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حـوار

بداية.. كش��فت األزمة املالية العاملية عن اخللل 
الواض��ح ف��ي تركيبة البني��ة التش��ريعية املالية، 
واالقت�صادي��ة ف��ي الب��اد، فض��ا ع��ن التوتر 
املتواصل بني السلطتني.. فما هو تعليقكم على هذا 

األمر؟
ان حترك السلطات املالية في الكويت جتاه 
االزمة لم يكن على مس���توى احلدث فضال عن 
وجود خلل ت���ش���ريعي بج���مي���ع الق���وانني 
املتعلقة بالنواحي االقت����صادية األمر الذي زاد 
من حدة املعاجلة، والسيما تدخل احلكومة بقرارات 
عشوائية لم تكن على املستوى املطلوب، فعلى 
سبيل املثال قانون االستقرار املالي والشد واجلذب 
الذي حدث عليه بشكل مبالغ فيه لينتهي به األمر 
دون أن يس���تفيد منه أحد على صعيد مختلف 
جميع الشركات بالقطاعات املختلفة نظرا ملا وضع 
به من ضوابط وأط���ر ومعايير من الصعب ان 

تنطبق على الشركات في وضعها احلالي.
أما من ناحية السلطتني فكان على احلكومة 
وجمي���ع اجلهات الرقابية أن تس���تخدم ادوات 
وصالحيات وإجراءات حتد من االزمة وانعكاساتها 
على الش���ركات دون أن تتجه الى مجلس االمة 
لتعرقل القوانني والتش���ريعات الى ان يتدهور 
االقتص���اد الوطني ملا هو علي���ه اآلن من حالة 

الالاستقرار.

»إدارة مخاطر«

هل املؤسسات املالية بحاجة إلى مزيد من إدارات 
مخاطر متطورة تتنبأ ملا قد يحدث في املستقبل؟

نعم نحن بحاجة إلى املزيد من إدارات املخاطر 
املتخ����صصة فالرقابة احلالية محصورة في وزارة 
التجارة وبنك الكويت املركزي من حيث الرقابة 
احلكومية، اما الرقابة بق����طاعات الش����ركات 
االستثمارية والبنوك وباقي القطاعات األخرى 
فهي بحاجة إلى جلنة إلدارة االزمات مثل التي 

نفذت بالقطاع النفطي.

»اتهامات باطلة«

بعد مرور األس��وأ من األزمة املالية العاملية أتهم 
بع��ض االقتصاديني مكات��ب التدقيق احملاس��بي 
بالتاع��ب خلدم��ة االدارات العليا في الش��ركات 
وحتقي��ق املصالح الش��خصية له��ذه املكاتب فما 

تعليقكم؟
قد يكون هناك فه���م خاطئ لدى العديد من 
الت����دقيق  املس���اهمني حول حت����ميل مكاتب 
نتائج اعمال مجالس ادارات الشركات مسؤولية 
التدقيق، نظرا ألن ذلك األمر من الناحية الفنية 

يجب أن تت���وزع الرقابة بني املركزي والتجارة 
كما يحدث في العديد من الدول العربية، فجمعية 
احملاسبني طالبت بتفعيل دور مراقب احلسابات 
ليصبح رقيبا في عملية اعداد البيانات املالية 
وليس كما يح���دث اآلن من الناحي���ة االدارية 

فقط.
ومبعنى أوضح فإن مهنة مراقب احلسابات 
وآلي���ة عمله في الرقابة على الش���ركات تعتمد 
على التأكيد بأن الشركة متسك بدفاتر حسابية 
سليمة وتطبق املعايير احملاسبية لذا يتوجب 
على مجالس إدارات الشركات التغيير الدروي 
ملراقب احلسابات لكي يظهر ويتبني نقاط الضعف 

بالشركة.
البع��ض يقذف باالتهامات الكبي��رة الى مكاتب 
احملاس��بة، واملعايير احملاس��بية، واعتبروها جزءا 
أصيا من أسباب األزمة االقتصادية، فهل أنت مع 

هذا االتهام؟
هناك بعض املعايير لم تتواءم مع فجائية األزمة 
وما حدث من تغي���رات ومعايير خاصة املتعلقة 
بأمور اإلفصاح إال أن مجلس املعايير الدولية أصدر 
املعيار رقم 9 بديل لرقم 39 ليسد جميع الثغرات 
الت���ي تركها املعيار 39 وليصبح على املس���توى 
املطلوب حاليا ومتماشيا مع ما تركته األزمة من 

اثار سلبية على ميزانيات الشركات.

»هيئة محاسبة«

طالبتم منذ فترة بضرورة انشاء هيئة للمحاسبة 
تكون مبيزانية مس��تقلة ولها ش��خصية اعتبارية 
تخضع إلش��راف وزارة التجارة والصناعة اال ان 
ه��ذا األمر لم يتحقق فما اخلط��وات التي اتخذتها 
اجلمعي��ة لتحقيق املطلب وم��ا تصوراتكم إلدارة 

هذه الهيئة؟
لقد طلبنا املقابلة مع وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ملناقشة وبحث آلية انشاء هيئة 
محاس���بة ومراجع���ة فضال ع���ن توجهنا الى 
مجلس األمة إلق���رار تلك الهيئة م���ن الناحية 

التشريعية.
وننتظر حاليا تفعيله���ا من اجلانبني نظرا 
لدورها البارز في عملية الرقابة احملاسبية على 
مختلف القطاعات االقتصادية، فضال عن تطوير 
آلية التدقيق التي بدورها س���تكبح أي عملية 

للتالعب في ميزانيات الشركات.

»معوقات فنية«

ما املعوق���ات الت���ي تواجه مهن���ة مراقبي 
احلسابات؟ وما نوعية الدورات التي تقوم بها 

نتمنى أن يفقد مجلس 
األمة دوره الرقابي 
تجاه الحكومة..
 ليبدأ دوره التشريعي 
تجاه القوانين 
االقتصادية المعلقة 

نتفاءل بإقرار قانوني 
الخطة الخمسية 
وهيئة سوق المال لتبدأ 
انطالقة  عجلة التنمية 
االقتصادية بالكويت 
ومرحلة االستقرار  بين 
السلطتين

التهور واالندفاع 
والفوضى في القرارات 
العشوائية وراء انهيار 
الشركات والمؤسسات 
المالية ويجب أن 
»نحفظ درس األزمة«

الهاجري لـ »األنباء« : كيف لمجلس األمة أن يقر قوانين اقتصادية 
دون رصد انعكاساتها على االقتصاد الوطني؟

      أحمد سمير ـ محمود فاروق 

كيف ملجلس األمة ان يقر قوانني اقتصادية دون رصد انعكاسـاتها وتطبيقها على االقتصاد احمللي حتى 
ال تزيد من حدة االزمة االقتصادية بالكويت؟ بذلك التساؤل وجه رئيس جمعية احملاسبني واملراجعني 
محمد الهاجري حديثه إلى السلطات املعنية حول آلية إقرار القوانني االقتصادية الهامة بعشوائية قد 
تقود البالد إلى ازمة جديدة، حيث كشـف الهاجري في حوار خاص لـ »األنباء« عن االتهامات الباطلة 
التي وجهت إلى مراقبي احلسابات حول تدقيق امليزانيات وخاصة التي طلبت البورصة عنها املزيد من 
اإليضاحات على موقعها نهاية العام املاضي، مطالبا مجلس األمة ووزير التجارة والصناعة باإلسـراع في 
تنفيذ وإنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة واالهتمام بالكادر احملاسبي. واستعرض السجال الذي دار 
بني مدققي احلسابات والشركات الكويتية لألخذ مبا جاء من تعديالت في املعيار 39 وآلية 
اسـتبداله مبعيار 9 الدولي فيما تناول احلديث دخول بعـض الدخالء على هذه املهنة 

الدقيقة التي يترتب عليها كثير من القرارات االسـتثمارية ورأى ان هناك قصورا في عملية تأهيل القائمني بهذا 
العمل وينبغي التفرقة بني من يقوم بذلك العمل عن علم ودراسة وأسس ومن يجتهد اعتمادا على اخلبرة والتواجد 
فقط في القطاع. ورأى أن األزمة املالية العاملية ادت إلى مزيد من تسليط األضواء على دور احملاسبني ومدققي 
احلسابات ومقيمي األصول وزادت من أهمية املعايير احملاسبية والتأكد من االلتزام بها مشيرا إلى أن أي معيار 
محاسبي دولي يأخذ دورة استطالعية لآلراء طويلة األمد وقد متتد من سنة الى سنتني إال أن التعديل املؤقت 
الذي حدث مؤخرا للمعيار احملاسبي رقم )39( الذي ساهم في التخفيف من األزمة حيث مت إقراره بسرعة بعد 
ان اخذ صفة االستعجال ومن ثم مت تعميمه في كل مكان لتأخذ به الشركات املتعثرة ويطبقه مدققو احلسابات 
على كل شركة رغم ان تطبيقه اختياري إال أن حاليا تطالب بعض الشركات والبنوك باستبداله مبعيار 9 الدولي 
كون الكويت شأنها شأن كل دول العالم التي تطبق معايير احملاسبة الدولية. وأشار إلى أن التعديالت أعطت 

مجاال للشركات بإعادة تصنيف بعض استثماراتها املدرجة بغرض املتاجرة، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

نص مقترح إنشاء هيئة للمحاسبة والمراجعة الموجه 
إلى مجلس األمة ووزير التجارة

تشهد الكويت منذ نشأتها كدولة حديثة تطورا كبيرا في 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية، ومع الزيادات امللحوظة 
ف���ي اإلنفاق احلكومي لزيادة الدخ���ل القومي ورفع الكفاءة 
اإلنتاجية ومس���توى املعيش���ة مع ما صاحبها من ترشيد 
اإلنفاق ومحاربة اإلس���راف. واآلن مع الزي���ادة الكبيرة في 
أس���عار النفط والدعوة إلى حتول الكوي���ت إلى مركز مالي 
وجتاري ومع ع���دد القوانني ذات الطابع االقتصادي واملالي 
املنظ���ورة أمام مجلس األمة والتي تنتظر اإلقرار ومن بينها 
هيئة أس���واق املال تبني لنا أهميه االهتمام بصورة اكبر إلى 
الدور الذي تلعبه مهنة احملاسبة واملراجعة عن طريق الرقابة 
على اخلط���ط االقتصادية واالجتماعية وما ميكن ان توفره 
من بيانات ومعلومات تساهم في وضع هذه اخلطط موضع 
التنفيذ على مستوى القطاعني العام واخلاص والقدرة على 

متابعتها والرقابة عليها وتقييم أدائها.
وقد آن األوان بعد كل هذه السنوات لتنظيم مهنة مراقبة 
احلسابات عبر عدد من التشريعات آخرها قانون تنظيم املهنة 
رقم 81/5 باإلضافة إلى القرارات التنظيمية املرتبطة باملهنة 
والقائمني عليها التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة على 
مر تلك السنوات. وفي ظل التطورات السريعة التي يشهدها 
عاملن���ا في جميع املجاالت خاصة االقتصادية واحملاس���بية 
وإلى املصاعب التي تواجه مراقبي احلسابات بالكويت والتي 
تتلخص في غياب االلتزام القانوني بضوابط ومعايير املهنة 
وغياب الدور املهني للجمعية املهنية، وعدم وجود رقابة على 
املكاتب، والنظرة السطحية الشائعة باملجتمع عن دور مراقب 
احلس���ابات، وأهمية التدريب املس���تمر للمنتسبني للمهنة، 
باإلضافة إلى مسؤولية املراقب جتاه املساهمني. هذه املصاعب 
التي قد تنعكس آثارها على مستوى أداء مراقب احلسابات ومع 
تواضع الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من خالل 
القسم املختص ألسباب تتعلق باالفتقار إلى الكوادر املؤهلة 
بسبب أنظمة اخلدمة املدنية وعدم تفرغ جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية للقيام بالدور املطلوب كجمعية مهنية 

نتيجة للطبيعة القانونية لعملها كجمعية نفع عام.
فإننا نرى إنه لتفادي كل الس���لبيات الس���ابقة الناجتة 
عن املشاكل واملعوقات التي تكتنف عمل مراقبي احلسابات 
بالكويت ولضمان النهوض باملهنة ورفعة مكانتها وتأهيل 
العاملني بها أن يعهد إلى جهة مهنية مستقلة حتمل أعباء مهام 
قسم مراقبي احلسابات والشركات املساهمة بوزارة التجارة 
والصناعة واجلوانب املهنية التي تقدمها جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية عبر إنش���اء هيئة احملاسبة واملراجعة 

الكويتية حسب االقتراح املرفق.

مقترح إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية

- الكيان القانوني للهيئة:

 تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم هيئة احملاسبة 
واملراجعة الكويتية تكون لها ش���خصية اعتبارية وتخضع 

إلشراف وزارة التجارة والصناعة.
- أغراض الهيئة:

1 � مراجعة وإعداد تطوير واعتماد معايير احملاسبة واملراجعة 
وقاعدة سلوك وآداب املهنة.

2 � وضع النظام اخلاص باختبار شهادة الزمالة وتتولى 
جميع املسؤوليات املتعلقة باالختبار.

3 � وضع التنظيم املناس���ب للرقابة على مكاتب مراقبة 
احلسابات والتأكد من تطبيق املعايير املهنية ومتابعة وتقومي 

األداء املهني. 
4 � العمل على التطوير العلمي واملهني ملراقبي احلسابات 

وتنفيذ واعتماد برنامج التعليم املستمر املتعلق باملهنة.
5 � تطوي���ر وس���ائل تنظيم املهنة وإج���راءات ترخيص 

مزاولتها.
6 � إعداد البحوث والدراس���ات والترجمة وإصدار الكتب 
والدوريات والنش���رات املتعلقة مبهنة احملاسبة واملراجعة 

وما يتصل بها وإثراء الفكر احملاسبي.
7 � إصدار اإلرش���ادات والتعاميم اخلاصة بأعمال مراقبي 

احلسابات وأعمال الشركات.
- إدارة الهيئة

- مجلس األمناء
 يدير الهيئة مجلس أمناء مكون من:

1 � وكيل وزارة التجارة املساعد لشؤون الشركات.
2 � ممثل عن جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية.

3 � ممثل عن بنك الكويت املركزي.
4 � ممثل عن وزارة املالية � قطاع الشركات.

5 � ممثل لسوق الكويت لألوراق املالية
6 � أستاذ جامعي تخصص محاسبة يختاره وكيل وزارة 

التجارة املساعد.
7 � ثالث���ة من املختص���ني تنتخبهم جمعية احملاس���بني 
واملراجع���ني الكويتية من أعضائها على أن يكون من بينهم 

اثنان من مراقبي احلسابات املمارسني.
مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

اختصاصات مجلس األمناء:

1 � مراجعة واعتماد معايير احملاسبة وأي تعديالت على 
هذه املعايير.

2 � مراجعة واعتماد معايير املراجعة وأي تعديالت على 
هذه املعايير.

3 � اعتماد القواعد الالزمة الختبار شهادة الزمالة واعتماد 
منح تلك الشهادات.

4 � اعتماد برنامج املراقبة على األداء ملراقبي احلسابات.

5 � رسم السياس���ة العامة للهيئة ووضع اللوائح املالية 
واإلدارية واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.

6 � اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
7 � تعيني األمني العام للهيئة.

8 � اعتماد املوازنة السنوية للهيئة.
- قطاع الهيئة:

 تقس���م الهيئة إلى أربعة قطاع���ات يرأس كال منها نائب 
لالمني العام:

- قطاع املعايير:
أ � قسم معايير احملاسبة.

ب � قسم معايير املراجعة.
ج � التدقيق الداخلي.

- قطاع الرقابة على األداء:
أ � الرقابة على األداء املهني.

 ب � آداب وسلوك املهنة.
قطاع التطوير املهني: 

أ � التعليم املستمر.

ب � اختبار الزمالة.
ج � الدراسات والبحوث.

د � املجالت والنشرات.
- القطاع املالي واإلداري:

يتولى األمني العام العم���ل على إدارة الهيئة وميثلها في 
عالقاته���ا مع الغير وأمام القضاء وهو املس���ؤول عن تنفيذ 
أحكام النظام األساس���ي للهيئة وقرارات وسياسات مجلس 
األمناء وذلك في إطار املهام املوكلة إليه. وتتحدد هذه املهام 

على وجه اخلصوص فيما يلي:
1 � متابعة وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

2 � أمانة سر جلسات مجلس اإلدارة.
3 � إعداد مشاريع اللوائح املنظمة لعمل الهيئة.

4 � إعداد مشروع امليزانية.
5 � إعداد سجل مراقبي احلسابات وعناوينهم.

6 � اإلش���راف على إصدارات الهيئ���ة من أبحاث ومجالت 
ونشرات ومتابعة إعدادها وطباعتها وتوزيعها.

7 � االتصال بجميع اجلهات املعنية بتطوير مهنة احملاسبة 
واملراجعة.

موارد الهيئة:

� املخصصات التي ترصد لها في املوازنة العامة.
� املساعدات والهبات واملنح التي ترد إليها بشرط موافقة 

مجلس األمناء.
� إيرادات الدورات التدريبية واالختبارات واألنشطة املختلفة 

التي تقيمها الهيئة.

رئيس جمعية 
المحاسبين 
والمراجعين الكويتية 
يرد في حوار خاص على 
االتهامات التي وجهت 
إلى مراقبي الحسابات 
خالل 2009
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