الســحب الخاصــة مســتقرة بانخفــاض
طفيــف عنــد مســتوى  1870مليــون ريــال.
ســبتم�
ووفــق المقارنــة الســنوية مــع شــهر
ب
2018؛ فقــد شــهدت االحتياطيــات الدوليــة
والســيولة لــدى المــرف زيــادة بنحــو 27.9
مليــار ريــال؛ أو مــا نســبته  16.5%إىل 197.07
مليــار ريــال.
وتوزعــت تلــك الزيــادة عــى بعــض مكونــات
االحتياطيــات الدوليــة لــدى المــرف ،مــن خــال
ارتفــاع محفظــة المــرف مــن الســندات وأذونــات
الخزينــة أ
الجنبيــة بنحــو  39.9مليــار ريــال أو
مــا نســبته  .102.4%وارتفــاع أرصــدة المــرف
لــدى البنــوك أ
الجنبيــة بنحــو  371مليــون ريــال
أو مــا تصــل نســبته إىل  .0.7%وارتفــاع مقتنيــات
المــرف مــن الذهــب بأكـ ثـر مــن  3مليــارات ريــال
أو مــا نســبته  .69.8%إىل جانــب ارتفــاع ودائــع
حقــوق الســحب الخاصــة ،وحصــة الدولــة لــدى
الــدول بنحــو  479.4مليــون
صنــدوق النقــد
ي
ريــال أو مــا نســبته .34.5%
ف
و� المقابــل انخفضــت الموجــودات الســائلة
أي
الخــرى -بخــاف االحتياطيــات الرســمية ( -أي
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أ
ـبتم� 2018
الودائــع بالعمــات الجنبيــة) عــن سـ ب
بنحــو  15.8مليــار ريــال إىل  54.9مليــار ريــال.
وتشــر المقارنــات المتاحــة إىل أن مــرف قطــر
ي
المركــزي يتمتــع باحتياطيــات دوليــة وســيولة كبـ يـرة
بالعملــة أ
الجنبيــة جعلتــه ف ي� وضــع مريــح جــداً،
بمــا يمكنــه مــن المحافظــة عــى اســتقرار العملــة
القطريــة مهمــا تعرضــت لضغوطــات مفتعلــة.
ونشـ يـر بهــذا الخصــوص إىل أن تلــك االحتياطيــات
والســيولة بالعملــة أ
الجنبيــة تعــادالن معــاً ث
أكــر
مــن أحــد ش
عــر ضعــف النقــد المصــدر ،أو مــا
ف
ن
حــ� أن قانــون
تزيــد نســبته عــى  ،1100%ي� ي
المــرف يســتلزم أال تقــل تلــك النســبة عــن
 100%فقــط .كمــا يالحــظ أن تلــك االحتياطيــات
تعــادل ث
أكــر مــن ضعفــي النقــود االحتياطيــة-
أو مــا يُعــرف بالقاعــدة النقديــة -إذ تبلــغ نســبة
تغطيتهــا ث
أكــر مــن .234%

أمــا بالنســبة لكفايــة االحتياطيــات والســيولة
لتغطيــة الــواردات القطريــة؛ فإنهــا تغطــي
بالفعــل الــواردات الســلعية ألكـ ثـر مــن  19شــهراً،
ومــا يقــرب مــن عـ شـرة شــهور مــن الــواردات مــن
الســلع والخدمــات معــاً ،علمــاً بــأن المعيــار
الــدول بهــذا الخصــوص يقتــر أ
المــر عــى
ي
تغطيتهــا لثالثــة أو أربعــة أشــهر فقــط.

“

 16.5%زيادة
السيولة على
أساس سنوي

المنتدى العالمي يصدر تقرير التنافسية:

قطر ضمن افضل  10اقتصادات عالمية
في  20مؤشرا تنافسيا
الدوحــة – أوقيــة :أظهــر تقريــر التنافســية العالميــة  2019الــذي يصــدر
ســنوياً عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي  WEFبالتعــاون مــع رابطــة
رجــال أ
ين
العمــال
القطريــ� ومعهــد البحــوث االجتماعيــة واالقتصاديــة
المســحية التابــع لجامعــة قطــر  ، SESRIاحتــال دولــة قطــر المرتبــة الـــ
 29عالمي ـاً و الثانيــة عربيــا ف ي� تقريــر التنافســية العالميــة والــذي أصــدره
المنتــدى االقتصــادي العالمــي و يضــم  141دولــة حــول العالــم
ض
ـا� حيــث جــاءت ف ي� المرتبــة 30
،متقدمــة بذلــك مركــزا عــن أالعــام المـ ي
ـال  140دولــة ،المــر الــذي يعكــس اســتمرار القــدرة التنافســية
مــن اجمـ ي
العالميــة لقطــر عــى المســتوى العالمــي.
وتقدمــت قطــر عــى دول المنطقــة منهــا
الســعودية ( )36والبحريــن ( )45وأيضــا
ايطاليــا وتركيــا وروســيا والهنــد وبولنــدا
ين
واالرجنتــ� وأغلبهــا ينتمــي اىل مجموعــة
ش
كأكــر اقتصاديــات العالــم،
الع�يــن
ب
وقــد شــهدت ســلطنة عمــان تراجعــا ب 6
مرك ـزا لتحــل ف ي� المرتبــة  53عالميــا ،بينمــا
قفــزت الكويــت وأحــرزت تقدمــا الفتــا ب
 8مراكــز لتحتــل المرتبــة  46عالميــا ف ي�
ين
حــ� ســجلت جمهوريــة مــر العربيــة
تقدمــا بمركــز واحــد لتحتــل المرتبــة 93
عالميــا.

مراتب متقدمة
وجديــر بالذكــر أن الركائــز أ
الساســية
ت
الــى تقيــم وضــع االقتصــاد تتــوزع
ي

“

الدوحة في المركز
الثامن عالميا في
مؤشر الرؤية طويلة
المدى للحكومة
ين
بــ� :المؤسســاتية ،والبنيــة التحتيــة،
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات،
الــكل  ،الصحــة،
وبيئــة االقتصــاد
ي
المهــارات ،وفعاليــة ســوق الســلع،
المــال ،
وفعاليــة ســوق العمــل ،النظــام
ي
أ
وحجــم الســوق ،ديناميكيــة العمــال،
والقــدرة عــى االبــداع.

قطــر المرتبــة االوىل عربيــا و ضمــن أفضــل
 10دول ف ي� العديــد مــن المـ ش
ـؤ�ات فمثــا
يز
ركــرة المؤسســاتية تقدمــت قطــر
ف ي�
مركزيــن عــن الســنة الماضيــة لتحتــل
ش
مــؤ� «كفــاءة
المرتبــة ال  7عالميــا ف ي�
ف
ن
ـو� « و المركــز ال  6ي� مـ ش
ـؤ�
االطــار القانـ ي
للتغــر» والمركــز
“اســتجابة الحكومــة
ي
ش
ال  8ف ي�
مــؤ� «الرؤيــة طويلــة المــدى
للحكومــة».

“

قطر ضمن أفضل 10
دول في جهوزية
االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات

ت
الــى حققــت
وفيمــا يخــص المجــاالت ي
فيهــا قطــر مراكــز متقدمــة عالميــا ،احتلــت
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يز
ركــرة مــدى جهوزيــة
وفيمــا يخــص
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ال
تـزال قطــر ضمــن أفضــل  10دول عالميــا،
حيــث احتلــت هــذا العــام المركــز ال 8
بالضافــة اىل احتاللهــا المركــز
عالميــا إ
أ
ش
الول عالميــا وعربيــا لمــؤ� مســتخدمي
ت
االن�نــت.

و 20عالميــا ،مــن حيــث حمايــة حقــوق
الملكيــة ،أداء القطــاع العــام بالدولــة،
جــودة البنيــة التحتيــة للطــرق والشــحن
الجــوي ،جــودة خدمــات المينــاء البحــري،
كذلــك خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا

“

مراتب متميزة لجودة
البنية التحتية للطرق
والشحن الجوي
امــا فيمــا يخــص ي ز
ركــرة المهــارات احتلــت
ف
ش
قطــر المركــز ال  8عالميــا ي�
مــؤ�
الخريجــ� » والمركــز ال � 3ف
ين
«مهــارات
ي
ش
مــؤ� «توفــر العمالــة الماهــرة» والمركــز
ف
ش
ال  6عالميــا ي� مــؤ� «مهــارات القــوى
العاملــة ف ي� المســتقبل».
وجــاءت ي ز
لتشــر
المــال »
ركــرة «النظــام
ي
ي
اىل وفــرة رأس المــال حيــث احتلــت قطــر
ش
مــؤ� «تمويــل
المركــز ال  4عالميــا ف ي�
ش
الصغــرة والمتوســطة» بينمــا
الــركات
ي
احتلــت المركــز ال  5فيمــا يخــص توافــر
رأس المــال االســتثماري
ش
مــؤ�ا
بالضافــة اىل نحــو 23
هــذا إ
جــاءت فيهــم قطــر بـ ي ن
ـ� المرتبــة العـ ش
ـا�ة

“

الدولة تحتل المرتبة
األولى عالميا وعربيا
لمؤشر مستخدمي
االنترنت
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المعلومــات وســهولة العثــور عــى العمالــة
ن
المهــى  ،أيضــا
الماهــرة وجــودة التدريــب
ي
المنافســة المحليــة وانتشــار ثقافــة ريــادة
االعمــال ونمــو ش
الــركات

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

قطر تقـود مـشــاريـع تـوســعة الغـــاز
الـمسـال في الـعـالـم
بلومبــرغ إنــه رغــم تراجــع أســعار الغــاز الطبيعــي
الدوحــة -الجزيــرة نــت :قــال تقريــر لوكالــة
ي
ف
النتــاج ي� طريقــه إىل االرتفــاع بحلــول العــام
المــدادات الجديــدة فــإن إ
المســال بســبب تد ّفــق إ
.2024
وأفــاد التقريــر بــأن قطــر  -أكـ بـر منتــج للغــاز
ف
النتــاج،
المســال عالمي ـاً  -ي� طريقهــا لتوســيع إ
مشــراً إىل أن الدوحــة تعمــل مــن أجــل
ي
العالميــة ،ال ســيما
ريادتهــا
عــى
الحفــاظ
ّ
مــع ش�وع دول عــى غ ـرار الواليــات المتحــدة
وروســيا وموزمبيــق ف ي� إطــاق مشــاريعها
بلومبــرغ إن قطــر دعــت
الخاصــة .وقالــت
ي
ّ
ش�كات عالميــة  -بينهــا إكســون موبيــل ورويــال
داتــش شــل  -إىل تقديــم عطــاءات مــن أجــل
توســيع أعمالهــا ف ي� حقــل الشــمال ،أكـ بـر حقــل
للغــاز الطبيعــي ف ي� العالــم .ونقلــت الوكالــة
ش
ـى
عــن ســعادة الســيد ســعد بــن �يــدة الكعـ ب ي
وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة ،قولــه :نحــن
عــى الطريــق الصحيــح ،وبحلــول الربــع أ
الول
مــن العــام المقبــل ســنكون قــد أبرمنــا جميــع
ش
النتــاج ف ي� العــام
العقــود
لمبــا�ة عمليــة إ
.2024

وأفــاد التقريــر :قطــر تعمــل عــى زيــادة
النتاجيــة للغــاز الطبيعــي المســال
طاقتهــا إ
مــن  77مليــون طــن ســنوياً إىل حــدود 110
ين
ماليــ� ابتــدا ًء مــن العــام  ،2024ويُحتمــل
أن تولــد هــذه الخطــوة  40مليــار دوالر
إضافيــة مــن عائــدات الصــادرات.
ت
تز
للبــرول  -حســب
وتعــرم ش�كــة قطــر
بلومبــرغ  -بنــاء أربعــة مصانــع تســييل
ي
جديــدة ،علمــاً بأنهــا تخــوض مفاوضــات
حــول ش�اكــة محتملــة مــع ش�كات الطاقــة
الكــرى ،وتتوقــع أن تكــون جميــع العقــود
ب
ســارية المفعــول بحلــول الربــع أ
الول مــن
العــام المقبــل .وطرحــت ش�كــة قطــر للبـ تـرول
ف ي� أبريــل مناقصــة لبنــاء ناقــات تهــدف إىل
التوســع ف ي� مجــال الغــاز الطبيعــي
مزيــد مــن ّ
المســال ،وفــق التقريــر ذاتــه.
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بديل أنظف
بلومبــرغ ،يعتقــد منتجــو النفــط أن
بحســب
ي
الغــاز الطبيعــي يمثــل بدي ـا ً أنظــف للفحــم
الــذي تحتاجــه المرافــق الصناعيــة لتوليــد
الكهربــاء والحــرارة ف ي� عمليــات عــى غــرار
والســمنت .وقــال تقريــر
صناعــة الفــوالذ إ
الوكالــة إن منتجــي الغــاز الطبيعــي المســال
بقيــادة قطــر يواصلــون التقــدم رغــم تراجــع
أ
الســعار ف� أ
الســواق .وأضــاف التقريــر إن
ي
ف
ت
أســعار
ـى تضــم
التســليم الفــوري ي� آســيا الـ ي
الســوق أ
الطــاق ،ارتفعــت نحــو
ـى
ـ
ع
ـر
ـ
ك
ال
إ
ب
 35%مــن ن
أد� مســتوى لهــا خــال يوليــو ،إال
أنهــا ال تــزال قريبــة مــن ن
أد� مســتوى عــى
مــدار العــام .ونقلــت بلومبـ يـرغ عــن عاملـ ي ن
ـ�
ف ي� قطــاع إلنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال
أن الحــرب التجاريّــة لــم تؤثــر عــى النمــو
العالمــي لهــذه الســوق.

52

53

• AWQIA • OCTOBER 2019

