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دور بارز لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية
في تطوير مهنة المحاسبة
تواصــل جمعيــة المحاســبين القانونييــن القطريــة دورهــا البنــاء لخدمــة المجتمــع مــن خــال تنظيــم
المؤتمــرات والنــدوات التــي تتنــاول الموضوعــات المهمــة ،بمــا يســاهم فــي تطويــر أداء المؤسســات

والهيئــات بجانــب تســهيل انجــاز أعمــال المحاســبين ومكاتــب المحاســبة ،حيــث قامــت الجمعيــة

بتنظيــم مجموعــة مــن المؤتمــرات والنــدوات والتــي حظيــت بحضــور كبيــر وتغطيــات إعالميــة واســعة
نظــر ًا ألهميــة الموضوعــات التــي تناولتهــا.

ولعــل أبــرز الفعاليــات التــي نظمتهــا الجمعيــة بالشــراكة مــع هيئــة الرقابــة اإلداريــة والشــفافية،

تصدر عن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية
بترخيص من وزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية رقم 88 / 2018

“مؤتمــر تكنولوجيــا المــال فــي الشــرق األوســط” ( ، )FinTechوالــذي أقيــم تحــت الرعايــة الكريمــة
لســعادة الشــيخة المياســة بنــت حمــد بــن خليفــة آل ثانــي ،رئيــس مجلــس أمنــاء متاحــف قطــر.
وبحضــور ســعادة الســيد حمــد بــن ناصــر المســند ،رئيــس هيئــة الرقابــة اإلداريةوالشــفافية.

وقــدم المشــاركون فــي مؤتمــر ( )FinTechعــددًا مــن التوصيــات والتــي شــملت ،ضــرورة تعزيــز
االســتثمار فــي التقنيــة الماليــة واالســتفادة مــن الدعــم والتمويــل مــن الصناديــق والمحافــظ
للهيئــات والبنــوك ،لتعزيــز مكانــة التقنيــة الماليــة ،والعمــل علــى تطويــر التشــريعات والقوانيــن التــي
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كمــا شــملت توصيــات مؤتمــر ( ،)FinTechرفــع كفــاءة الخدمــات التقنيــة مــن خــال شــركات االتصاالت
مــن أجــل مواكبــة التطــورات والقــدرة علــى اإلنجــاز والســرعة فــي االســتفادة مــن الخدمــات ،وفتــح

األبــواب أمــام المزيــد مــن الخدمــات ،وتطويــر القوانيــن والتشــريعات لمنــح األفضليــة للشــركات

العربيــة للمنافســة العالميــة فــي التقنيــات الماليــة.

كمــا نظمــت جمعيــة المحاســبين القانونييــن القطريــة المؤتمــر الخليجــي للجمعيــات المهنيــة
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بــدول الخليــج ،وذلــك بمشــاركة الجمعيــات المهنيــة والهيئــات المحاســبية فــي دول مجلــس التعاون.

السيدة /عهود الشمري
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وتضمنــت توصيــات المؤتمــر الخليجــي للجمعيــات المهنيــة والهيئــات المحاســبية ضــرورة أن تتماشــي

والهيئــات المحاســبية ،والــذي قــدم مــن خاللــه المشــاركون  7توصيــات لتطويــر مهنــة المحاســبة

مخرجــات التعليــم المحاســبي والمالــي مــع متطلبــات الممارســة المهنيــة وفــق حاجــات الســوق
والمعاييــر الدوليــة ،وتطويــر المناهــج األكاديميــة بمــا يتوافــق مــع التطــور التكنولوجــي والمهــارات
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الجهــات المعنيــة بنشــر الوعــي وتأصيــل ثقافــة االدخــار ،فضـ ً
ا عــن دور القطــاع المصرفــي فــي توفيــر

بيئــة جاذبــة للتشــجيع علــى االدخــار.
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ينطلــق فــي الرابــع مــن ســبتمبر
الجــاري مؤتمــر االمتثــال الفعــال لمكافحــة
الجرائــم الماليــة والــذي تنظمــه جمعيــة
المحاســبين القانونييــن القطريــة بشــراكة
اســتراتيجية مــع معهــد اإلمتثــال العالمــي
 GCIومشــاركة عــدد مــن المختصيــن مــن
اســتراليا وبريطانياوالواليــات المتحــدة
األمريكيــة والدوحــة .وتتضمــن أجنــدة
المؤتمــر موضوعــات عــدة أهمهــا:
التعريــف بطبيعــة الجرائــم الماليــة
وآثرهــا علــى اســتقرار األنظمــة الماليــة،
والتحــوالت االقتصاديــة وأثرهــا فــي
تنامــي الجرائــم الماليــة ،الســلطات
الرقابيــة ومكاتــب التحريــات الماليــة
ودورهــا فــي مكافحــة الجرائــم الماليــة،
وحمايــة نزاهــة واســتقرار األنظمــة
الماليــة مــن خــال الســلطات الرقابيــة
والتحريــات ،ودور االمتثــال الفعــال فــي
مكافحــة الجرائــم الماليــة ،واالبتــكارات

والتقنيــات الماليــة وأثرهــا علــى الجرائــم
الماليــة وإدارة المخاطــر.

خبــراء
المؤتمــر
ويســتقطب
ومتحدثيــن مــن القطــاع المصرفــي
والمالــي ،بهــدف تبــادل اآلراء والخبــرات
حــول أحــدث اتجاهــات الجرائــم الماليــة.
ويســتهدف المهنييــن والعامليــن فــي
مجــال القطــاع المصرفــي والمالــي ،بمــا
فــي ذلــك موظفــي االلتــزام ومســؤولي
اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ،وهيئــة قطــر
لألســواق الماليــة ،ووحــدة المعلومــات
الماليــة ،واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وهيئــة
الرقابــة اإلداريــة والشــفافية ،والعامليــن
فــي الجهــات التنظيميــة وإنفــاذ القانــون،
ووزارة التجــارة والصناعــة  ،ومنظمــات
المجتمــع المدنــي.
وفــي تصريــح لــه قــال الدكتــور هاشــم

الســيد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
المحاســبين القانونييــن القطريــة يشــكل
انتشــار الجريمــة ذات الدوافــع الماليــة
واالقتصاديــة تهديــد ًا كبيــر ًا لتنميــة
االقتصــادات العالميــة واســتقرارها،
ويأتــى هــذا المؤتمــر إيمانــ ًا مــن جمعيــة
المحاســبين القانونييــن القطريــة أن تقنيات
وأســاليب الجريمــة الحديثــة تســتدعي
تبــادل الخبــرات والمعــارف والتعــاون بيــن
الجهــات المعنيــة وتكاتــف الجهــود علــى
جميــع المســتويات لمكافحتهــا ،حيــث إن
مكافحــة الجرائــم الماليــة والمصرفيــة
يتطلــب تنميــة آليــات التعــاون والشــراكة
مــع الفاعليــن المعنييــن محليــ ًا وإقليميــ ًا
ودوليــ ًا .وأضــاف أن فهــم طبيعــة هــذه
الجرائــم وأركانهــا والتعــرف علــى كيفيــة
التحقيــق ثــم المقاضــاة والمســاءلة يعــد
أمــر ًا أساســي ًا ألي متخصــص فــي مكافحــة
الجرائــم الماليــة.
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في مجال المحاسبة والتدقيق

“المحاسبين القانونيين” تطلق المبادرة
الرابعة لتدريب المحاسبين والخريجين
تحــت رعايــة ســعادة الســيدة
مريــم بنــت علــي المســند وزيــر التنميــة
االجتماعيــة واألســرة ،أطلقــت جمعيــة
المحاســبين القانونييــن القطريــة مبادرتهــا
التدريبيــة الرابعــة “للتدريــب الميدانــي
القطرييــن”.
والخريجيــن
للمحاســبين
وانطلقــت المبــادرة برعايــة كل مــن ديــوان
المحاســبة ،ووزارة التجــارة والصناعــة،
ووزارة البلديــة ،وتســتمر لمــدة ســتة
أشــهر مــن الثانــي مــن فبرايــر الجــاري
حتــى العاشــر مــن أغســطس القــادم.
وتســتهدف اســتقطاب عــدد  20مــن
القطرييــن؛
والخريجيــن
المحاســبين
لتدريبهــم فــي مجالــي المحاســبة
والمراجعــة ميدانيًــا.
ويشــمل التدريــب عــدة برامــج منهــا:
اســتخدام االكســيل المحاســبي ،والبرامــج
المســتخدمة فــي الجهــات والمؤسســات
العامــة والخاصــة ،وشــهادة المهنيــة
المعتمــدة فــي معاييــر التقاريــر الماليــة
 ،CERT IFRوشــهادة مهنيــة معتمــدة فــي
معاييــر القطــاع العــام  .CERTIPSASعلــى
أن يكــون التدريــب بمعرفــة متخصصيــن
حاصليــن علــى أعلــى الشــهادات المهنيــة
المعتمــدة .ويتضمــن برنامــج المبــادرة
توفيــر المــادة العلميــة الخاصــة
بالمتدربيــن ،والتنســيق مــع الجهــات
والمؤسســات ذات العالقــة ومكاتــب
المحاســبة العالميــة للمعايشــة العمليــة
وتطبيــق مــا تــم التدريــب عليــه؛ بمــا
يؤهــل المتدربيــن علــى القيــام بتطبيــق
مــا اكتســبوه مــن محاضــرات ودروس
مــا يصقــل قدراتهــم ويســاعدهم علــى
التميــز .ويتيــح الفرصــة لهــم للحصــول علــى
الوظيفــة المناســبة فــي مجــال تخصصهــم
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واالندمــاج فــي ســوق العمــل ،والتعــرف
علــى التحديــات التــي يمكــن أن يوجهوهــا
وكيفيــة التعامــل مــع المشــكالت
واالســتجابة للمتغيــرات.
ومــن جانبــه توجــه الســيد محمــد
ســلطان العلــي عضــو مجلــس اإلدارة ،أمين
صنــدوق جمعيــة المحاســبين القانونييــن
القطريــة بالشــكر إلــى ســعادة الســيدة
مريــم بنــت علــي المســند وزيــر التنميــة
االجتماعيــة واألســرة علــى تفضلهــا برعايــة
المبــادرة ،مثم ًنــا جهودهــا فــي االرتقــاء
بالجمعيــات المهنيــة وتشــجيع المبــادرات
الوطنيــة البنــاءة كافــة .كمــا توجــه
ً
أيضــا إلــى ديــوان المحاســبة
بالشــكر
ووزارة التجــارة والصناعــة ووزراة البلديــة
علــى رعايتــم للمبــاردة .وأكــد أنهــا تأتــي
ضمــن جهــود الجمعيــة فــي نشــر الوعــي
المحاســبي واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات
المهنيــة للمحاســبين مــن الدعــم المســتمر
والتدريــب الــازم؛ لتأهيــل المحاســبين
والخريجيــن القطرييــن ورفــع مســتواهم
العلمــي والعمــل علــى الدمــج بيــن التعليــم
الميدانيــة،
والممارســة
األكاديمــي
لتطبيــق ماتــم التدريــب عليــه مــن خــال
حــاالت عمليــة.
وأضــاف أن المبــادرة تهــدف كذلــك
إلــى توفيــر فــرص أكبــر للتوظيــف
والترقــي ،وتوســيع قاعــدة العامليــن
بمهنــة المحاســبة؛ لضمــان إنشــاء قاعــدة
متميــزة مــن الكــوادر الوطنيــة المدربــة
والمحترفــة .بمــا يفــي باحتياجــات كافــة
ومواكبــة
والهيئــات
المؤسســات
مســتوى التطــور االقتصــادي المتميــز
الــذي وصلــت إليــه دولــة قطــر.

قدمها الدكتور هاشم السيد

“المحاسبين القانونيين”
تنظم ورشـة تدريبية حول
مكـافحة غســل األمـوال
المحاســبين
جمعيــة
نظمــت
القانونييــن القطريــة ورشــة تدريبيــة
حــول مكافحـــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهـــاب ،عبــر وســائل االتصــال المرئــي،
ونفــذ الورشــة الدكتــور هاشــم الســيد
الخبيــر االقتصــادي رئيــس مجلــس إدارة
الجمعيــة .وتضمنــت الورشــة محــاور عــدة
منهــا :المفاهيــم والمصطلحــات الخاصــة
بغســل األمــوال وتمويــل االرهــاب،
ومصــادر األمــوال غيــر المشــروعة،
ومراحــل غســل األمــوال ،وأضــرار ومخاطــر
غســل األمــوال ،ومقارنــة غســل األمــوال
بتمويــل االرهــاب ،وعوامــل انتشــار
ظاهــرة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب،
والجهــود الدوليــة والجهــود الوطنيــة
فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة مــع نظــرة
عامــة علــى القانــون رقــم  20لســنة
 ،2019واالجــراءات والواجبــات وااللتزامــات
تجــاه العمليــات المشــبوهة ،والسياســات
واالجــراءات الالزمــة لمكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل االرهــاب ،وفوائــد
مكافحــة غســل األمــوال.
وقــال الدكتــور هاشــم الســيد إن
مصطلــح غســل األمــوال يطلــق علــى مــا
يســمى باالقتصــاد الخفــي واالقتصاديــات
الســوداء أو اقتصاديــات الظــل التــي
تنطــوي فــي جــزء كبيــر منهــا علــى كســب
األمــوال مــن مصــادر غيــر مشــروعة،
ولخــوف أصحابهــا مــن المســاءلة
القانونيــة وخوفهــم مــن النــاس فإنهــم
يلجــأون بعــد كســبها فــي غفلــة مــن
القانــون أو تواطــؤ مــن القائميــن عليــه
فــي بلــد آخــر إلــى تحويــل هــذه الثــروة غيــر
المشــروعة إلــى ثــروة تبــدو فــي ظاهرهــا
مشــروعة .وبذلــك فــإن العالقــة وثيقــة
بيــن االقتصــاد غيــر المشــروع وعمليــة

غســل األمــوال والتــي تعنــي إجمــاال
العمــل علــى محاولــة إخفــاء والتعتيــم
علــى المصــادر غيــر المشــروعة لألمــوال
بأســاليب عديــدة ومتنوعــة لتضليــل
الجهــات األمنيــة والرقابيــة ،وإدخــال هــذه
األمــوال فــي دورة عمليــات مشــروعة
والــدورة االقتصاديــة حتــى يظــل يســتفيد
بهــا.
وأضــاف أنــه نظــرًا لخطــورة هــذه
الجريمــة علــى المجتمعــات الدوليــة،
لتداخلهــا فــي الكثيــر مــن األنشــطة
االقتصاديــة والماليــة فضــ ً
ا عــن عالقتهــا
بتمويــل اإلرهــاب ،فــإن العالــم يشــهد
تطــورات متالحقــة فــي مجــال تجريــم
ومكافحــة غســل األمــوال .وتزايــدت
القناعــة الدوليــة بــأن التعــاون الدولــي
الزمــا وضروريًّــا لمكافحــة
ً
شــرطا
ً
يمثــل
هــذا النــوع مــن الجرائــم التــي ُتعــد أحــد
التحديــات التــي تواجــه اإلنســانية باعتبارهــا
أحــد اإلفــرازات الســلبية للعولمــة
االقتصاديــة ،لمــا تمثلــه مــن آثــار ســلبية
علــى المجتمعــات اقصاديًــا واجتماعيًــا
وأمنيًــا .وفيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل
األمــوال علــى المســتوى المحلــي أكــد
الدكتــور هاشــم أن دولــة قطــر لهــا دور
ريــادي وفعــال فــي التصــدي لمثــل هــذه
الظواهــر إذ تعتبــر مــن أقــل دول العالــم
تعرضــ ًا لهــا .وتــم تطويــر القانــون رقــم 4
لســنة  2010بقانــون رقــم  20لســنة 2019
بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
االرهــاب .وتتكاتــف جهــود وحــدات
ولجــان مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
االرهــاب بتنفيــذ عملهــا عبــر الهيئــات
والــوزارات المختلفــة ويتــم التنســيق
مــع اللجنــة الوطنيــة القطريــة فــي هــذا
الشــأن.
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“المحـاسبين القـانونييــن” تنظم ندوة
بعنوان االقتصاد ومـعـدالت الـفــائـدة
حيــث بلــغ التضخــم علــى المعيشــة 8.8%
وعلــى الطاقــة  32%وهنــا كان ال بــد
مــن كبــح التضخــم مــن خــال السياســات
النقديــة للعــودة إلــى مســتويات متدنيــة
مــن التضخــم فكانــت خطــة االحتياطــي
الفيدرالــي برفــع معــدالت الفائــدة حتــى
تصــل إلــى .2.5%

المحاســبين
جمعيــة
نظمــت
القانونييــن القطريــة نــدوة تحــت عنــوان
«االقتصــاد ومعــدالت الفائــدة» بمشــاركة
شــخصا عبــر وســائل االتصــال
ً
حوالــي 130
المرئــي مــن قطــر وبعــض الــدول العربيــة.
وقــدم النــدوة الدكتــور هاشــم الســيد
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة؛ حيــث
تنــاول مجموعــة مــن المحــاور هــي:
عالــم االقتصــاد مــن ناحيــة المفهــوم
والنظريــات االقتصاديــة وأدوات وآليــات
عمــل االقتصــاد ،والخليــج والنفــط ومراحــل
تطــور االقتصــاد القطــري ،وعلــم النقــود
والمصــارف بالتركيــز علــى نشــأة النقــود
وتطورهــا ووظائفهــا وأنواعهــا وعمــل
البنــوك المركزيــة والسياســات النقديــة،
واألزمــات الماليــة وتاريخهــا وآثارهــا
علــى االقتصاديــات وطــرق تخطــي هــذه
األزمــات وتوقعــات حــدوث أزمــة ماليــة
جديــدة ،والسياســات الماليــة فــي
إدارة الموازنــات العامــة ،والمؤشــرات
االقتصاديــة والماليــة والنقديــة ،وكيفيــة
الوقايــة مــن المتغيــرات علــى مســتوى
الفــرد والدولــة.
وقــال الدكتــور هاشــم الســيد إن
علــم االقتصــاد هــو أحــد فــروع العلــوم
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االجتماعيــة وهــو العلــم الــذي يهتــم
بالمــوارد المحــدودة لتلبيــة حاجــات
غيــر محــدوة .أمــا المــال فهــو المحــرك
األســاس لالقتصــاد ســواء بشــكله
القديــم القائــم علــى الســلع والخدمــات أو
بالشــكل الجديــد القائــم علــى االقتصاديــات
الرقميــة ،مشــيرًا إلــى أن البنــوك المركزيــة
هــي المســؤولة عــن العــرض النقــدي فــي
الدولــة ولديهــا أدوات الســيطرة عليــه
ومــن أهمهــا معــدالت الفائــدة .ومــن أهم
المؤشــرات التــي يجــب متابعتهــا معــدالت
النمــو ،والناتــج المحلــي ،والتضخــم،
والبطالــة ،والضرائــب ،واالحتياطيــات مــن
العمــات األجنبيــة والذهــب .وأضــاف أن
دول مجلــس التعــاون الخليجــي دول ريعيــة
قائمــة علــى النفــط والغــاز وتســعى إلــى
تنويــع مصــادر الدخــل وخفــض االعتمــاد
علــى إيــرادات النفــط.
وحــول رفــع معــدالت الفائــدة وأثرهــا
علــى أمريــكا والعالــم ودول الخليــج أشــار
إلــى أن العالــم يعانــي مــن موجــة عاليــة
مــن التضخــم ،ففــي أمريــكا يبلــغ التضخــم
عاما.
ً
 8.5%وهــذا أعلــى مســتوى منــذ 40
ومــن المؤكــد أن هنــاك خطــورة كبيــرة
علــى األفــراد والمؤسســات والشــركات؛

وأكــد أن رفــع معــدالت الفائــدة
األمريكيــة ســيكون لــه تأثيــره علــى
دول العالــم؛ حيــث ســتتحول رؤوس
األمــوال إلــى االســتثمار فــي الســندات
األمريكيــة والدليــل علــى ذلــك مــا
نلمســه مــن تراجعــات فــي أســواق
المــال ســيما أســواق الــدول الناشــئة.
أمــا فــي دول الخليــج فلــن يكــون التاثيــر
كبيــرًا؛ ألنهــا دول قائمــة علــى إيــرادات
النفــط والغــاز وصانــع الســوق .وهــو
مــا نلمســه فــي اســتمرار ارتفــاع الطلــب
علــى الســلع والخدمــات لــذا فــإن
التحكــم فــي مســتويات التضخــم يعتمــد
علــى التشــريعات والقوانيــن أكثــر مــن
رفــع معــدالت الفائــدة .وأمــام هــذه
األوضــاع يجــب علــى الــدول إعــادة هيكلــة
المخــزون والتســعير وتنويــع الســلع،
وتعزيــز االســتثمار فــي األمــن الغذائــي،
وتوطيــن الصناعــة والتكنولوجيــة وزيــادة
االعتمــاد علــى البدائــل المحليــة .أمــا
علــى مســتوى األفــراد فيجــب إعــادة
دراســة ميزانيــة األســرة والتركيــز علــى
االحتياجــات الضروريــة والتحــول إلــى
الفكــر االســتثماري.
وفــي نهايــة النــدوة دار حــوال بيــن
الدكتــور هاشــم الســيد والمشــاركين
أجــاب فيــه عنــه استفســاراتهم .كمــا
عبــر الحضــور عــن شــكرهم لجمعيــة
المحاســبين القانونييــن القطريــة علــى
تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات التــي تهــدف
إلــى نشــر الوعــي وإدراك مــا يــدور حولنــا
مــن متغيــرات اقتصاديــة.

جمعية المحاسبين
القانونيين تعقد
عموميتها لعام 2021
المحاســبين
جمعيــة
عقــدت
القانونييــن القطريــة جمعيتهــا العموميــة
العاديــة ،لعــام ( 2021عــن بُعــد) برئاســة
الدكتــور هاشــم الســيد رئيــس مجلــس
اإلدارة وحضــور الســادة أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،ومدقــق الحســابات ،وممثــل إدارة
الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة بــوزارة
التنميــة االجتماعيــة واألســرة .وقــد شــمل
جــدول أعمــال االجتمــاع عــرض تقريــر
مجلــس اإلدارة لعــام  ،2021والمصادقــة
علــى الميزانيــة الختاميــة ،وإبــراء ذمــة
أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة
المنتهيــة ،وإقــرار مشــروع خطــة الموازنــة
لعــام  ،2022وتعييــن مراقــب حســابات
جديــد لعــام  ،2022وتســوية أوضــاع
الجمعيــة بنــا ًء علــى المرســوم بقانــون
رقــم  21لســنة  ،2020والموافقــة علــى
االنضمــام لإلتحــاد الدولــي للمحاســبين.
وفــي تصريــح لهــا قالــت الســيدة
عهــود الشــمري ،عضــو مجلــس اإلدارة إن
الفتــرة الفتــرة الماضيــة برهنــت علــى أن
مســيرتنا تقــوم علــى خطــة اســتراتيجية
ورؤيــة ثاقبــة للنهــوض بالجمعيــة .فرغــم
جائحــة كورونــا ومــا فرضتــه مــن إجــراءات

احترازيــة إال أننــا اســتطعنا تنفيــذ العديــد
مــن البرامــج والفعاليــات والمبــادرات
والمؤتمــرات ســواء بالحضــور أو مــن
خــال وســائل التواصــل المرئــي .وقــد تــم
توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات ومذكــرات
التفاهــم مــع الــوزارات والهيئــات
والشــركات ،والمؤسســات والجمعيــات
الوطنيــة والعربيــة والدوليــة ذات الصلــة.
وبلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن
أنشــطة وخدمــات الجمعيــة ()10,204
خــال العــام الماضــي  .2021ففــي مجــال
التدريــب نفــذت الجمعيــة عــدد  142برنامجً ــا
تدريبيًــا .وبلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين
 3,028مشــارك ًا .وعلــى مســتوى البرامــج
التدريبيــة المهنيــة المعتمــدة دوليـ ًا نفــذت
الجمعيــة عــدد  29برنامجً ــا تدريبيًــا مهنيًــا
بمشــاركة عــدد  276متــدرب .كمــا نفــذت
عــدد  28نــدوة وورشــة عمــل بمشــاركة
وحضــور عــدد  6,900مشــارك ًا.
وأضافــت أن التوجــه كان نحــو تحقيــق
قيمــة مضافــة لخدماتنــا عبــر طــرح برامــج
وشــهادات مهنيــة وحرفيــة معتمــدة،
وكذلــك تعزيــز تواجدنــا علــى الصعيــد
العربــي والدولــي وتقديــم أنفســنا

أمــام االتحــاد الدولــي للمحاســبين .كمــا
حرصنــا علــى تعزيــز دور الجمعيــة فــي
خدمــة المجتمــع كمؤسســة وطنيــة
رائــدة .وذلــك مــن خــال تنفيــذ عــدة
برامــج تدريبيــة ومهنيــة وورش عمــل
حــول التوعيــة بضــرورة مكافحــة غســل
األمــوال ومكافحــة التمويــل غيــر
المشــروع فــي المنظمــات غيــر الهادفــة
للربــح .كمــا أطلقــت الجمعيــة مجموعــة
مــن المبــادرات الوطنيــة وهــي :المبــادرة
الوطنيــة للحصــول علــى كفــاءات وطنيــة
حاصلــة علــى شــهادات مهنيــة معتمــدة،
ومبــادرة تطبيقــات الحوكمــة فــي القطــاع
العــام ،ومبــادرة تطبيقــات الحوكمــة
فــي القطــاع الخــاص ،هــذا عــاوة علــى
مبــادرات التدريــب الميدانــي للمحاســبين
والخريجييــن القطرييــن بالتعــاون مــع عــدد
مــن الجهــات والمؤسســات فــي الدولــة
ومكاتــب المحاســبة والتدقيــق الوطنيــة
والعالميــة.
وتوجهــت بالشــكر إلــى كافــة
الــوزارات والمؤسســات التــي تعاونــت
مــع الجمعيــة ،وإلــى أعضــاء الجمعيــة
علــى مســاندتهم وثقتهــم.
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كرمت المشاركين في مبادرة التدريب الميداني

“المحاسبين القانونيين القطرية”
تشارك في معرض الجمعيات
المحاســبين
جمعيــة
شــاركت
القانونييــن القطريــة فــي المعــرض
الثانــي للجمعيــات والمؤسســات الخاصــة
الــذي نظمتــه وزارة التنميــة االجتماعيــة
واألســرة بالمؤسســة العامــة للحــي
الثقافــي كتــارا .وتضمــن جنــاح الجمعيــة
ً
تعريفــا بأهــم األنشــطة والبرامــج التدريبيــة
التــي توفرهــا .فض ـ ً
ا عــن عــرض مجموعــة
مــن اإلنجــازات التــي شــهدتها خــال
الفتــرة الماضيــة .وقــد وفــرت الجمعيــة
بعــض اإلصــدارات التــي تفيــد منتســبي
مهنــة المحاســبة وتمكنهــم مــن التفاعــل
مــع كافــة الــدورات والبرامــج التدريبيــة
والمهنيــة التــي تطرحهــا وكيفيــة
االلتحــاق بهــا.
ومــن جهــة أخــرى ،وعلــى هامــش
فعاليــات المعــرض ،قامــت الجمعيــة
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بتكريــم المشــاركين فــي مبــادرة التدريــب
الميدانــي التــي نفذتهــا الجمعيــة برعايــة
وزارة الرياضــة والشــباب وشــركة مالحــة
وبنــك الدوحــة؛ وذلــك بهــدف نشــر
الوعــي المحاســبي واالرتقــاء بمســتوى
الخدمــات المهنيــة للمحاســبين ،لتأهيــل
المحاســبين والخريجيــن القطرييــن ورفــع
مســتواهم العلمــي والعمــل علــى الدمــج
بيــن التعليــم األكاديمــي والممارســة
الميدانيــة ،وتوســيع قاعــدة العامليــن
بمهنــة المحاســبة؛ لضمــان إنشــاء قاعــدة
متميــزة مــن الكــوادر الوطنيــة المدربــة
والمحترفــة.
وفــي تعليــق لــه توجــه الدكتــور
هاشــم الســيد ،رئيــس مجلــس إدارة
جمعيــة المحاســبين القانونيبــن بالشــكر
لــوزارة التنميــة االجتماعيــة واألســرة

علــى تنظيــم المعــرض ،مشــيرًا إلــى أنــه
يدخــل فــي إطــار جهــود الــوزارة للنهــوض
بالجمعيــات وتشــجيعها علــى آداء
دورهــا فــي خدمــة المجتمــع .وقــال إننــا
حريصــون علــى المشــاركة فــي مثــل هــذه
الفعاليــات؛ حيــث تتيــح لنــا المجــال لتواصــل
أكبــر ،عــن قــرب ،لتعريــف أعضــاء الجمعيــة
بأنشــطتنا وتمكينهــم مــن االســتفادة مــن
خدماتنــا .بمــا يخــدم النهضــة االقتصاديــة
التــي تشــهدها بالدنــا والتــي تعتبــر مهنــة
المحاســبة والمراجعــة أحــد ركائزهــا
األساســية .وأضــاف أن المعــرض فرصــة
لمشــاركة اآلخريــن تجاربهــم وخبراتهــم،
إضافــة إلــى تهيئــة المنــاخ للتعــارف بيــن
الجمعيــات المشــاركة وإقامــة تعــاون
مشــترك بينهــم وهــو مــا يتماشــى مــع
أهدافنــا.

من المشاركين في مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق األوسط

“المحـــاسبيـن القــانونيين” و
“الرقابة اإلدارية والشفافية”
يكرمان عددًا مـن المــوظـفيـن
المحاســبين
جمعيــة
نظمــت
القانونييــن القطريــة وهيئــة الرقابــة
اإلداريــة والشــفافية حفــ ً
ا لتكريــم
الموظفيــن المتميزيــن المشــاركين فــي
أعمــال وفعاليــات مؤتمــر “تكنولوجيــا
المــال فنتــك فــي الشــرق األوســط” الــذي
نظمتــه جمعيــة المحاســبين القانونييــن
القطريــة بشــراكة اســتراتيجية مــع هيئــة
الرقابــة اإلداريــة والشــفافية .وجــاء
التكريــم إيما ًنــا بأهميــة تقديــر كل عمــل
مخلــص وجهــد متميــز؛ لالرتقــاء بمســتوى
األداء والقيــام بالمهــام والواجبــات
الموكلــة إليهــم كافــة لتطويــر العمــل.
ويهــدف التكريــم إلــى تحفيــز الموظفيــن
لبــذل المزيــد مــن الجهــود ونشــر ثقافــة

التميــز واإلبــداع الوظيفــي ،ودفعهــم نحــو
تقديــم أفضــل مــا لديهــم فــي أعمالهــم
اليوميــة.
وثمــن الســيد أحمــد الســليطي
عضــو مجلــس إدارة جمعيــة المحاســبين
القانونييــن القطريــة جهــود الموظفيــن
المشــاركين فــي تنظيــم المؤتمــر نظيــر
مــا قدمــوه مــن جهــود طيبــة واهتمــام
بكافــة النواحــي اإلداريــة والفنيــة
والتقنيــة وتواصلهــم الفعــال مــع
الجهــات ذات العالقــة ومــا بذلــوه مــن
إســهامات كان لهــا األثــر الكبيــر فــي نجــاح
المؤتمــر وتميــزه.
وأضــاف أن تكريــم الموظفيــن يأتــي

ضمــن اســتراتيجية الجمعيــة بتقديــر
اإلنجــازات المثمــرة ،واألداء المتميــز
باعتبــار أن الــكادر البشــري هــو االســتثمار
الحقيقــي للمهــارات الفرديــة والجماعيــة،
الفتــ ًا إلــى أن هــذا التكريــم يســهم فــي
تشــجيع الموظفيــن والتنافــس بينهــم
لخلــق روح اإلبــداع وتحفيــز المتميزيــن
ورفــع األداء الوظيفــي لتبنــي األفــكار
البنــاءة التــي تصــب فــي تطويــر العمــل.
مــن جانبهــم قــدم المكرمــون
شــكرهم وعرفانهــم للجمعيــة والهيئــة،
مثمنيــن هــذا التكريــم الــذي يدفعهــم
لتقديــم المزيــد مــن الجهــود والعطــاء بمــا
يصــب فــي تطويــر بيئــة العمــل.

تعاون قطري عُ ماني في مجال المحاسبة
والمؤتمــرات العلميــة المتخصصــة حــول
موضوعــات تهــم الطرفيــن ،وتنظيــم
الزيــارات واللقــاءات إلــى كال الطرفيــن
وتعزيــز التعــاون والتعــارف بيــن أعضــاء
ا لجمعي َتيــن .

َّ
ُ
المحاســبين
جمعيــة
وقعــت
القانونييــن القطريــة وجمعيـ ُ
ـة المحاســبين
القانونييــن العمانيــة مذكــرة تفاهــم
ُ
يتعــاون الطرفــان
للتعــاون المهنــي ،حيــث
فــي رعايــة وتنظيــم ورش عمــل مشــتركة

ألعضــاء الجمعيتيــن ،ودعــم وتشــجيع
إجــراء بحــوث ودراســات علميــة مشــتركة
ُ
يتفــق
فــي مجــال المحاســبة ووَ فــق مــا
عليــه القائمــون علــى إجــراء هــذه البحــوث
والدراســات ،والتنظيــم المشــترك للنــدوات

ُ
تأتــي
االتفاقيــة فــي إطــار إيمــان
جمعيــة المحاســبين القانونييــن القطريــة
بأهميــة التواصــل والتعــاون المهنــي
والعلمــي بيــن جمعيــة المحاســبين
ومؤسســات
القطريــة
القانونييــن
الدولــة والمنظمــات المهنيــة والمختصــة
بمهنــة المحاســبة والهيئــات العلميــة
داخــل الدولــة وخارجهــا فــي مجــال
تبــادل المعلومــات المهنيــة والتوصيــات
واالقتراحــات فــي ســبيل تحقيــق الغايــات
ا لمُ شــتر كة .
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خالل مؤتمر نظمته جمعية المحاسبين القطرية..المشاركون:

نشر ثقافة االدخار صمام آمان لألسرة
المحاســبين
“جمعيــة
نظمــت
القانونييــن القطرية”مؤتمــرا حــول “فــن
االدخار”بهــدف تســليط الضــوء علــى األبعــاد
االقتصاديــة واالجتماعيــة لالدخــار ،وأهميــة
التخطيــط المالــي الســليم فــي وضــع
ميزانيــة األســرة ،خاصــة وقــت األزمــات،
إضافــة إلــى دور الجهــات المعنيــة بنشــر
الوعــي وتأصيــل ثقافــة االدخــار ،فضــا عــن
دور القطــاع المصرفــي فــي توفيــر بيئــة
جاذبــة للتشــجيع علــى االدخــار.
وكان المؤتمــر فرصــة لتبــادل األفــكار
والتجــارب العمليــة ،مــن خــال فتــح
نقاشــات حواريــة بيــن الخبــراء والمختصيــن
حيــث اســتقطب نخبــة مــن المتحدثيــن مــن
الجمعيــات ومؤسســات العمــل األهلــي،
المعنيــة
والمؤسســات
والهيئــات
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بشــؤون األســرة ،إلــى جانــب متحدثيــن مــن
القطــاع المالــي والمصرفــي.
وقــد تــم تنظيــم المؤتمــر بحضــور أكثــر
مــن  150مشــاركا ومشــاركة يمثلــون أكثــر
مــن  25جهــة حكوميــة وخاصــة ،وبرعايــة
ســعادة الســيدة مريــم بنــت علــي بــن
ناصــر المســند وزيــر التنميــة االجتماعيــة
واألســرة .وبشــراكة اســتراتيجية مــع مركــز
االستشــارات العائليــة (وفــاق) ورعايــة
بالتينيــة للخطــوط الجويــة القطريــة
وشــريك التنظيــم جمعيــة المحاســبين
القانونييــن المعتمديــن البريطانيــة ACCA
وذلــك بقاعــة المؤتمــرات بمركــز وفــاق
بمدينــة لوســيل.
وتضمــن المؤتمــر عــدة جلســات
نقاشــية بعــدة محــاور ،أبرزهــا :مفهــوم

وماهيــة فــن االدخــار والفــرق بينــه
وبيــن االســتثمار ،ودوافــع وأســباب
االدخــار ،واآلليــات والطــرق الالزمــة
لتحقيــق االدخــار الناجــح ،ودور جمعيــات
ومؤسســات العمــل األهلــي فــي التوعيــة
بأهميــة االدخــار ،ودور القطــاع المصرفــي
فــي التشــجيع عليــه ،وأهميتــه االقتصاديــة
بالنســبة للفــرد واألســرة والمجتمــع،
واألبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة لــه
وقــت األزمــات ودور االدخــار فــي الحــد
مــن التضخــم وفــق اســتراتيجية الهيئــة
العامــة للضرائــب.
كمــا ناقــش المؤتمــر ســبل ترســيخ
قيــم االدخــار واالســتثمار وخلــص المؤتمــر
إلــى ضــرورة الســعي نحــو ترســيخ وتضميــن
مفاهيــم وقيــم االدخــار واالســتثمار

والتخطيــط المالــي وإدارة ميزانيــة األســرة
ضمــن المناهــج الدراســية بالشــكل الــذي
يضمــن تأصيــل ثقافــة االدخــار لــدى النــشء
منــذ مراحلــه العمريــة األولــى .ودعــا
المؤتمــر فــي توصياتــه إلــى توســيع نطــاق
اســتخدام وســائل التكنولوجيــا الماليــة
بمــا تتضمنــه مــن برمجيــات وتطبيقــات
حديثــة لمســاعدة طــاب المــدارس
والجامعــات علــى اكتســاب مهــارات
التخطيــط المالــي وإدارة ميزانيــة األســرة
واالدخــار فــي الحاضــر والمســتقبل.

“

ضرورة توفير بيئة
جاذبة للتشجيع
على االدخار
كمــا نبــه المؤتمــر إلــى أهميــة رفــع
درجــة الوعــي المجتمعــي بشــأن ترشــيد
االســتهالك وتقنيــن النفقــات وانتقــاد
األنمــاط والعــادات االســتهالكية الســلبية
بالشــكل الــذي يســاهم فــي تحســين
األحــوال المعيشــية وتنميــة اقتصاديــات
األســرة ،وتفعيــل عمليــات التعــاون
والتنســيق بيــن كل مــن المؤسســات
االجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة
واإلعالميــة مــن أجــل إعــداد برامــج
توعويــة تتســم بالشــمول والتكامــل
وتتجــه بشــكل مباشــر نحــو إكســاب
األفــراد واألســر ثقافــة االدخــار.

ودعــا المؤتمــر إلــى ضــرورة الســعي
نحــو خلــق جــو اســتثماري مناســب عــن
طريــق التحديــث والتطويــر المســتمر
للمؤسســات واألســواق الماليــة بمــا
يســاعد علــى زيــادة معــدالت االدخــار،
ومــن ثــم تحســين األحــوال المعيشــية
ألفــراد األســرة ،والدعــوة إلــى التوســع
فــي نظــام الشــمول المالــي والخدمــات
الرقميــة ،بمــا يعــزز مــن الثقافــة الماليــة
ودور االدخــار فــي حيــاة األســرة .باإلضافــة
الــى توصيــة بتبنــي البرامــج والمشــروعات
الهادفــة إلــى خفــض معــدالت التضخــم
ممــا يســاعد علــى خلــق جــو إيجابــي لزيــادة
المدخــرات الوطنيــة ،ووضــع سياســات
اقتصاديــة تســعى إلــى رفــع معــدالت
نمــو االدخــار المحلــي.

فن االدخار

وأفتتــح الدكتــور هاشــم الســيد،
رئيــس مجلــس إدارة “جمعيــة المحاســبين
القانونييــن القطريــة” ،المؤتمــر بكلمــة
أكــد خاللهــا أن الحديــث عــن فــن االدخــار
يقودنــا للحديــث عــن عــدة مصطلحــات
كالتوفيــر واالحتيــاط والمخصــص والتأميــن
والحمايــة وغيرهــا .لكــن القاســم
المشــترك بيــن كل هــذه المفــردات هــو
أول خطــوات اإلدخــار ،وهــي اإلرادة
الحقيقيــة نحــو ترشــيد االســتهالك
واإلنفــاق ومعرفــة الظــروف الشــخصية
مــن خــال مصــدر الدخــل وحجمــه
والنفقــات وتوزيعهــا.
وقــال أن قطــر دولــة رائدة فــي مجال
االدخــار ،حيــث تدفــع األفــراد نحــو االدخــار
واالســتثمار األمثــل .منوهــا بمقولــة

ســمو األميــر حفظــه هللا أن “علــى الدولــة
أن تبــذل أقصــى جهدهــا لتنويــع مصــادر
دخلهــا .عبــر االســتثمار فــي الصنــدوق
الســيادي لألجيــال القادمــة وغيــره.
ولكــن تنويــع مصــادر الدخــل ،يعتمــد أيضــا
علــى المجتمــع والقطاعــات االقتصاديــة
والخدميــة التــي يعمــل فيهــا األفــراد
باالدخــار والمبــادرات الخاصــة واالســتثمار
واالنتقــال مــن عقليــة االســتهالك إلــى
عقليــة المجتمــع المنتــج”.
ووضــع الدكتــور هاشــم الســيد مســحا
بســيطا علــى خارطــة العالــم فــي إحصــاء
اإلدخــار ،والتــي تتفــاوت فــي نســبها:
الصيــن واليابــان  55%مــن الناتــج المحلــي،
أوروبــا بيــن  15%إلــى  ،25%أمريــكا
بيــن  14%إلــى  ،19%مقارنــة مــع بعــض
بلداننــا العربيــة التــي ال تتجــاوز فيهــا
نســبة االدخــار .3%
ودعــا إلــى ضــرورة تجنــب الشــعارات
الفارغــة علــى غــرار “أصــرف مــا فــي الجيــب
يأتيــك مــا فــي الغيــب” ،التــى تخلــق فــي
أنفســنا روح المغامــرة الســلبية ،وضــرورة
االقتــداء بمثلنــا اإلســامية العليــا وســيرة
علمائنــا وأنبيائنــا ،ولنــا فــي قصــة ســيدنا
يوســف عليــه الســام وتجربتــه فــي
االدخــار واالســتثمار خيــر مثــال.

“

يجب االنتقال من
عقلية االستهالك
إلى االدخار
ميزانية األسرة
مــن جهتــه أكــد راشــد الدوســري
،المديــر التنفيــذي لمركــز االستشــارات
العائليــة “وفــاق” ،علــى بحــث موضوعــات
إدارة ميزانيــة األســرة ونشــر ثقافــة
اإلدخــار وأهميــة االســتقرار المالــي ودوره
فــي تحقيــق االســتقرار األســري ،مــن
خــال طــرح البرامــج واألنشــطة التوعويــة
التــي تســلط الضــوء علــى أفضــل ســبل
إدارة ميزانيــة األســرة ،وتدريــب وتثقيــف
الزوجيــن بمخاطــر اإلســراف والديــون
والقــروض علــى األســرة ،باإلضافــة إلــى
قواعــد اإلنفــاق وأولوياتــه.
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ميزانية األسرة
تؤثر على تنمية
األفراد والتنمية
وكان الســيد مالــك ســري الديــن أول
المتدخليــن فــي جلســات المؤتمــر ممثــا
عــن “جمعيــة المحاســبين القانونييــن
المعتمديــن البريطانيــة” ،حيــث ثمــن فــي
كلمتــه أهميــة عقــد هــذا المؤتمــر فــي
الوقــت الــذي بــدأت فيــه جائحــة كورونــا
تختفــي مــن عالمنــا بعــد حوالــي ثــاث
ســنوات مــن المعانــاة.
وقــال ســري الديــن أن فــن االدخــار
موضــوع قديــم قــدم اإلنســانية ،لكنــه
تطــور مــع الزمــن حتــى أصبــح اليــوم
مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا باالســتثمار وحركــة
المــال والبنــوك والتقنيــات التكنولوجيــة.
وأضــاف ممثــل هــذه المؤسســة
البريطانيــة التــي يفــوق عمرهــا الـــ
120ســنة ،أن االدخــار يتطلــب الكثيــر مــن
الجهــد والتفكيــر واإلرادة ،فــي حيــن أن
االســتثمار يتطلــب الكثيــر مــن المخاطــرة.
كمــا تحــدث عــن أســباب االدخــار والتــي
عــادة مــا تكــون لهــا عالقــة بتأميــن حيــاة
كريمــة أو التفكيــر فــي التقاعــد وترقيــة
التعليــم.
وألمــح ســري الديــن إلــى أن
مجتمعاتنــا العربيــة تمــارس فــن االدخــار
بطريقــة خاطئــة ،فالعائلــة العربيــة عــادة
مــا تتصــرف فــي كل الراتــب الشــهري ،وإذا
مــا بقــي منــه شــيء تدخــره ،فــي حيــن أن
االدخــار الصحيــح هــو تخصيــص جــزء مــن
الراتــب – مهمــا كان بســيطا -بغــض النظــر
عــن أيــة مصروفــات أخــرى.

التوعيــة المجتمعية

وخــال الجلســة األولــى للمؤتمــر،
والتــي كانــت بعنــوان “االدخــار والتوعيــة
األســرية والمجتمعيــة” وأدارهــا الســيد
راشــد أحمــد الدوســري ،المديــر التنفيــذي
لمركــز “وفــاق” ،قدمــت الشــيخة هنــادي
بنــت ناصــر آل ثانــي ورقــة حــول “دور
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إنجــاز قطــر فــي التوعيــة بأهميــة االدخــار
والتشــجيع علــى االســتثمار” أكــدت فــي
بدايتهــا أن االدخــار ثقافــة وعقليــة ومنهــج
وطريقــة حيــاة ،ودعــت إلــى ضــرورة
االهتمــام بنشــر ثقافــة االدخــار فــي
صفــوف طــاب المــدارس ،مؤكــدة علــى
جعــل االدخــار كعامــل مؤثــر علــى الفــرد
والمجتمــع ،عــن طريــق نشــر وتعميــم
الثقافــة الماليــة مــن خــال التوعيــة خاصــة
فــي صفــوف الشــباب .وعرضــت الشــيخة
هنــادي تجربــة مؤسســة “إنجــاز قطــر”
مــن برامجهــا فــي كيفيــة إدارة األمــوال:
مثــل برنامــج البورصــة وبرنامــج كيــف تديــر
األمــوال وبرنامــج أموالــي ومســتقبلي
وبرنامــج االقتصاديــات الشــخصية .وهــي
مــن أفضــل البرامــج الموجهــة للطلبــة،
تقــوم بتأطيرهــم ضمــن إطــار الثقافــة
الماليــة ،وتشــرح لهــم كيفيــة التعامــل
مــع البنــوك والبورصــات والبطاقــات
االئتمانيــة وأيضــا تنبههــم مــن طــرق
النصــب واالحتيــال التــي أصبحــت منتشــرة
بصــورة مخيفــة فــي الوقــت الراهــن.

لماذا أدخر؟

هــذا وقــدم عبــد هللا المنصــوري،
نائــب رئيــس جمعيــة المحاســبين
القانونييــن القطريــة ،ورقــة عــن “أهميــة
التخطيــط الســليم لميزانيــة األســرة” وأكــد
جــد علــى أن االســتقرار النفســي هــو أحــد
العوامــل المهمــة فــي مســيرة األســرة
وال يمكــن إنــكار أن االســتقرار النفســي

مرتبــط بشــكل كبيــر بالوضــع المالــي الــذي
تقــوم عليــه الحيــاة ،مــن هنــا تأتــي أهميــة
ميزانيــة األســرة التــي تعتبــر بمثابــة خــط
ورؤيــة تؤثــر فــي تنميــة األفــراد وبالتالــي
تدفــع عجلــة التنميــة المجتمعيــة.
كمــا تحــدث المنصــوري عــن كيفيــة
احتســاب ميزانيــة األســرة الشــهرية/
الســنوية ،وقــال إنهــا خطــة تضــع فــي
الحســبان المــوارد والمصروفــات واالدخــار،
وكيــف يمكــن تحقيــق الحيــاة الكريمــة
لألســرة بعيــدا عــن ســلوكيات االســتهالك
غيــر المبــرر التــي تــؤدي إلــى الهــدر
والتبذيــر وعــدم جهوزيــة األســرة للحاجــات
المســتقبلية والظــروف الطارئــة.
وقــام المنصــوري بتصنيــف مــوارد
األســرة حســب مواردهــا إلــى :عالــي –
متوســط – منخفــض .وبتصنيــف مصروفــات
األســرة حســب اســتهالكها إلــى :مبــذرة –
معتدلــة – مقتــرة.
وقــال أن معــدل اإلنفــاق الشــهري
فــي قطــر  5,411ريــال قطــري ،مصنفــة
إلــى :مكافــآت وايجــارات ورواتــب،
ومدمجــة ضمــن مصروفــات تتعلــق بـــ:
أقســاط -منــزل -مواصــات-زوج وزوجــة-
أبنــاء وبنات-ترفيــه ومناســبات.
وأضــاف أن إحــدى المعضــات التــي
تواجــه ميزانيــات األســرة ،هــي أنمــاط
الشــراء ورغبــات التملــك ،والتــي يترتــب
عليهــا الكثيــر مــن الديــون والتعثــرات

فــي ســداد االلتزامــات األساســية،
خصوصــا اذا كانــت مــن العائــل أو المنفــق
علــى األســرة .كمــا تحــدث عــن طــرق
اإلدخــار وقــال :حتــى تدخــر بالطريقــة
الصحيحــة ،عليــك أن تجيــب ابتــداء علــى
ســؤال ،لمــاذا أدخــر؟ وتتفــاوت إجابــات
األفــراد بنــاء علــى الظــروف ،إال أن فهــم
الحاجــات ســتلهمنا أكثــر فــي الحديــث
عــن طــرق اإلدخــار المناســبة لــكل شــخص،
باإلضافــة إلــى فهــم أهميتهــا فــي حياتنــا
األســرية .المجتمعــات الخليجيــة والثقافــة
االســتهالكية .
ومــن جهتــه تحــدث ســليم العنــزي،
مديــر مكتــب التخطيــط والتطويــر بمركــز
“وفــاق” عــن “ثقافــة االدخــار فــي
األســرة بيــن الواقــع والمأمــول” وقــال أن
مجتمعاتنــا الخليجيــة عمومــا تعانــي مــن
ظاهــرة تفشــي الثقافــة االســتهالكية،
فيمــا تغيــب ثقافــة االدخــار التــي تعنــى
بهــا عمليــة توجيــه وتوفيــر المعلومــات
الكافيــة لألفــراد مــن أجــل المضــي فــي
مســار االدخــار.
الثقافــة
أن
العنــزي
وقــال
االســتهالكية فــي الخليــج بــدأت فــي
الظهــور مــع ظهــور النفــط فــي المنطقــة،
حيــث تغيــرت أنمــاط االســتهالك ،وهــو
مــا أحــدث تأثيــرا كبيــرا علــى الثقافــة
الوطنيــة فــي هــذا المجــال .وأرجــع العنــزي

مــا تعانيــه المجتمعــات الخليجيــة مــن
تراجــع فــي ثقافــة االدخــار ،إلــى العديــد
مــن الظواهــر واألســباب ،فباإلضافــة
إلــى اكتشــاف النفــط ،ظهــرت واســائل
التواصــل االجتماعــي التــي أدت إلــى
مزيــد مــن التراجــع ،وانتشــار ثقافــة البــذخ
والتــرف خاصــة عنــد الشــباب.
وأضــاف أن النزعــة االســتهالكية
علــى مســتوى االســرة عــادة مــا
تســاهم فــي زيــادة الديــون ،فــي حيــن أن
النزعــة االنتاجيــة والميــول نحــو االدخــار
واالســتثمار تســاهم فــي تماســك األســرة
وتعينهــا علــى مواجهــة األزمــات وتحســين
جــودة المعيشــة وتخلــق نظامــا أمنيــا
يقيهــا مــن التوتــر والقلــق.
كمــا تحــدث العنــزي عــن دور مركــز
“وفــاق” فــي تعزيــز ثقافــة االدخــار
مــن خــال البرامــج التــي يقــوم بنشــرها
وإعدادهــا ،مثــل برنامــج تأهيــل المقبليــن
علــى الــزواج ،ومــن خــال محاضــرات وورش
تدريبيــة .االســتثمار المســتقبلي
أمــا الســيد وليــد الفقهــاء ،مديــر
إدارة التــداول فــي شــركة بيــت االســتثمار،
فقــد أعــد ورقــة بعنــوان “أوجــه االســتثمار
الناجــح باألســواق الماليــة فــي ظــل
التغييــرات االقتصاديــة” ومــن خــال
كلمتــه وضــع خطــة منهجيــة لالســتفادة

ممــا أســماه “الفــرص االســتثمارية
الناجحــة” ،وقــال :هــذه الفــرص تنقســم
إلــى المجموعــات التاليــة :لمواجهــة
التحديــات االقتصاديــة الحاليــة صناديــق
الريــت العقاريــة (مبانــي ســكنية ،مبانــي
تجاريــة ،مبانــي رعايــة صحيــة) الســلع
والمعــادن (ســبائك الذهــب ،صناديــق
الذهــب ،ســبائك الفضــة ،صناديــق
الفضــة ،النفــط والســلع ،صناديــق الســلع)
الســندات والصكــوك (ســندات الخزينــة،
المحميــة مــن التضخــم) لالســتثمار فــي
المســتقبل والقطاعــات الواعــدة المنــاخ
واالســتدامة (صناديــق االســتثمار فــي
الطاقــة المســتدامة ،صناديــق االســتثمار
فــي الهيدروجيــن ،صناديــق االســتثمار فــي
إزالــة الكربــون) االبتــكارات المســتقبلية
(صناديــق االســتثمار البلــوك تشــين،
صناديــق االســتثمار فــي تكنولوجيــا
القيــادة الذاتيــة ،صناديــق االســتثمار
فــي الروبوتــات) التكنولوجيــا (صناديــق
االســتثمار فــي االمــن الســيبراني ،صناديــق
االســتثمار  ،5Gصناديــق االســتثمار
. )METAVERSE
وخــال كلمتــه قــال الســيد وليــد
الفقهــاء بأنــه يمكــن حتــى للمبلــغ
البســيط المدخــر أن يضيــف أمــواال طائلــة،
كأن تدخــر قيمــة فنجــان قهــوة يوميــا،
فمــا توقعاتــك اذا كان هنــاك خطــة
ماليــة محــددة ومبالــغ ماليــة أكبــر؟
وطــرح ســؤاال :متــى أبــدأ باالســتثمار فــي
األســواق الماليــة؟ وأجــاب بأنــه يمكــن
البــدء باالدخــار واالســتثمار باألســواق
الماليــة مــن اآلن فصاعــدا حيــث يمكــن
البــدء بمبلــغ  10,000ريــال قطــري فهنــاك
العديــد مــن الفــرص االســتثمارية فــي
األســواق الماليــة تتناســب مــع رؤوس
األمــوال الصغيــرة.

AWQIA • SEPTEMBER 2022

|

15

نظمته جمعية المحاسبين بالشراكة مع هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية

 8توصيات لمؤتمر تكنولوجيا المال
أصــدر مؤتمــر تكنولوجيــا المــال
فــي الشــرق األوســط ( )FinTechالــذي
اســتضافته الدوحــة ثمانــي توصيــات،
والتــي شــملت ،تعزيــز االســتثمار فــي
التقنيــة الماليــة واالســتفادة مــن الدعــم
والتمويــل مــن الصناديــق والمحافــظ
للهيئــات والبنــوك لتعزيــز مكانــة التقنيــة
الماليــة ،والعمــل علــى تطويــر التشــريعات
والقوانيــن التــي تخــدم التقنيــة الماليــة
وتعمــل علــى حمايــة قاعــدة البيانــات.
كمــا شــملت التوصيــات ،رفــع كفــاءة
الخدمــات التقنيــة مــن خــال شــركات
االتصــاالت مــن أجــل مواكبــة التطــورات
والقــدرة علــى اإلنجــاز والســرعة فــي
االســتفادة مــن الخدمــات ،وفتــح األبــواب
أمــام المزيــد مــن الخدمــات ،وتطويــر
القوانيــن والتشــريعات لمنــح األفضليــة
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للشــركات العربيــة للمنافســة العالميــة
فــي التقنيــات الماليــة.
وأكــد المشــاركون علــى ضــرورة
تســجيل وفتــح األبــواب أمــام الشــركات
الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا ،ودعــم
التوســع
ّ
المصــارف المركزيــة بهــدف
فــي اعتمــاد التقنيــات الحديثــة ،وتطويــر
التشــريعات والتقنيــات للعمــل علــى
تحديــد األثــر الضريبــي للعمليــات العابــرة
للرقابــة المركزيــة.
وقــد نظمــت جمعيــة المحاســبين
القانونييــن القطريــة ،بالشــراكة مــع هيئــة
الرقابــة اإلداريــة والشــفافية ،مؤتمــر
تكنولوجيــا المــال فــي الشــرق األوســط
( ،)FinTechوالــذي يقــام تحــت الرعايــة
الكريمــة لســعادة الشــيخة المياســة
بنــت حمــد بــن خليفــة آل ثانــي ،رئيــس

“

د .هاشم السيد

الرقمنة أولوية
للنهوض
باالقتصاد
مجلــس أمنــاء متاحــف قطــر .وقــام
ســعادة الســيد حمــد بــن ناصــر المســند،
رئيــس هيئــة الرقابــة اإلداريــة والشــفافية
والدكتــور هاشــم الســيد ،رئيــس جمعيــة
المحاســبين القانونييــن القطريــة بتكريــم
رعــاة وشــركاء تنظيــم مؤتمــر تكنولوجيــا

المــال فــي الشــرق األوســط ()FinTech
وذلــك علــى هامــش الجلســة االفتتاحيــة
فــي المؤتمــر.
قــال الدكتــور هاشــم الســيد ،رئيــس
جمعيــة المحاســبين القانونييــن القطريــة:
إن مؤتمــر تكنولوجيــا المــال فــي الشــرق
األوســط يحظــى بأهميــة متزايــدة فــي
ظــل التطــورات اإللكترونيــة المتالحقــة
والمتســارعة علــى الســاحة العالميــة،
مشــيرًا إلــى أن رقمنــة االقتصــاد أصبحــت
بصفــة عامــة والخدمــات الماليــة
والمصرفيــة بصفــة خاصــة فــي قمــة
أولويــات مختلــف دول العالــم ،وهــو
مــا تؤكــده األرقــام ،حيــث وصــل حجــم
االقتصــاد الرقمــي فــي أمريــكا إلــى
مســتويات  50%مــن المســاهمة فــي
الناتــج المحلــي ،فــي حيــن وصــل فــي
الصيــن إلــى مســتوى .60%
وأضــاف خــال كلمتــه فــي افتتــاح
المؤتمــر« :أمــام هــذه األرقــام فــإن
الوضــع فــي العالــم العربــي يدعــو إلــى
البــكاء ،إذ نــرى أن مســاهمة االقتصــاد
الرقمــي فــي الناتــج المحلــي ال تتجــاوز 3%
خاصــة إذا عرفنــا أن اقتصــادات دول الخليــج
مجتمعــة تتجــاوز قيمتهــا  4تريليونــات
دوالر وتمثــل رابــع قــوة اقتصاديــة فــي
العالــم بعــد أمريــكا والصيــن واليابــان».

“

أمل الكواري

المؤتمر يقدم
أساليب حماية
نزاهة النظم
المالية
وتابــع د .هاشــم الســيد« :دول الخليــج
تمتلــك أفضــل منتجــات التكنولوجيــا
والبنيــة التحتيــة لالتصــال وشــبكة األليــاف
الثابتــة واألجهــزة المتطــورة والخدمــات
ذات الجــودة العاليــة ،وكذلــك تحظــى
بالدنــا بالكــوادر المتدربــة وتســتقطب

التقنييــن ذوي المهــارة العاليــة ،ولكــن
لألســف بعــد كل هــذه المقومــات نجــد
أن مســاهمتنا ال تصــل إلــى رقــم صحيــح
يمكــن لــي أن أكتبــه فــي إجمالــي الناتــج
العالمــي».
وأكــد ضــرورة عقــد االجتماعــات
والمؤتمــرات للوقــوف علــى المعوقــات
ورفــع التوصيــات ألصحــاب القــرار وذلــك
لتحقيــق الــرؤى التــي تتطلــع إليهــا دول
الخليــج.
ودعــا رئيــس جمعيــة المحاســبين
القانونييــن القطريــة دول مجلــس التعــاون
الخليجــي إلــى وضــع خطــط خــال الســنوات
العشــر المقبلــة لتحقيــق الــرؤى ،مبي ًنــا أن
مســاهمة أمريــكا فــي التجــارة الدوليــة
مــن خــال التكنولوجيــا الرقميــة بلغــت 3
تريليونــات دوالر فــي عــام  ،2010ووصلــت
إلــى  32تريليــون دوالر في  .2020وتســاءل:
هــل نســتطيع خــال  10ســنوات أن يكــون
لنــا تواجــد علــى خريطــة االقتصــاد الرقمــي
العالمــي ويكــون لنــا كيــان ودور مؤثــر
فــي هــذا العالــم االفتراضــي؟
وأوضــح أن جمعيــة المحاســبين
القانونييــن القطريــة متخصصــة فــي تقديــم
الخدمــات للــرواد والتجــار بهــدف رســم
المعاييــر والمناهــج لدراســات الجــدوى
وتقييــم المشــاريع ،وقــال :شــركات
والتطبيقــات
الرقميــة
التكنولوجيــا
الذكيــة أصبحــت قيمتهــا تقــدر بمئــات
المالييــن والمليــارات وهــي ال تمتلــك
أي أصــول ملموســة فكيــف يمكــن
إعــداد الميزانيــات وإتمــام صفقــات البيــع
واالســتثمار دون األخــذ بنبــراس المحاســبة
وعلــم األرقــام حتــى تتحقــق العدالــة فــي
إتمــام الصفقــات وتقييمهــا فهــذا هــو
دورنــا وهــذه رســالة جمعيــة المحاســبين.
وقــال د .هاشــم الســيد :نتوجّــه
بالشــكر إلــى ســعادة الشــيخة المياســة
بنــت حمــد بــن خليفــة آل ثانــي رئيــس
مجلــس أمنــاء متاحــف قطــر علــى رعايتهــا
للمؤتمــر الــذي يتماشــى مــع مســاهماتها
العديــدة وتشــجيعها الدائــم لــرواد
األعمــال ،وكذلــك الشــكر موصــول إلــى
ســعادة الســيد حمــد بــن ناصــر المســند
رئيــس هيئــة الرقابــة اإلداريــة والشــفافية
وجميــع العامليــن فــي الهيئــة وإلــى
وزارة التجــارة والصناعــة وإلــى ضيوفنــا
الكــرام مــن المملكــة العربيــة الســعودية

والكويــت وســلطنة عُ مــان وإلــى جميــع
الرعــاة واإلعالمييــن والمتحدثيــن فــي
المؤتمــر وجميــع الحضــور.

تبادل الخبرات

ومــن جانبهــا أبــدت الســيدة أمــل
أحمــد الكــواري ،مديــر إدارة الرقابــة
والتطويــر فــي هيئــة الرقابــة اإلداريــة
باســتضافة
ســعادتها
والشــفافية،
الدوحــة مؤتمــر تكنولوجيــا المــال فــي
الشــرق األوســط ( ،)FinTechمؤكــدة أن
دولــة قطــر تفخــر باســتضافة مثــل هــذه
الفعاليــات اإلقليميــة الهامــة.

“

فيصل الطبيخ

تعزيز التعاون
الخليجي في
مهنة المحاسبة
وقالــت خــال كلمتهــا أمــس :هــذا
ً
المؤتمــر يتيــح
فرصــة لتبــادل الخبــرات بيــن
المشــاركين ،واكتســاب معــارف جديــدة
حــول آخــر مــا وصلــت إليــه التكنولوجيــا
الرقميــة ،والتعامــات الماليــة بجوانبهــا
المختلفــة ،وكذلــك أحــدث التقنيــات
والتحديــات فــي عالــم الثــورة الرقميــة،
وأهميتهــا فــي التكنولوجيــا الماليــة،
كذلــك إبــراز التجــارب الناجحــة فــي القطــاع
المالــي ،وتقديــم أحــدث المفاهيــم
والمســتجدات فــي عالــم التكنولوجيــا
الماليــة الرقميــة ،ودورهــا فــي عالــم
المــال واألعمــال واالرتقــاء بالخدمــات
ا لمصر فيــة .
وأضافــت أمــل أحمــد الكــواري :إن
مؤتمــر تكنولوجيــا المــال فــي الشــرق
األوســط ( )FinTechيمثــل فرصــة للتعــرّف
علــى أســاليب حمايــة نزاهــة األنظمــة
الماليــة ،وهــو األمــر الــذي يقــع ضمــن
اهتمامــات واختصاصــات هيئــة الرقابــة
اإلداريّــة والشــفافية بشــكل خــاص.
وأوضحــت أن هــذا المؤتمــر يقــدّم
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“

تطوير التشريعات
والقوانين التي
تخدم التقنية
المالية
فتح األبواب
أمام الشركات
الناشئة في مجال
التكنولوجيا
أســاليب حمايــة نزاهــة النظــم الماليــة،
وذلــك مــن خــال تحديــد ومعرفــة وتقييــم
المخاطــر المرتبطــة بإســاءة اســتخدام
التكنولوجيــا الماليــة علــى نحــو إجرامــي،
وباســتخدام التقنيــات التــي تعــزز االمتثــال
لتدابيــر مكافحــة غســل األمــوال ،مؤكــدة
رئيســا
ً
أن التكنولوجيــا أصبحــت العبًــا
وضروريًّــا فــي جميــع المجــاالت.
وأشــارت إلــى أن مشــاركة هيئــة
الرقابــة اإلداريــة والشــفافية فــي هــذا
المؤتمــر ،تأتــي مــن واقــع اختصاصهــا
الرامــي إلــى تعزيــز النزاهــة والشــفافية
فــي جميــع المجــاالت والقطاعــات بشــكل
عــام ،وفــي القطــاع المالــي بشــكل خــاص.
وقالــت أمــل أحمــد الكــواري:
االهتمــام الــذي يوليــه حضــرة صاحــب
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي
أميــر البــاد المُ فــدى «حفظــه هللا ورعــاه»
لتعزيــز النزاهــة والشــفافية فــي كافــة
المجــاالت والقطاعــات ســواء العامــة
منهــا أو الخاصــة ،كان لــه األثــر الواضــح
والبــارز فــي جعــل دولــة قطــر تتبــوأ
أعلــى المراتــب علــى المؤشــرات الدوليــة
للنزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد.
وأكــدت فــي ختــام كلمتهــا ّ
أن التم ّيــز
والريــادة التــي تتمتــع بهمــا قطــر إقليم ًّيــا
وعالميًّــا ،يحتاجــان إلــى بــذل المزيــد مــن
الجهــد للحفــاظ عليهمــا ،وتعزيزهمــا
باســتمرار ،بمــا يليــق بحاضــر قطــر
ويســتجيب لتطلعــات األجيــال القادمــة.
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تعاون خليجي
توجّــه الســيد فيصــل عبدالمحســن
الطبيــخ ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
الكويتيّــة،
والمراجعيــن
المحاســبين
بالشــكر لجمعيــة المحاســبين القانونييــن
القطريــة وهيئــة الرقابــة اإلداريــة
والشــفافية علــى تنظيــم مؤتمــر
تكنولوجيــا المــال فــي الشــرق األوســط
الظــروف
أن
مؤكــدًا
(،)FinTech
االســتثنائية التــي يعيشــها العالــم تؤكــد
أهميــة التكنولوجيــا الرقميــة فــي مهنــة
المحاســبة .وأكــد فــي تصريحــات علــى
هامــش مشــاركته فــي المؤتمــر ،ضــرورة
أن توجــد هيئــة للمحاســبين الخليجييــن،
لتعزيــز الترابــط وتبــادل األفــكار والــرؤى
فــي هــذا المجــال الحيــوي ،حيــث إن كل
معلومــة عنــد جهــة معينــة يمكــن أن
تكــون الرقــم المفقــود عنــد جهــة أخــرى،
مؤك ـدًا أن وجــود الهيئــات علــى مســتوى
الــدول مهــم جــدًا ،ويجــب أن تكــون فــي
كل دولــة خليجيّــة هيئــة للمُ حاســبة بحيــث
تكــون مظلــة للمُ حاســبين.
قــال دكتــور فالــح راشــد العازمــي،
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة المحاســبة
والمراجعــة بــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي :إن مؤتمــر تكنولوجيــا المــال

فــي الشــرق األوســط ( )FinTechطــرح
الكثيــر مــن المواضيــع المهمــة التــي
تحتاجهــا مهنــة المحاســبة فــي دول
الخليــج وجميــع الــدول العالــم ،مشــيدًا
بتنظيــم المؤتمــر مــن قِ بــل جمعيــة
المحاســبين القانونييــن القطريــة وهيئــة
الرقابــة اإلداريــة والشــفافية.
وأضــاف فــي تصريحاتــه لوســائل
اإلعــام :إن المؤتمــر يحظــى بدعــم كبيــر
مــن الجهــات المعنيــة فــي دولــة قطــر،
ويجمــع الكثيــر مــن المختصيــن فــي مهنــة
المحاســبة والمراجعــة علــى مناقشــة
الكثيــر مــن الموضوعــات والمحــاور
لتقديــم المعالجــة المحاســبيّة وفــق
المعاييــر العالميّــة وأفضــل

“

د .فالح العازمي

جهود لتطوير
مهنة المحاسبة

خالل مؤتمر الجمعيات
والهيئات المحاسبية..
د.هاشم السيد:

 8مليارات ريال حجم
قطاع المحاسبة
في دول الخليج
َ
َأ ْع َ
لــن المُ
شــاركون فــي المؤتمــرِ
الخليجــي للجمعيــات المهنيَّــة والهيئــات
المحاســبيَّة عــن  7توصيــات لتطويــر مهنــة
المحاســبة بــدول الخليــج ،وجــا َء ذلــك
ُ
جمعيــة
خــال المؤتمــر الــذي نظمتــه
المحاســبين القانونييــن القطريــة بفنــدق
الريتزكارلتــون ،وبمشــاركة الجمعيــات
المهنيــة والهيئــات المحاســبيَّة فــي دول
مجلــس التعــاون.
وشــملت التوصيــات ضــرورة أن
تتماشــى مخرجــات التعليــم المحاســبي
والمالــي مــع متطلبــات الممارســة
المهنيــة وَ فــق حاجــات الســوق والمعاييــر
الدوليــة ،وتطويــر المناهــج األكاديميــة
ُ
بمــا
يتوافــق مــع التطــور التكنولوجــي
والمهــارات التقنيــة فــي قطــاع المحاســبة
والمراجعــة ،وتوحيــد اإلجــراءات المعمــول
ـص ممارســة
بهــا فــي دول الخليــج بمــا يخـ ُّ
المهنــة للخليجييــن والتســجيل كمدققــي
حســابات ،والعمــل علــى تفعيــل دور هيئــة
المحاســبة والمراجعــة فــي دول مجلــس
التعــاون.
كمــا تضمنــت توصيــات المؤتمــر
أهميــة التعــاون فــي إصــدار شــهادات

مهنيــة معتمــدة موحــدة لــدول مجلــس
التعــاون ،وضــرورة ممارســة ســلوكيات
المهنــة وتطبيقهــا والتفتيــش الــدوري
لرفــع كفــاءة مكاتــب المحاســبة
لتتماشــى مــع التطــورات االقتصاديــة
وتنميــة مؤسســات قطــاع األعمــال،
وتبنــي مبــادرة موحــدة لتوطيــن مهنــة
المحاســبة والمراجعــة فــي دول الخليــج
العربيــة وَ فــق أســاليب ومعاييــر موحَّــدة
فــي التوطيــن.
َ
وقــال الدكتــور هاشــم الســيد،
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاســبين
القانونييــن القطريــة :حجــم اقتصــادات
دول الخليــج يصــل إلــى  4تريليونــات دوالر،
مــا جعلهــا ُتنافــس االقتصــادات العالميــة
الكبــرى ،كمــا ُتعــد بيئــة جاذبــة لالســتثمار،
ولذلــك يجــب علينــا أن ُنعــزز مكانــة
مؤسســاتِنا المهنيــة خاصــة مكاتــب
المحاســبة والمراجعــة ،حيــث إن حجــم
هــذا القطــاع فــي دول الخليــج يتجــاوز 8
مليــارات ريــال ،وعــدد الشــركات المســجلة
يقــدر ب  2.5مليــون ســجل تجــاري ،بينمــا
عــدد مكاتــب المحاســبة فــي دول الخليــج
ال يتجــاوز  600مكتــب.

َ
وأضــاف خــال كلمتــه فــي الجلســة
االفتتاحيــة للمؤتمــر :إيــرادات قطــاع
تصــب 50%
ُ
المحاســبة فــي دول الخليــج
ُ
الكبــرى
منهــا لــدى المكاتــب األربعــة
فــي حيــن أن المكاتــب الوطنيــة ال تتجــاوز
تذهــب
ُ
حصتهــا  15%وباقــي اإليــرادات
لصالــح المكاتــب األجنبيــة األخــرى.

“

 7توصيات لتطوير
مهنة المحاسبة
بدول الخليج
َ
وأشــا َر إلــى أن
مهنــة المحاســبة
والمراجعــة والتدقيــق لــم تعــد تقتصــر
علــى الممارســات التقليديــة وإنمــا
باتــت تقــدمُ االستشــارات وإعــداد
دراســات الجــدوى والحســابات والضرائــب
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والمحاســبة القضائيــة ،كمــا تطرقــت إلــى
غســل
ممارســة الحوكمــة ومكافحــة
ِ
وتمويــل اإلرهــاب
األمــوال واالحتيــال
ِ
ِ
ومكافحــة االحتيــال ،مؤكـدًا أن المحاســبة
ُ
تشــكل العمــود الفقــري لالقتصــادات
ا لو طنيَّــة .

“

 4تريليونات دوالر
حجم اقتصادات
دول الخليج
وأوضــحَ د.هاشــم الســيد أ َّنــه حــان
ُ
َ
تتحمــل المكاتــب الوطنيــة
الوقــت أن
نفســها
ِ
مســؤوليتها وتطــور مــن
وتمــارس أعما َلهــا بــكل جــودةٍ ومهنيــةٍ
عاليــةٍ وفــق المعاييــر العالميــة ،مبي ًنــا
أنــه عندمــا تكــون هنــاك مكاتــب محاســبة
مهنيــة متطــورة فإنهــا ســتكون أكثــر
ً
تفاعــا مــع كافــة الجوانــب االقتصاديــة
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لخدمــة مؤسســات األعمــال ودفــع عجلــة
ا لتنميــة .

تعزيز التعاون

َ
قــال الســيد عبــدهللا
ومــن جانبــه،
المنصــوري ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة
جمعيــة المحاســبين القانونييــن القطريــة:
ً
ُ
مهمــا
ً
حدثــا مهنيًــا
يشــكل المؤتمــر
يلتقــي فيــه القائمــون علــى مهنــة
المحاســبة والمراجعــة فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،والمهتمــون بالمهنــة
مــن معــدي التقاريــر الماليــة ومراقبــي
الحســابات ،واألكاديميــون ،والجهــات
الحكوميــة ذات الصلــة ،حيــث يوفــرُ
المؤتمــر الفرصــة لتعزيــز التعــاون ،وتبــادل
اآلراء والخبــرات ،وتطويــر المعرفــة،
والوقــوف علــى المســتجدات الحديثــة
بمهنــة المحاســبة والمُ راجعــة.
وأضــاف خــال كلمتــهَّ :
َ
إن المؤتمــ َر
يدعــمُ تطويــر المهنــة لمواكبــة التطــورات
العالميــة وتحقيــق أهــداف التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تنشــدها
شــعوبنا ،مبي ًنــا أن أهميــة المؤتمــر تأتــي
فــي ظــل النهضــة االقتصاديــة والحضاريــة
التــي تشــهدها دول التعــاون ،األمــر
الــذي عــز َز الحاجــة إلــى علــوم المحاســبة

“

عبد هللا المنصوري

قطر تولي
اهتماما كبيرًا
ً
بتطوير المحاسبة
والمراجعــة علــى مســتوى المؤسســات
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص.
َّ
وأكــ َد أن المؤتمــر يشــهدُ مشــاركة
ُ
يبرهــن
نخبــة مــن الخبــراء والمختصيــن ،مــا
علــى التوجــه القــوي والفعــال لــدول
التعــاون لمواكبــة تطــور مهنــة المحاســبة
والمراجعــة واســتثمارها لتعزيــز مقومــات
االقتصــاد الوطنــي وزيــادة جاذبيــة منــاخ
االســتثمار.
وأشــا َر المنصــوري إلــى أن قطــر
اهتمامــا كبيــرًا بمهنــة المحاســبة
ً
تولــي
والمراجعــة ،حيــث ُتعــد ركيــزة أساســية
لتحقيــق التنويــع االقتصــادي فــي الدولــة،
مؤك ـدًا أن جمعيــة المحاســبين القانونييــن
القطريــة تســعى جاهــدة للقيــام بدورهــا
فــي خدمــة المُ جتمــع واالقتصــاد الوطنــي.

“

آل باحص

مونديال 2022
يوفر فرص واعدة
لمكاتب المحاسبة
ُ
ُ
َ
نعمــل
تبرهــن مســيرتنا أننــا
وقــال:
وفــق ُخطــة اســتراتيجية ورؤيــة ثاقبــة
للنهــوض بالجمعيــة ،ففــي مجــال
التــدرب والتطويــر تــم توقيــعُ العديــد
مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم
مــع الــوزارات والهيئــات والشــركات،
والمؤسســات لتوفيــر االستشــارات
والتدريــب الــازم لمنتســبيهم .وفــي
ســبيل الوقــوف علــى كل مــا هــو جديــد
نحــرص علــى التعــاون مــع الجمعيــات
ُ
العربيــة والدوليَّــة ذات الصلــة.

“

ضرورة أن تتماشى
مخرجات التعليم مع
متطلبات المهنة
وأضــاف المنصــوري :تقدمنــا بأوراقنــا
للحصــول علــى عضويــة االتحــاد الدولــي
للمحاســبين ،وقــد أطلقــت الجمعيــة
ً
مجموعــة مــن المبــادرات الوطنيــة

للتدريــب الميدانــي للمحاســبين والخريجيــن
القطرييــن بالتعــاون مــع عــد ٍد مــن الجهــات
والمؤسســات فــي الدولــة .وفــي مجــال
ُ
الجمعيــة
النــدوات والمؤتمــرات تنظــمُ
العديــ َد مــن المؤتمــرات المتخصصــة
والتــي كان آخرهــا مؤتمــر تكنولوجيــا
المــال فنتــك فــي الشــرق األوســط.

فرص واعدة

َ
قــال الســيدُ حســن عبدالرحمــن
آل باحــص ،رئيــس جمعيــة المحاســبين

َّ
َ
جــدول أعمــال
إن
اإلدارييــن بالريــاض:
المؤتمــر مواكــب للتطــورات واألنظمــة
المحاســبية الجديــدة ،ويتماشــى مــع
المعاييــر المحاســبية المطبقــة فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ،مشــيرًا إلــى
ً
ً
مهمــة لتبــادل
فرصــة
أن المؤتمــر يوفــرُ
األفــكار والمعلومــات بشــأن التدريــب
والتأهيــل خاصــة فــي ظــل تنامــي حجــم
األعمــال بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي،
ُ
يتزامــن مــع
ال ســيما أن العــام الجــاري
احتضــان قطــر كأس العالــم  FIFAقطــر
فرصــا
ً
 ،2022وهــو مــا يتوقــعُ أن يوفــ َر
لمكاتــب المحاســبة والتدقيــق ليــس فــي
قطــر فحســب بــل لــكل دول المجلــس
والعالــم.
َّ
أكــ َد الســيد فيصــل عبدالمحســن
الطبيــخ ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
َّ
أن
المحاســبين والمراجعيــن الكويتيَّــة،
المؤتمــ َر مهــمٌ لتبــادل المعلومــات
وترســيخ العمــل المحاســبي ومواكبــة

التطــوُّ رات فــي هــذا المجــال خاصــة فــي
ظــل تطــور معاييــر مهنــة المحاســبة
والمُ راجعــة ،داعيًــا لدعــم المكاتــب
الوطنيــة لشــركات المحاســبة الخليجيــة
بإتاحــة فــرص التدريــب والتأهيــل للعامليــن
بهــا.

“

فيصل الطبيخ

يجب دعم شركات
المحاسبة الخليجية
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قفزت الى  629مليار ريال..
بيت المشورة:
 20%نمو أصول التمويل
اإلسالمي في قطر
د .خالد السليطي
أصــدرت شــركة بيــت المشــورة
لالستشــارات الماليــة تقريرهــا الســنوي
الخامــس عــن التمويــل اإلســامي فــي
دولــة قطــر ،والــذي يناقــش نتائــج أعمــال
مؤسســات التمويــل اإلســامي للعــام
 ،2021كمــا يقــدم التقريــر صــورة واضحــة
ألداء مؤسســات التمويــل اإلســامي
والقطــاع المالــي واالقتصــادي فــي دولــة
قطــر ،بهــدف توفيــر قاعــدة معرفيــة
للمؤسســات والباحثيــن والمهتميــن
بقطــاع التمويــل اإلســامي المحلــي.
ويســتعرض التقريــر نتائــج العــام  2021مــع
دراســة تراكميــة لخمــس ســنوات (2017-
.)2021
وقــال أ.د .خالــد بــن إبراهيــم الســليطي
نائــب رئيــس مجلــس إدارة بيــت المشــورة
لالستشــارات الماليــة ان “تقريــر التمويــل
اإلســامي فــي دولــة قطــر” ،يرصــد
أداء مؤسســات التمويــل اإلســامي
فــي دولــة قطــر مــن مصــارف إســامية
وشــركات تأميــن تكافلــي وشــركات
تمويــل واســتثمار إســامية ،إضافــة
إلــى اســتعراض أداء المنتجــات الماليــة
اإلســامية المتمثلــة فــي الصناديــق
االســتثمارية والصكــوك اإلســامية وتتبــع
حركــة الســوق الماليــة اإلســامية.
وأضــاف :إننــا فــي بيــت المشــورة
نعتــز بــأن نكــون عنصـرًا فاعـ ً
ـا فــي مســيرة
التمويــل اإلســامي فــي دولــة قطــر
والعالــم والــذي يشــهد ارتفاعــا ملحوظــا
فــي الطلــب علــى خدماتــه ومنتجاتــه،
حيــث نحــرص علــى تقديــم دعــم معرفــي
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ومهنــي للصناعــة الماليــة اإلســامية بمــا
يخــدم مجتمعنــا المحلــي ،وجميــع الباحثيــن
والمهتميــن بقطــاع التمويــل اإلســامي
فــي قطــر.
وشــدد علــى ان نجــاح األداء
المؤسســي يســبقه إيمــان بالفكــرة
وتضحيــة مــن أجــل تحقيقهــا ،والتمويــل
اإلســامي إنمــا بــزغ كفكــرة تصحيحيــة
وتنمويــة تعالــج موضــوع المــال وتنميتــه
فــي إطــار بيئــة شــرعية صالحــة تحقــق
المقاصــد والغايــات ،ومــن هنــا كان
لزامــا علــى جميــع مؤسســات التمويــل
ً
َّ
أل
اإلســامي والعامليــن والباحثيــن
يغفلــوا المقاصــد الغائيــة لهــذه الفكــرة
العظيمــة بمــا يحقــق نمــاء وصــاح الفــرد
و ا لمجتمــع .
وأظهــر تقريــر التمويــل االســامي
فــي دولــة قطــر  2021أنــه مــع ظهــور
متحــورات كورونــا (كوفيــد ،)-19وتصاعــد
موجــات التضخــم ،واســتمرار بعــض
آثــار وتداعيــات جائحــة كورونــا ،جــاء
مشــهد التعافــي المتوقــع بصــورة أكثــر
هشاشــة ،وقــد تبايــن مشــهد التعافــي
بيــن دول العالــم حســب طبيعــة كل بلــد
والسياســات واإلجــراءات التــي اتخذتهــا،
وفــي دولــة قطــر وبفعــل التدابيــر
الوقائيــة واإلجــراءات االقتصاديــة التــي
تــم اتخاذهــا ،ونشــر اللقاحــات بيــن أفــراد
المجتمــع ،إضافــة إلــى تحســن الطلــب
علــى النفــط والغــاز ،كل ذلــك أدى إلــى
التعافــي الســريع واســتئناف النمــو

االقتصــادي فــي القطاعــات االقتصاديــة.
وكشــف التقريــر عــن نمــو أصــول
التمويــل اإلســامي فــي دولــة قطــر فــي
العــام  2021بمعــدل  ،20%حيــث بلغــت
 629مليــار ريــال قطــري ( 172مليــار دوالر
أمريكــي) ،شــكلت المصــارف اإلســامية
مــا نســبته  87%مــن هــذه األصــول فيمــا
شــكلت الصكــوك اإلســامية ،11.6%
وشــركات التأميــن التكافلــي ،0.8%
وتتــوزع الحصــة المتبقيــة علــى الصناديــق
االســتثمارية والمؤسســات الماليــة
اإلســامية األخــرى.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ان ارتفــاع
أصــول التمويــل اإلســامي فــي دولــة
قطــر فــي العــام  ،2021يرجــع بشــكل
رئيســي إلــى زيــادة حجــم أصــول المصــارف
اإلســامية بعــد اكتمــال عمليــة االندمــاج
الناجــح بيــن مصــرف الريــان وبنــك الخليــج
التجــاري “الخليجــي”.
األصــول االســامية وفــي قطــاع
المصــارف اإلســامية ،نمــت أصــول
المصــارف اإلســامية فــي العــام 2021
بنســبة  12.6%لتصــل إلــى  507.4مليــار
ريــال قطــري ،وقفــزت الودائــع لــدى
البنــوك اإلســامية بنســبة  17.5%ومثلــت
ودائــع القطــاع الخــاص مــا نســبته ،54%
وزادت التمويــات بنســبة  8.7%متوجهــة
بشــكل أكبــر نحــو القطاعيــن الحكومــي
والعقــاري ثــم التمويــات الشــخصية ،وقــد
حققــت إيــرادات البنــوك اإلســامية زيــادة
بمعــدل  ،2.6%وبلغــت أرباحهــا تقريبًــا

 7.5مليــار ريــال قطــري بنســبة نمــو بلغــت
 .10.7%وفــي قطــاع التأميــن التكافلــي،
بلغــت موجــودات حملــة الوثائــق التأمينيــة
 2.3مليــار ريــال قطــري ،بمعــدل نمــو بلــغ
 ،4.4%كمــا بلغــت اشــتراكات التأميــن
 1.4مليــار ريــال قطــري بارتفــاع بلــغ
 ،7.4%وبلغــت الفوائــض التأمينيــة نحــو
 113مليــون ريــال قطــري .وفــي شــركات
التمويــل اإلســامية ،بلغــت أصــول تلــك
الشــركات  2.5مليــار ريــال قطــري متراجعــة
بنســبة ( ،)3.6%كمــا انخفضــت التمويــات
المقدمــة مــن هــذه الشــركات بنســبة
( ،)8%وبلغــت إيراداتهــا  220مليــون
ريــال قطــري بانخفــاض بلــغ (،)9.2%
وقــد مثلــت إيــرادات أنشــطة التمويــل
واالســتثمار  96%مــن إجمالــي هــذه
اإليــرادات ،وتفاوتــت نتائــج أعمــال شــركات
التمويــل اإلســامية بيــن تحقيــق أربــاح
تجــاوزت فــي مجملهــا  117مليــون ريــال،
وتكبــد خســائر بلغــت  7مالييــن ريــال تقري ًبــا.
وفــي مجــال الصكــوك اإلســامية ،ومــع
اســتئناف مصــرف قطــر المركــزي إصــدار
الصكــوك الحكوميــة بلغــت الصكــوك
المصــدرة (الحكوميــة وصكــوك المصــارف
اإلســامية)  10.38مليــار ريــال قطــري
بنســبة نمــو بلغــت  ،30.2%شــكلت فيــه
الصكــوك الحكوميــة  73.7%مــن إجمالــي
الصكــوك المصــدرة.
صناديــق االســتثمار وفــي صناديــق
االســتثمار اإلســامية ،وحســب البيانــات
المتاحــة ،فقــد بلغــت أصــول تلــك
الصناديــق  862مليــون ريــال قطــري
بنســبة نمــو بلغــت  ،5.8%وكان أداؤهــا
متفاو ًتــا خــال العــام  .2021وفــي بورصــة
قطــر ،حقــق مؤشــر الريــان اإلســامي
أدا ًء إيجابيًــا فأغلــق علــى ارتفــاع بنســبة
 ،10.48%كمــا حققــت أســهم جميــع
شــركات التمويــل اإلســامي أدا ًء إيجابيًــا
وارتفعــت أســهمها خــال العــام 2021
بنســب تراوحــت بيــن (.)% 89.7 1.8%-
ويتنــوع القطــاع المالــي اإلســامي
فــي دولــة قطــر فــي أربعــة قطاعــات
رئيســة تتمثــل فــي :المصــارف اإلســامية،
وشــركات التأميــن التكافلــي ،وشــركات
التمويــل اإلســامية ،وشــركات االســتثمار
اإلســامية ،باإلضافــة إلــى منتجــات
التمويــل اإلســامي المتمثلــة بالصكــوك
والمؤشــرات
االســتثمار
وصناديــق
اإلســامية .وهــذه المؤسســات العاملــة

فــي هــذه القطاعــات الماليــة تخضــع
لإلشــراف المباشــر مــن قبــل مصــرف
قطــر المركــزي؛ باإلضافــة لوجــود بعــض
المؤسســات الماليــة التــي تمــارس
أنشــطة التمويــل اإلســامي ضمــن إطــار
مركــز قطــر للمــال.

“

د .خالد السليطي

ارتفاع الطلب
على التمويل
اإلسالمي عالمي ًا
نمو الصيرفة االســامية محلي ًا
وفــي بدايــة العــام  2019رخــص
مصــرف قطــر المركــزي لشــركة بيــت
الماليــة
لالستشــارات
المشــورة
كأول جهــة معتمــدة لتقديــم خدمــات
االستشــارات الماليــة واالســتثمارية
والتدقيــق الشــرعي للمؤسســات الماليــة
والمصرفيــة فــي دولــة قطــر .ويشــتمل
القطــاع المصرفــي فــي دولــة قطــر على 4
ً
مصرفــا
مصــارف إســامية مــن مجمــوع 16
منهــا  4مصــارف محليــة تجاريــة تقليديــة،
ومصــرف متخصــص (بنــك قطــر للتنميــة)،
و 7فــروع لمصــارف أجنبيــة تقليديــة ،هــذا
باإلضافــة إلــى وجــود مكتــب تمثيــل
ألحــد البنــوك األجنبيــة وتعمــل المصــارف
اإلســامية القطريــة مــن خــال شــبكة
فــروع داخليــة وخارجيــة بلغــت أكثــر
فرعــا ،وتســتحوذ هــذه المصــارف
ً
مــن64
اإلســامية علــى أكثــر مــن ربــع الحصــة
الســوقية للقطــاع المصرفــي فــي دولــة
قطــر ،كمــا أن ثالثــة مــن هــذه المصــارف
تصنــف ضمــن أكبــر عشــرة مصــارف
إســامية فــي العالــم مــن حيــث األصــول،
حيــث ال يــزال مصــرف قطــر اإلســامي
رابــع أكبــر مصــرف إســامي ،كمــا لوحــظ
فــي العــام  2021ارتفــاع أصــول مصــرف
الريــان ليرتفــع مــن المرتبــة الســابعة إلــى
أن يكــون خامــس أكبــر مصــرف إســامي،

إضافــة إلــى دخــول بنــك دخــان ألول مــرة
ضمــن أكبــر عشــرة مصــارف إســامية،
بكونــه ثامــن أكبــر مصــرف إســامي مــن
حيــث األصــول عالميــا .ويضــم مصــرف
قطــر المركــزي تحــت مظلتــه الرقابيــة
عــددًا مــن شــركات التأميــن ،منهــا خمــس
شــركات تأميــن تكافلــي مســتقلة وهــي:
الشــركة اإلســامية القطريــة للتأميــن،
وشــركة الخليــج للتأميــن التكافلــي،
وشــركة الضمــان للتأميــن اإلســامي
(بيمــه) ،باإلضافــة إلــى الشــركة العامــة
للتكافــل التابعــة للشــركة القطريــة
العامــة للتأميــن وإعــادة التأميــن ،وشــركة
الدوحــة للتكافــل التابعــة لمجموعــة
الدوحــة للتأميــن .كمــا تعمــل فــي هــذا
القطــاع خمــس شــركات تأميــن تقليــدي
وطنيــة ،وأربعــة فــروع لشــركات تأميــن
تقليــدي أجنبيــة ،باإلضافــة لممثلــي أربــع
شــركات تأميــن تقليديــة .وكذلــك تعمــل
ثــاث شــركات تمويــل إســامية تحــت
مظلــة مصــرف قطــر المركــزي إلــى جانــب
شــركتين اســتثماريتين و 5صناديــق اســتثمار
إســامية وهــي :صنــدوق البيــت المالــي،
وصنــدوق الريــان لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي (ق) ،وصنــدوق الريــان لــدول
مجلــس التعــاون الخليجــي (أ) ،وصنــدوق
المســتثمر األول لــأوراق الماليــة،
وصنــدوق الريــان قطــر المتــداول .وهــذه
الصناديــق تمــارس نشــاطها داخــل وخــارج
دولــة قطــر عــاوة علــى مؤشــر بورصــة
قطــر الريــان اإلســامي والــذي يعتبــر أحــد
مؤشــرات العائــد اإلجمالــي حيــث يعكــس
األداء الســعري باإلضافــة إلــى اإليــرادات
المتحصلــة مــن إعــادة اســتثمار توزيعــات
ّ
أربــاح أســهم الشــركات المدرجــة.

“

إيرادات البنوك
اإلسالمية ترتفع
بمعدل 2.6%
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بقيمة  19.2مليار دوالر خالل الربع الثاني

قطر تستقطب
 71%من استثمارات
الشرق األوسط
ُ
ْ
نشــرة أســواق االســتثمار
أظهــرت
األجنبــي المباشــر «اف دي آي ماركتــس
َّ ،»fDi Markets
أن دولــة قطــر اســتقطبت
 71%مــن مجمــل االســتثمارات فــي
الشــرق األوســط خــال الربــع الثانــي مــن
عــام  ،2022مــا ســاهم بتوفيــر 6680
ً
مختلفــا،
مشــروعا
ً
فرصــة عمــل فــي 11
باســتثمارات بلغــت قيمتهــا  19.2مليــار
دوالر أمريكــي.
جــاء ذلــك فــي موجــز إعالمــي لوكالــة
ترويــج االســتثمار فــي قطــر (، )IPA Qatar
ســلطت فيــه الضــوء خــال تحديــث الربــع
الثانــي مــن العــام الجــاري علــى النشــرة
المذكــورة وذلــك فــي إطــار تحديثاتهــا
الفصليــة حــول اتجاهــات االســتثمار
األجنبــي المباشــر ،بمراقبــة تدفقــات وآخــر
اتجاهــات االســتثمار األجنبــي المباشــر
علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي،
باســتخدام مواردهــا الخاصــة أو تلــك
المتوفــرة مــن قبــل طــرف ثالــث.
وذكــرت الوكالــة ،اســتنادًا إلــى
البرمجيــات
قطاعــات
أن
النشــرة
وتكنولوجيــا المعلومــات ،وخدمــات
األعمــال ،والخدمــات الماليــة ،والنفــط
والغــاز بالدولــة ،ح َّلــت فــي المراتــب
ا أل و لــى .
وأشــارت إلــى َّ
أن تدفقــات االســتثمار
األجنبــي المباشــر العالميــة فاقــت
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مســتوياتها مــا قبــل جائحــة كورونــا
«كوفيــد»19 - ،وبلغــت أعلــى مســتوى لهــا
خــال  5أعــوام نتيجــة تزايــد االندماجــات
واالســتحواذات وإعــادة هيكلــة الشــركات
العالميــة ،خاصــة فــي قطــاع التكنولوجيــا،
مبينــة َّ
أن الربــع الثانــي مــن عــام 2022
مشــروعا ،وفــرت
ً
شــهد إطــاق 3658
 479319فرصــة عمــل ،واســتقطبت
اســتثمارات بقيمــة  224مليــار دوالر
عالميًــا.
وأوضحــت أنــه خــال الفتــرة نفســها،
بلغــت نســبة مشــاريع االســتثمار األجنبــي
المباشــر فــي الشــرق األوســط 12%
مــن مجمــل االســتثمار األجنبــي المباشــر
مشــروعا
ً
العالمــي ،كمــا تــم إطــاق 237
فــي الشــرق األوســط خلقــت 17975
فرصــة عمــل باســتثمارات بلغــت قيمتهــا
 27مليــار دوالر أمريكــي.
ولفتــت إلــى َّ
أن قطــاع البرمجيــات
وتكنولوجيــا المعلومــات حــل فــي
المرتبــة األولــى بنحــو  30%مــن مجمــل
المشــاريع ،وكانــت الواليــات المتحــدة
األمريكيــة المصــدر األكبــر لالســتثمار
األجنبــي المباشــر.
وذكــرت َّ
أن قيمــة تدفقــات االســتثمار
األجنبــي المباشــر إلــى الشــرق األوســط
ارتفعــت بأربعــة أضعــاف خــال الربــع
الثانــي مــن عــام  ،2022مــن  6.6مليــار

دوالر فــي الربــع األول إلــى  27مليــار
دوالر ،مــا يشــير إلــى قــوة النمــو ومــدى
التعافــي مــا بعــد الجائحــة.
وقالــت الوكالــة اســتنادًا إلــى نشــرة
َّ :Wavteq
إن منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا تعافــت بشــكل ســريع
مقارنــة بباقــي العالــم ،ومــن المنتظــر
أن تكــون المنطقــة األفضــل أداء
علــى المســتوى العالمــي فــي مجــال
اســتقطاب االســتثمار األجنبــي المباشــر
خــال عــام .2022
يذكــرُ َّ
أن وكالــة ترويــج االســتثمار
فــي قطــر تشــرف علــى أنشــطة ترويــج
االســتثمار تحــت العالمــة التجاريــة «Invest
 ،»Qatarوتعمــل كمظلــة وطنيــة لجــذب
االســتثمار األجنبــي المباشــر .ومــن خــال
تنســيقها الوثيــق مــع منصــات الترخيــص
ُ
الشــركات
الوكالــة
القطريــة ،تســاعد
ِ
علــى تعزيــز طموحاتهــا ،وتحقيــق النجــاح
علــى المــدى الطويــل ،عبــر تقديــم الدعــم،
والمشــورة ،والخبــرة الالزمــة.
وتهــدف الوكالــة إلــى تســليط الضــوء
علــى دولــة قطــر كوجهــة اســتثمارية
اســتثنائية ،وتعريــف المســتثمرين الدولييــن
ً
فضــا عــن
بفــرص األعمــال المربحــة،
دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة للدولــة،
وتحقيــق أهــداف التنويــع االقتصــادي.

بنمو  57%في  ..2023صندوق النقد:

 70.3مليار ريال الفائض المتوقع لموازنة قطر
ـدوق النقــد الدولــي ْ
َّ
ُ
أن يقفـ َز
توقــعَ صنـ
فائـ ُ
ـض الموازنــة العامــة لدولــة قطــر فــي
العــام  2023بنســبة  57.6بالمئــة ،ليبلــغ
ً
مقارنــة بـــ  44.6مليــار
 70.3مليــار ريــال،
ريــال فــي العــام الجــاري .وقــدَّرت تقاريــر
الصنــدوق تســجيل دولــة قطــر «شــبه
اســتقرار» فــي نفقاتهــا العــام المقبــل،
لتبلــغ  235.4مليــار ريــال ،مقابــل 236
مليــار ريــال فــي عــام  ،2022ال ســيما أن
موازنــة قطــر للعــام الجــاري ارتكــزت علــى
تحديــد ســعر مرجعــي لبرميــل النفــط عنــد
مســتوى  55دوالرًا ،وبنفقــات فــي حــدود
 204مليــارات ريــال ،وإيــرادات بنحــو 196
مليــار ريــال ،وبعجــز قــدره  8.3مليــار ريــال.
َّ
توقعــت مؤشــرات صنــدوق النقــد
كمــا
ارتفــاع فــي إيــرادات
تحقيــق
الدولــي
ٍ
الدولــة فــي العــام  2023بنحــو 9.4
ً
مقارنــة
بالمئــة ،لتبلــغ  306.3مليــار ريــال،
بـــ  280مليــار ريــال فــي عــام 2022
نتيجــة ارتفــاع المداخيــل المتأتيــة مــن
عوائــد اســتثمار الشــركات العامــة،
لتبلــغ  121.4مليــار ريــال العــام المقبــل،
مقابــل  82.3مليــار ريــال فــي العــام
الجــاري .كمــا ينتظــر ،وَ ً
فقــا للصنــدوق،
َ
أن
تبلــغ المداخيــل المتأتيــة مــن النفــط
فــي العــام المشــار إليــه نحــو  54مليــار
ريــال ،ومداخيــل الغــاز الطبيعــي المســال
َ
حوالــي  73.3مليــار ريــال .يُذكــر َّ
فائــض
أن
الميزانيــة العامــة للدولــة بلــغ ،خــال الربــع
األول مــن العــام الجــاري 13.6 ،مليــار ريــال،
مدعومــا بنمــو إيــرادات القطــاع النفطــي.
ً
هــذا ،وقــد ارتفــعَ إجمالــي أصــول
القطــاع المصرفــي فــي قطــر فــي
يونيــو  2022بنســبة قدرهــا ،1.7%
ً
ً
(مســجل
مقارنــة بالشــهر الســابق

نســبة قدرهــا  1.0%فــي  )2022ليصــل
إلــى  1.846تريليــون ريــال قطــري.
وارتفــعَ إجمالــي محفظــة قــروض القطــاع
المصرفــي فــي قطــر بنســبةٍ قدرُهــا 0.7%
ً
ً
(مســجل نســبة
مقارنــة بالشــهر الســابق
قدرهــا  0.4%فــي  ،)2022كمــا ارتفعــت
ً
مقارنــة
الودائــع بنســبة قدرهــا ،1.7%
ً
(مســجلة نســبة قدرهــا
بالشــهر الســابق
 1.0%فــي  .)2022وقــد دفــع القطــاع

الخــاص االئتمانــات إلــى االرتفــاع (إذ
ارتفاعــا نســبته  1.1%فــي يونيــو
ً
ســجلت
ً
مقارنــة بالشــهر الســابق) .وفــي الوقــت
ارتفاعــا
ً
الــذي ســجلت فيــه الودائــع
نســبته  1.7%فــي يونيــو ،انخفضــت نســبة
القــروض إلــى الودائــع إلــى  124.1%فــي
الشــهر نفســه مقابــل  125.4%فــي مايــو
مــن عــام .2022
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مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يقترح
تعديالت ضيقة النطاق لتفعيل التغييرات على
مدونة مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية
للمحاسبين التي تعزز الشفافية حول االستقالل
أصــدر مجلــس معاييــر التدقيــق
والتأكيــد الدولــي مقتــرح تعديــات
ضيقــة النطــاق علــى معيــار التدقيــق
الدولي(٧٠٠المنقــح) “ تكويــن رأي وإعــداد
التقاريــر حــول البيانــات الماليــة “،
باإلضافــة إلــى معيــار التدقيــق الدولــي٢٦٠
(المنقــح) “ االتصــال مــع أولئــك المكلفيــن
التعديــات
ستســاعد
بالحوكمــة”،
المقترحــة فــي تفعيــل التغييــرات التــي تــم
اعتمادهــا مؤخــرا علــى قواعــد الســلوك
االخالقــي لمجلــس معاييــر الســلوك
األخالقــي( ،بمــا فــي ذلــك معاييــر
االســتقالل الدوليــة) المتعلقــة بالمنشــآت
المدرجــة وأيضــا منشــآت القطــاع العــام.
وتتطلــب التعديــات التــي تــم اعتمادهــا
علــى قواعــد الســلوك األخالقــي مــن
الشــركات اإلفصــاح للجمهــور عنــد تطبيــق
متطلبــات اســتقالل المنشــآت العامــة
فــي تدقيــق البيانــات الماليــة.
وقــد صــرّح تــوم سيدنشــتاين ،رئيــس
مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي
“هنــاك توقعــات متزايــدة حــول
اســتقاللية المدققيــن عنــد التدقيــق
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فــي منشــآت القطــاع العــام ،حيــث أن
التعديــات األخيــرة علــى قواعــد الســلوك
األخالقــي والتــي تــم تعزيزهــا مــن خــال
مقترحــات مجلــس معاييــر التدقيــق
والتأكيــد علــى معاييــر التدقيــق الدوليــة،
ســيكون لهــا أثــر فــي تعزيــز الشــفافية
مــع الجمهــور حــول تطبيــق متطلبــات
اســتقالل المنشــآت العامــة عنــد تدقيــق
البيانــات الماليــة “ ،هــذا مؤشــر آخــر
يــدل علــى التنســيق المعــزز بيــن مجلــس
معاييــر التدقيــق الدولــي ومجلــس
معاييــر الســلوك االخالقــي ،وهــو
التــزام اســتراتيجي لجهودنــا المشــتركة
المبذولــة مــن كال المجلســين بهــدف
خدمــة المصلحــة العامــة بشــكل أفضــل “.
تعتبــر مســودة العــرض هــذه جــزء َا مــن
مشــروع أوســع لمجلــس معاييــر التدقيــق
والتأكيــد الدولــي والــذي يســتجيب
للتعديــات األخيــرة لقواعــد الســلوك
األخالقــي المتعلقــة بمنشــآت القطــاع
العــام المدرجــة ،والتــي يتــم اجراؤهــا
ضمــن مســارين وهمــا ،المســار رقــم .١
هنــاك تعديــات أخــرى علــى نطــاق ضيــق

ومــن الممكــن أخذهــا فــي عيــن االعتبــار
ضمــن المســار رقــم  ٢وذلــك ضمــن جــدول
زمنــي منفصــل وبتاريــخ نفــاذ الحــق،
وتشــمل:
والمفاهيــم
التعاريــف
اتســاق
األساســية التــي تســتند إليهــا التعريفــات
الــواردة فــي المعاييــر الدوليــة إلدارة
الجــودة والمعاييــر الدوليــة للتدقيــق
والمتعلقــة بمنشــآت القطــاع العــام
والمنشــآت المدرجــة وذلــك إلــى أقصــى
حــد ممكــن مــع التعريفــات والمفاهيــم
األساســية فــي تعديــات قواعــد الســلوك
األخالقــي.
النظــر فــي إمكانيــة تطبيــق االحتياجات
المتفاوتــة الحاليــة للمنشــآت المدرجــة
ضمــن المعاييــر الدوليــة إلدارة الجــودة
ومعاييــر التدقيــق الدوليــة ،ومــا إذا كانــت
بحاجــة إلــى تغييــرات فــي ضــوء تعديــات
مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي والتــي
تتنــاول تعريفــات “المنشــآت المطروحــة
للتــداول العــام” و”المنشــآت العامــة”

يعزز مقومات التنمية المستدامة ..رجال أعمال وخبراء:

مونديال  2022يحلق باالقتصاد القطري

َّ
ُ
ورجــال
أكــد خبــرا ُء
الدوحــة -قنــا:
أعمــال أن بطولــة كأس العالــم  FIFAقطــر
 2022ســتحلق باالقتصــاد القطــري وتعــزز
مقومــات التنميــة المســتدامة.
ووَ ً
فقــا لألرقــام الرســمية المُ علنــة
مؤخ ـرًا ،تقــدر العائــدات الماليــة المباشــرة
مــن تنظيــم بطولــة كأس العالــم FIFA
قطــر  2022بنحــو  8مليــارات ريــال (2.2
مليــار دوالر) ،بينمــا تقــدر العائــدات
االقتصاديــة طويلــة األجــل ،خــال الفتــرة
مــن  2022إلــى  2035بنحــو  9.9مليــار ريــال
( 2.7مليــار دوالر) ،وســط توقعــات بارتفــاع
عائــدات الســياحة ،التــي مــن المنتظــر أن
تزدهــر خــال فعاليــات كأس العالــم ومــا
بعدهــا.
وفــي هــذا الســياقَّ ،
ُ
أكــد
ســعادة
الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي رئيــس

رابطــة رجــال األعمــال القطرييــن ،فــي
تصريــح لوكالــة األنبــاء القطريــة (قنــا) أنــه
منــذ اإلعــان عــن فــوز قطــر بتنظيــم كأس
العالــم ،وتعمــل الحكومــة بالشــراكة مــع
القطــاع الخــاص جاهــدة علــى اســتكمال
مشــاريع البنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن
المشــاريع الخدميــة.
وأوضــح أن كأس العالــم تعــد فرصــة
مناســبة لتحقيــق أهــداف رؤيــة قطــر
 ،2030وقــال« :لقــد تــم إنفــاق مــا يزيــد
علــى  200مليــار دوالر علــى المرافــق
األساســية مــن طرقــات وجســور وموانــئ
ومطــار ومتــرو أنفــاق ومســاكن وســياحة
ومناطــق حــرة ،وهــذه البنيــة التحتيــة
ســتتحول إلــى مكاســب فيمــا بعــد
االنتهــاء مــن تنظيــم البطولــة المرتقبــة».
وأضــاف« :كأس العالــم ســتكون

“

فيصل بن قاسم

ترويج قطر
كوجهة
استثمارية
وسياحية

نقطــة قــوة لجــذب االســتثمار الخارجــي،
وهــو مــا نعمــل عليــه حاليًــا فــي حضورنــا
الخارجــي وترويجنــا لقطــر ،وســينعكس
إيجابًــا علــى مســتقبل البــاد كوجهــة
اســتثمارية وســياحية قــادرة علــى رفــع
تحديــات المنافســة».
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واســتبعد ســعادة الشــيخ فيصــل
بــن قاســم أن يدخــل االقتصــاد القطــري
مرحلــة ركــود بعــد تنظيــم فعاليــة بطولــة
كأس العالــم  FIFAقطــر  ،2022خاصــة فــي
ظــل مواصلــة تنفيــذ المشــاريع المرتبطــة
برؤيــة قطــر  ،2030وقــال« :اإلنفــاق علــى
مشــاريع كأس العالــم يزيــد الناتــج المحلــي
اإلجمالــي  1.5بالمئــة».

“

د.عبد هللا الخاطر

تعزيز تنويع
االقتصاد القطري
تأثير كبير
بــدورهَّ ،
أكــد الدكتــور عبــد هللا الخاطــر
الخبيــر االقتصــادي فــي تصريــح لوكالــة
األنبــاء القطريــة (قنــا) أن تأثيــر تنظيــم
قطــر لفعاليــات بطولــة كأس العالــم FIFA
قطــر  ،2022بــدأ يظهــر منــذ لحظــة اإلعــان
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عــن فــوز قطــر بتنظيــم الفعاليــة عــام
 ،2010مــن خــال توحيــد توجهــات أصحــاب
القــرار ومختلــف القطاعــات فــي الدولــة
نحــو هــدف واحــد.
وقــال« :لقــد أطلقــت الدولــة مشــاريع
فــي مجــاالت مختلفــة خــال الفتــرة
الماضيــة ،وصــل فيهــا معــدل اإلنفــاق
إلــى  500مليــون دوالر أســبوعيًا».
وأضــاف« :تأثيــر البنيــة التحتيــة التــي
تــم إرســاؤها لــن يقتصــر فقــط علــى
فتــرة كأس العالــم ،بــل يمتــد إلــى مــا
بعدهــا ،خاصــة فــي ظــل إطــاق مشــاريع
ضخمــة فــي مجــال إنتــاج الغــاز المســال،
ومــا يعنيــه ذلــك مــن توفيــر مــوارد
ماليــة يمكــن أن تســتخدم لتنويــع النســيج
االقتصــادي للدولــة».
ولفــت إلــى أن قطــاع الطيــران
والضيافــة ســيكون مــن أكبــر المســتفيدين
خــال الحــدث الرياضــي األبــرز الــذي
تشــهده الدولــة ،مشــيرًا إلــى أن هــذه
االســتفادة ســتتواصل بعــد الفعاليــة،
حيــث ســيزيد االنطبــاع الجيــد عــن الدولــة،
ومــا يعنيــه مــن زيــادة فــي تدفــق الســياح،
والمزيــد مــن اســتعمال ناقلتهــا الوطنيــة
«القطريــة» التــي تحتــل فــي الواقــع

مكانــة متميــزة بيــن شــركات الطيــران
ا لعا لميــة .
وتؤكــد التقاريــر أن مثــل هــذه الفوائــد
واضحــة مــن خــال قــراءة لبطــوالت كأس
خصوصــا التــي أقيمــت
ً
العالــم الماضيــة،
عــام  2006فــي ألمانيــا ،والتــي أســهمت
فــي رفــع ترتيــب عالمتهــا التجاريــة علــى
الميــزان العالمــي مــن رقــم  7إلــى الرقــم .1
ومــن ثــم فــإن بطولــة كأس العالــم FIFA
قطــر  2022ســتلعب وفــق التقاريــر نفــس
الــدور الــذي لعبتــه بطولــة كأس العالــم
فــي ألمانيــا مــن خــال رفــع العالمــات
التجاريــة لكبريــات الشــركات القطريــة.
وتشــير التقاريــر إلــى أن اإلدارة
الفعالــة والتســويق الجيــد للعالمــات

“

مشاريع
البنية التحتية
تعزز التنمية
المستدامة

التجاريــة للدولــة ،سيســاهمان فــي خلــق
قيمــة تجاريــة وطويلــة األجــل ،إلــى جانــب
دورهمــا فــي دفــع نمــو الناتــج اإلجمالــي
ألكثــر مــن  25ســنة مقبلــة.

ســتكون بوابــة قطــر نحــو آفــاق نمــو
أرحــب فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،وستســاهم فــي مزيــ ٍد مــن
االنتشــار لصــورة قطــر حــول العالــم.
فرصة كبيرة

“

قطاع الطيران
والضيافة من
أكبر المستفيدين
وإضافــة إلــى العالمــات التجاريــة،
فــإن الســياحة ســيكون لهــا نصيــب مــن
فوائــد البطولــة ،فســوف يتــراوح عــدد
المشــجعين فــي قطــر بيــن  1.2إلــى 1.5
مليــون مشــجع ،وســتكون لديهــا فرصــة
مــن خــال ذلــك لتزويــد زوارهــا بخبــرة
اســتثنائية ،ومــن ثــم ضمــان تكــرار زيارتهــم،
حتمــا إلــى ارتفــاع عائــدات
ً
مــا ســيؤدي
القطــاع الســياحي خــال الســنوات التــي
تتبــع المونديــال.
وب َّيــن عبــدهللا الخاطــر أن كأس العالــم

َ
بــدوره،
لفــت ســعيد خليــل العبســي،
الكاتــب االقتصــادي فــي تصريــح لوكالــة
األنبــاء القطريــة (قنــا) إلــى أن كأس العالــم
ســتكون فرصــة للعالــم للوقــوف علــى
القــدرات والخبــرات التــي اكتســبتها قطــر
فــي تنظيــم كبــرى الفعاليــات الرياضيــة،
وهــو مــا ســيزيد تعزيــز رصيــد الثقــة
فــي التعامــل مــع قطــر فــي مختلــف
المجــاالت ،وفتــح األبــواب لتصديــر الخبــرات
التــي اكتســبتها الشــركات القطريــة فــي
العديــد مــن المجــاالت المتعلقــة بتنظيــم
الفعاليــة ،خاصــة فــي مجــال إرســاء البنــى
التحتيــة ،وكذلــك الفندقــة والضيافــة.
ً
وأردف العبســي
قائــا« :البنيــة
التحتيــة التــي أنشــأتها دولــة قطــر علــى
درب اإلعــداد لــكأس العالــم ســيكون لهــا
دور كبيــر فــي تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة التــي تضمنتهــا رؤيــة قطــر
للعــام  ،2030حيــث ســيكون لهــا انعــكاس
مباشــر وغيــر مباشــر مــن حيــث العوائــد
علــى حركــة التجــارة والنقــل والخدمــات،

باإلضافــة إلــى ترويــج لقطــر كعاصمــة
عالميــة للرياضــة ،واالختصاصــات المرتبطــة
بهــا علــى غــرار مراكــز تدريــب وتأهيــل
الفــرق الرياضيــة قبــل انطــاق المواســم
الرياضيــة وأثنــاء فتــرات الراحــة ،باإلضافــة
إلــى الســياحة العالجيــة وغيرهــا».
وأضــاف العبســيَّ :
إن اســتضافة قطــر
لمالييــن الــزوار تعــد فرصــة كبيــرة إلبــراز
دورهــا ومــا حققتــه خــال الســنوات
الماضيــة مــن تطــور وتنميــة فــي
ً
أيضــا فرصــة
مختلــف المجــاالت ،وهــي
كبيــرة لتعريــف العالــم بقطــر وموقعهــا
وإنجازاتهــا الكبيــرة.

“

سعيد العبسي

فوائد لحركة
التجارة والنقل
والخدمات
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الهيئة
السعودية
للمراجعين
والمحاسبين
تقدم برنامج
تدريبي

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:
ِ
رئيس
ُ

تطوير ورفع القدرات الفنية
للقيام باألعمال المحاسبية
َ
ُ
ُ
الســعودية
الهيئــة
شــاركت
للمراجعيــن والمحاســبين فــي اللقــاء
الدولــي االفتراضــي الــذي ينظمــه
االتحــاد الدولــي للمحاســبين بالتعــاون
مــع مجموعــة البنــك الدولــي للشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا.
وتحــد َ
َّث
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة
ُ
الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين
الدكتــور أحمــد المغامــس فــي لقــاء
بعنــوان “التحــول إلــى المحاســبة
المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق”
حــول مشــاركة الهيئــة فــي مشــروع
التحــول إلــى المحاســبة المبنيــة علــى
أســاس االســتحقاق فــي المملكــة.
وأوضــحَ دو َر الهيئــة فــي تطويــر
ورفــع القــدرات الفنيــة المتخصصــة
علــى القيــام باألعمــال المحاســبية
اليوميــة بحســب متطلبــات التحــول
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وتمكيــن الكــوادر البشــرية فــي الجهــات
الحكوميــة المعنيــة مــن اكتســاب
المعرفــة والقــدرات والمهــارات الالزمــة
لتطبيــق التحــول إلــى أســاس االســتحقاق
ا لمحا ســبي .
َّ
المغامــس
ُ
وأكــ َد
أن اكتســاب
المعرفــة للكــوادر البشــرية هــو أســاس
النجــاح لهــذا التحــول ،موضحــ ًا الــدو َر
الجوهــري لــوزارة الماليــة ممثلــة بمركــز
االســتحقاق المحاســبي فــي تحقيــق
نجــاح التحــول فــي المملكــة.
يذكــرُ أن مشــاركة الهيئــة تأتــي
ضمــن جهودهــا فــي تعزيــز التواصــل
الدولــي وإيصــال جهــود المملكــة فــي
االرتقــاء بمهنــة المحاســبة والمراجعــة
ونقــل التجــارب والخبــرات للمجتمــع
المحاســبي الدولــي.

فــي إطــار التعــاون المشــترك
الجهــات
منســوبي
لتطويــر
الهيئــة
قدمــت
الحكوميــة
الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين
برنامــج تدريبــي لعــدد مــن منســوبي
الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة،
ويهــدف البرنامــج إلــى تزويــد
منســوبي الهيئــة مــن غيــر
المحاســبين بالمعرفــة الالزمــة
للقوائــم الماليــة واإلفصاحــات
الالزمــة بنــا ًء علــى المعاييــر الدوليــة
للتقريــر المالــي .IFRS
ويتكــون البرنامــج مــن دورات
تدريبيــة متنوعــة ،مثــل دورة
المحاســبة لغيــر المحاســبين ودورة
محاســبة التكاليــف ،ودورة التحليــل
المالــي ،ودورة ضريبــة الدخــل.
ويأتــي هــذا البرنامــج حرصــ ًا مــن
الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة
علــى تطويــر مهــارات منســوبيها
وتمكينهــم مــن األدوات الالزمــة
ألداء عملهــم علــى أكمــل وجــه.

( )IASCAيعقد اختبارات لتأهيل
محاسبين قانونيين
عقــد المجمــع الدولــي العربــي
()IASCA
القانونييــن
للمحاســبين
امتحانــات مؤهــل “محاســب دولــي
عربــي قانونــي معتمــد ( ”)IACPAفــي
مختلــف أنحــاء الوطــن العربــي ،وذلــك
للمــرة األولــى خــال العــام  2022حيــث
ســيتم عقــد الــدورة الثانيــة فــي شــهر
ديســمبر .2022

ويتضمــن المؤهــل أربعــة أجــزاء وهــي
االقتصــاد والتمويــل ،المحاســبة ،التدقيــق،
التشــريعات .ويهــدف إلــى بنــاء وتطويــر
القــدرات المعرفيــة الالزمــة والمتعلقــة
بفهــم الجانــب النظــري والمفاهيمــي
وتطويــر
للمعاييــر الدوليــة ()IFRS
القــدرة علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة
فــي المحاســبة العمليــة بشــكل مهنــي

وباحتــراف ،باإلضافــة إلــى المســاعدة
علــى التطويــر المهنــي المســتمر فــي
مجــال المعاييــر ومتابعــة التعديــات
والتحديثــات عليهــا.
وســيتم اإلعــان عــن نتائــج هــذه
الــدورة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
للمجمــع .

اجتماع تنسيقي بين «اإلمارات للمحاسبين والمدققين»
و«االقتصاد»
عقــدت جمعيــة اإلمــارات للمحاســبين
والمدققيــن برئاســة ســيف بــن عابــد
المهيــري ،وعبــدهللا الحمــادي ،مديــر
إدارة مدققــي الحســابات بــوزارة
االقتصــاد ،اجتماعــ ًا تنســيقي ًا لمناقشــة
أوجــه الشــراكة االســتراتيجية بيــن
الطرفيــن ،وإطــاق عــدة مبــادرات بيــن
الجانييــن ترســيخ ًا للجهــود المبذولــة
لتطويــر المهنــة التــي تتبناهــا وزارة

االقتصــاد ،نحــو هدفهــا المنشــود ،فــي
تحقيــق الريــادة فــي تقاريــر التنافســية
العالميــة ،الصــادرة عــن المنظمــات
العالميــة كمنتــدى االقتصــاد العالمــي،
والبنــك الدولــي ،خاصــة المتعلقــة بمؤشــر
قــوة معاييــر المحاســبة.
كمــا ناقــش االجتمــاع بحضــور أحمــد
درويــش ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة

الجمعيــة ،والدكتــور عبــدهللا آل بركــت،
األميــن العــام ،ومحمــود حجــاج المديــر
اإلداري والمعنييــن مــن الــوزارة ،مراقبــة
جــودة أداء مكاتــب التدقيــق ،ومضاميــن
المؤتمــر الســنوي للجمعيــة ،وأهميــة
عضويــة الدولــة فــي االتحــاد الدولــي
للمحا ســبين .

AWQIA • SEPTEMBER 2022

|

31

بعد بلوغ معدالت التضخم العالمية أعلى مستوياتها

 QNBيدعو البنوك
المركزية إلى الحذر
َّ
أكــ َد تقريــرُ َّ QNB
أن العالــم يمــر حاليًــا
بركــود تضخمــي حــاد ،مــع بلــوغ معــدالت
التضخــم أعلــى مســتوياتها منــذ عقــود
وتباطــؤ النمــو االقتصــادي فــي معظــم
االقتصــادات المتقدمــة الرئيســية .واعتبــر
التقريــر أن االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار
ً
مهمــا
ً
عامــا
المــواد الغذائيــة ،يعــد
فــي ارتفــاع معــدالت التضخــم الكلــي
فــي العديــد مــن البلــدان ،بمــا فــي ذلــك
معظــم االقتصــادات المتقدمــة الرئيســية.
َّ
وشــدَّد التقريــر علــى
أن البنــوك
المركزيــة عــادة مــا تتجاهــل التغيــرات فــي
أســعار المــواد الغذائيــة والطاقــة؛ ألنهــا
تتســم بالتقلــب وتميــل إلــى أن تكــون
مدفوعــة بعوامــل فــي جانــب اإلمــداد،
وبالتالــي ال ســيطرة للبنــوك المركزيــة
عليهــا .
َ
وأضــاف التقريــر« :لــم يعــد بإمــكان
البنــوك المركزيــة تجاهــل هــذا األمــر نظ ـرًا
لمــدى ضخامــة التأثيــر الحالــي ألســعار
المــواد الغذائيــة علــى التضخــم ،لذلــك،
تقــوم البنــوك المركزيــة اآلن بتشــديد
السياســة النقديــة اســتجابة الرتفــاع
التضخــم الكلــي ،بمــا فــي ذلــك ارتفــاع
ً
بــدل
أســعار المــواد الغذائيــة والطاقــة،
مــن تركيزهــا المعتــاد علــى التضخــم
األساســي».
وأوضــحَ التقريــر َّ
أن إســبانيا وألمانيــا
تضخمــا فــي أســعار المــواد
ً
تشــهدان حال ًيــا
الغذائيــة يزيــد علــى 10بالمئــة ،مقارنــة
بمعــدل تضخــم يقــل بقليــل عــن  4بالمئــة
فــي اليابــان.
وأرجــعَ التقريــرُ التفــاوت بيــن البلــدان
أنواعــا مختلفــة مــن
ً
إلــى اســتهالكها
ً
مثــا يحتــل وز ًنــا كبيــرًا
الطعــام ،فــاألرز
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فــي ســلة الغــذاء اليابانيــة ،لكــن ســعره
انخفــض العــام الماضــي ،وعلــى الرغــم
مــن االختالفــات بيــن البلــدان ،مــن الواضــح
أن تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة عبــر
مختلــف البلــدان كان أعلــى بكثيــر خــال
العــام الماضــي مــن المتوســط التاريخــي
منــذ عــام .1990
َّ
وركــز التقريــرُ علــى العوامــل األربعــة
الرئيســية التــي أدت لالرتفــاع الحالــي
فــي أســعار المــواد الغذائيــة عبــر مختلــف
البلــدان ،كارتفــاع أســعار النفــط والغــاز،
وتأثيــرات الطقــس ،ونقــص العمالــة
ونمــو األجــور ،باإلضافــة إلــى الحــرب فــي
أوكرانيــا مؤخــرًا.
ولفــت إلــى َّ
َ
أن أســعار النفــط والغــاز
تســاهم فــي ارتفــاع أســعار المــواد
الغذائيــة بعــدة طــرق ،فإنتــاج األســمدة
يســتهلك الطاقــة بكثافــة ،ونتيجــة
ارتفاعــا
ً
لذلــك شــهدت أســعار األســمدة
كبيــرًا ،وتتطلــب زراعــة األغذيــة اســتعمال
األســمدة لتحــل محــل المغذيــات
المســتخدمة فــي التربــة ،وبالتالــي فــإن
أســعار األســمدة تؤثــر بشــكل مباشــر
علــى أســعار الغــذاء ،كمــا تســاهم أســعار
ً
أيضــا فــي تضخــم
الوقــود والطاقــة
أســعار الغــذاء مــن خــال تأثيرهــا علــى
تكلفــة تجهيــز ونقــل الغــذاء.
وأضــاف التقريــرُ« :إذا ظلــت أســعار
النفــط والغــاز مرتفعــة ،حســبما نتوقــع،
فســوف تســتمر فــي زيــادة الضغــوط
التصاعديــة علــى أســعار المــواد الغذائيــة».
َ
ولــدى تناولِــه
عامــل الطقــس ،أشــار
التقريــر إلــى أن ســوء األحــوال الجويــة،
بمــا فــي ذلــك الجفــاف فــي الواليــات
المتحــدة والبرازيــل ،أدَّى إلــى انخفــاض

كميــة المحاصيــل وارتفــاع أســعار القمــح
وفــول الصويــا.
وبالمثــلَّ ،
أثــرت األمطــار الغزيــرة
فــي الصيــن والطقــس الحــار بشــكل غيــر
اعتيــادي فــي الهنــد علــى محصــول القمــح
وأســعاره.
وبيَّــن التقريــرُ أ َّنــه يصعــب التنبــؤ
بالطقــس ،ولكــن مــن المســلم بــه علــى
نطــاق واســع أن تغيــر المنــاخ يتســبب فــي
ســوء األحــوال الجويــة بشــكل أكثــر توات ـرًا
ً
وتطرفــا ،وسيســتمر هــذا فــي زيــادة
الضغــط التصاعــدي علــى متوســط أســعار
المــواد الغذائيــة.

َ
ولــدى تناولِــه
العامــل الثالــث أوضــح
التقريـرُ أن تدفقــات العمالــة المهاجــرة لــم
تعــد بعــد إلــى مســتويات مــا قبــل الجائحــة.
ويعتمــد القطــاع الزراعــي تحديــدًا علــى
العمالــة المهاجــرة بشــكل كثيــف ،مــا
يســاهم فــي نقــص العمالــة فــي العديــد
مــن االقتصــادات المتقدمــة ،ويــؤدي هــذا
األمــر بــدوره إلــى زيــادة التكاليــف مــن
خــال ارتفــاع األجــور وانخفــاض اإلنتاجيــة.
ومــع ذلــك ،نتوقــع أن تتعافــى تدفقــات
المهاجريــن مــع اســتمرار انحســار الجائحــة،
وبالتالــي نتوقــع تراجــع الضغــط التصاعــدي
الناجــم عــن نقــص العمالــة.
وأشــار التقريــرُ إلــى َّ
أن الحــرب فــي
أوكرانيــا أدَّت إلــى تدهــور التوقعــات
بشــأن بعــض العوامــل الســابقة ،ال ســيما
فيمــا يتعلــق بارتفــاع أســعار النفــط
ً
عــاوة علــى ذلــك ،تمثــل روســيا
والغــاز،
وأوكرانيــا  28بالمئــة مــن صــادرات القمــح
العالميــة و 55بالمئــة مــن صــادرات زيــت
عبــاد الشــمس فــي العالــم.

بنــك الدوحــة يحقــق قفــزات نوعيــة فــي مجال
الـمـدفــوعـات الرقميـة على كافة المنصـات
لقــد أحدثــت الهواتــف الذكيــة وغيرهــا
مــن األجهــزة والتطبيقــات القائمــة علــى
التكنولوجيــا الرقميــة تحــوّ ال جذريــا فــي
الطريقــة التــي نعيــش بهــا ،وقــد أصبــح
النــاس اآلن علــى درايــة تامــة بالمزايــا
الرقميــة التــي يوفرهــا اســتخدام هــذه
التطبيقــات والخدمــات لتحســين أســلوب
حياتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم بــد ًءا مــن
الضروريــات اليوميــة األساســية وصــو ً
ال
إلــى وظائــف الهواتــف الذكيــة األكثــر
تقدمــا.
ً
كمــا شــهدت الطريقــة التــي يتفاعــل
بهــا النــاس ويتواصلــون ويعيشــون تحـ ً
ـول
كبيــرًا فــي أعقــاب جائحــة كورونــا ،وهــو
مــا أدى إلــى تســريع تب ّنــي جميــع التقنيــات
الرقميــة المتطــورة .نتيجــة لذلــك ،شــهدت
حلــول الدفــع الرقميــة عبــر جميــع منصــات
الهواتــف الذكيــة وملحقاتهــا تناميًــا
وتطــورًا كبيـرًا كــي تناســب الطريقــة التــي
يُجــري بهــا األشــخاص المعامــات الماليــة
ســواء أثنــاء التنقــل والســفر أو تنــاول
الطعــام خــارج المنــزل أو التســوق ،وذلــك
مــن خــال االحتفــاظ بكافــة بطاقــات
الدفــع ونقــاط الــوالء فــي مــكان واحــد
علــى هواتفهــم الذكيــة.
ولطالمــا ركــز بنــك الدوحــة ،أحــد
أكبــر البنــوك التجاريــة فــي قطــر ،علــى
كيفيــة تقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئــه
علــى أجهزتهــم الجوالــة وذلــك مــن خــال
االســتثمار بكثافــة فــي بنيتــه التحتيــة
الرقميــة .وفــي إطــار ســعيه الــدؤوب
الحتــال موقــع الريــادة فــي مجــال
المدفوعــات الرقميــة عبــر جميــع منصــات
الهواتــف الذكيــة ،دخــل بنــك الدوحــة فــي
شــراكة مــع جميــع المنصــات الرئيســية
لتزويــد العمــاء ،ســواء الذيــن يســتخدمون

هواتــف وأجهــزة  IOSأو أندرويــد ،بتجــارب
دفــع سلســة ومريحــة بنقــرة واحــدة فــي
محــات البقالــة والصيدليــات والمطاعــم
ومتاجــر التجزئــة والعديــد مــن المواقــع
األخــرى.

علــى عمليــات الشــراء باســتخدام تقنيــة
التعــرف علــى الوجــه ( )Face IDأو بصمــة
األصبــع ( )Touch IDأو عــن طريــق إدخــال
رمــز المــرور الخــاص بالجهــاز ،باإلضافــة
إلــى رمــز األمــان لمــرة واحــدة.

وبمناســبة إطــاق خدمــة “Doha
 ،”Payقــال الســيد /جودنــي الرئيــس
التنفيــذي لبنــك الدوحــة باإلنابــة “يســرنا
إطــاق خدمــة “ ”Doha Payوخدمــات
الدفــع الالتالمســي األخــرى علــى نظــام
أندرويــد ،حيــث أصبــح بإمــكان عمــاء بنــك
الدوحــة اآلن اســتخدام هــذه الخدمــة علــى
أجهزتهــم المدعومــة بنظــام أندرويــد
أو المحافــظ الرقميــة علــى أجهزتهــم
المدعومــة بنظــام  IOSللقيــام بعمليــات
دفــع فــي أي مــكان يقبــل فيــه الدفــع
الالتالمســي وعبــر التطبيقــات وشــبكة
اإلنترنــت.

هــذا ويحتــل بنــك الدوحــة موقــع
الريــادة فــي الســوق القطــري بطرحــه
أســاليب دفــع مبتكــرة وبطاقــات مميــزة
تشــمل مجموعــة فريــدة مــن البطاقــات
المعدنيــة المتميــزة غيــر التالمســية
والبطاقــات ذات العالمــات التجاريــة
المشــتركة مــع شــركة طيــران رائــدة
وأكبــر هايبــر ماركــت فــي جميــع أنحــاء
ا لمنطقــة .

وسيســتمر العمــاء فــي االســتفادة
مــن جميــع المكافــآت والمزايــا التــي
تقدمهــا بطاقــات بنــك الدوحــة دون
الحاجــة إلــى حمــل بطاقــات االئتمــان
أو الخصــم الفعليــة ،حيــث يتــم قبــول
المدفوعــات مــن خــال تمريــر البطاقــات
بالقــرب مــن أجهــزة نقــاط البيــع الخاصــة
ببنــك الدوحــة أو أي أجهــزة أخــرى تقبــل
الدفــع الالتالمســي (تقنيــة االتصــال قريــب
المــدى) داخــل قطــر وخارجهــا .وبالتالــي
ســتتيح هــذه الخدمــة الرقميــة الفرصــة
لعمــاء بطاقــات بنــك الدوحــة لالســتمتاع
بتجربــة مميــزة فــي مجــال المدفوعــات”.
وتبعــ ًا لمقــدم خدمــات الدفــع أو
المنصــة الرقميــة التــي يتــم التعامــل
معهــا ،تتيــح المحافــظ الرقميــة الخاصــة
ببنــك الدوحــة للعمــاء إمكانيــة القيــام
بعمليــات شــراء بــكل أمــان باســتخدام ميــزة
األمــن والخصوصيــة ،حيــث تتــم المصادقــة

ويمتلــك بنــك الدوحــة شــبكة كبيــرة
مــن الفــروع يبلــغ عددهــا نحو  24فــرع و88
جهــاز صــراف آلــي فــي جميــع أنحــاء دولــة
قطــر .ونحــن فخــورون بتقديــم خدماتنــا
المصرفيــة المميــزة فــي الخــارج مــن خــال
فروعنــا فــي الكويــت واإلمــارات العربيــة
المتحــدة والهنــد باإلضافــة إلــى مكاتبنــا
التمثيليــة فــي العديــد مــن البلــدان فــي
جميــع أنحــاء العالــم.
وقــد حصــل بنــك الدوحــة خــال عــام
 2022علــى العديــد مــن الجوائــز تقديــر ًا
إلنجازاتــه علــى كافــة األصعــدة ،ومــن
بينهــا جائــزة “أفضــل تطبيــق محفظــة
رقميــة فــي قطــر” مــن مجلــة جلوبــال
بيزنــس ريفيــو ،وجائــزة “العالمــة التجاريــة
المصرفيــة األكثــر ابتــكار ًا فــي قطــر”
وجائــزة “أفضــل بنــك فــي مجــال بطاقــات
االئتمــان فــي قطــر” مــن مجلــة جلوبــال
برانــدز ،وجائــزة “البنــك التجــاري األكثــر
مســؤولية اجتماعيًــا فــي قطــر” مــن
مجلــة وورلــد بيزنــس أوت لــوك.
مــع بنــك الدوحــة ،هنــاك الكثيــر
لتتطلــع إليــه.
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ديوان المحاسبة ينظم
برنامج التعاون بين اإلدارات

ديوان المحاسبة يعزز العالقات مع
نظيره المغربي
فــي إطــار تفعيــل مذكــرة التفاهــم
الموقعــة بيــن ديــوان المحاســبة
والمجلــس األعلــى للحســابات فــي
المملكــة المغربيــة ،قــام وفــد مــن
ديــوان المحاســبة بزيــارة رســمية
للمجلــس األعلــى للحســابات فــي
المملكــة المغربيــة اســتمرت علــى
مــدى ثالثــة أيــام ،بهــدف تعزيــز وتطويــر
آفــاق التعــاون وتبــادل الخبــرات بيــن
الجهازيــن فــي مختلــف مجــاالت العمــل
الرقابــي.

تــرأس الوفــد الشــيخ /ســلطان بــن
نايــف آل ثانــي مديــر إدارة المخاطــر
والجــودة وضــم فــي عضويتــه الســيد/
خالــد فــوزي المحمــود مديــر إدارة
الرقابــة علــى األداء ،والســيد /جبــارة
عبــد هللا الرميحــي رئيــس قســم الرقابــة
علــى أداء البرامــج ،والســيد /علــي محمــد
النعمــة ـ رئيــس قســم المنظمــات
والتعــاون الدولــي ،والســيد /ســريع
مهــدي القحطانــي منســق عالقــات
عامــة.

نظــم ديــوان المحاســبة،مؤخر ًا،
برنامجــ ًا تدريبيــ ًا عبــر تقنيــة االتصــال
المرئــي ،تنــاول موضــوع “ التواصــل
والتعــاون بيــن إدارات التدقيــق الداخلــي
واإلدارات األخــرى “ ،بمشــاركة عــدد مــن
موظفــي الجهــات الخاضعــة لرقابــة
الديــوان.
قــدم البرنامــج الفاضلــة /مهــا
محمــود آل محمــود رئيــس قســم دعــم
وحــدات التدقيــق الداخلــي باإلنابــة
بــإدارة المراجعــة علــى الرقابــة الداخليــة
بالديــوان ،والســيد /يوســف محمــد
الجابــر مدقــق مســاعد بنفــس اإلدارة.

ديوان المحاسبة بالسعودية يختتم برنامج “إعداد المدربين”
اختتــم الديــوان العــام للمحاســبة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،بالتعــاون
مــع البنــك الدولــي  ،برنامجــ ًا تدريبيــ ًا
بعنــوان “إعــداد المدربيــن” لمنســوبي
المركــز الســعودي للمراجعــة الماليــة
والرقابــة علــى األداء “تدريــب” بالديــوان
العــام للمحاســبة ،وذلــك بالمقــر الرئيــس
للديــوان بالريــاض.
ويهــدف البرنامــج الــذي اســتمر لمــدة
أربعــة أيــام ،إلــى تطويــر العمليــة التدريبيــة
فــي المركــز ،وتعزيــز قــدرات مدربيــه فــي
اســتخدام ومواكبــة األدوات واألســاليب
التدريبيــة الحديثــة ،مــن خــال عــدد مــن
المحــاور وهــي :تعزيــز قــدرات المدربيــن
المهاريــة ،كيفيــة التخطيــط للبرامــج
التدريبيــة ودراســة االحتياجــات ،واســتخدام
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األدوات واألســاليب الحديثــة بالتدريــب،
وبنــاء نمــوذج البرنامــج التدريبــي ورصــد
أداء المتدربيــن وطــرق تقييمهــم.
يُذكــر أن المركــز الســعودي للمراجعــة
الماليــة والرقابــة علــى األداء تــم تأسيســه
بالديــوان فــي عــام 2018م ،ويقــوم
بتقديــم البرامــج التدريبيــة المتنوعــة فــي
مجــاالت المحاســبة ،والمراجعــة الماليــة،
والمراجعــة الداخليــة ،والرقابــة علــى
األداء؛ لمنســوبي الديــوان ومنســوبي
الجهــات الحكوميــة المشــمولة برقابــة
الديــوان ،وذلــك وفــق خطــط ســنوية
معتمــدة ،تهــدف إلــى الرفــع مــن كفــاءة
األداء فــي األجهــزة الحكوميــة ،وتوفيــر
مقومــات الرقابــة الفاعلــة للمحافظــة
علــى المــال العــام

خالل االجتماع السنوي للمجمع الدولي العربي للمحاسبين ..أبوغزاله:

اطالق برامج تدريبية جديدة لربط
المهنة بتكنولوجيا المعلومات

عقــد المجمــع الدولــي العربــي
للمحاســبين القانونييــن فــي مدينــة
عمّ ــان ،اجتماعــه الســنوي لمجلــس اإلدارة
والهيئــة العامــة بحضــور مجموعــة مــن
أعضــاء المجمــع المهنييــن مــن مختلــف
الــدول العربيــة ،وبرئاســة رئيــس ومؤســس
المجمــع ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه.
وتــم خــال االجتمــاع اســتعراض
التقريــر الســنوي ألعمــال المجمــع وقائمــة
المركــز المالــي والموازنــة التقديريــة،
باإلضافــة إلــى مناقشــة مجموعــة مــن
القضايــا المحوريــة التــي تهــم المهنييــن،
أبرزهــا إطــاق برامــج تدريبيــة تواكــب
التطــور والتحــول الرقمــي الحاصــل فــي
العالــم لمســاعدة المحاســبين والمدققيــن
فــي ممارســة مهنتهــم فــي وقــت وجهــد
أقــل مقارنــة بالوضــع القائــم ،باإلضافــة
إلــى إطــاق برنامــج تدريبــي فــي مجــال
“الموازنــات التقديريــة” الــذي يســاعد
أصحــاب األعمــال فــي تقييــم مســتقبل
أعمالهــم مــن خــال مقارنــة الموازنــات
التقديريــة مــع النتائــج الفعليّــة.

ودعــا الدكتــور أبوغزالــه إلــى
ضــرورة االســتمرار ببــذل جهــود مكثفــة
لحــث الــدول العربيــة علــى تبنــي تطبيــق
معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع
العــام ( )IPSASوالتحــول مــن األســاس
النقــدي إلــى أســاس االســتحقاق،
حيــث ســيقوم المجمــع بإعــداد خطــة
استرشــادية مفصلــة عــن كيفيــة التحــول
مــن األســاس النقــدي إلــى أســاس
االســتحقاق لمســاعدة الــدول الراغبــة
فــي ذلــك.
وبيّــن أبوغزالــه بــأن مــن أهــم
المواضيــع التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي
المرحلــة القادمــة هــي الرقابــة علــى
األمــوال غيــر المشــروعة ومكافحــة
غســيل األمــوال ،حيــث ســيقوم فريــق
مــن المجمــع بإعــداد مســودة لقانــون
الرقابــة علــى األمــوال غيــر المشــروعة
يشــمل المعاييــر المطبقــة دولي ـ ًا ووضعــه
تحــت تصــرف الحكومــات العربيــة والدوائــر
ا لمختصــة .

وخــال االجتمــاع تــم التطــرق
إلــى عالقــة المجمــع باالتحــاد الدولــي
للمحاســبين ( )IFACومســاهمات المجمــع
فــي تشــجيع ومســاعدة الجمعيــات
الوطنيــة فــي الــدول العربيــة علــى
االنضمــام لعضويــة االتحــاد الدولــي
للمحاســبين (.)IFAC
يشــار إلــى أن المجمــع الدولــي
العربــي للمحاســبين القانونييــن تأســس
كهيئــة مهنيــة محاســبية غيــر ربحيــة
عــام  1984فــي لندن-المملكــة المتحــدة،
وتــم تســجيله رســمي ًا فــي عمــان بتاريــخ
عــام  ،1994ويهــدف إلــى االرتقــاء بعلــم
والمواضيــع
والتدقيــق
المحاســبة
األخــرى ذات العالقــة علــى المســتوى
الدولــي ،باإلضافــة إلــى المحافظــة
علــى االســتقاللية المهنيــة للمحاســبين
وضمــان الحمايــة لهــم وتطبيــق معاييــر
اإلشــراف المهنــي عليهــم كوســيلة
لالرتقــاء بمهنتــي المحاســبة والتدقيــق.
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بزيادة  67%خالل النصف األول

 117.6مـــــليــــــار ريال إيرادات
قـــطــر من الــنـفــط والـــغـاز
ُ
ْ
النفــط والغــاز
ِ
قطــاع
إيــرادات
قفــزت
ِ
بالدولــة ،خــال النصــف األوَّ ل مــن العــام
ً
مقارنــة
الجــاري ،إلــى  117.6مليــار ريــال،
بـــ  70.4مليــار ريــال فــي النصــف األوَّ ل
مــن  ،2021مــا يُمثــل زيــادة بنســبة 67
انعكــس علــى
َ
فــي المئــة ،وهــو مــا
َ
بلــغ خــال الفتــرة
فائــض الموازنــة الــذي
نفســها مُ ســتوى  47.3مليــار ريــال.
ووَ ً
ُ
وزارة
ألرقــام كشــفت عنهــا
ٍ
فقــا
الماليــة بشــأن البيانــات الفعليــة لموازنــة
دولــة قطــر ،فقــد تضاعــف فائـ ُ
ـض موازنــة
قطــر فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري
عــدة مــرات ليبلــغ  47.3مليــار ريــال ،مقارنــة
مــع فائــض بلــغ مســتوى  4مليــارات ريــال
خــال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي،
وتــوزع هــذا الفائض بواقــع  33.7مليــار ريال
خــال الربــع الثانــي من عــام ( 2022األشــهر
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الثالثــة المنتهيــة فــي  30يونيــو) و13.6
مليــار ريــال خــال الربــع األول مــن العــام
الجــاري المُ نتهــي فــي  31مــارس الماضــي.
وبلــغ إجمالــي اإليــرادات الفعليــة
المتحققــة ،خــال النصــف األول مــن
العــام الجــاري ،مســتوى  150.7مليــار
ريــال ،توزعــت علــى  85.7مليــار ريــال فــي
الربــع الثانــي ،و 65مليــار ريــال فــي الربــع
األول ،منهــا  33.1إيــرادات غيــر نفطيــة،
توزعــت بواقــع  27.5مليــار ريــال خــال
الربــع الثانــي مــن العــام  ،2022و 5.6مليــار
ريــال خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري.
َ
بلــغ إجمالــي النفقــات  103.4مليــار
كمــا
ريــال خــال النصــف األوَّ ل مــن ،2022
توزعــت علــى  52مليــار ريــال خــال الربــع
الثانــي ،و 51.4مليــار ريــال خــال الربــع

األول ،منهــا  32.9مليــار ريــال مصروفــات
الرواتــب واألجــور بواقــع  17.5مليــار
ريــال خــال الربــع الثانــي و 15.4مليــار
ريــال فــي الربــع األوَّ ل ،و 33.2مليــار ريــال
للمصروفــات الجاريــة ،توزعــت علــى 16.7
مليــار ريــال خــال الربــع الثانــي و 16.5مليــار
ريــال خــال الربــع األول ،و 2.2مليــار ريــال
خــال النصــف األول للنفقــات الرأســمالية
الثانويــة وتوزعــت بواقــع  1.1مليــار ريــال
خــال الربــع الثانــي ومثلهــا فــي الربــع
األول ،مثلمــا بلــغ مســتوى اإلنفــاق علــى
المشــروعات الرئيســية  35.1مليــار ريــال
خــال النصــف األول مــن  2022توزعــت
علــى  16.7مليــار ريــال خــال الربــع الثانــي
و 18.4مليــار ريــال فــي الربــع األول مــن
عــام .2022

بنا ًء على قرار مجلس الوزراء

المركزي يحدد المعامالت المحظور
استخدام النقد فوق  50ألف ريال
أعلــن مصــرف قطــر المركــزي حظــر
اســتخدام النقــد فــي المعامــات التــي
تتجــاوز قيمتهــا خمســين ألــف ريــال.
وقــال المصــرف المركــزي  ،فــي
تغريــدة لــه علــى حســابه الرســمي بموقــع
التواصــل االجتماعــي “تويتــر” ،أن هــذا
االجــراء يتــم بنــا ًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء
رقــم ( )10لســنة  ،2022والــذي تضمــن

حظــر اســتخدام النقــد فــي المعامــات
التاليــة متــى جــاوزت قيمتهــا  50ألــف
ريــال ،وهــي :بيــع وشــراء وتأجيــر العقــارات
وإجــراء أي تصرفــات عليهــا.
كمــا حظــر بيــع وشــراء وتأجيــر
المركبــات بكافــة أنواعهــا وأرقامهــا
المميــزة ،وكذلــك بيــع وشــراء وتأجيــر
الوســائط البحرية،وبيــع وشــراء وتأجيــر

ديوان المحاسبة يدعم الكوادر الوطنية
كــرم ســعادة الســيد عبــد العزيــز بــن
محمــد العمــادي رئيــس ديــوان المحاســبة،
الســيد أحمــد ناصــر الباكــر مدقــق
مســاعد بــإدارة الرقابــة علــى تكنولوجيــا
المعلومــات ،وذلــك بمناســبة حصولــه
علــى شــهادة مدقــق نظــم معلومــات
معتمــد ( ،)CISAمــن قبــل جمعيــة تدقيــق
ومراقبــة نظــم المعلومــات ()ISACA
األمريكيــة.

تعتبــر شــهادة مدقــق نظــم معلومات
معتمــد مــن ضمــن الشــهادات الرئيســية
المعتمــدة بدليــل الشــهادات المهنيــة
الصــادر بديــوان المحاســبة ،والتــي يحفــز
الديــوان ويشــجع موظفيــه علــى الحصــول
عليهــا بهــدف خلــق كــوادر وطنيــة
مؤهلــة تأهيــا ً مهنيــا ً عاليــ ًا.

المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة
والمجوهــرات ،باالضافــة الــى بيــع وشــراء
وتأجيــر اإلبــل والخيــول والمواشــي
والصقــور ســواء كانــت مفــردة أو
متعــد د ة .

ديوان المحاسبة
يشارك في اجتماع
لـ “اإلنتوساي”
شــارك ديــوان المحاســبة خــال
يوليــو الماضــي فــي اجتمــاع مجموعــة
العمــل المعنيــة بالتحديــث المالــي
واإلصــاح التنظيمــي التابعــة للمنظمــة
الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة
والمحاســبة (اإلنتوســاي) ،والــذي تــم
عقــده عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي.
مثــل الديــوان فــي أعمــال االجتمــاع
الشــيخ ســلطان بــن نايــف آل ثانــي مديــر
إدارة المخاطــر والجــودة ،والفاضلــة /
أنــوار علــي الهاشــمي محلــل مخاطــر
بنفــس اإلدارة.
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في الربع الثاني من ..2022جهاز التخطيط:

 50.5%ارتفاع مؤشر قيمة الصادرات
ســج َ
وحــدة
قيمــة
مؤشــرُ
ّل
َ
ارتفاعــا بنســبة
ً
الصــادرات بالدولــة
 50.55بالمئــة فــي الربــع الثانــي مــن
قياســا بالفتــرة ذاتهــا
ً
العــام الجــاري،
مــن العــام الماضــي (الربــع الثانــي
 ،)2021بينمــا زاد بنســبة  4.79بالمئــة،
مقارنــة بالربــع األول مــن العــام ذاتــه.
ُ
ويتكــون هــذا المؤشــر ،الصــادر عــن جهــاز

التخطيــط واإلحصــاء مــن عشــر مجموعــات
رئيســية تنــدرج تحتهــا نحــو  56ســلعة،
ويرصــد التغيُّــرات الحاصلــة فــي قيمــة
الوحــدة ألســعار الســلع المصــدرة مــن
الدولــة إلــى الخــارج مــن فتــرة زمنيــة
ً
ً
واضحــة
صــورة
يعكــس
ُ
إلــى أخــرى ،بمــا
عــن اقتصــاد الدولــة باســتخدام بيانــات
الصــادرات المصنفــة بحســب دليــل التصنيف
القياســي للتجــارة الدوليَّــة (.)SITC4
وشــكلت ثــاث مجموعــات ســلعيَّة نحــو
 99.5فــي المئــة مــن األهميــة النســبية
للمؤشــر ،وهــي مجموعــة «الوقــود
المعدنــي ،ومــواد التشــحيم ،والمــواد
المشــابهة» بأهميــة نســبية قدرهــا
 88.77فــي المئــة ،ومجموعــة «المــواد
الكيمياويــة والمــواد ذات العالقــة»
بأهميــة  8.04فــي المئــة ،ومجموعــة
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أساســا
ً
«مصنوعــات متنوعــة مصنفــة
حســب مــادة الصنــع» التــي مثلــت
 2.63فــي المئــة مــن وزن المؤشــر.
وبالمقارنــة بيــن الربــع الثانــي مــن
العــام الجــاري بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام
الماضــي ،تشــيرُ البيانــات إلــى أن ارتفــاع
المؤشــر يُعــزى إلــى الزيــادة فــي ســبع
مجموعــات ،وهــي :الوقــود المعدنــي،
ومــواد التشــحيم ،والمــواد المشــابهة
بنســبة  53.91بالمئــة ،تلتهــا المــواد
الكيمياويــة والمــواد ذات العالقــة بنســبة
 32.39بالمئــة ،واآلالت والماكينــات
ومعــدات النقــل بنســبة  22.79بالمئــة،
أساســا
ً
ومصنوعــات متنوعــة مصنفــة
حســب مــادة الصنــع بنســبة  21.53بالمئــة،
والشــحوم والزيــوت والشــموع مــن أصــل
نباتــي أو حيوانــي المنشــأ بنســبة 19.82
بالمئــة ،ومصنوعــات متنوعــة بنســبة 6.55
بالمئــة ،والمشــروبات والتبــغ  2.95بالمئــة،
بينمــا ســجل انخفــاض فــي مجموعــات
بضائــع وســلع أخــرى غيــر داخلــة وال
مصنفــة فــي موضــع آخــر بنســبة 10.67
بالمئــة ،واألغذيــة والحيوانــات الحيــة
بنســبة  9.51بالمئــة ،باإلضافــة إلــى
انخفــاض بســيط فــي مجموعــة المــواد

الخــام غيــر الصالحــة لــأكل باســتثناء
المحروقــات بنســبة  0.04بالمئــة.
وقياســا بالربــع الســابق (الربــع األول
ً
 ،)2022أظهــرت بيانــات جهــاز التخطيــط
ارتفاعــا فــي خمــس مجموعــات
ً
واإلحصــاء
هــي :الوقــود المعدنــي ،ومــواد التشــحيم،
والمــواد المشــابهة بنســبة  5.03بالمئــة،
تليهــا مجموعــة بضائــع وســلع أخــرى
غيــر داخلــة وال مصنفــة فــي موضــع آخــر
بنســبة  4.51بالمئــة ،ومجموعــة المــواد
الكيمياويــة والمــواد ذات العالقــة بنســبة
 3.86بالمئــة ،ومجموعــة مصنوعــات
أساســا حســب مــادة
ً
متنوعــة مصنفــة
الصنــع بنســبة  0.46بالمئــة ،ومجموعــة
المشــروبات والتبــغ  0.44بالمئــة ،بينمــا
ســجل انخفــاض فــي مجموعــات :اآلالت
والماكينــات ومعــدات النقــل بنســبة
 7.85بالمئــة ،واألغذيــة والحيوانــات الحيــة
بنســبة  4.17بالمئــة ،ومصنوعــات متنوعــة
بنســبة  3.91بالمئــة ،وانخفــاض بســيط
فــي مجموعــة المــواد الخــام غيــر الصالحــة
لــأكل باســتثناء المحروقــات بنســبة 0.04
بالمئــة ،فــي حيــن لــم تشــهد مجموعــة
الشــحوم والزيــوت والشــموع مــن أصــل
نباتــي أو حيوانــي المنشــأ أي تغ ُّيــر يُذكــر.

سجل نموً ا بنسبة  130.7خالل ..2021جهاز التخطيط:

 215.5مليار ريال فائض ميزان قطر التجاري
َ
التخطيــط واإلحصــاء:
ِ
قــال تقريــرُ جهــازِ
َ
َّ
إن الميــزان التجــاريَّ لدولــة قطــر (الفــرق
بيــن إجمالــي الصــادرات والــواردات)َّ ،
حقـ َ
ـق
ً
َ
فائضــا يبلــغ  215.6مليــار
خــال عــام 2021
ً
مقارنــة بفائــض الميــزان
ريــال قطــري،
َ
بلــغ 93.4
التجــاري لعــام  2020الــذي

مليــار ريــال قطــري ،وبنســبة نمــوٍّ بلغــت
.130.7%

“

 317.4مليار ريال
الصادرات ..و101.9
مليار الواردات
َ
الصــادرات
َّ
وبلــغ إجمالــي قيمــة
القطريَّــة (بمــا فــي ذلــك الصــادرات مــن
الســلع المحليَّــة وإعــادة التصديــر) ،خــال
عــام  2021مــا قيمتــه  317.4مليــار ريــال
ُ
يبلــغ  129.9مليــار ريــال
قطــري ،بارتفــاع
ً
مقارنــة بعــام
قطــري ،وبنســبة 69.3٪
صــادرات بلــغ
 ،2020حيــث ســجل إجمالــي
ٍ
 187.5مليــار ريــال قطــري.

إجمالي الواردات
بلغــت قيمـ ُ
ـة الـ
ـواردات القطريــة خــال
ِ
عــام  2021مــا قيمتــه  101.9مليــار ريــال
بارتفــاع قــدره  7.8مليــار ريــال
قطــري،
ٍ
قطــري ،وبنســبة  8.3٪مقارنــة بعــام
 2020الــذي بلــغ  94.0مليــار ريــال قطــري.
يرجــع الســبب الرئيســي الرتفــاع
إجمالــي الــواردات خــال عــام 2021
ً
مقارنــة بالعــام الســابق  2020إلــى
ارتفــاع الــواردات مــن اآلالت ومعــدات
النقــل بقيمــة  1.7مليــار ريــال قطــري،
والمصنوعــات المتنوعــة بقيمــة 1.66
مليــار ريــال قطــري ،والســلع المصنعــة
أساســا حســب مــادة الصنــع
ً
والمصنفــة
بقيمــة  1.5مليــار ريــال قطــري ،والمــواد
الخــام غيــر الصالحــة لــأكل باســتثناء
الوقــود بقيمــة  1.3مليــار ريــال قطــري،
والمــواد الكيماويــة ومنتجاتهــا غيــر
المذكــورة بقيمــة  0.8مليــار ريــال قطــري.
ومــن جانــب آخــر ،فقــد ســجلت االنخفاضــات
الرئيســية فــي األغذيــة والحيوانــات الحيــة
قيمــة  0.4مليــار ريــال قطــري.

واســتأثرت الــدول اآلســيوية بالمرتبــة
األولــى بالنســبة لــدول المقصــد للصــادرات
القطريــة خــال عــام  ،2021وكذلــك
بالنســبة لــدول المنشــأ للــواردات القطريــة
خــال نفــس العــام ،حيــث شــكلت 74.3٪
و 41.6٪علــى التوالــي ،يتبعهــا االتحــاد
األوروبــي بمعد َلــي  12.4٪و30.3٪
علــى التوالــي ،ثــم دول مجلــس التعــاون
الخليجــي بمعد َلــي  6.8٪و 3.4٪علــى
التوالــي.

“

آسيا وأوروبا
تتصدران وجهات
الصادرات
والواردات

يرجــع الســبب الرئيســي فــي ارتفــاع
إجمالــي الصــادرات خــال عــام 2021
(مقارنــة بعــام  )2020إلــى ارتفــاع صــادرات
الوقــود المعدنــي ،وزيــوت التشــحيم
والمــواد المشــابهة بقيمــة 114.5
مليــار ريــال قطــري ،والمــواد الكيماويــة
ومنتجاتهــا غيــر المذكــورة بقيمــة 11
مليــار ريــال قطــري ،والســلع المصنعــة
أساســا حســب المــادة بقيمــة
ً
والمصنفــة
 2.6مليــار ريــال قطــري ،ومــواد خــام غيــر
صالحــة لــأكل باســتثناء الوقــود بقيمــة
 2مليــار ريــال قطــري ،واآلالت ومعــدات
النقــل بقيمــة  1.6مليــار ريــال قطــري.
ومــن جانــب آخــر شــهدت الصــادرات
ً
انخفاضــا فــي المصنوعــات المتنوِّ عــة
بقيمــة  1.8مليــار ريــال قطــري.
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ديوان الــمحاسبة
ينظـــم نـدوة توعوية
لمنتسبي مــركـز
شبـاب الـــذخــــيرة
نظــم ديــوان المحاســبة يــوم
الخميــس  21يوليــو الماضــي ،نــدوة
توعويــة ،عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي،
لمنتســبي مركــز شــباب الذخيــرة التابــع
لــوزارة الرياضــة والشــباب ،تناولــت دور
ديــوان المحاســبة فــي المحافظــة
علــى المــال العــام ،قدمتهــا الفاضلــة/
والء يوســف – مســؤول أول اتصــال
الكترونــي بمكتــب االتصــال.
يأتــي تنظيــم هــذه النــدوة فــي
إطــار تعزيــز التعــاون والتواصــل بيــن
ديــوان المحاســبة وكافــة الجهــات فــي
الدولــة بهــدف نشــر وترســيخ ثقافــة
المحافظــة علــى المــال العــام.

السعودية تتقدم للمركز  17من  63دولة في مؤشر
تطبيق المراجعة والمحاسبة في األعمال التجارية
حققــت الهيئــة الســعودية للمراجعيــن
والمحاســبين تقدمــ ًا إيجابيــ ًا فــي تقريــر
الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة
 2022الصــادر عــن مركــز التنافســية
العالمــي التابــع للمعهــد الدولــي للتنميــة
اإلداريــة ( ،)IMDفــي مؤشــر تطبيــق
المراجعــة والمحاســبة فــي األعمــال
التجاريــة مــن المركــز  32إلــى  17معلنــة
تقدمهــا فــي  15مرتبــة كمــا تقدمــت
المملكــة العربيــة الســعودية  8مراتــب
عــن العــام الماضــي لتحــل فــي المرتبــة
الـــ  24مــن بيــن  63دولــة هــي األكثــر
تنافســية فــي العالــم.
وأوضــح الرئيــس التنفيــذي للهيئــة
الدكتــور أحمــد بــن عبــدهللا المغامــس عــن
اعتــزازه بمــا حققتــه المملكــة مــن تقــدم
إيجابــي فــي العديــد مــن المؤشــرات األمــر
الــذي يؤكــد حــرص القيــادة علــى تعزيــز
التقــدم والمنافســة عالمي ـ ًا ومــا نشــهده
اليــوم هــو نتيجــة لتخطيــط وعمــل دؤوب
مــن كافــة الجهــات ذات العالقــة لتحقــق

المملكــة هــذا الحــراك االقتصــادي ســعي ًا
للوصــول الــى تحقيــق مســتهدفات رؤيــة
المملكــة .2030
وأكــد المغامــس أن االرتفــاع فــي
مؤشــر تطبيــق المراجعــة والمحاســبة فــي
األعمــال التجاريــة جــاء بعــد جهــود مميــزة
مــن أبــرزه اتطبيــق المعاييــر الدوليــة
والتــي ســاهمت فــي جــذب وتحفيــز
االســتثمار األجنبــي الــذي يتطلــب وجــود
معلومــات ماليــة تعتمــد علــى الشــفافية
للشــركات األجنبيــة والمحليــة ،كمــا أن
اســتخدام معاييــر موحــدة عالميــ ًا يتيــح
للمســتثمرين إمكانيــة مقارنــة البيانــات
والمعلومــات بيــن الشــركات المحليــة
والعالميــة ،ممــا يســاعد فــي اتخــاذ
القــرارات االســتثمارية الســليمة ،ويــؤدي
إلــى زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بيــن
الــدول ومــن ضمنهــا المملكــة وكذلــك
زيــادة االســتثمار المتبــادل بيــن المملكــة
والــدول األخــرى.

“ديوان المحاسبة” يشارك في االجتمـاع
الـ 21لـمـجـمـوعـــة الـ “انتـــوســـــــاي”
شــارك وفــد مــن ديــوان المحاســبة
بدولــة الكويــت فــي اجتمــاع مجموعــة
عمــل الـ«انتوســاي» للتدقيــق البيئــي
الـــ ،21الــذي عُ قــد عــن بعــد ،واســتضافته
جمهوريــة المالديــف فــي الفتــرة مــن 4
إلــى  6يوليــو الماضي.وتنــاول االجتمــاع
المرونــة ومخاطــر تغيــر المنــاخ ،والتمويــل
المناخــي ،وخطــة عمــل المجموعــة.

وقــدم وفــد الديــوان ورقــة عمــل
وعــرض مرئــي عــن تقريــر رقابــة األداء
بعنــوان «تقييــم كفــاءة وفاعليــة الجهــات
المعنيــة فــي التعامــل مــع آثــار تغيــر
المنــاخ بدولــة الكويــت» فــي الجلســة
الحواريــة حــول أمثلــة التدقيــق علــى تغيــر
المنــاخ.
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بمقدار  75نقطة أساس على اإليداع

مصرف قطر المركزي يرفع أسعار الفائدة

“

رفع سعر فائدة

اإلقراض من المصرف
إلى 3.75%

وضغــوط األســعار األوســع” .وفــي قــرار
تــمَّ اتخــاذه باإلجمــاع ،رفعــت اللجنــة ســعر
فائــدة األمــوال االتحاديــة لليلــة واحــدة
إلــى نطــاق بيــن  2.25بالمئــة و2.50
بالمئــة.

“

مــن جهــة ثانيــة ،اعلــن البنــك المركــزي
الســعودي زيــادة أســعار الفائــدة
الرئيســية  75نقطــة أســاس.

الفائدة األمريكية

أعلــن مصــرف قطــر المركــزي ،عــن
رفـ�ع سـ�عر فائـ�دة المصـ�رف لإليـ�داع( ( �QCB
 )DRبمقــدار  75نقطــة أســاس ،اعتبــارا
مــن  28يوليــو .2022

َ
كمــا
أعلــن بنــك الكويــت المركــزي
أنــه قــرَّر رفــعَ ســعر الخصــم بواقــع ربــع
نقطــة مئويــة إلــى  2.50بالمئــة مــن 2.25
بالمئــة اعتبــارًا مــن الغــد.

وقــال المصــرف إنــه بنــاءا علــى قــرار
لجنــة السياســة النقديــة الخــاص بــأدوات
السياســة النقديــة – يوليــو  ،2022ســيتم
رفــع ســعر فائــدة اإليــداع ( )QCBDRبمقــدار
 75نقطــة أســاس ليصبــح .3.00%

وأعلــن باســل الهــارون محافــظ بنــك
الكويــت المركــزي فــي بيــان صحفــي أنــه
تقــرر ً
أيضــا إجــراء تعديــل بنســب متفاوتــة
فــي أســعار التدخــل فــي الســوق النقديــة
المطبقــة حاليًــا علــى جميــع آجــال هيــكل
ســعر الفائــدة.

كمــا رفــع المصــرف المركــزي ســعر
فائــدة اإلقــراض مــن المصــرف ()QCBLR
بمقــدار  50نقطــة أســاس ليصبــح ،3.75%
وفــي ذات الســياق ،قــرر رفــع ســعر إعــادة
الشــراء ( )QCB Repo Rateبمقــدار 75
نقطــة أســاس ليصبــح .3.25%
مجلــس االحتياطــي
ُ
هــذا ورفــعَ
االتحــادي األمريكــي ســع َر الفائــدة
القياســي بمقــدار ثالثــة أربــاع نقطــة
مئويــة فــي مســعى لتهدئــة أعلــى
معــدل للتضخــم منــذ عقــد الثمانينيــات،
وتوقــع “زيــادات مســتمرة” فــي تكاليــف
االقتــراض علــى الرغــم مــن أدلــة علــى
تباطــؤ االقتصــاد.
وقالــت لجنــة الســوق المفتوحــة
االتحاديــة صانعــة السياســة النقديــة
بالبنــك المركــزي األمريكــي فــي بيــان:
“التضخــم يبقــى مرتفعً ــا ،بمــا يعكــس
اختــاالت العــرض والطلــب المرتبطــة
بالجائحــة وارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة
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وقــال :إن هــذا يشــمل عمليــات إعــادة
الشــراء (الريبــو) ،وســندات وتــورق بنــك
الكويــت المركــزي ونظــام قبــول الودائــع
ألجــل وأدوات التدخــل المباشــر ،باإلضافــة

البنوك المركزية

بالمنطقة تقتفي أثر

إلــى أدوات الديــن العــام.
وقــال مصــرف البحريــن المركــزي:
إنــه رفــع ســعر الفائــدة الرئيســي علــى
ودائــع األســبوع الواحــد بمقــدار  75نقطــة
أســاس إلــى  3.25بالمئــة ،مقتفيًــا البنــك
المركــزي األمريكــي بالنظــر إلــى ارتبــاط
الدينــار البحرينــي بالــدوالر.
ورفــع مصــرف البحريــن المركــزي ً
أيضــا
ســعر فائــدة اإليــداع لليلــة واحــدة 75
نقطــة أســاس إلــى ثالثــة بالمئــة وســعر
فائــدة اإليــداع ألربعــة أســابيع إلــى أربعــة
بالمئــة ،وســعر فائــدة الخصــم إلــى 4.5
بالمئــة.

بالمجان
حمــل التطبيــق واســتعرض كــم هائــل مــن
الفيديوهــات للبرامــج والــدورات التدريبيــة فــي
مجــال المحاســبة والتدقيــق واإلدارة والحوكمــة
ومكافحــة غســل األمــوال ،والتــي يقدمهــا نخبة من
األكاديمييــن والمدربيــن من ذوي الخبــرة والكفاءة.
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خالل ترؤسه اللجنة المشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري  ..وزير التجارة والصناعة:

 1200شركة بريطانية تعمل في قطر
تــرأس ســعادة الشــيخ محمــد بــن
َ
حمــد بــن قاســم آل ثانــي ،وزيــر التجــارة
والصناعــة ،وســعادة الســيد رانيــل
جاياواردينــا ،وزيــر شــؤون التجــارة الدول ّيــة
َ
أعمــال الــدورة
بالمملكــة المُ تحــدة،
الثالثــة للجنــة المُ شــتركة للتعــاون
االقتصــادي والتجــاري بيــن دولــة قطــر
والمملكــة المُ تحــدة ،التــي عُ قــدت فــي
العاصمــة لنــدن.
َ
وشــارك فــي أعمــال الــدورة الثالثــة
للجنــة المُ شــتركة ،ســعادة الســيد فهــد
بــن محمــد العطيــة ،ســفير دولــة قطــر
لــدى المملكــة المُ تحــدة ،إلــى جانــب
مُ مثلــي عــدد مــن الجهــات المعنيــة ،بمــا
فــي ذلــك جهــاز قطــر لالســتثمار ووكالــة
ترويــج االســتثمار وبنــك قطــر للتنميــة.
وفــي مُ ســتهل كلمتــه االفتتاحيّــة،
أكــد ســعادة وزيــر التجــارة والصناعــة أن
المواضيــع التــي تمــت مُ ناقشــتها فــي
أعمــال االجتمــاع تعكــس عمــق العالقــات
الثنائيــة بيــن البلديــن ،كمــا أنهــا ُتترجــم
عــزم الجانبيــن علــى االرتقــاء بآفــاق
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التعــاون فــي كافــة المجــاالت ومــن بينهــا
التجــارة واالســتثمار والشــراكة التجاريــة.
َ
ولفــت ســعاد ُته إلــى أن زيــارة
حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن
حمــد آل ثانــي ،أميــر البــاد المُ فــدى،
إلــى المملكــة المُ تحــدة هــذا العــام،
تعكــس متانــة العالقــات الثنائيــة التــي
ُ
َ
وأضــاف ســعادته:
تربــط بيــن الجانبيــن.
إن العالقــات الثنائيــة تســتند إلــى القيــم
والمصالــح المُ شــتركة للبلديــن ،مُ شــيرًا
إلــى النمــو الــذي شــهده التبــادل التجــاري
واالســتثماري بمــا دعــم مكانــة المملكــة
المُ تحــدة كواحــدة مــن أهــم الشــركاء
االســتراتيجيين لدولــة قطــر.
ولفـ َ
ـت ســعاد ُته إلــى أن حجــم التبــادل
ارتفاعــا عــام
ً
التجــاري بيــن الجانبيــن شــهد
َ
ليصــل إلــى نحــو  4.54مليــار دوالر
2021
أمريكــي بمــا يُمثــل زيــادة بنحــو 51.4%
مقارنــة بالعــام  ،2020و ُتعــد بذلــك
المملكــة المُ تحــدة الشــريك التجــاري
الســابع لدولــة قطــر.
وعلــى صعيــد االســتثمارات بيــن

“

المملكة المتحدة

من أهم الشركاء
االستراتيجيين

البلديــن ،لفــت ســعاد ُته إلــى أن عــدد
الشــركات البريطانيــة العاملــة فــي دولــة
قطــر بلــغ أكثــر مــن  1200شــركة تنشــط
فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة.
وتابــعَ ســعاد ُته :إن رأس المــال
مهمــا فــي دعــم
ً
البشــري يلعــب دورًا
االقتصــاد الوطنــي ،مُ شــيرًا إلــى عــدد
المواطنيــن البريطانييــن المُ قيميــن فــي
دولــة قطــر والــذي يبلــغ حال ًيــا نحــو 21500
مو ا طــن .
وفــي ســياق مُ تصــل ،أوضــح ســعاد ُته
أن المملكــة المُ تحــدة ُتعــد وجهــة مُ تم ّيــزة
لالســتثمارات القطريــة التــي دخلــت فــي

العديــد مــن القطاعــات االســتراتيجية مثــل
التطويــر العقــاري والضيافــة والرعايــة
الصحيــة والتكنولوجيــا وغيرهــا.
َ
كمــا
أعــرب ســعاد ُته عــن ترحيبــه
باإلعــان المُ شــترك الصــادر فــي وقــت
ســابق هــذا العــام ،عــن مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة والمملكــة المُ تحــدة
لبــدء مفاوضــات نحــو توقيــع اتفاقيــة
التجــارة الحــرة.
وفــي ســياق حديثــه عــن االقتصــاد
القطــري ،أكــ َد ســعاد ُته أن دولــة قطــر
نجحــت فــي مواصلــة مســيرة نموهــا
االقتصــادي المُ ســتدام؛ بفضــل السياســات
الممنهجــة التــي أرســتها القيــادة
ا لحكيمــة .
وأشــا َر ســعاد ُته إلــى أن رؤيــة قطــر
ُ
تهــدف لبنــاء اقتصــاد
الوطنيّــة 2030
قائــم علــى المعرفــة يتســم بالتنــوع
واالســتدامة ،موضحً ــا أن الركائــز األربــع
لهــذه الرؤيــة والمُ تمثلــة فــي التنميــة
البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة ،تترجــم األهــداف التــي تســعى
الدولــة إلــى تحقيقهــا .وتابــعَ ســعاد ُته:
ُ
تهــدف
إن الدولــة وضعــت سياســات
إلــى بنــاء اقتصــاد مُ نفتــح وبيئــة مُ الئمــة
للتجــارة واالســتثمار.
وفــي هــذا الســياق ،أشــا َر ســعاد ُته
إلــى أن الدولــة أصــدرت فــي العــام 2019
قانو ًنــا يُتيــح للمُ ســتثمرين األجانــب التملــك
بنســبة ٪ 100؛ يأتــي ذلــك باإلضافــة إلــى
بنــاء العديــد مــن المناطــق مثــل منطقــة

“

 4.54مليار دوالر

التبادل التجاري بين قطر
وبريطانيا

الكرعانــة ومنطقــة أم الحــول وغيرهــا
مــن المناطــق األخــرى بمســاحة إجماليــة
تبلــغ  162كيلومتــرًا مربعً ــا وذلــك فــي
المناطــق الصناعيــة واللوجســتية.
َ
ولفــت ســعاد ُته إلــى دور مينــاء حمــد
ً
الــذي تــم تطويــره وفقــا ألرقــى المعاييــر
العالميــة وبطاقــة اســتيعابية تصــل إلــى
 1.5مليــون حاويــة ســنويًا ،مــع إمكانيــة
مُ ناولــة أكثــر مــن  7مالييــن حاويــة.
َ
هــذا
وأعــرب ســعاد ُته عــن تطلعــه
مــن خــال االجتمــاع ،إلــى وضــع آليــات
مُ حكمــة لمزيــد مــن التنســيق بيــن الــرؤى
والتوجهــات التنمويــة لــكال البلديــن.
وأكــ َد ســعاد ُته فــي هــذا الصــدد
علــى ضــرورة اســتكمال إجــراءات
المُ صادقــة علــى اتفاقيــة تشــجيع وحمايــة
االســتثمارات المُ تبادلــة بيــن دولــة قطــر
والمملكــة المُ تحــدة وذلــك بمــا يُســهم
فــي تشــجيع االســتثمارات بيــن القطاعيــن
الحكومــي والخــاص فــي البلديــن .كمــا
دعــا ســعادته إلــى تعزيــز الجهــود مــن
الجانبيــن لتأســيس مجلــس أعمــال

مُ شــترك بيــن الغــرف التجاريــة القطريــة
و ا لبر يطا نيــة .
وناقــش الجانبــان خــال أعمــال اللجنــة،
التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي توصيــات
الــدورة الثانيــة للجنــة ،والمشــاريع الحاليــة
وخطــط توســيعها ،كمــا بحثــت اللجنــة
المُ شــتركة عــددًا مــن الموضوعــات
المُ تعلقــة بتعزيــز التعــاون االقتصــادي
والتجــاري واالســتثماري بيــن البلديــن فــي
مختلــف المجــاالت بمــا فــي ذلــك الصناعــة
والبيئــة والزراعــة والمواصــات والصحــة
والتعليــم والعلــوم والتكنولوجيــا.
واتفـ َ
ـق الجانبــان علــى اتخــاذ الخطــوات
قدمــا فــي نهــج توطيــد
ً
الالزمــة للمضــي
التعــاون التجــاري واالســتثماري بيــن
البلديــن؛ بهــدف زيــادة حجــم التبــادل
التجــاري بينهمــا ،وتيســير تدفــق الســلع
والخدمــات واالســتثمارات بيــن البلديــن.
وفــي ختــام أعمــال الــدورة الثالثــة
للجنــة المُ شــتركة للتعــاون االقتصــادي
والتجــاري بيــن دولــة قطــر والمملكــة
المتحــدة ،قــام ســعادة الشــيخ محمــد بــن
حمــد بــن قاســم آل ثانــي ،وزيــر التجــارة
والصناعــة ،وســعادة الســيد رانيــل
جاياواردينــا ،وزيــر شــؤون التجــارة الدوليــة
بالمملكــة المُ تحــدة بالتوقيــع علــى محضــر
االجتمــاع.
هــذا باإلضافــة إلــى توقيــع مُ ذكــرة
التفاهــم بيــن بنــك قطــر للتنميــة ووكالــة
تمويــل الصــادرات البريطانيــة ،والتــي
وقعهــا مــن الجانــب القطــري ،الســيد
عبدالرحمــن هشــام الســويدي ،الرئيــس
التنفيــذي لبنــك قطــر للتنميــة باإلنابــة،
ومــن الجانــب البريطانــي؛ الســيد فوميــك
شــاه ،المُ ديــر الدولــي للتأســيس فــي
وكالــة تمويــل الصــادرات البريطانيّــة.
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االطار المتكامل للرقابة الداخلية
( )COSOعلى التقارير المالية الخارجية
حجــــــــاج نــصــــــار

عضو المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين ( , )ACPAاخصائي معتمد فى مكافحة غسل االموال ( , )CAMSاخصائي
معتمد فى ادارة مخاطر الجرائم المالية ()CAMS-RM

تعمــل الكيانــات االقتصاديــة فــى بيئــة مــن عــدم التأكــد ،وال غــرو أن تكــون إحــدي التعريفــات
الدوليــة التــي خصصتهــا المنظمــة الدوليــة للمعاييــر ( )ISOللخطــر باعتبــاره “تأثيــر عــدم التأكــد علــى
االهــداف” .وهــو مــا ينعكــس كنــوع مــن التشــخيص الدقيــق للبيئــة التــي تعمــل فيهــا منظمــات
القطــاع العــام والخــاص ،ممــا يجعــل معلومــات القوائــم الماليــة فــى المركــز مــن ادارة عــدم
التأكــد وتخفيــض مخاطرهــا إلــي حدودهــا الدنيــا ،باعتبارهــا نــوع مــن المعلومــات الهامــة والتــي
تشــكل أســاس إتخــاذ القــرارات ،فليــس هنــاك قــرارات رشــيدة بــدون معلومــات ذات خصائــص
نوعيــة تالئــم وترشــد تلــك القــرارات.
فأصبحــت القوائــم الماليــة محــط انظــار
الجهــات الدوليــة بوصفهــا المنتــج األكثــر
اهميــة ألصحــاب المصالــح ،فتعــد القوائــم
الماليــة المصــب النهائــي لإلنشــطة
االقتصاديــة .وترجمــت هــذه العنايــة فــى
اصــدار المعاييــر الدوليــة العــداد التقاريــر
الماليــة ،ومعاييــر التدقيــق الخارجــي،
باالضافــة إلــي المتطلبــات التنظيميــة
والتشــريعية التــي تختلــف مــن بيئــة إلــي
أخــري ،والتــي تهــدف كلهــا فــى النهايــة
إلــي جــودة هــذه القوائــم وضوابــط
اعدادهــا وحمايتهــا ممــا يســمي بجرائــم
أصحــاب الياقــات البيضــاء فــى التقريــر
المالــي ،باالضافــة إلــي متطلبــات اصحــاب
المصالــح المختلفيــن ،ورغبــة الجهــات
الدوليــة والجهــات التنظيميــة فــى تضيــق
فجــوة التوقعــات بتعزيــز عمليــات النزاهــة
والشــفافية ،تلبيــة لرغبــة المجتمــع فــى
المزيــد مــن المســائلة لــكل مؤسســاته.
اللجنــة االمريكيــة للمنظمــات الراعيــة
لوكالــة تريــداوي ()COSO
ومــن هــذه الهيئــات الدوليــة هــي
اللجنــة االمريكيــة للمنظمــات الراعيــة
لوكالــة تريــدواي ( )COSOوالتــي كان خلــف
تشــكلها عــام  1985فشــل عــدد مــن
الشــركات االمريكيــة الكبــري ،ومــن اهــم
اصداراتهــا هــو االطــار المتكامــل للرقابــة
الداخليــة ،والــذي صــدر للمــرة االولــي عــام
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 1992وتــم تحديثــه فــى العــام  ،2013وهــو
يحظــي باعتــراف دولــي ويتــم تطبيقــه علــى
نطــاق واســع حــول العالــم فــى تصميــم
وتنفيــذ انظمــة الرقابــة الداخليــة فضــا عــن
تقييمهــا .ومــن ضمــن االصــدارات الهامــة
هــو “االطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة
علــى التقاريــر الماليــة الخارجيــة” “اإلطــار”
والــذي صــدر فــى مايــو  2013وهــو اطــار
منبثــق مــن االطــار المتكامــل للرقابــة
الداخليــة ،وهــو يلبــي حاجــات اصحــاب
المصلحــة مــن تعزيــز المســائلة والشــفافية
مــن اجــل نزاهــة انظمــة الرقابــة الداخليــة
والتــي تدعــم قــرارات العمــل وحوكمــة
المنظمــات.
االطار المتكامل للرقابة الداخلية
يــري بيتــر دراكــر أن ماهيــة الشــركة
مرتبطــة بتعريــف هدفهــا ،والهــدف يوجــد
خارجهــا ،أي فــى المجتمــع ،وذلــك الن
منظمــات االعمــال هــي أداة مــن ادوات
المجتمــع ،فيؤكــد أن التعريــف الوحيــد
الصحيــح لهــدف الشــركة هــو  :ايجــاد
العمــاء .ويؤشــر ذلــك علــى أن اســتدامة
ايــة شــركة يقــوم علــى اســتدامة عمالؤهــا
والتــي تتحقــق بإشــباع حاجاتهــم ،ومــن
هنــا فــإن نظــام الرقابــة الداخليــة يهــدف
الــى توفيــر تأكيــد معقــول حــول تحقيــق
هــذا الهــدف باعتبــاره الملخــص النهائــي
الــذي يتمركــز فيــه االداء االقتصــادي

للمنظمــة .ويظهــر ذلــك جليــا فــى وصــف
( )COSOللرقابــة الداخليــة حيــث عدتهــا بأنهــا
 :العمليــة المطبقــة مــن قبــل مجلــس
االدارة ،واالدارة ،ومــن تحــت مســئولياتهم،
ويتــم تصميمهــا مــن أجــل توفيــر تأكيــد
معقــول بإنجــاز االهــداف فــى جوانــب
التشــغيل ،والتقاريــر ،واالمتثــال.
المتكامــل
االطــار
ويتمحــور
للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة
الخارجية(اإلطــار) حــول التقاريــر الماليــة
والتــي تعــد مجموعــة فرعيــة مــن جانــب
التقاريــر المذكــور فــى اهــداف الرقابــة
الداخليــة ،والتــي تســتهدف اعــداد القوائــم
الماليــة لألغــراض الخارجيــة والتــي تعــد
وفقــا للمعاييــر الدوليــة العــداد التقاريــر
الماليــة.
فالخطــوة االولــي تتمثــل فــى وضــع
المنظمــات اهــداف واضحــة ومحــددة
للتقاريــر الماليــة لالغــراض الخارجيــة ،وذلــك
فــى ضــوء محــددات المعاييــر المحاســبية
المنطبقــة ،باالضافــة إلــي القوانيــن
واللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة ،ويشــكل
ذلــك االســاس لتحليــل المخاطــر التــي يمكــن
أن تعيــق تحقيــق هــذه االهــداف .فعلــي
ســبيل المثــال ال تعــد القوائــم الماليــة ذات
مصداقيــة ،او تحقــق خصائــص عدالــة العرض
واالفصــاح اذا كانــت تحتــوي علــى اغفــاالت

جوهريــة أو تحريفــات فــى واحــد أو اكثــر مــن
المبالــغ و االفصاحــات ،والتــي يمكــن أن
تحــدث عبــر انمــاط متعــددة مــن االحتيــال او
الفســاد ،مثــل اعــداد التقاريــر الماليــة بغــرض
تضليــل متخــذي القــرارات ،أو مــن ناحيــة
اخــري تجــاوزات االدارة مــن حيــث االجــراءات
التــي تتخذهــا لمحاولــة تجــاوز الضوابــط
الداخليــة للكيــان لغــرض غيــر مشــروع مثــل
تحقيــق مكاســب شــخصية أو توجيــه نتائــج
الكيــان فــى اتجــاه معيــن لجعــل االمــور
تبــدو افضــل مــن حقيقتهــا ،وإن كانــت هــذه
النقطــة تحديــدا تنــدرج تحــت ممارســات
الفســاد والتــي ترتبــط بأهــداف االمتثــال
فــى اإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة ،اال
أنهــا تشــكل آثــار كبيــرة علــى بيئــة الرقابــة
الداخليــة ،والتــي تؤثــر بدورهــا علــى اعــداد
التقاريــر الماليــة.
ويقودنــا ذلــك إلــي مــدي أهميــة
تحديــد هــذه المخاطــر والتــي يمكــن أن
تــؤدي منفــردة أو مجتمعــة إلــي إغفــاالت
جوهريــة أو تحريــف فــى البيانــات الماليــة،
وهــي خطــوة اساســية لوضــع برنامــج
االســتجابة لهــا .والــذي يتشــكل مــن اإلطــار
المتكامــل للرقابــة الداخليــة بمكوناتــه
ومبادئــه.
مكونــات نظــام الرقابــة الداخليــة
( )COSOللتقاريــر الماليــة الخارجيــة
يتشــكل نظــام الرقابــة الداخليــة مــن
 5مكونــات اساســية و  17مبــدأ وهــو
االســاس لعمليــات تصميــم وتنفيــذ وتقييــم
انظمــة الرقابــة الداخليــة فــى المنظمــات
والتــي يمكــن أن نجملهــا فيمــا يلــي وفقــا
للشــكل الســابق:
البيئة الرقابية :
وتشــكل البيئــة الرقابيــة المنــاخ
الداخلــي للمؤسســة او مــا يســمي فــى
ادبيــات االمتثال”النغمــة الســائدة” “Tone
 ،”form the Topوالــذي ينتــج بشــكل رئيســي
مــن مبــدأ “القيــادة بالقــدوة” والــذي يعــد
االســاس لــكل مكونــات الرقابــة الداخليــة
االخــري وهــو حجــر الزاويــة فــى تحقيــق
اهدافهــا الثالثــة .فهــي تعكــس التصــور
العــام لمجلــس االدارة واالدارة العليــا ،مــن
خــال قراراتهــم والتــي تحــدد نســق البيئــة
االخالقيــة والســلوكية التــي تــدار فــى
ظلهــا االمــور فــى المؤسســة ،فــإذا كانــت
االدارة تتعهــد بالنزاهــة والشــفافية فــى

اقوالهــا وتظهــر ذلــك بوضــوح فــى قراراتها
وتصرفاتهــا ،فــإن ذلــك هــو االســاس
القــوي فــى رســم وترســيخ ثقافــة النزاهــة
والشــفافية داخــل المنظمــة ،والــذي
يشــكل االســاس القــوي لمواجهــة مخاطــر
االحتيــال والفســاد ،وآثارهمــا علــى إعــداد
القوائــم الماليــة.
تقييم المخاطر :
تعــرف المخاطــر فــى اطــار الرقابــة
الداخليــة بأنهــا امكانيــة حــدث مــا وتأثيــره
الســلبي علــى انجــاز االهــداف .ومــن هنــا
فــإن تحديــد اهــداف التقاريــر الماليــة مثــل
تحديــد اهــداف التأكيــدات واالفصــاح ،وربــط
ذلــك بالحســابات والعمليــات وحــدات
العمــل المعنيــة ،وتحديــد وتحليــل المخاطــر
المرتبطــة بهــا مثــل مخاطــر االحتيــال ،وذلــك
اســتعدادا لوضــع التدابيــر الالزمــة للتخفيــف
مــن تلــك المخاطــر.
االنشطة الرقابية :
لهيكلــة اســتجابة االدارة للمخاطــر
تعــد االنشــطة الرقابيــة فــى اطــار الرقابــة
الداخليــة االجــراءات التــي يتــم وضعهــا مــن
خــال السياســات والتدابيــر علــى مختلــف
الوظائــف فــى المنظمــة وفــى مراحــل
مختلفــة خــال العمليــات الداخليــة ،وعبــر
البيئــة التكنولوجيــة .لمنــع حــدوث المخاطــر،
ومــن امثلتهــا االجــراءات الوقائيــة مثــل
فصــل المهــام ،واالجــراءات الكشــفية مثــل
التســوية البنكيــة.
المعلومات واالتصاالت:
تحتــاج المنظمــة الــى المعلومــات على
كافــة المســتويات للقيــام بمســؤوليات
الرقابــة لتحقيــق اهدافهــا التشــغيلية
واهــداف التقاريــر واالمتثــال ،وتنشــأ االدارة
وتســتخدم المعلومــات ذات الجــودة
مــن المصــادر الداخليــة والخارجيــة لدعــم
الرقابــة ،فنظــام المعلومــات الخــاص
بأهــداف التقاريــر الماليــة يتكــون مــن نظــام
المعلومــات المحاســبية لتســجيل ومعالجــة
وانتــاج التقاريــر الماليــة للمنظمــة ،ومــن
ناحيــة اخــري يشــكل االتصــاالت عمليــة
مســتمرة للحصــول علــى المعلومــات
الضروريــة ومشــاركتها ســواء داخــل
المؤسســة”االتصال الداخلــي” او توفيــر
المعلومــات لالطــراف الخارجيــة “االتصــال
الخارجــي” اســتجابة للمتطلبــات والتوقعات.

المراقبة والمتابعة :
ويتشــكل ذلــك مــن متابعــة ومراقبــة
النظــام الرقابــي الكامــل مــن خــال المراقبة
المســتمرة او التقييمــات المتســقلة فمــن
ناحيــة المراقبــة المســتمرة يتــم توفيــر
المعلومــات فــى الوقــت المناســب وتكــون
مدمجــة فــى العمليــات مثــل مراقبــة االداء
وتقاريــر االنحرافــات واتخــاذ االجــراءات
التصحيحيــة ،او التقييــم المســتقل مــن
قبــل االدارة عــن طريــق التدقيــق الدالخــي
او اي جهــة متخصصــة اخــري وذلــك بنــاء
علــى تقييمــات المخاطــر ،ومــدي فعاليــة
المراقبــة المســتمرة .ويتــم التقييــم بنــاء
علــى المعاييــر التــي وضعتهــا الهيئــات
التنظيميــة او هيئــات وضــع المعاييــر ويتــم
ابــاغ اوجــه القصــور الــى االدارة ومجلــس
االدارة ،وتحتــاج المنظمــة الــى مزيــج
مــن المراقبــة المســتمرة والتقييمــات
المســتقلة وتســتهدف مــدي فعاليــة
مكونــات الرقابــة الداخليــة.
ونخلــص إلــي أن حــد االطــار المتكامــل
للرقابــة الداخليــة بإنهــا عمليــة يؤكــد أنهــا
وســيلة إلــي غايــة وليســت غايــة فــى
حــد ذاتهــا ،فالعمليــة تعــرف فــى بعــض
االدبيــات انهــا “مجموعــة مــن االنشــطة
التــي تأخــذ نــوع أو اكثــر مــن المدخــات
وتخلــق مخرجــات ذات قيمــة للعميــل”
مــا يمكننــا مــن النظــر إلــي نظــام الرقابــة
الداخليــة كمجموعــة مــن االنشــطة التــي
تســعي إلــي تحقيــق أهــداف محــددة.
ويبقــي أن فعاليــة هــذا االطــار تعتمــد
بشــكل اساســي علــى التصميــم الجيــد
لنظــام الرقابــة الداخليــة ،فــى اطــار بيئــة
رقابيــة تتميــز بالنزاهــة وتعتبرهــا الغايــة
العليــا واالساســية لتحقيــق االهــداف
وخدمــة المجتمــع ومركزيــة اإلنســان فيــه
كقيمــة أعلــي.
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معيار المحاسبة الدولي 7
“قائمة التدفقات النقدية”
طاهر الماني
الهدف
تعــد المعلومــات عــن التدفقــات
النقديــة للمنشــأة مفيــدة فــي تزويــد
مســتخدمي القوائــم الماليــة بأســاس
لتقديــر قــدرة المنشــأة علــى توليــد النقــد
ومُ عــادِالت النقــد ،واحتياجــات المنشــأة
الســتغالل تلــك التدفقــات النقديــة.
وتتطلــب القــرارات االقتصاديــة التــي ُتتخــذ
مــن قبــل المســتخدمين تقويمــ ًا لقــدرة
المنشــأة علــى توليــد النقــد ومُ عــادِالت
النقــد وتوقيــت ودرجــة التأكــد مــن ذلــك.
وهــدف هــذا المعيــار هــو المطالبــة
بتوفيــر معلومــات عــن التغيــرات التاريخيــة
فــي النقــد ومُ عــادِالت النقــد للمنشــأة
باســتخدام قائمــة التدفقــات النقديــة ،التــي
تصنــف التدفقــات النقديــة خــال الفتــرة
مــن األنشــطة التشــغيلية واالســتثمارية
والتمويليــة.
النطاق
يجــب علــى المنشــأة أن ُتعــد قائمــة
التدفقــات النقديــة وفقــ ًا لمتطلبــات هــذا
المعيــار ،ويجــب أن تعرضهــا كجــزء ال يتجــزأ
مــن قوائمهــا الماليــة لــكل فتــرة تعــرض
عنهــا القوائــم الماليــة.
يهتــم مســتخدمو القوائــم الماليــة ألي
منشــأة بكيفيــة توليــد المنشــأة للنقــد،
ومُ عــادِالت النقــد ،وكيفيــة اســتخدامها.
وذلــك هــو الحــال بغــض النظــر عــن
طبيعــة أنشــطة المنشــأة وعمــا إذا كان
النقــد يمكــن اعتبــاره منتجــ ًا للمنشــأة،
كمــا هــو الحــال مــع المؤسســة الماليــة.
تحتــاج المنشــآت للنقــد – بشــكل أســاس
 لألســباب نفســها ،بالرغــم مــن إمكانيــةاختــاف أنشــطتها الرئيســة المنتجــة لإليــراد.
فهــي تحتــاج للنقــد لتنفــذ عملياتهــا ،وتدفــع
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التزاماتهــا وتوفــر العوائــد للمســتثمرين
فيهــا .ومــن ثــم ،يتطلــب هــذا المعيــار
مــن جميــع المنشــآت أن تعــرض قائمــة
التدفقــات النقديــة.
منافع معلومات التدفق النقدي
توفــر قائمــة التدفقــات النقديــة ،عنــد
اســتخدامها مــع باقــي القوائــم الماليــة،
معلومــات تمكــن المســتخدمين مــن تقويــم
التغيــرات فــي صافــي أصــول المنشــأة
وهيكلهــا المالي)بمــا فــي ذلــك ســيولتها
ومالءتهــا( وقدرتهــا علــى التأثيــر علــى مبالغ
وتوقيــت التدفقــات النقديــة ،مــن أجــل
التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة والفــرص.
تعــد معلومــات التدفــق النقــدي مفيــدة
فــي تقديــر قــدرة المنشــأة علــى توليــد نقــد
ومُ عــادِالت نقــد ،وتمكــن المســتخدمين
مــن تطويــر نمــاذج لتقديــر ومقارنــة القيمــة
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية
للمنشــآت المختلفــة .كمــا أنهــا تعــزز مــن
قابليــة مقارنــة التقريــر عــن األداء التشــغيلي
لمنشــآت مختلفــة ،نظــر ًا ألنهــا تزيــل آثــار
اســتخدام معالجــات محاســبية مختلفــة
لنفــس المعامــات واألحــداث.
غالبــ ًا مــا ُتســتخدم معلومــات التدفــق
النقــدي التاريخيــة كمؤشــر علــى مبلــغ
وتوقيــت ودرجــة تأكــد التدفقــات النقديــة
المســتقبلية .وهــي أيضــ ًا مفيــدة فــي
فحــص دقــة التقديــرات الســابقة للتدفقــات
النقديــة المســتقبلية ،وفــي اختبــار العالقــة
بيــن الربحيــة وصافــي التدفــق النقــدي
وتأثيــر األســعار المتغيــرة.
التعريفات
تســتخدم المصطلحــات التاليــة فــي هــذا
المعيــار بالمعانــي المحددة:
النقــد يشــمل النقــد فــي الخزينــة

والودائــع تحــت الطلــب.
مُ عــادِالت النقــد هــي اســتثمارات
قصيــرة األجــل ،عاليــة الســيولة تكــون قابلة
للتحويــل بســهولة إلــى مبالــغ معلومــة
مــن النقــد ،وتكــون عرضــة لمخاطــر ضئيلــة
للتغيــرات فــي القيمــة.
عرض قائمة التدفقات النقدية
يجــب أن تتضمــن قائمــة التدفقــات
النقديــة تقريــر ًا عــن التدفقــات النقديــة
خــال الفتــرة مصنفــة بحســب األنشــطة
التشــغيلية واالســتثمارية والتمويليــة.
ٌتعــرض المنشــأة تدفقاتهــا النقديــة
مــن األنشــطة التشــغيلية واالســتثمارية
والتمويليــة ،بالطريقــة األنســب ألعمالهــا.
ويوفــر التصنيــف بحســب النشــاط
معلومــات تســمح للمســتخدمين بتقديــر
تأثيــر تلــك األنشــطة علــى المركــز المالــي
للمنشــأة ،وعلــى مبلــغ مــا تمتلكــه مــن
نقــد ومُ عــادِالت النقــد .وقــد تســتخدم هــذه
المعلومــات – أيضـ ًا  -فــي تقويــم العالقــات
بيــن تلــك األنشــطة.
قــد تشــمل المعاملــة الواحــدة تدفقات
نقديــة ُتصنــف بشــكل مختلــف .علــى ســبيل
المثــال :عندمــا تشــمل التســديدات النقديــة
لقــرض كال مــن الفائــدة والقــرض ،فيمكــن
أن يُصنــف عنصــر الفائــدة علــى أنــه نشــاط
تشــغيلي ،ويُصنــف عنصــر القــرض علــى أنــه
نشــاط تمويلــي.
األنشطة التشغيلية
يعــد مبلــغ التدفقــات النقديــة الناشــئة
عــن األنشــطة التشــغيلية مؤشــر ًا رئيســ ًا
علــى مــدى مــا ولدتــه عمليــات المنشــأة
مــن تدفقــات نقديــة كافيــة لتســديد
القــروض ،والمحافظــة علــى القــدرة

التشــغيلية للمنشــأة ،وتســديد توزيعــات
األربــاح ،والقيــام باســتثمارات جديــدة دون
اللجــوء إلــى مصــادر خارجيــة للتمويــل .تعــد
المعلومــات عــن المكونــات المحــددة
للتدفقــات النقديــة التشــغيلية التاريخيــة،
مــع المعلومــات األخــرى ،مفيــدة فــي
التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة التشــغيلية
ا لمســتقبلية .
تســتمد التدفقــات النقديــة مــن
ُ
األنشــطة التشــغيلية – بشــكل رئيــس  -مــن
أنشــطة المنشــأة الرئيســة المنتجــة لإليــراد.
وبنــا ًء عليــه ،فهــي تنتــج  -بشــكل عــام -
مــن المعامــات واألحــداث األخــرى التــي
تدخــل فــي تحديــد الربــح أو الخســارة .مــن
أمثلــة التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة
التشــغيلية مــا يلــي:
(أ) المقبوضــات النقديــة مــن بيــع
الســلع وتقديــم الخدمــات؛
(ب) المقبوضــات النقديــة مــن رســوم
االمتيــاز واألتعــاب والعمــوالت واإليــرادات
األخــرى؛
(ج) المدفوعــات النقديــة للمورديــن
مقابــل الســلع والخدمــات؛
(د) المدفوعــات النقديــة للموظفيــن،
وبالنيابــة عنهــم؛

األنشطة االستثمارية
يعــد اإلفصــاح – بشــكل منفصــل  -عــن
التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن األنشــطة
االســتثمارية مهمــا نظــر ًا ألن التدفقــات
النقديــة تعبــر عــن مــدى مــا تــم مــن نفقــات
علــى مــوارد بقصــد توليــد دخــل وتدفقــات
نقديــة مســتقبلية .والنفقــات المؤهلــة
للتصنيــف علــى أنهــا أنشــطة اســتثمارية
هــي  -فقــط  -تلــك التــي ينتــج عنهــا أصــل
يُثبــت فــي قائمــة المركــز المالــي .ومــن
أمثلــة التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن
األنشــطة االســتثمارية مــا يلــي:
(أ) المدفوعــات النقديــة القتنــاء
العقــارات واآلالت والمعــدات ،واألصــول
غيــر الملموســة ،واألصــول طويلــة األجــل
األخــرى .وتشــمل هــذه المدفوعــات تلــك
المتعلقــة بتكاليــف التطويــر المُ رســملة،
والعقــارات واآلالت والمعــدات المشــيدة
ذاتيــ ًا؛

(ب) المقبوضــات النقديــة مــن مبيعــات
العقــارات واآلالت والمعــدات ،واألصــول
غيــر الملموســة ،واألصــول طويلــة األجــل
األخــرى؛
(ج) المدفوعــات النقديــة القتنــاء أدوات
حقــوق ملكيــة أو أدوات ديــن للمنشــآت
األخــرى ،والحصــص فــي المشــروعات
المشــتركة )بخــاف المدفوعــات لتلــك
األدوات التــي تعــد معادلــة للنقــد ،أو
تلــك المحتفــظ بهــا ألغــراض التعامــل ،أو
المتاجــرة(؛
(د) المقبوضــات النقديــة مــن
بيــع أدوات حقــوق ملكيــة ،أو أدوات
ديــن للمنشــآت األخــرى ،والحصــص
فــي المشــروعات المشــتركة )بخــاف
المقبوضــات مــن تلــك األدوات التــي تعــد
معادلــة للنقــد ،أو المحتفــظ بهــا ألغــراض
التعامــل ،أو المتاجــرة(؛
األنشطة التمويلية
يعــد اإلفصــاح – بشــكل منفصــل  -عــن
التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن األنشــطة
التمويليــة مهمــ ًا ،نظــر ًا ألنــه مفيــد فــي
التنبــؤ بالمطالبــات علــى التدفقــات النقديــة
المســتقبلية مــن قبــل مقدمــي رأس المــال
للمنشــأة .ومــن أمثلــة التدفقــات النقديــة
الناشــئة عــن األنشــطة التمويليــة مــا يلــي:
(أ) المتحصــات النقديــة مــن إصــدار
أســهم ،أو أدوات حقــوق ملكيــة أخــرى؛
(ب) المدفوعــات النقديــة للمــاك
القتنــاء ،أو اســترداد أســهم المنشــأة؛
(ج) التســديدات النقديــة للمبالــغ
ا لمقتر ضــة ؛
التقريــر عــن التدفقــات النقديــة مــن
األنشــطة التشــغيلية
يجــب علــى المنشــأة التقريــر عــن
التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة
التشــغيلية باســتخدام أي ممــا يلــي) :
أ( الطريقــة المباشــرة ،حيــث يُفصــح عــن
الفئــات الرئيســة إلجمالــي المقبوضــات
النقديــة وإجمالــي المدفوعــات النقديــة؛
أو )ب( الطريقــة غيــر المباشــرة ،حيــث
يُعــدل الربــح ،أو الخســارة بآثــار المعامــات

ذات الطبيعــة غيــر النقديــة ،وبأيــة مبالــغ
مؤجلــة ،أو مســتحقة عــن مقبوضــات ،أو
مدفوعــات نقديــة تشــغيلية ســابقة ،أو
مســتقبلية ،وبنــود الدخــل أو المصــروف
المرتبطــة بالتدفقــات النقديــة االســتثمارية،
أو التمويليــة.
ُتشــجع المنشــآت علــى التقريــر
عــن التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة
التشــغيلية ،باســتخدام الطريقــة المباشــرة.
توفــر الطريقــة المباشــرة معلومــات قــد
تكــون مفيــدة فــي تقديــر التدفقــات
النقديــة المســتقبلية ،والتــي ال تكــون
متاحــة بموجــب الطريقــة غيــر المباشــرة.
بموجــب الطريقــة المباشــرة ،يمكــن
الحصــول علــى المعلومــات عــن الفئــات
الرئيســة إلجمالــي المقبوضــات النقديــة،
وإجمالــي المدفوعــات النقديــة إمــا:
أو

(أ) مــن الســجالت المحاســبية للمنشــأة؛

(ب) بتعديــل
ا لمبيعــا ت ،

المبيعــات

وتكلفــة

والبنــود األخــرى فــي قائمــة الدخــل
الشــامل بمــا يلــي:
التغيــرات  -خــال الفتــرة  -فــي
المخــزون ،وفــي المبالــغ التشــغيلية
المســتحقة ،والمبالــغ التشــغيلية واجبــة
الســداد؛
البنود غير النقدية األخرى؛
البنــود األخــرى التــي تكــون آثارهــا
النقديــة عبــارة عــن تدفقــات نقديــة
اســتثمارية ،أو تمويليــة.
أمــا بموجــب الطريقــة غيــر المباشــرة،
يُحــدد صافــي التدفــق النقــدي مــن
األنشــطة التشــغيلية مــن خــال تعديــل
الربــح ،أو الخســارة بآثــار مــا يلــي:
(أ) التغيــرات  -خــال الفتــرة  -فــي
المخــزون ،وفــي المبالــغ التشــغيلية
المســتحقة ،والمبالــغ التشــغيلية واجبــة
الســداد؛
(ب) البنــود غيــر النقديــة ،مثــل
االســتهالك ،والمخصصــات ،والضرائــب
المؤجلــة ،ومكاســب وخســائر العملــة
األجنبيــة غيــر المحققــة ،وأربــاح المنشــآت
الزميلــة غيــر الموزعــة؛

AWQIA • SEPTEMBER 2022

|

49

(ج) جميــع البنــود األخــرى التــي تكــون
آثارهــا النقديــة عبــارة عــن تدفقــات نقديــة
اســتثمارية ،أو تمويليــة.
التقريــر عــن التدفقــات النقديــة مــن
األنشــطة االســتثمارية والتمويليــة
يجــب علــى المنشــأة التقريــر -
بشــكل منفصــل – عــن الفئــات الرئيســة
إلجمالــي المقبوضــات النقديــة ،وإجمالــي
المدفوعــات النقديــة الناشــئة عــن
األنشــطة االســتثمارية والتمويليــة
الفائدة وتوزيعات األرباح
يجــب أن يُفصــح  -بشــكل منفصــل  -عــن
كل مــن التدفقــات النقديــة مــن الفائــدة،
ٍ
وتوزيعــات األربــاح المســتلمة والمدفوعــة.
ويجــب أن ُتصنــف كل منهــا  -بطريقــة
ثابتــة مــن فتــرة إلــى أخــرى  -علــى أنهــا
إمــا أنشــطة تشــغيلية ،أو اســتثمارية ،أو
تمويليــة.
يُفصــح عــن مجمــوع مبلــغ الفائــدة
المدفوعــة خــال الفتــرة فــي قائمــة
التدفقــات النقديــة ،ســواء اُثبتــت علــى أنهــا
مصــروف ضمــن الربــح ،أو الخســارة ،أو تمــت
رســملتها وفق ـ ًا لمعيــار المحاســبة الدولــي
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“ 23تكاليــف االقتــراض”.
ُتصنــف الفائــدة المدفوعــة ،والفائــدة
ً
عــادة -
وتوزيعــات األربــاح المســتلمة –
علــى أنهــا تدفقــات نقديــة تشــغيلية فــي
المنشــأة الماليــة .بالرغــم مــن ذلــك ،ال
يوجــد إجمــاع علــى تصنيــف هــذه التدفقــات
النقديــة فــي المنشــآت األخــرى .فيمكــن
أن ُتصنــف الفائــدة المدفوعــة ،والفائــدة
وتوزيعــات األربــاح المســتلمة ،علــى أنهــا
تدفقــات نقديــة تشــغيلية ،نظــر ًا ألنهــا تدخل
فــي تحديــد الربــح أو الخســارة .وبــد ً
ال مــن
ذلــك ،يمكــن أن ُتصنــف الفائــدة المدفوعــة،
والفائــدة وتوزيعــات األربــاح المســتلمة،
علــى أنهــا تدفقــات نقديــة تمويليــة
وتدفقــات نقديــة اســتثمارية علــى التوالــي،
نظــر ًا ألنهــا تعــد تكاليــف للحصــول علــى
مــوارد ماليــة ،أو عوائــد علــى اســتثمارات.
يمكــن أن ُتصنــف توزيعــات األربــاح
المدفوعــة علــى أنهــا تدفــق نقــدي
تمويلــي ،نظــر ًا ألنهــا تعــد تكاليــف للحصــول
علــى مــوارد ماليــة .وبــد ً
ال مــن ذلــك ،يمكــن
أن ُتصنــف توزيعــات األربــاح المدفوعــة،
علــى أنهــا مكــون للتدفقــات النقديــة مــن
األنشــطة التشــغيلية ،مــن أجــل مســاعدة
المســتخدمين فــي تحديــد قــدرة المنشــأة

علــى أن تدفــع توزيعــات األربــاح مــن
التدفقــات النقديــة التشــغيلية.
مكونات النقد ومُ عادِ الت النقد
يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن
مكونــات النقــد ومُ عــادِالت النقــد ،ويجــب
أن تعــرض مطابقــة بيــن المبالــغ فــي قائمــة
تدفقاتهــا النقديــة مــع البنــود المُ عادلــة
لهــا التــي تــم التقريــر عنهــا فــي قائمــة
المركــز المالــي.
فــي ضــوء تنــوع ممارســات إدارة النقــد
والترتيبــات المصرفيــة حــول العالــم ،ومــن
أجــل االلتــزام بمعيــار المحاســبة الدولــي 1
“عــرض القوائــم الماليــة”ُ ،تفصــح المنشــأة
عــن السياســة التــي تطبقهــا لتحديــد
مكونــات النقــد ومُ عــادِالت النقــد.
يتــم التقريــر عــن تأثيــر أي تغييــر فــي
سياســة تحديــد مكونــات النقــد ومُ عــادِالت
النقــد ،علــى ســبيل المثــال ،تغييــر فــي
تصنيــف أدوات ماليــة عُ ــدت ســابق ًا جــزء ًا
مــن محفظــة اســتثمارات المنشــأة،
وذلــك وفقــ ًا لمعيــار المحاســبة الدولــي 8
“السياســات المحاســبية ،والتغيــرات فــي
التقديــرات المحاســبية واألخطــاء”.
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