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ن�ساأت كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية لتحقق حلم �سمو �أمري �لبالد �ملفدى، يف �أن حتت�سن دولة قطر كلية ع�سكرية على �أعلى �مل�ستويات، تكون ر�فدً� �أ�سا�سيًا 
ل�سباط كافة �الأجهزة �لع�سكرية و�الأمنية يف �لدولة، وتتعدى ذلك لرتفد �لدول �خلليجية و�لعربية ب�سباط على قدر عال من �ملهنية و�الحرت�ف، �سو�ء من �لناحية 
�لع�سكرية �أو �الأكادميية. ولذلك فاإن م�سوؤولية كبرية تقع على �جلميع يف �لكلية لنكون على قدر �لثقة وعلى قدر �لتحدي، ولكي نكون قادرين على �أن ن�ساير �لتطور 

�لهائل �لذي ت�سهده �لبالد، و�لذي جعل قطر معلمًا مركزيًا على خريطة �لعامل، �سو�ء من �لناحية �ل�سيا�سية �أو �القت�سادية. 
وقد جاءت فكرة هذ� �لكتاب لنوثق �أعمااًل �جتهدنا بها خالل �لعام �ملا�سي، ولنجدها فر�سة لرن�جع �لنف�س ونقف على مدى �الإجناز�ت �لتي حتققت، �سعيًا 
�إىل �الرتقاء يف �لعمل و�لتطور يف �الأد�ء و�لتقدم �مل�ستمر، وكل ذلك بهدف حتقيق �لغاية �الأ�سمى �لتي ت�سعى �إليها �لكلية، وهي تخريج �سباط متميزين قادرين 

على حتمل �مل�سوؤولية، ومت�سلحني بكافة �لعلوم �لتي توؤهلهم لذلك.
وقد �سهد عام 2009/2008 عماًل دوؤوبًا ون�ساطًا م�ستمرً�: فمن �لناحية �لع�سكرية مت مر�جعة �ملناهج و�ملقرر�ت و�خلطط �لع�سكرية ب�سكل كامل، ومت �ختيار 
كلية ع�سكرية عاملية لال�ستفادة من جتربتها، ونقل خرب�تها، وهي كلية �ساند هر�ست �لربيطانية، فقد �أجرت �لكلية تو�أمة معها و��ستقدمت خرب�ء متخ�س�سني 
منها لي�سعو� �لرب�مج �لع�سكرية �حلديثة �ملتبعة لديهم، ومبا يتو�فق مع ما يت�سف به جمتمعنا من خ�سو�سية، هذ� باالإ�سافة �إىل �إجر�ء مترين ع�سكري باالتفاق 
مع �لقو�ت �مل�سلحة يف منغوليا وقد حقق هذ� �لتمرين �أهد�فه �ملرجوة كاملة ومبا مت �لتخطيط له، عالوة على �لعديد من �الأن�سطة �لع�سكرية �الأخرى �لتي قد ال 

يت�سع �ملجال للتطرق لها جميعًا.
�أن تكون �لبد�ية قوية، ويف و�سع �الأ�س�س �لالزمة لذلك؛  �ألقى علينا عبئًا كبريً� يف  �أما من �لناحية �الأكادميية فاإن قر�ر ��ستقالل �لكلية عن جامعة قطر 
�سو�ء من ناحية �لقوى �لب�سرية �لالزمة �أو من ناحية �لبنية �لقانونية و�للو�ئح �لالزمة ل�سري �لعمل، ولذلك قامت �لكلية بالتعاقد مع �أ�ساتذة على درجة عالية 
من �ل�سوية �الأكادميية، كما مت و�سع �للو�ئح �الأكادميية �لالزمة ل�سري �لعمل، وكذلك �خلطط �لدر��سية �ملنهجية �ملتكاملة �لتي ت�سمن ح�سول �لطالب على درجة 
�لبكالوريو�س ب�سكل يجعل �لكلية تفتخر بهذه �لدرجة �لتي متنحها، وب�سكل ميكن �لطالب من �إمتام در��سته �لعليا يف �أي جامعة عربية �أو �أجنبية يف �مل�ستقبل ومت 

مر�جعة هذه �خلطط من قبل خرب�ء وحمكمني، �سو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها.
و�سعيًا �إىل قيام �لكلية بو�جبها نحو طالبها من ناحية ونحو �ملجتمع من ناحية �أخرى، فقد كانت �سباقة يف تنظيم �لعديد من �لندو�ت، مثل �لندوة �لتي 
خ�س�ست للحديث عن موؤ�س�س �لدولة �ل�سيخ جا�سم بن حممد �آل ثاين )رحمة �هلل عليه( و�لندوة �لتي خ�س�ست للحديث عن �الأزمة �ملالية �لعاملية، وغريها من 
�لندو�ت �لتي ��ست�سافت فيها �لكلية �أ�ساتذة متخ�س�سني من د�خل وخارج �لدولة، هذ� باالإ�سافة �إىل قيام �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية بو�جبهم نحو �ملجتمع من 

خالل �مل�ساركة بالعديد من �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت و�لدور�ت مع موؤ�س�سات خمتلفة يف �لدولة.
وكل ذلك ال ينف�سل عن �لتطور�ت �لعمر�نية �ملختلفة �لتي تقوم �لكلية باإعد�دها، �سو�ء من حيث �ملباين �الأكادميية �لتي �ستكون مزودة باأحدث �الأجهزة 
و�ملعد�ت، �أو من حيث �ملباين �الإد�رية �الأخرى مثل قيادة �لكلية و�لكتيبة وجناح �لتدريب و�لنو�دي و�ملركز �ل�سحي �ملتكامل، و�ل�سالة �لريا�سية �لتي ت�ستمل على 

كافة �الأجهزة و�ملر�فق �لريا�سية �لالزمة الإعد�د �لطالب �الإعد�د �لالزم.
ولن ن�ستطيع يف هذه �الفتتاحية �أن نعدد كل ما قامت به �لكلية يف �لعام �ملا�سي، ولكن هذ� �لكتاب �سيلقي �ل�سوء على �أهم �الإجناز�ت �لتي حتققت يف عملنا، 
د�عني �هلل –عز وجل- �أن يكلل باخلري و�لربكة م�سعانا، و�عدين قيادتنا �لر�سيدة �أن نكون عند ح�سن ظنها بنا د�ئمًا، ع�سى �هلل �أن يبقى بلدنا مفعمًا باخلري 

و�لربكة حتت ر�ية �سمو �أمري �لبالد �ملفدى �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين وويل عهده �الأمني �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين –حفظهما �هلل ورعاهما-.
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

العميد الركن
حمد بن اأحمد النعيمي

االفتتاحية



لمحة تاريخية

وتطورها،  �لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد  كلية  وجود  • يعترب 
 ، �ملجيد  وما�سيها  �مل�سلحة  قو�تنا  لرت�ث  حفظ  هو 
للم�سئولية  وهوحتُمل  و�الأجد�د،  �الآباء  لرت�ث  و�سون 

وقيادة ركب �لتطور �لعلمي و�ملهني .
�لع�سكرية يف عام 1996،  �أحمد بن حممد  كلية  • �أن�سئت 
باإن�ساء كلية ع�سكرية تكون  بناًء على توجيهات كرمية 
مهمتها �إعد�د مر�سحي �ل�سباط من �جلي�س و�ل�سرطة 
لروؤية  ترجمة  ذلك  وكان   . وعمليا  علميا   وتاأهيلهم 
�آل ثاين  ح�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن خليفة 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �ملفدى  �لبالد  �أمري 
للخليج  كربى  ع�سكرية  كلية  �إن�ساء   « يف   �لقطرية 

�لعربي«.  
�جلانب  ببناء  قطر  جامعة  قامت  ذلك،  على  بناًء    •
�إن�ساء �لكلية عام 1996 وملدة  �الأكادميي وتنفيذه مند 
و�لتدريب  �لتعليم  مع  بالتو�زي  وذلك  �سنو�ت  ع�سر 
م�ستوى  له  ي�سهد  �لذي  �مل�ستوى،  �لعايل  �لع�سكري 
�لع�سكرية  �لدولة  �لكلية �ملوجودين بقطاعات  خريجي 

و�الأمنية.
�لتخ�س�س  مبد�أ  على  وتاأ�سي�سا   2006 عام  يف    •
و�ال�ستقاللية، �سدر �لتوجيه �ل�سامي با�ستقالل �لكلية 
�لعلوم  يف  �لبكالوريو�س  درجة  متنح  و�أن  �أكادمييا  
�الأكادميية  �لتخ�س�سات  باأحد  مقرتنا  �لع�سكرية 
�لو�ردة يف هذ� �لتوجيه. وبذلك �أ�سبحت �لكلية موؤ�س�سة 
ع�سكري  تعليم  تقدمي  �إىل  ت�سعى  تعليمية  ع�سكرية 

و�أكادميي ذي جودة، وملتزم باملعايري �ملعتمدة .
�لع�سر  �ل�سنو�ت  �أمتت  �لكلية قد  كانت  ذ�ته  �لعام  يف    •
 ، و�قتد�ر  وحرفية  جد�رة  بكل  ما�سيًةً  عمرها،  من 
مثبتًةً �أنها عند ح�سن ظن �سمو �أمري �لبالد و�أنها على 
توجيهاته �سائرة وبدعمه وم�ساندته م�ستمرة يف تخريج 
�أجيال على درجة عالية من �القتد�ر حاملة �ل�سيف بيد 

و�لقلم باليد �الأخرى .



 السيــف والقلـــم 
الرؤيـة

�أن ت�سبح كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية من بني �أف�سل �لكليات �لع�سكرية 
توؤدي  �أن  و  �لدويل،  و  �الإقليمي  �مل�ستويني  على  �الأكادميي  �لتخ�س�س  ذ�ت 

�لدور �لوطني �ملنوط بها وفقا للروؤية �ل�سامية يف �إن�سائها وتطويرها.

الرسالـة
تعمل كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية كموؤ�س�سة تعليمية ع�سكرية و�أكادميية 
على �إعد�د �سباط يف خمتلف �لعلوم �لع�سكرية و�الأمنية،  م�سلحني بالعلوم 
�الأكادميية ذ�ت �جلودة، وعلى درجة عالية من �الحرت�فية و �لكفاءة �ملهنية، 
و �مل�ساهمة بفعالية يف دعم �لوحد�ت �لع�سكرية و�الأمنية بالكو�در �لب�سرية 

�لوطنية �ملوؤهلة ع�سكريا و �أكادمييا. 

المهمـة
�ملر�سحني  وتاأهيل  باإعد�د  �لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد  كلية  مهمة  تتلخ�س 
الكت�ساب وتنمية �ل�سلوك و�ل�سفات �لع�سكرية �ل�سرورية �لتي توؤهلهم للعمل 
�الأخرى  �الأمنية  و�الأجهزة  �لد�خلية  ووز�رة  �مل�سلحة  �لقو�ت  يف  ك�سباط 

بكفاءة وفعالية.
ويف �إطار �ملهمة �الأ�سا�سية للكلية، �أ�سندت �إليها مهمة ثانوية تتمثل يف تدريب 
دور�ت �ل�سباط �جلامعيني و�ملر�سحني و�لفنيني �لع�سكريني وذلك بالتن�سيق 

مع مديرية معاهد �لتدريب و�لدور�ت.
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الكلية تحتفل
 بتخريج الدفعة الرابعة

حممد  بن  �أحمد  كلية  �حتفلت   2001/1/24 يوم  �سبيحة  فى 
�سرفه �ساحب  و�لذى  �أول دفعة من طالبها  بتخريج  �لع�سكرية 
�ل�سمو �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثانى �أمري �لبالد �ملفدى و�لقائد 
�لعام )حفظه �هلل تعاىل( وتو�لت �لدفع تلو �الخرى تتخرج من 
هذه �لكلية �لعريقة كل دفعة تن�سم �ىل �سابقتها فى �ملوؤ�س�سات 
�لع�سكرية �ملختلفة بالدولة لتحافظ على �أمن �لوطن و��ستقر�ره 
ولتكون دليال و��سحا وبرهانا �ساطعا على عظمة �ملن�ساأة وكفاءة 
�الإعد�د و�سو�ب فكرة �لقائد �لعام باإن�ساء كلية ع�سكرية تتوىل 

�لدفاع عن �أر�س �لوطن وت�سون منجز�ته.
نائب  وت�سريف  برعاية  �لكلية  �سهدت   2008/1/31 يوم  ويف 
ثانى  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�سيخ  �لعهد  وىل  �سمو  �لعام  �لقائد 
وبح�سور �سعادة �للو�ء �لركن حمد بن على �لعطية رئي�س �أركان 
�لقو�ت �مل�سلحة وبح�سور كبار قياد�ت �لقو�ت �مل�سلحة �لقطرية 
وكبار رجال �لدولة و�أولياء �الأمور و�ل�سيوف حفل تخريج �لدفعة 
�الكادميى  �ال�ستقالل  ميالد  �سهدت  �لتي  �لدفعة  وهى  �لر�بعة 
عن جامعة قطر وهو ما يجعل منها �إ�سافة جديدة �إىل �لكليات 
و�ملعاهد �الأخرى �ملوجودة بالدولة وتعد �لدفعة �لر�بعة تتويجا 
مل�سرية �لكلية �لتي �أن�سئت يف 1996 تنفيذ� للتوجيهات �ل�سامية 

للقيادة �لر�سيدة بتعزيز بناء �الإن�سان �لقطري. 
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�سيف ال�سرف وو�سام التفوق ...
وو�سام   ، و�أكادميًيا   ، ع�سكرًيا  �الأول  للطالب  �لكلية  متنحه  �ل�سرف  �سيف 
�لطالب عبد �هلل  ولقد جمع   . للمتفوقني  و�سام متنحه جامعة قطر  �لتفوق 
حمد حممد علي �لعذبي �لو�سامني مًعا فكرمه �سمو ويل �لعهد يف يوم �لتميز 

�لعلمي وكرمته جامعة قطر وهو �الآن يكرم يف كليته .
و�ساألناه : كيف حققت هذ� �لتفوق ؟ 

فاأجـاب : بتوفيق �هلل عز وجل ، ور�سا �لو�لدين ؛ فهو �أكرب دعم يل ولقد كان 
هديف �لو�سول �إىل هذه �ملكانة ف�سحيت باأكرث من �أجل حتقيق هذ� �حللم . 

وكانت رغبتي �أن �أخدم وطني و�أ�سارك يف �لدفاع عنه و�سون منجز�ته .

سيف الشرف
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األوائل المتفوقون في النتيجة المشتركة

�أول �لدفعـــة 
مر�ســـح �سابــــــط

عبد اهلل حمد حممد علي العذبي
القوات امل�سلحة

ثالث �لدفعـــة 
مر�ســـح �سابــــــط

علي عبد اهلل علي حمد اآل فهيدة
القوات امل�سلحة

ثاين �لدفعـــة 
مر�ســـح �سابــــــط

حمد حممد حمد ع�ستل احلبابي
القوات امل�سلحة

األوائل المتفوقون في التخصصات المختلفة

�الأول يف �لعلوم �ل�سرطية
مر�سح �سابط

جار اهلل علي عبد اهلل القحطاين
وزارة الداخلية

�الأول يف �لعلوم �لع�سكرية
و�الأول يف تخ�س�س �الإد�رة �لعامة 

مر�سح �سابط
عبد اهلل حمد حممد علي العذبي

القوات امل�سلحة

�الأول يف �للياقة �لبدنية
مر�سح �سابط

علي عمري ح�سني عمري القحطاين
القوات امل�سلحة

�الأول يف �للياقة �لبدنية مكرر
مر�سح �سابط

حممد علي حممد الربيعة الكواري
القوات امل�سلحة

�الأول يف تخ�س�س �لقانون
مر�سح �سابط

حممد مبارك �سعد اأحمد ال�سليطي
القوات امل�سلحة

�الأول يف �ل�سلوك و�ملو�ظبة
مر�سح �سابط

علي هادي حممد اآل حباب الهاجري
القوات امل�سلحة

قائد �ملر��سم
مر�سح �سابط

حممد اأحمد �سهيل �سعيد جعبوب
القوات امل�سلحة

�الأول يف �لرماية
مر�سح �سابط

حمد حممد حمد ع�ستل احلبابي
القوات امل�سلحة
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  تكريم سمو ولى العهد للمتميزين فى يوم التميز 

لقاء مع الطالب 
حمد محمد حمد عشتل الحبابى- أحد الطلبة المتفوقين

ما تخ�س�سك ؟ تخ�س�سي �إد�رة �أعمال 
مااأ�سباب التحاقك بالكلية الع�سكرية ؟

�أوال قبل �أن �أجيب على هذ� �لت�ساوؤل �أربد �أن �أقول لقد در�ست باجلامعة ملدة �سنتني وكنت من 
�ملتفوقني وتركت �جلامعة الأ�سبع رغبتي الننى كنت �رغب بااللتحاق بالكلية �لع�سكرية و�أحقق 
رغبة و�لدي �لذي يعمل عقيد� بالقو�ت �مل�سلحة و�لذي ر�أيت فيه �الن�سباط و�اللتز�م و�لهيبة 

كرجل ع�سكري. 
هل و�سعت يف اعتبارك منذ التحاقك بالكلية اأن تكون متفوقا ؟

ب�سر�حة كان عندي هذ� �لطموح من �أول يوم �لتحقت فيه بالكلية الأنه يوم الين�سى و�لتفوق 
حلمي  وكان  �إليه  ماي�سبو  �الإن�سان  يحقق  و�الإ�سر�ر  �ل�سرب  من  بقليل  الأنه  م�ستحيال  لي�س 

و�أملى �أن �أكرم يف يوم �لتميز من �سمو وىل �لعهد وحقق �هلل يل ما�أريده
كيف حققت هذا احللم ؟

بتوفيق من �هلل �أوال و�لعزمية على �لتفوق حيث كنت �أذ�كر يف �أوقات �لفر�غ بالكلية وخارج 
�لكلية. 

ماذا اأ�سافت لك الكلية الع�سكرية؟
فيها  فتعلمت  �لكثري  ىل  �أ�سافت 
�لوقت  على  و�ملحافظة  �لنظام 

و�لثقة بالنف�س.
الأكادميية  الدرا�سة  عن  وماذا 

وماذا اأ�سافت لك اأي�سا ؟
بالن�سبة  مهمة  �الأكادميية  �لدر��سة 
الأنها  �لع�سكرية  �لكلية  لطالب 

متنحنا �ملعرفة و�لعلم و�لثقافة وتو�سع من مد�ركنا وت�سيف �إلينا �لكثري و�لكثري الن �لكلية 
حتتوى على تخ�س�سات خمتلفة تلبى �حتياجات �ملجتمع .  

ماذا ميثل يوم التخرج بالن�سبة لك؟
يوم الين�سى وال يو�سف الأنه ثمرة جهد طويل و�لكل ينتظره �الآباء و�الأمهات و�ملجتمع فهو يوم 

�حل�ساد. 
ما ن�سيحتك لزمالئك ؟

�الجتهاد و�ملذ�كرة وبذل �أكرب جهد ممكن الن مام�سى من �لوقت لن يعود.

اآل ثاين  ال�سيخ متيم بن حمد بن خليفة  الكرمية ل�سمو  الرعاية  حتت 
كرم  ,حيث  العلمي  التميز  بيوم  دولة قطر  احتفلت  الأمني   العهد  وىل 
نحو 140 طالبا وطالبة من اأبناء قطر املتميزين علميا ,كما كرم خالل 
تفوقا  اأثبتوا  ممن  علمي  وبحث  ومدر�ستان  املعلمات  من  اثنتان  احلفل 
علميا وا�سحا وياأتي يوم التميز العلمي جت�سيدا للتزام القيادة ال�سيا�سية 
التميز,  قيمة  واإعالء  املتميزين  وتكرمي  والتعليم  العلم  جتاه  الر�سيدة 
العهد,  وىل  ب�سمو  اللقاء  �سرف  املتميزين  الكلية  طالب  لبع�ض  وكان 
العذبى,   حممد  حمد  عبداهلل  هم   التميز,والطالب  يوم  يف  وتكرميهم 
وعلى عبداهلل على اآل فهيدة,  عبداهلل �سعيد عبداهلل املن�سوري, وحمد 

حممد ع�ستل احلبابى  , وحمد على حمد الهاجري.
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دورة تدريبية مشتركة بين مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية
والقوات المنغولية )تمرين القرار الحاسم(

�مل�سلحة  �لقو�ت  مع  م�سرتكة  تدريبية  متارين  باإجر�ء   2008/8 �سهر  يف  �لكلية  قامت 
�لبالد  �أمري  �ل�سمو  �ساحب  ح�سرة  يوليها  �لتي  �لرعاية  �إطار  يف  وذلك  منغوليا  بجمهورية 
�ملفدي وويل عهد �الأمني لقو�تنا �مل�سلحة ومن �الهتمام و�ملتابعة من �سعادة �للو�ء �لركن حمد 
بن علي �لعطية رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�سلحة �لقطرية. وقد �سارك يف هذه �لتمارين مر�سحو 
�لقو�ت �مل�سلحة من �لدفعة �خلام�سة باالإ�سافة لعدد من �ل�سباط �ملعلمني و�ملدربني �سباط 
�سف و�لكادر �الد�ري �لذي تويل �لنو�حي �الد�رية و�للوجي�ستية وذلك بتنفيذ برنامج تدريبي 
مت وفق �خلطط �ملر�سومة ملنهج �لتعبئة وقد �سكلت هذه �لفرتة �لتدريبية قاعدة منا�سبة ليبنى 
عليها �لتدريب �لنهائي للتعبئة ملر�سحي �لدفعة �خلام�سة للكلية. وقد روعي يف �لربنامج �ملتدرج 

�ملنطقي و�لو�قعية حتي ياأتي �لتطبيق يف منغوليا مبزيد من �التقان و�جلودة يف �لتدريب. 
وقد �سهد �سعادة �للو�ء �لركن حمد بن علي �لعطية رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�سلحة �لقطرية 

�لتمرين �خلتامي �مل�سرتك ملر�سحي �لكلية خالل زيارته للعا�سمة �أوالن باتور حيث �لتقي كبار 
�مل�سوؤولني بالدولة. كما ت�سمن �حلفل �لذي ح�سره رئي�س �الأركان مع م�سوؤولني من جمهورية 
منغوليا �إيل جانب �سباط من �لقو�ت �مل�سلحة �لقطرية ��ستعر��سات ع�سكرية متنوعة كانت 
ختاما للتمرين �لتعبوي �مليد�ين �مل�سرتك �لقر�ر �حلا�سم �لذي قام به مر�سحو �سباط كلية 
�أحمد بن حممد مع �سباط من �لقو�ت �مل�سلحة �ملنغولية حيث ��ستخدمت فيها �لذخرية �حلية. 
و�سمل �لتمرين فقر�ت ع�سكرية متنوعة نالت �إعجاب �حل�سور �لذين �أثنو� علي من�سوبي كلية 
�أحمد بن حممد �لع�سكرية و�لفعالية �لكبرية �لتي متتعو� بها وكانت ختامًا للدورة �لتدريبية 

�لتي خ�سعو� لها باإ�سر�ف مدربني حمرتفني.
بكل  ناجحا  كان  �لتمرين  �أن  �لكلية  قائد  �لنعيمي  �أحمد  حمد  �لركن  �لعميد  ��سار  وقد 
�ملقايي�س وجميع �الهد�ف �لتي خطط لتحقيقها من خالل مترين �لقر�ر �حلا�سم حتققت، 
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كافة  �لقطرية  للقوة  قدمت  �ملنغولية  �لقو�ت  �ن  �يل  م�سري� 
وتوجه  �ال�ستفادة.  من  ممكن  قدر  �كرب  ل�سمان  �لت�سهيالت 
�لركن  �للو�ء  ل�سعادة  بال�سكر  �سحفية  ت�سريحات  يف  �لنعيمي 
حمد بن علي �لعطية رئي�س �ركان �لقو�ت �مل�سلحة علي �هتمامه 
و�حلفل  �لتمرين  من  �لنهائية  للمرحلة  وح�سوره  ومتابعته 
�خلتامي للتمرين و�سكر جميع �ل�سباط و�ملدربني و�ملر�سحني من 
�لدفعة �خلام�سة علي �لروح �لعالية �لتي متتعو� بها و�الن�سباط 
جميع  �سكر  كما  �لتمرين  طو�ل  بهما  حتلو�  �للذين  و�حلما�س 
بن  �حمد  لكلية  �مل�ستمرة  مل�ساندتهم  �مل�سلحة  �لقو�ت  وحد�ت 
مر�سحي  جميع  �ن  و�و�سح  �لتمرين.  هذ�  يف  �لع�سكرية  حممد 
�ساركو�  �لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد  كلية  من  �خلام�سة  �لدفعة 
يف مترين �لقر�ر �حلا�سم ملدة خم�سة ع�سر يوما، الفتا �إىل �نه 
�لتكتيكية �سمن  �ال�سا�سية و�جلو�نب  �ملهار�ت  �لرتكيز علي  مت 
جناح  �ن  �لنعيمي  و�أكد  �خلام�سة.  للدفعة  �لتدريبي  �لربنامج 
�لتمرين ي�سجع علي �ال�ستمر�ر يف مثل هذه �لتجارب مع �لقو�ت 
ومهمة  كثرية  كانت  �مل�ستفادة  �لدرو�س  �ن  �ل�سديقة خ�سو�سا 
بحكم  منغوليا  �ختيار  مت  �أنه  �إىل  و�أ�سار  عال.  م�ستوي  وعلي 
�ملمتازة  �الر�س  وطبيعة  �لبلدين  قو�ت  بني  �مل�سرتكة  �لعالقات 
�لتي تعطيك عدة خيار�ت باال�سافة �يل �جلو �ملنا�سب الإجر�ء 
مثل هذه �لتمارين. و�أكد �أن ح�سور رئي�س �الركان �أعطى دفعة 
��ست�سافة  �سبتمرب  بد�ية  يف  هناك  و�ستكون  للم�ساركني  قوية 
يف  لي�ساركو�  �ملنغويل  �جلي�س  من  �سباط  ع�سرة  من  ملجموعة 
دورة تعليم �للغة �لعربية الول مرة يف دولة قطر يف معهد تدريب 
�لقو�ت �مل�سلحة يف مدر�سة �للغات. ومن جانبه �كد �لعقيد �لركن 
عبد�هلل �لكعبي مدير �لتمرين �ن �مل�ساركة مع �لقو�ت �ملنغولية 
�لع�سكرية  حممد  بن  �حمد  كلية  ملر�سحي  كبرية  فائدة  حققت 
من كافة �لنو�حي م�سيد� بالتز�م �مل�ساركني يف �لتمرين. وقال: 
�حلمد هلل �تيحت لنا �لفر�سة للم�ساركة مع �جليو�س �ل�سديقة 
�لدفعة  ملر�سحي  �و  ك�سباط  لنا  �خلرب�ت  من  �ملزيد  الكت�ساب 

�خلام�سة من كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية.
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الروابط  العايل و ورغبة يف توثيق  التعليم  العلمي بني اجلامعات وموؤ�س�سات  التعاون  باأهمية  اإمياناً 
وتعميق الأوا�سر الثقافية مبا يخدم الأهداف امل�سرتكة , فقد مت التفاق بني جامعة قطر وكلية اأحمد 

بن حممد الع�سكرية , على التايل :

مادة )1(
انتداب اأع�ساء هيئة التدري�ض

يحر�س �لطرفان على �إتاحة �لفر�سة لتبادل �خلرب�ت وتبادل �نتد�ب �أع�ساء هيئة �لتدري�س وفقًا لل�سو�بط �ملعمول 
لدىل �لطرفني .

مادة )2(
تبادل الطــــالب

�ملقرر�ت  بع�س  در��سة  �أو  �جلامعية  بحوثهم  الإجر�ء  �لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد  كلية  لطالب  �لفر�سة  �إتاحة 
�ملطروحة يف جامعة قطر ، طبقًا للقاعد �ملنظمة لذلك و�ملعمول بها لدى جامعة قطر .

مادة )3(
البحــوث املـ�سـرتكة

يتفق عليه  تهم �جلانبني وفق ما  �مل�سرتكة يف جمالت  �لعلمية  �لبحوث  �إجر�ء  �لطرفان يف  تعاون  وت�سجيع  دعم 
�لقائمون على �لبحث �لعلمي ، و�لعمل على توثيق �ل�سالت بني �لباحثني وفرق �لبحث لدى �لطرفني .

مادة )4(
تبادل املواد التعليمية

�ملر�جع  و��ستخد�م  �لدر��سية  للمقرر�ت  �لعلمية  و�ملو�د  �لدر��سية  و�لكتب  �لعلمية  �ملطبوعات  �لطرفان  يتبادل 
و�ملجالت �لعلمية وقو�عد �لبيانات .

مذكرة تفاهم التفاق تعاون بين جامعة قطر وكلية أحمد بن محمد العسكرية
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مادة )5(
تبادل املعلومــــــات

يتبادل �لطرفان �ملعلومات ودعو�ت �مل�ساركة يف �لرب�مج �لبحثية وبر�مج �لبحوث و�ملوؤمتر�ت �لتي 
ينظمها كل طرف ، وت�سجيع �لطرفان على عقد ندو�ت علمية م�سرتكة حول �ملو�سوعات �لتي تهم 

�لطرفني .

مادة )6(
اإجناز م�سروعات وبرامج م�سرتكة

 . �لبحثية   . �لدر��سية  �لرب�مج  بتنفيذ  �لطرفان  يقوم  �لتعاون  وتعزيز  �ل�سالت  دعم  �إطار  يف 
�لتدريبية ... �لخ ، �لتي يتفق عليها وفق �الأنظمة و�لقو�عد �ملتبعة لدى كٍل منهما . وقبل �ل�سروع يف 
�إن�ساء بر�مٍج م�سرتكة بني �لطرفني ، يتوجب بحث �لتفا�سيل و�ل�سو�بط �ملالية و�الإتفاق عليها وفقًا 

لل�سيا�سات و �الإجر�ء�ت �ملنظمة لذلك بجامعة قطر .

مادة )7(
فرتة �سـريان التفاقية

مدة هذه �الإتفافية ثالث �سنو�ت قابلة للتجديد باإتفاق �لطرفني ، ويجوز تعديلها باإتفاق �لطرفني 
كتابة ، كما يجوز الأحد �لطرفني �إيقاف �لتعامل بها ب�سرط �إعالم �لطرف �لثاين كتابة قبل �ستة 

�أ�سهر من نهاية مدة هذه �الإتفاقية .

مادة )8(

يجب �أال تتعار�س بنود هذ� �التفاق مع �لنظم و�للو�ئح �ملعمول بها لدى �لطرفني .

مادة )9(

فيما يتعلق باالإطار �لعام لهـذ� �التفاق ، فان جامعة قطر وكلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية �ستعمالن 
على و�سع برنامج زمني لتنفيذ كل �لبنود �لو�ردة فيه .

              عن جامعة قطر               عن كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية
�أ . د     �ســيخة بنت عبد�هلل �مل�سند                  �لعميد �لركن/ حمد �أحمد علي �لنعيمي
          رئيــ�س جامعــة قطـــر               قائد كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية

2009/3/9 م   
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نـدوة عـن الشيـخ جاسـم بن محمـد آل ثاني 

حتـت رعاية �سعادة �للو�ء �لركن: حمد بن علي �لعطية، رئي�س �أركان �لقو�ت 
�مل�سلحة �لقطرية، �أقامت كلية �أحمد بن حممد  �لع�سكرية ندوة عن �ل�سيخ جا�سم بن 
حممد بن ثاين، موؤ�س�س دولة قطر، حيث ��ست�سافت �لكلية جمموعة من �الأ�ساتذة 
 �ملتخ�س�سني، يف جمال �لتاريخ، و�لرت�ث، بهدف �إثر�ء �لقاعدة �ملعرفية لدي طالبها.

�سحفي  ت�سريح  يف  �لعطية  علي  بن  حمد  �لركن  �للو�ء  �سعادة  وقال 
�حتفاالت  مع  لتز�منها  نتيجة  خا�سة  �أهمية  تكت�سب  �لندوة  �إن 
حممد  بن  جا�سم  �ل�سيخ  �لدولة  موؤ�س�س  ذكرى  مبنا�سبة   �لدولة 
جا�سم  �ل�سيخ  �لدولة  موؤ�س�س  به  قام  �لذي  �لدور  �إبر�ز  �إىل  �لندوة  وتهدف 
وال  بها،  قام  �لتي  و�ملجهود�ت  �لدور  �إبر�ز  �إىل  دوما  ن�سعى  ونحن  حممد  بن 
�لدولة. هذه  ملوؤ�س�س  �جلميل  لرد  جزء  �سوى  و�الحتفاالت  �لندوة  تلك   تعترب 

ن�ساأت  قطر  دولة  �إن  �لعطية  �للو�ء  �أكد  للع�سكريني  �لندوة  �أهمية  وحول 
قطر  دولة  لو�سع  �لكثري  عاين  و�لذي  وموؤ�س�سها  �سعبها،  وكفاح  بجهود 
�لدولية. مكانتها  وتر�سيخ  �الأوىل،  لبناتها  وو�سع  �ل�سحيح،  م�سارها   يف 

وحتدث �لدكتور عبد�لقادر �لقحطاين عن ن�ساأة و�سخ�سية �ل�سيخ جا�سم بن حممد 
و�سيا�سته �لد�خلية وعالقته مع بريطانيا، و�لدولة �لعثمانية، كما ��ستعر�س ملحات 
من جو�نب حياته، و�هم �التفاقات �لتي عقدها مع بريطانيا، و�لدولة �لعثمانية، يف 
�سبيل وحدة �لبالد وم�سرية كفاحه من �جل �حلفاظ على �لتما�سك �الجتماعي للبالد 
 باالإ�سافة �إىل دوره يف تعزيز �القت�ساد �لوطني ،وبث مبادئ �لوطنية بني �لقبائل �آنذ�ك. 
حممد  بن  جا�سم  �ل�سيخ  حكمة  �إيل  حديثه  يف  �لقحطاين  و�أ�سار 
�سر�عات  �لعربي  �خلليج  منطقة  فيه  تعي�س  كانت  وقت  يف  �ل�سيا�سية 
حكمته  على  موؤكد�  متباينة  م�سالح  ذ�ت  متعددة  �أطر�ف  بني  عنيفة 
و�ل�سر�عات. �لنز�عات  عن  بعيد�  �الأمان  بر  �إىل  قطر  �أو�سلت   �لتي 

وقام �لدكتور �إبر�هيم �سهد�د �أ�ستاذ �لتاريخ بجامعة قطر، ب�سرد الأهم جو�نب حياة 
�ل�سيخ جا�سم بن حممد �آل ثاين، وبد�أ �لدكتور �إبر�هيم كالمه بتو�سيح الأهم �ل�سمات 

�ل�سخ�سية  و�ل�سفات 
�آل  حممد  بن  جا�سم  لل�سيخ 
على  �نعك�ست  و�لتي  ثاين، 
و�سريته  �ل�سيا�سية  حياته 
قوله  م�سيفًا  حياته،  طو�ل 
�ملكونات  �أن  �سك  وال   :
جا�سم  لل�سيخ  �ل�سخ�سية 
�ثر  لها  كان  حممد  بن 
�أهد�فه  حتقيق  يف  كبري 
كان  فقد   ، �لوطنية  وغاياته 
وعمل  �ل�سا�سة  كبار  من 
قطر  كحاكم  لو�لده  نائبًا  

�ك�سبه  مما  حممد  �ل�سيخ 
وحنكة  وحكمة  عقل  من  �هلل  �آتاه  ما  وبف�سل  كبرية.  �سيا�سية  ودر�ية  خربة 
�لقطرية  �لقبائل  يوحد  �أن  حممد  بن  جا�سم  �ل�سيخ  ��ستطاع   ، �سيا�سة  وح�سن 
عمل  ون�سط   ، �لبالد  �أعمال  تو�سعت  عهده  ويف  �ستاتها،  ويجمع  لو�ئه،  حتت 
 ، وتوزيعها  �لب�سائع  لت�سدير  جتاري  بحري  ميناء  لها  و�سار   ، فيها  �لغو�س 
�لعمر�ن. فيها  وتو�سع   ، �لبالد  و�ت�سعت  �الأعمال،  وتعددت   ، �ل�سكان   فكرث 
�لثقافة يف حما�سرة حتت عنو�ن  �د�ر�ة  �لنعيمي من  �ل�ساعر حمد حم�سن  وقال 
�ل�سيخ جا�سم بن حممد �ل�ساعر و�الإن�سان �إن �ل�سعر كان يعد و�سيلة �الإعالم �ملوؤثرة 
م�ستعر�سا  �لوقت  ذلك  يف  �لتاريخ  لتوثيق  �أد�ة  �نه  كما  �لعربي  �خلليج  �أبناء  بني 
�لوطنية. �ل�سبغة  عليها  �سيطر  و�لتي  حممد  بن  جا�سم  �ل�سيخ  �أعمال   الأهم 

 18 بتاريخ  حدد  و�لذي  �لوطني  باليوم  قطر  �حتفاالت  مع  �لندوة  هذه  وتتز�من 
حممد  بن  جا�سم   / �ل�سيخ  فيه  توىل  �لذي  �لتاريخ  وهو   ، عام  كل  من  دي�سمرب 
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التضخم وآثاره على اإلقتصاد القطري

كلنا معنيون بالت�سخم ، وكلنا نت�ساأل عن طبيعته؟ �أهو هبوط يف 
�أم  �إد�رة �لرثوة؟  �أم هو نتيجة �سوء  �لعملة �ل�سر�ئية ؟وملا ذ� ؟  قيمة 
نتيجة �لتبذير �لر�أ�سمايل؟ �أم هو نتيجة لتو�سع �مل�سروعات �ل�سناعية 
�أو �لتجارية ؟ وما عالقة �لت�سخم بالتنمية ؟ �أ�سئلة كثرية د�رت حولها 

ندوة بعنو�ن �لت�سخم و�آثاره على �القت�ساد �لقطري. 

و�أع�ساء هيئة   و�ل�سباط   �سعادته   �لكلية وبح�سور  قائد  برعاية 
قطر،  دولة  يف  و�آثاره  �لت�سخم   عن  ندوة  �لكلية  عقدت  �لتدري�س 
�لنابت،  حممد  �سالح  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �لندوة  هذه  و��ست�سافت 
�الأ�ستاذ بكلية �الإد�رة و�القت�ساد بجامعة قطر حيث حتدث عن مفهوم 
عليه.  لل�سيطرة  �تخذت  �لتي  و�خلطو�ت  و�آثاره،  ،و�أ�سبابه،  �لت�سخم 
و��ستغرقت �أكرث من �ساعة ون�سف حيث طرحت خاللها �أ�سئلة كثرية 

من �حل�سور، ونوق�ست �لعديد من �الأمور ذ�ت �لعالقة.

كما حتدث �لدكتور �سالح عن بد�ية �لت�سخم يف دولة قطر وذكر 
�أن ظاهرة �لت�سخم بد�أت وب�سكل جدي وملفت لالنتباه يف عام 2004، 
حيث و�سلت ن�سبته �إىل 7%  ويف عام 2005 ز�دت �إىل ن�سبة 8،8%، �أما  
�لتو�يل،  �إىل  11،8% و 13،76% على  يف عام 2006 -2007  و�سلت 

مما جعل قطر من �أعلى دول �خلليج يف ن�سبة �لت�سخم.

وعو�مل  خارجية،  عو�مل  �إىل  �لت�سخم  �أ�سباب  �سيادته  و�أرجع 
�لنفط ب�سكل   �أ�سعار  �لعو�مل �خلارجية فتتمثل يف �رتفاع  د�خلية،�أما 
على  و�نعكا�ساتها  �سخمة  عائد�ت  من  عليه  ترتب  وما  م�سبوق،  غري 
معظم  مقابل  �لدوالر  �سعر  �نخفا�س  كذلك  �ملحلي،   �القت�سادي 
�الأخرية.  �لفرتة  يف  �الأغذية  وخا�سة  للو�رد�ت،  �لعاملية،  �لعمالت 

زيادة  يف  فتتمثل  �لد�خلية  �لعو�مل  �أما 
ب�سبب  م�سبوق  غري  ب�سكل  �ل�سكان  عدد 
�لطاقة  �لو�فدة، حمدودية  �لعمالة  زيادة 
�الأمر  �لقطري  لالقت�ساد  �ال�ستيعابية 
�الختناقات  من   �لكثري   �إىل  �أدى  �لذي 
و�مل�ساربات  �لتوقعات  �لعر�س،  يف جانب 

خا�سة يف �سوق �لعقار�ت.

�أما عن �الآثار �ملرتتبة على �لت�سخم 
�أوال:تاآكل  منها:  كثرية  �آثار  �أنها  فاأكد 
 ، �ملو�زنة  وفو�ئ�س  �القت�سادي  �لنمو 
جاذبية  �قل  �القت�ساد  ثانيا:ي�سبح 

�الأجنبية  و�لعمالة  �الأجنبي  لال�ستثمار 
عن  �أما  للم�ستقبل،  �القت�سادي  �لتخطيط  :�سعوبة  ثالثا  �ملدربة، 
�خلطو�ت �لتي �تخذت لل�سيطرة على ظاهرة �لت�سخم فقد ذكر منها 
حتديد �الأ�سعار لبع�س �ملو�د مثل حديد �لبناء .......�لخ، ودعم �أ�سعار 
بع�س �ل�سلع �الأ�سا�سية،  بناء �مل�ساكن ملحدودي �لدخل ، زيادة �لطاقة 
�الإلز�مية   من 3،25،  ن�سبة �الحتياطات  زيادة  للميناء،  �ال�ستيعابية 
�إىل 3.75 بيع �سند�ت حكومية للجمهور المت�سا�س �ل�سيولة �لز�ئدة 
نهاية  وفى  �لدولة.   قبل  من  �ململوكة  �الأر�س  من  �ملعرو�س  ،زيادة 
من  و�عتربه  �ملو�سوع  على  و�أثنى  �ملحا�سر  �لكلية   قائد  �سكر  �لندوة 
تذكارية  �لكلية هدية  تهمنا جميعا، وقدم درع  �لتي  �ملو�سوعات  �أهم 
للدكتور �سالح، �ساكر� له ح�سن �لعر�س، متمنيا �أن يعقد ندوة �أخرى 
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من �سل�سلة ن�ساطاتها �لثقافية و بتاريخ 2008/11/3  �أقامت جلنة �لن�ساطات يف �لكلية حما�سرة ثقافية بعنو�ن » �لتــفــــوق 
�لـعـلـمـــي« �ألقاها �لدكتور يو�سف بن مبارك �خلاطرعلى طلبة �لدفعة �لثامنة و لقد ت�سمنت �ملحا�سرة �لفقر�ت �الآتية:

؟ �الإن�سان  يتعلم  • كيف  �لتعلم  • طرق  �لتعلم  • مهار�ت 
تركيبه و  • �لدماغ 

مهار�ت �لتفوق و �لتي تتكون من مهار�ت يف قاعة �لدر�س: �لتي تتعزز من خالل بناء عالقة �يجابية مع �ملعلم و �لتاأقلم 
معه، و �لرتكيز �أثناء  �ملادة،  �لتي هي عبارة عن عملية �إر�دية يتم تعزيزها من خالل تذكر �الأهد�ف، حب �ملادة، �مل�ساركة 

وكتابة �لعبار�ت �ملهمة.
�لدر��سة  �يجابيات  كرب  للدر��سة)  حاجتك  حتديد  �لتمرين،  خالل  من  تتعزز  و�لتي  وال�ستذكار:  املراجعة  فن  مهارات 
للمو�سوع(، كن متفائاًل، نظم و قتك كرب عزميتك، حدد �أولوياتك، �أ�ستخدم �لقلم �لف�سفوري، �سع خط حتت �لعبار�ت 

�ملهمة )عند عدم وجود قلم ف�سفوري(، �أكتب ملخ�ساتك، و توقع �أ�سئلة �الختبار.
مهار�ت �لتعامل مع �الختبار: �لتهيوؤ لالختبار من �ملو��سيع �ملهمة  �لتي متثل �حل�سيلة �لنهائية �لتي تهم �لطالب لذ� يجب 
مر�عاة �أن يكون �لطالب بكامل طاقته )من خالل �لغذ�ء �جليد، �لنوم �لكايف، و �لر�حة �لنف�سية(، �ال�سـرتخاء و�لهدوء 

�أثناء �الختبار، و�أن يكون لك هدف حمدد )درجة حمددة ت�سعى للو�سول �ليها(.

قسم المحاسبة ينظم ندوة علمية لطالبهمحاضرة ثقافيـة بعنوان )التفوق العلمي(

بن  �أحمد  بكلية  �الأق�سام  تنظمها  �لتي  �ملتخ�س�سة  �لندو�ت  �طار  يف 
�أول  �ملحا�سبة  ق�سم  عقد  �لدر��سية  �لف�سول  خالل  �لع�سكرية  حممد 
�ملعتمدين  �لقانونيني  �ملحا�سبني  “جمعية  حول  �لف�سل  لهذ�  ندوة 
 The Association of Chartered  Certiefied �الأو�سط   �ل�سرق  ـ   “
Accountants )ACCA( وذلك يف متام �ل�ساعة 9:15 �سباح يوم �لثالثاء 

�ملو�فق 2009/3/24 يف قاعة �خلفجي بالكلية. وقد حا�سر يف �لندوة 
�ل�سيد/ ديباك �سناين ـ مدير منطقة �المار�ت �لعربية �ملتحدة وقطر 
وقام بالرتجمة �لدكتور/ �ياد �أحمد من ق�سم �ملحا�سبة. ح�سر �لندوة 
من  وعدد  حما�سبة،  تخ�س�س  و�ل�سابعة  �ل�ساد�سة  �لدفعة  مر�سحي 
�أع�ساء �لهيئة �لتدر�سية بق�سم �ملحا�سبة وق�سم �إد�رة �الأعمال. تطرق 
�ملحا�سر �إىل �لتعريف باجلمعية و�سرح �أهد�فها ومتطلبات �حل�سول 
على �سهادة �لزمالة، وكيفية �لتقدمي لها و�أهمية �حل�سول عليها. ثم 

�أجاب على �الأ�سئلة �لعديدة �لتي طرحها �ملر�سحني و�الأ�ساتذة.
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�لعاملية  �ملالية  �الأزمـــة  بعنو�ن  ــدوة  ن  2008/11/ �لــثــالثــاء22  يــوم  م�ساء  �لكلية  نظمت 
�ل�سيد  و�لدكتور  �جلفري،  �لرحمن  عبد  يا�سني  �لدكتور  من  كل  فيها  �سارك  وقد  وتد�عياتها، 
�ل�سمادي�سي، وح�سرها قائد �لكلية حمد بن �أحمد علي �لنعيمي �إىل جانب عدد من �ل�سخ�سيات 

وطلبة �لكلية.
�ملنـازل  �أ�سعــار  �لت�سخـم، وتعديل  �إىل  تـعزى  �الأزمـة  �أ�سبــاب  �أن  �لدكتور �جلفري  �أكد  وقد 
و�ل�سيا�سات  �الأنظمة  وتعديل  �ملالية(.  و�مل�ستقات  )�لت�سكيك  �ملاليــة  و�لهند�سة  و�مل�ساربة، 
)�لت�سريعية و�ملحا�سبية( و�سعــف �لرقابــة وهـبوط �سعـر �لدوالر. وتقـاع�س موؤ�س�ســات �لتقييــم. 
�لديــن  م�ستــوى  و�رتفــاع  �ملعتادة،  �لد�ئرة  خــارج  �القت�سادي  و�لنمو  �ال�ستثمار�ت،  وتدفــق 
لـدى �الأفــر�د و�ملوؤ�س�سات �ملالية. و�أ�ساف �أن نقطة �لبد�يــة حدثت يف �سنة 1968 عندما حتول 
فيني ماي من موؤ�س�ســة حكوميــة �إىل �سركــة حتت رعايــة �لدولــة لتوفيـر �ل�سيولة ل�سوق �لرهن 
بالت�سكيك و�ل�سر�ء �لعقاري Federal National Mortgag Associatio و�سنة 1970 تكونت 
 Federal Home Loan فريدي ماك ل�سر�ء �لرهونات وت�سكيكها لكي تباع يف �ل�سوق �لثانوي
و�أ�ساف �أن نقطة �لتحول يف �سنة 1974 وكانت عندما �سدر قانون   Mortgage Corporatio
لذوي  �لقرو�س  �إعطاء  ت�سجيع  قانون   1977 و�سنة  للم�ساكن.  �لقرو�س  منح  يف  �لتفرقة  حترمي 
�لدخل �ملحدود و�الأعمال �ل�سغرية. و�سنة 1980 تخفيف �الأنظمة وحترير �لفائدة. و�سنة 1981 
تكاليف  لتخفيف  قانون  و1982  فدر�لية.  متابعة  مكاتب  خالل  من   1974 قانون  تطبيق  متابعة 
�لقرو�س و�إلغاء �لدفعة �ملقدمة. و1986 تعديل �لنظام �ل�سريبي و�ل�سماح فقط بخ�سم �لفو�ئد 
على قرو�س �ملنازل و�إلغائها على �لقرو�س �الأخرى. و�أكد �أن بد�ية �مل�سكلة كانت من �سنة 1985 
�إىل �سنة 1991 �أزمة بيوت �الدخار و�الئتمان وتدهور �سناعة �مل�ساكن. و1989 قانون الإنقاذ بيوت 
�الدخار و�الئتمان مما �سجع على �أن �لدولة دوما �ستتدخل الإنقاذ �ملوؤ�س�سات �ملالية. و�أ�ساف �أن 
�لتعديالت ��ستمرت يف �سنة 1992 نظام لدفع فيني ماي وفريدي ماك لتوفري منازل لذوي �لدخل 
�ملحدود. و1994 �إلغاء قانون رقابة �ل�سركة �لقاب�سة �لبنكية. و1997 بلغت ن�سبة رف�س �لقرو�س 
 .)subprime mortgage29% ورفع حجم �ل�سند�ت على �لقرو�س عالية �ملخاطر )60 بليون
�ملوؤ�س�سات  قو�نني حررت  �سنة 1995- 2001 �سدرت عدة  كانت يف  �لفقاعة  بد�ية  �أن  و�أ�ساف 
�سنة 2000- بليونا. ويف  �ملخاطر 160  �لقرو�س عالية  وزيادة حجم  بتجاوز�ت  و�سمحت  �ملالية 

2001 مت خف�س �لفائدة 11 مرة من 6.5% لت�سبح 1.75% مما خلق مناخا مالئما للتو�سع يف 
�الإقر��س. و�رتفاع �أ�سعار 

األزمـة الماليــة العالميــة وتداعياتهــا
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بتاريخ 2009/3/23 وبح�سور قائد �لكلية بالوكالة �لعميد �لركن  حممد م�سفر �لعيادي نظمت �لكلية 
ندوة بعنو�ن: »دور دولة قطر يف مكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب« وقد �أكد �مل�ساركون يف �لندوة  
 جناح �جلهود �لوطنية يف مكافحة �جلر�ئم �القت�سادية �لتي تت�سدرها جر�ئم غ�سيل �الأمو�ل �لقذرة.
و�أ�سارو� �إيل �أن قطر ت�سدرت �لدول �لعربية يف �تخاذ �الجر�ء�ت �لكفيلة مبكافحة تلك �جلر�ئم، 

من خالل �آليات ر�ئدة دولية.
وحتـدث يف �لنـدوة �لتي �ســارك فيها �أكادمييــون ورجــال قانــون وخبـــر�ء وطلبــة كلـية �أحــمد بن 
حمــمد �لع�سكرية كل من �ل�سيـــخ �أحمد بن عيد �آل ثاين رئي�س وحدة �ملعلومات �ملالية وع�سو �للجنة 
�الإد�رة  عام  مدير  �لعلي  �سامل  �هلل  عبد  و�لعميد  �الإرهاب  ومتويل  �الأمو�ل  غ�سل  ملكافحة  �لوطنية 
حيث  �الأمو�ل  غ�سل  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  رئي�س  ونائـــب  �لو�فديـــن  و�ســـوؤون  للجو�ز�ت  �لعامـــة 
قدم �ل�سيخ �أحمد بن عيد �آل ثاين يف مد�خلة مطولة تعريفات �أ�سا�سية حول مفاهيم  غ�سل �الأمو�ل 
ومتويل �الإرهاب و�ملر�حل �لتي متر بها �لعملية م�ستعر�سا �جلهات �لدولية �لتي ت�سع �ملعايري �لتي 

حتدد تقييما جلهود �لدول مو�سحا �جلهود �لتي تبذلها قطر يف هذ� �الطار.
مبفهــوم  �لطــالب  تعريــف  �يل  �ملحا�سرة  خالل  ثاين  �آل  �أحمد  �ل�سيـــخ  وتطـــرق 
�أن�سطــة  من  �ملح�سلــة  �الأمـــو�ل  علي  �مل�سروعية  �سفة   �إ�سفاء   هي  �لتي  �الأمــو�ل  غ�ســل 
هو  �الإرهـــاب  متويل  �ن  قائال  �الأمو�ل  لهذه  �الإجــر�مي  �مل�سدر  �إخفاء  ُبغية  �إجر�مية، 
م�ســادر  من  مبا�سر،  غري  �أو  مبا�ســر  بطريق  �أمو�ل  جمع  �أو  تقدمي  منه  ُيق�سد  فعــل  كل 
فيه �ل�سروع  �أو  �إرهابي،  م�سروع  لتنفيذ  جماعة  �أو  فرد  الأي  م�سروعة  غري  �أو   م�ســـروعة 
باأنها  تعرف  �لتي  )�الإيد�ع(  �الإحالل  �الإرهاب متر مبرحلة  �الأمو�ل ومتويل  غ�سل  مر�حل  �إن  وقال 
مرحلة �إدخال �الأمو�ل �لنقدية �ملتح�سل عليها من ن�ساط غري م�سروع يف �لنظام �مل�سريف �أو �ملايل ثم  
مرحلة �لتغطية وهي حماولة طم�س �أو �إخفاء عالقة �الأمو�ل غري �مل�سروعة مع م�سادرها �الإجر�مية 

من خالل �لعديد من �لعمليات �مل�سرفية و�ملالية �ملتتالية.
و�لنظام  �ملايل  �لنظام  علي  �الإرهاب  ومتويل  �الأمو�ل  غ�سل  �أ�سر�ر  �ثر  �ملحا�سر.  وتناول 
و�الأمنية. �ل�سيا�سية  �لناحيتني  ومن  �الجتماعية  �لناحية  من  و�أ�سر�رها   �القت�سادي 

بتنفيذ  �لدول  �لتز�م  وتر�قب مدي  �ملعايري  ت�سع  �لتي  �لدولية  �لعديد من �جلهات  �أن هناك  و�أكد 
و�ملوؤثر�ت  باملخدر�ت  �مل�سروع  غري  �الجتار  و�تفاقية  �ملتحدة  �الأمم  هيئة  ر�أ�سها  وعلي  �لتز�ماتها 
�لوطنية  للحدود  �لعابرة  �ملنظمة  �جلرمية  ملكافحة  �لدولية  و�التفاقية  1988م(  )فيينا  �لعقلية 
)بالريمو 2000م( و�التفاقية �لدولية ب�ساأن قمع متويل �الإرهاب )1999م( وقر�ر�ت جمل�س �المن 
1267،1373 و�ملكتب �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية )فيينا( وجمموعة �لعمل �ملايل )FATF( وجمموعة 

�جمونت باالإ�سافة �إيل تو�سيات مكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب �ل�سادرة عن جمموعة �لعمل 
�للجنة  جمموعة  عن  �سدرت  �لتو�سيات  تلك  �ملالية  �ملعلومات  وحدة  رئي�س  وقال   .)FATF( �ملايل 
�ملالية )FATF( و�لتي تاأ�س�ست يف عام 1989 من قبل جمموعة �لدول �ل�سناعية �ل�سبع وي�سل عدد 
�أع�سائها حاليا �إيل 32 دولة باالإ�سافة �إيل ع�سوية منظمتني �إقليميتني هما �الحتاد �الأوروبي وجمل�س 
 �لتعاون لدول �خلليج �لعربي وهي ت�سعي جاهدة �إيل دفع �لدول �إيل �اللتز�م بتعهد�تها يف هذ� �ملجال.
وقال �إن �لتو�سيات �خلا�سة �لت�سع يف جمال مكافحة متويل �الإرهاب تن�س �أغلبها علي �سرورة �لت�سديق 
علي وتنفيذ �ملعاهد�ت و�لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �الأمم �ملتحدة وجترمي عمليات متويل �الإرهاب وما يت�سل 
 بها من غ�سل �أمو�ل باالإ�سافة �إيل جتميد وم�سادرة �الأ�سول و�الأمو�ل �مل�ستخدمة يف متويل �الرهاب.
�الإرهاب  ومتويل  �الأمو�ل  غ�سل  مكافحة  جمال  يف  �لدول  �لتز�م  تقييم  منهجية  وبخ�سو�س 
�للجنة  عن  �لنهائية  �سورتها  يف  2004م  فرب�ير  يف  �سدرت  �ملنهجية  تلك  �ن  �ملحا�سر  قال 
بالتو�سيات  �لدول  �لتز�م  لتقييم  �لدوليني  و�لبنك  �لنقد  �سندوق  مع  FATFبالتعاون  �ملالية  
�الإرهاب. ومتويل  �الأمو�ل  غ�سل  مكافحة  جمال  يف   FATF �ملالية   �للجنة  عن   �ل�سادرة 
جمموعة  تو�سيات  علي  �أ�سا�سية  ب�سفة  �ملنهجية  هذه  و�سع  يف  �العتماد  مت  �أنه  و�أكد 
�لذي  2005م  ل�سنة   )1617( رقم  �الأمن  جمل�س  قر�ر  �إيل  تطرقت  حيث  �ملايل.  �لعمل 

دور دولة قطر في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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مكافحة  جمال  يف  �الأربعني  �لتو�سيات  تنفيذ  علي  �الأع�ساء  �لدول  جميع  بقوة  حث 
عن  �ل�سادرة  �الإرهاب  متويل  مكافحة  جمال  يف  �لت�سع  و�لتو�سيات  �الأمو�ل  غ�سل 
�جلرميتني هاتني  ملكافحة  �ل�ساملة  �لدولية  �ملعايري  باعتبارها  �ملايل  �لعمل   جمموعة 
�جلهود  �إبر�ز  علي  �لكلية  طلبة  ح�سرها  �لتي  حما�سرته  يف  ثاين  �آل  �أحمد  �ل�سيخ  وركز 
�لوطنية �لتي تبذلها دولة قطر يف هذ� �ملجال و�أ�سار �إيل �أنها خطت  خطوة بارزة نحو �الأمام 
با�ستكمال  قامت  عندما  وذلك  و�الأمنية  �القت�سادية  �جلر�ئم  حماربة  يف  �جلاد  �سعيها  يف 
ل�سنة 2002   28 رقم  �لقانون  و�أبرزها  �لتالية:  �لت�سريعات  �إ�سد�ر  �لقانونية من خالل  �لبنية 
ل�سنة  رقم 21  بقانون  و�ملر�سوم  بتاريخ 10/09/2002(  �الأمو�ل )�سدر  ب�ساأن مكافحة غ�سل 
 )05/11/2003 بتاريخ  )�سدر  �أعاله   28 رقم  �لقانون  �أحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن   2003
.)16/02/2004 بتاريخ  )�سدر  �الإرهاب  مكافحة  ب�ساأن   2004 ل�سنة   3 رقم   و�لقانون 

��ستكمال  منها  عديدة  �أهد�ف  حتقيق  يف  �ساهمت  �لت�سريعية  �ملبادر�ت  هذه  �أن  و�أكد 
جميع  وتقنني  �لدولية  و�ملتطلبات  باملعايري  و�لوفاء  بالدولة  �لت�سريعي  �لنظام 
�الإرهاب. ومتويل  �الأمو�ل  غ�سل  مكافحة  جمال  يف  �تخاذها  يتم  �لتي   �الإجر�ء�ت 

و�إعماال  �لدولية،  �ملعايري  �إيل  ��ستنادً�  �أنه  �ملحا�سر  قال  �لرقابية  بال�سو�بط  يتعلق  وفيما 
باإ�سد�ر  قطر  دولة  يف  �ملعنية  �لرقابية  �ل�سلطات  كافة  قامت  فقد  �لقانون،  الأحكام 
�نهاتت�سمن مو�سحا  �الإرهاب  ومتويل  �الأمو�ل  غ�سل  مبكافحة  �ملتعلقة  �لرقابية   �لتعليمات 
�جلو�نب �لتالية: بذل �لعناية �لو�جبة للتحقق من �لعمالء، و�مل�ستفيدين �حلقيقيني و�لتحقق 
بها  �ملرتبطة  و�الأطر�ف  و�أغر��سها،  وجديتها،  �ملالية،  و�ل�سفقات  �ملعامالت  �سالمة  من 

و�الحتفاظ بال�سجالت، 
العميد الركن/ حممد م�سفر العيادي يتبادل الدروع التذكارية مع ال�سيوف
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�لكلية  �أقامت   2008 نوفمرب  �سهر  من  و�لع�سرين  �ل�ساد�س  يف 
ندوة بعنو�ن " �أزمة �لهوية – روؤية ثقافية " قدمها �لدكتور / عبد 
و�أد�رهــا  بالكلية،  �لز�ئر  �الأ�ستاذ  حممود   �ل�سالم  عبد  �لرحمن 
�أنور �مل�ساعدة. وقد �سرفها باحل�سور �الأ�ستاذ �لدكتور/  �لدكتور / 
�ل�سادة  من  كرمي  وجمع  للكلية   �الأكــادميــي  �لعميد  �خلاطر  خالد 
هذه  �أتــت  ولقد  �لتدري�س.  هيئة  �أع�ساء  و�ل�سادة  �لكلية  �سباط 
�لندوة تلبية للحاجة �ملا�سة لوعي �لو�سع �لر�هن يف �ل�ساحة �لعربية 
�خلارجية  �ملمار�سات  بفعل  �ملتفاقمة  �الأزمـــات  وفهم  و�لــدولــيــة، 

�لغربية على �لعامل �لثالث بعامة و�لعامل �لعربي بخا�سة ؛ حيث تعمد هذه �ملمار�سات �إىل تفكيك �لكيانات �ملوحدة 
وبعرثتها حتى ي�سهل �ل�سيطرة عليها وهنا تكمن خطورة �لهوية يف �سيانة �لذ�ت �لعربية وحفظ وحدتها. وقد ت�سمنت 

�لندوة �لعنا�سر �الآتية : 
1 -  جوهر �الأزمة            2 -  مفهوم �لهوية          3 -  �لهوية وفل�سفة �لغرب      4 -  �لهوية و�لثقافة

5 -  �لهوية و�لنه�سة        6 -  �لهوية و�لعوملة        7 - �ال�ستنتاج �خلتامي . 
وقد �ت�سح �أن جوهر �لتاأزم �لعربي كامن يف حتمية �لبحث عن  �لذ�ت �لعربية و�سرورة حتديد مائزها �جلوهري 
ور�سد �لقيم و�ملبادئ �لتي يجب عليها �عتناقها و�لدفاع عنها؛ وبخا�سة يف هذ� �ل�سياق �لعوملي �ل�سائك و�ل�ساغط 
.من هنا تبدو �لهوية �سمام �أمان للذ�ت �لعربية يف مو�جهة هوية �ل�سد�م وهوية �لنهاية �للتني تكلم عنهما �سموئيل 
هنتنجتون وفرن�سي�س فوكوياما موؤكدين على حتمية ذوبان �لهويات غري �لغربية و�ندماجها يف هوية �لنموذج �لغربي؛ 

وبخا�سة �لنموذج �الأمريكي. 
�أن �لهوية توؤ�س�س لكل  تتاأ�س�س على تعالقها بالثقافة يف �سيــاق جديل خـالق  كما  �لهوية  �أخرى فاإن  من حافة 
م�سروع نه�سوي عربي �أيا كانت �أ�س�س �نطالقه ؛ وبخا�سة يف �مل�سروعني �لقومي و�الإ�سالمي ، وكذ� يف مقاومة �ملد 

�لعوملي �جلارف �ملتمثل يف �مل�سار�ت �الآتية :
1 -  طغيان �للغة �الإجنليزية   2 -  عوملة �الإعالم     3 -  عوملة نظم �لتعليم

4 -  �عتماد ثقافة �ل�سورة     5 -  �عتماد ثقافة �جل�سد .
ويف نهاية �لندوة قدم �لدكتور/ عبد�لرحمن عبد �ل�سالم خال�سة روؤيته الأزمة �لهوية حمددة يف �الآتي :

1 -  �لوعي بحركية �لهوية وقدرتها على �لتغري .    2 -  �إمكانية بعث �لهوية.
3 - �لهوية ال متوت.       4 - �لهوية كيان معريف وظيفي فاعل وموؤثر .

 5 -  �لهوية مرتكز رئي�س يف �أي م�سروع نه�سوي عربي �إ�سالمي .
 6 -  �سرورة بناء وعي عربي �إ�سالمي حركي ومقاوم يف �سالبة و�تقاد .

باإقامة  �أحمد بن حممد �لع�سكرية على تف�سلها  �ل�سادة �حل�سور و�إد�رة كلية  ويف ختام �لندوة �سكر �ملحا�سر 
هذه �لندوة.

يوٌم للتكريم وندوة حول تنمية أزمة الهوية – رؤيـــة ثقافيـة
مهارات التعلم للدكتور الخاطر

قامـت �لكلية بتاريخ 2007/11/16 بعقد حما�سـرة للدكتور/ يو�سف بن 
لدى  �لتعليم  مهار�ت  تنمـية  �أهمية  عن  فيهــا  حتــدث  �خلاطر،  مبارك  
�لطــالب فى �ملر�حـــل �لدر��سية �ملختلفــة، وذلك ملا لهــا من تاأثيـــر فى 
�أبنائنا  من  كثري  يفقدها  �لتي  �لتعلم  ومتعة  �لدر��سي  �لتح�سيل  زيادة 
�لطالب  لدى  �لتعلم  مهار�ت  تنمية  من  البد  �لتفوق  على  ،وللح�سول 
�ملحا�سرة  ح�سر  وقد  �لعلمية،  حياتهم  يف  ��ستخد�مها  على  وتدريبهم 
�لدكتور خالد �ل�سليطي، مدير معهد �لتنمية �الإد�رية و�ملن�سق �الكادميى 
�ل�سابق للكلية وفى نهاية �ملحا�سرة د�ر نقا�س حولها حيث �لقى �لعديد 
من �حل�سور �أ�سئلة حول مو�سوع �ملحا�سرة، �أجاب عنها �لدكتور �خلاطر، 
�أي�سا  �ألقاها قائد �لكلية، �سكر فيها �ملحا�سر، و�أثنى  و�أعقب ذلك كلمة 
وحث  خدمات،  من  للكلية  ماقدمه  وعلى  �ل�سليطي،  خالد  �لدكتور  على 
�لطلبة على �الجتهاد و�لعمل �مل�ستمر خلدمة �لوطن ثم قام �سيادته بتوزيع 
�جلو�ئز على �لطلبة �ملتفوقني، َكرم �لدكتور �خلاطر و�لدكتور �ل�سليطي 
جهده  على  �سهيل  �أحمد  ر�م�س  �لنقيب  كرم  كما  �مل�سكور  جهدهما  على 

طو�ل فرتة �لتحاقه بالكلية.
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العميـد الركن
�سعد حنيـف مبارك الهاجري  

مدير التن�سيق

نحو مستقبل أفضل

�حلمد هلل �لذي عّلم بالقلم عّلم �الإن�سان ما مل يعلم و�ل�سالة و�ل�سالم 
على �سيد �ملر�سلني ومعلم �لعاملني وعلى �آله و�سحبه �أجمعني .

لقد مّن �هلل علينا و�أكرمنا باأن جعلنا يف هذ� �ل�سرح �لعلمي لن�سارك 
يف مرحلة تعترب من �أهم �ملر�حل �لتي مرت بها �لكلية منذ ن�ساأتها رغم 
ق�سر عمرها وحد�ثتها بني �لكليات �لع�سكرية يف دول جمل�س �لتعاون ، 

�إال �أنها متّيزت بو�سوح �ملنهج .
و�لذي مت يف  للكلية عن جامعة قطر  �الأكادميي  �الإنف�ســال  قــر�ر  �إن 
 ، للكليـــة  �لتعليمية  �مل�سيـــرة  يف  تاريخيًا  قــر�رً�  يعتبـــر  2006م  عام 
حيـــث مت �الإنف�سال بعد مرور )10( �سنو�ت على تاأ�سي�سها وبعد �أن مت 

تخريج �أربع دفعات متتالية من �جلامعة.
�إن �ملرحلة �لقادمة هي مرحلة هامة وح�سا�سة تتطّلب مّنا بذل �ملزيد 
من �جلهد و�لعطاء ، ونحمد �هلل �أن وفقنا بنخبة مميزة من �ل�سباط 
و�الأ�ساتذة وجميع من�سوبي �لكلية ليت�سّرفو� بحمل هذه �الأمانة �لعظيمة 
�للذين  �ل�سباط  من  كوكبة  بتخريج  �حلبيبة  دولتنا  عليها  ل  تعوِّ �لتي 

�سيعملون يف جميع �الأجهزة �الأمنية �ملختلفة .
�لتي  �الإ�ستثمار�ت  �أهم  من  وع�سكريًا  وثقافيًاَ  علميًا  �الإن�سان  بناء  �إن 
تركز عليها جميع �لدول �ملتقدمة ملا يف ذلك من عائد كبري على تطور 

هذه �لدول ومو�كبتها للتقّدم يف �سّتى �ملجاالت.
وبف�سل من �هلل وتوفيقه جند �أن دولتنا تهتم باإعد�د �ل�سباب وتاأهيلهم 
يف جميع �ملجاالت حتى يتمّكنو� من �إد�رة �لبالد �إقت�ساديًا و�سيا�سيًا 

وعلميًا و�إد�ريًا و�أمنيًا وع�سكريًا .
ن�ساأل �هلل �أن يدمي على بالدنا نعمة �الأمن و�الأمان و�ل�سالمة و�الإ�سالم 
جياًل  عام  كل  يخرج  ع�سكريًا  علميًا  �سرحًا  �لكلية  هذه  تبقى  و�أن  
على  و�ملحافظة  �أمنها  �إد�رة  يف  �لبالد  عليهم  تعتمد  �ل�سباب  من 

�إ�ستقر�رها.
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و�جلهد  �لوقت  توفري  من  توفره  ملا  �لع�سكري  �لتدريب  يف  كبرية  �أهمية  و�لرقمية  �اللكرتونية  �لو�سائل  �أكت�سبت 
ف�سال عن قدر�تها �الإح�سائية و�إمكانياتها �لهائلة يف ت�سجيل وحفظ وعر�س �لبيانات وهي مميز�ت حيوية يف �ملجال 
�لهامة  �ملجاالت  من  كثري  يف  للتدريب  �إقت�سادية  و�سائل   )simulaters( عمومًا  �مل�سبهات  وتعترب  �لع�سكري 
ووظائف  ت�سميم  يف  طفرة  و�لرقمية  �لتكنولوجية  �لثورة  �أحدثت  ولقد  و�أمنية  �أ�سرت�تيجية  الأ�سباب  تقنيًا  كالطري�ن 

�مل�سبهات و��ستخد�ماتها يف �لن�سف �الخري من �لقرن �لع�سرين وما بعده.

بد�أت كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية جتربة غري م�سبوقة يف �لقو�ت �مل�سلحة �لقطرية باإدخال �أول نظام رقمي 
�لكرتوين متكامل للتدريب �لد�خلي و�خلارجي على �لرماية باأ�ستخد�م �مل�سبهات ولقد بد�أ �لبحث كفكرة بزيارة وفد 
مت  وبعدها  �لع�سكري  �ملجال  يف  �حلديثة  لالأخرت�عات  �ل�سهري  �يديك�س  معر�س  حل�سور  دبي  مدينة  �إىل  �لكلية  من 
��ستجالب عينات من هذ� �لنظام وجتربته و��ستعر��س �مكانياته عمليا من قبل �سباط ومدربي �لكلية بح�سور �سعادة 
رئي�س �الأركان. وهكذ� تاأكدت جدوى �دخال �لنظام وملزيدمن �لتمكن فقد مت �إبتعاث �سباط ومدربني �إىل بلد �ملن�ساأ 
)فنلند�( حيث عقدت لهم دورة متخ�س�سة مكثفة لي�سبح هذ� �لنظام بعد عودتهم جز�أ من �لعملية �لتدريبية بالكلية 

لتحقيق �الأهد�ف �لتالية:

�ل�سخ�سي بحو��سه  �إر�ساد�ت للمر�سح مبنية على تقييم �ملدرب  �لرماية من جمرد  �الإر�ساد يف  1- �الرتقاء مب�ستوى 
�ملجردة �إىل تقييم مبني على بيانات �إح�سائيه دقيقة.

2- تنمية �لرغبة يف �لرماية باإعطاء نتائج فورية موثوقة ومقنعة عن قدر�ت ومهار�ت �لر�مي.
3- �الإملام باجلو�نب �لفنية �لتي توؤثر على �أد�ء �ل�سالح وذلك مب�ساهدة حتليل رقمي دقيق للتاأثري�ت �سو�ء من جانب 

�ل�سالح �أو من جانب �لر�مي.
4- �إمكانية تكر�ر درو�س �لرماية بكثافة دون حدوث ملل �أو �إرهاق وباملقابل رفع قدر�ت �ملتدربني يف �لرماية �لفعلية.

خ�سائ�ض م�سبهات الرماية الإلكرتونية:
تتميز م�سبهات �لرماية �مل�ستخدمة مبيد�ن م�سبه �لرماية بالكلية باخل�سائ�س �لتقنية و�لتدريبية �لتالية:

و�قعية. بنتائج  �ل�سغرية  لالأ�سلحة  �أفرت��سية  رماية  �إجر�ء  • �إمكانية 
وحتليلها.  %100 بن�سبة  بدقة  بر�سدها  للمتدربني  �لتدربيبة  و�لعيوب  �الأخطاء  معرفة  • �إمكانية 

�لو�قعي. �لرماية  ميد�ن  يف  �لر�مي  تو�جه  �لتي  �لفنية  �ملع�سالت  كل  متثيل  • �إمكانية 
وقت. �أي  يف  �ملتدربني  �الأفر�د  رماية  تفا�سيل  كل  عر�س  �إعادة  • �إمكانية 

�مل�سابقات. �إجر�ء  • �إمكانية 

الكلية تدخل أول نظام رقمي إلكتروني للرماية
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�أي مو�طن ي�سعر ب�سدق �النتماء �إىل وطنه ، ي�سعى بكل جد و�جتهاد �إىل رقي 
بلده بني بلد�ن �لعامل ، ومن �ملعلوم عند جميع �لعقالء �أن �ليابان من �أكرث �لدول 

�ل�سناعية تطوًر� بني بلد�ن �لعامل، وال�سك �أن لكل تطور �أ�سر�ر .
يف ق�سة �ل�ساب �لياباين »تاكيو �و�ساهري�« �سيت�سح لنا �سر من تلك �الأ�سر�ر.

يقول الياباين » تاكيوا او�ساهريا « :
�أ�سول  الأدر�س  �أملانيا،  يف  هامبورغ  جامعة  يف  للدر��سة  حكومتي  �بتعثتنيي   «
�مليكانيكا �لعلمية، ذهبت �إىل هناك حاماًل حلمي �خلا�س �لذي ال ينفك عني 
�أبًد�، و�لذي خالج روحي وعقلي و�سمعي وب�سري وح�سي، كنت �أحلم باأن �أتعلم 

كيف �أ�سنع حمرًكا �سغرًي� .
�أ�سا�سية، فاإذ� عرفت كيف ت�سنعه و�سعت  �أن لكل �سناعة وحدة  �أعرف  كنت 
يدك على �سر هذه �ل�سناعة كلها. وبداًل من �أن ياأخذين �الأ�ساتذة �إىل �ملعمل �أو 
مركز تدريب عملي ، �أخذو� يعطونني كتًبا باأقر�أها، وقر�أت حتى عرفت نظريات 
�أًيا كان قوته، وكاأنني �أقف �أمام  �مليكانيكا كلها ، ولكنني ظللت �أمام �ملحرك، 
على  ال �أجروؤ  �لتعقيد  �سديدة  لكنها  جميلة  لعبة  �أمام  طفل  كاأين  ال يحل،  لغز 

�لعبث بها.
معر�س  عن  قر�أت  حتى  �أجز�ئه  على  و�أتعرف  �ملحرك  �أمل�س  باأن  حلمي  ظل 
مرتبي  يعادل  ثمنه  بقوة ح�سانني  ووجدت حمرًكا  �ل�سنع،  �إيطالية  حمركات 
كله، فدفعت �ملرتب وحملت �ملحرك وقد كان ثقياًل �إىل حجرتي، وو�سعته على 
و�حد  ��ستطعت �سنع  لو  �أوربا،  تقدم  �سر  �أن هذ� هو  نف�سي  وقلت يف  �ملن�سدة 
هذ�  �أجز�ء  تفكيك  ��ستطعت  لو �أنني  بذهني  وطاف  �ليابان،  تاريخ  لغري  مثله 
�ملحرك وتركيبه مره �أخرى فا�ستغل .. �أكون قد خطوت خطوة نحو �سر موديل 

�ل�سناعة �الأوروبية .
بحثت بكتبي و�أغر��سي حتى �أجهز لتنفيذ ما يف بايل ، وم�سيت بالعمل .. فككته 
قطعة قطعة ور�سمت كل قطعة، ثم �أعدت تركيبه فلما �سغلته ��ستغل، كاد قلبي 
وال  باليوم،  و�حدة  وجبة  �آكل  كنت  �أيام   3 �لعملية  ��ستغرقت  �لفرح،  من  يقف 

�أ�سيب من �لنوم �إال ما ميكنني من �لعمل .
فحملت �خلرب �إىل رئي�س بعثتنا، فقال �إنه يريد �ختبار عملي فاأعطاين حمرًكا 
فيه خلل الأ�سلحه وفعاًل �أ�سلحته بعد ع�سرة �أيام من �لتعب و�لنوم �لقليل �لذي 

يعينني فقط على فتح عيني �أمام �ملحرك .

وبعدها قال يل رئي�س �لبعثة �أنه يجب علي �الآن �أن �أ�سنع �أجز�ء �ملحرك بنف�سي، 
�حلديد  �سهر  مب�سانع  �لتحقت  ذلك  فعل  �أ�ستطيع  ولكي   ، حمرًكا  و�أركب 
�أ�ساتذتي  �أر�د  كما  �لدكتور�ه  لر�سالة  �أح�سر  �أن  بدل  و�الألومنيوم،  و�لنحا�س 
�الأملان، لب�ست �لبدلة �لزرقاء وبد�أت �لعمل كعامل مطيع �أو�مر عامل �ل�سهر .. 
مع �إين من �الأ�سرة �ل�سامورئية �لعريقة �لعظيمة باليابان .. لكنني كنت �أخدم 

بلدي �لتي يهون يف �سبيلها كل �سيء .
ق�سيت يف هذه �لدر��سة 8 �سنو�ت كنت �أعمل خاللها ما بني 10 �إىل 15 �ساعة 
�أر�جع قو�عد كل �سناعة  �لليل كنت  ليلة وخالل  نوبة حر��سة  �آخذ  باليوم، ثم 

على �لطبيعة .
وعلم �مليكادو ) �إمرب�طور �ليابان ( باأمري، فاأر�سل يل من ماله �خلا�س 5 �آالف 
جنيه �إجنليزي ذهًبا، ��سرتيت بها �أدو�ت م�سنع  وحمركات كاملة و�أدو�ت و�آالت 
وعندما �أردت �سحنها �إىل �ليابان كانت قد نفدت �لنقـود فجمعت ما �دخرته كل 

هذه �ل�سنو�ت و�أ�سفت �إليه ر�تبي ال�ستكمال �إجر�ء�ت �ل�سحن .
وعندما و�سلنا �إىل ناجاز�كي قيل يل �إن �مليكادو يريد �أن ير�ين، قلت لن �أ�ستحق 
من  9 �سنو�ت  ذلك  ��ستغرق   .. كامل  حمركات  م�سنع  �إن�ساء  بعد  �إال  مقابلته 

�لعمل �ل�ساق و�جلهد �ملتو��سل .
قطعة  �ليابان  يف  �سنعت  10 حمركات  وم�ساعدي  حملت  �الأيام  من  يوم  ويف 
قطعة ، حملناها �إىل �لق�سر، وو�سعناها يف قاعة خا�سة بنوها لنا قريًبا منه، 
�أدرنا �ملحركات ، ودخل »�مليكادو« و�نحنيا لتحيته، فابت�سم ، وقال : هذه �أعذب 
مو�سيقى �سمعتها يف حياتي .. �سوت حمركات يابانية خال�سة .. هكذ� نقلنا قوة 
�أوربا �إىل �ليابان، ونقلنا �ليابان �إىل �لغرب، وبعد هذ� �حلدث �ل�سعيد عدت �إىل 

�لبيت والأول مرة من 15 �سنه �أنام لع�سرة �ساعات متو��سلة« .
لن �أن�سى كلمة �أخرية قر�أُتها » ما �حرتق ل�ساٌن بقوله نار ، وال �ْغَتنى فقرٌي بقوله 
�ألَف دينار ، ُقل �ألف دينار �إىل �الأ�سبوع �لقادم لن جتد يف جيبك وال حتى ديناًر� 
بعد  ِفكرتك  قل  ولكن   ، ل�سانك  لن يحرتق  �لقادم  �ل�سهر  �إىل  نار  قل   ، و�حًد� 
�نطلق  ُثم  لتنفيِذها،  ط  خطِّ ثم  �كُتبها،  ثم  بها،  ْث  حتدَّ ِذهنك،  يف  ُتعِلمها  �أن 

بعزمية« .
وعندها �سنقول : »قطـر �ستلحق باليابان « باإذن �هلل تعاىل .

قطر ستلحق باليابان .. !!

العقيد ركن
 �سعيد بن حمد النعيمي
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، وقد تطورت  �لقيادة كوظيفة من وظائف �حلرب قدمية قدم �حلرب ذ�تها 
�أ�ساليبها ومفاهيمها عرب �لتطور �لتاريخي لو�سائل �حلرب و�أدو�تها خالل �حلقب 
�لقيادة  �أ�ساليب  من  ثورة  �لتقني  �لتطور  �أحدث  وقد   . �لع�سر �حلجري  تلت  �لتي 
�جلي�س  يف  �ملختلفة  �ملجموعات  بني  و�لتو��سل  �الت�سال  �سهل  حيث   ، و�ل�سيطرة 

�لو�حد من رئا�سات ووحد�ت مقاتلة و�حتياطية وذيول �إد�رية.
و�الهم من ذلك كله �أن �لتطور �لتقني قد نقل موقع �لقائد من مقدمة �جلي�س 
ولي�س   ، بهدوء  معركته  �إد�رة  ي�ستطيع  حتى  �ملوؤخرة  �أو  �لو�سط  يف  ما  مكان  �إىل 
�سروريًا �أن ير�قب تلك �ملعركة �أو ي�ساهد حركة قو�ته �أو نتائج قتالها بالعني �ملجردة 

كما كان يف �ل�سابق.
كان �جلي�س يف �لع�سور �لو�سطى يظهر يف ثالثة تق�سيمات ، �لطليعة و�جل�سم 

�لرئي�سي ثم �ملوؤخرة ، وهذ� �الأ�سلوب هو �لذي كان معتمدً� يف �حلملة �ل�سليبية �الأوىل على فل�سطني . وكان �لقائد 
يتوىل قيادة �ملوؤخرة وبعد �أن ير�قب �لتحام �لطليعة ياأمر بزج �لق�سم �الأكرب الإ�سنادها وتكثيف زخم هجودها ، ثم 

يدفع هو يف �ملوؤخرة �إىل �لنقطة �لتي يعتربها �أكرث فائدة حل�سم �ملعركة .
حتى �لقرن �ل�ساد�س ع�سر كان �مللوك و�الأمر�ء يتولون قيادة �جليو�س باأنف�سهم ، وتدريجيًا قامو� بالتخلي عن هذه 
�ملهمة �خلطرة حيث �أوكلت الأهل �لثقة و�لفر�سان و�ملقربني ويرتبط �مللك بجي�سه بخط من �ملر��سلني الإد�مة �الت�سال 

بينه وبني قائد جي�سه .

قادة تاريخيون :
�لتاأثري على رجاله و�سجاعته  �لقائد �ملثايل من حيث  �لوليد يتمتع بكل �سفات  �لقائد �الإ�سالمي خالد بن  كان 
و�إقد�مه ، وكان يتمتع بفكر تكنيكي و��سرت�تيجي وفكر تنظيمي قل �أن يجتمعا لقائد و�حد ، فقد عمل على �لتخل�س 
من معركة موؤتة عندما قر�أ بفكر �لثاقب وكنتيجة لتقديره للموقف ، �أنه لي�س من �مل�سلحة �ال�ستمر�ر يف �ملعركة . فمن 
�لناحية �لتكنيكية فاإن ميز�ن �لن�سر مييل يف غري �ساحله ، ومن �لناحية �الإ�سرت�تيجية �أنه قد يتم تدمري جي�س ميكن 
بناوؤه ومعاودة �لقتال به م�ستقباًل . كما ظهر فكره �لتنظيمي يف �إدخاله تنظيم ) �لكردو�س ( يف �جليو�س �الإ�سالمية 

وهو مياثل تنظيم �لكتيبة �حلالية . 
كان نابليون بونابرت يتمتع بعبقرية كبرية يف قيادة �لرجال وموهبة غري عادية يف �إد�رتهم ، مما يجعل �لفرد 
يقف حائرً� عند �الأ�سباب �لتي جعلت ذلك �حل�سد من �لرجال يتبعونه لزمان طويل عرب �لبلد�ن بل �لقار�ت . كان 
يتمتع بطاقة غري عادية وكان �سارمًا يف توزيع �ملهام على قو�ته ، كما برزت �لناحية �لتنظيمية يف ترتيبه جلي�سه ، 
حيث كان هنالك مكتب �الإمرب�طور و�الأركان �لعامة و�لقيادة �الإد�رية . وبالرغم من وجود �أركانه �إال �أن �خلطط كانت 

تاأتي من �أفكاره مما يدل على عبقريته .     
�لتاريخ يزدحم بالقادة �لذين تركو� ب�سمات و��سحة على فنون �لقتال و�إد�رة �حلرب ، من �أمثال طارق بن زياد 
و�سالح �لدين �الأيوبي وغريهم كثريين ميكن �أن يكونو� قدوة ل�سغار �لقادة ، لينهلو� من فيق �ملبادئ �لتي تركوها ، 

وهي درو�س عظيمة �لفائدة �إن نحن قدرناها حق قدرها .

مالزم ثاين
حممد ف�سل اهلل املكي



ومنها  �ملجاالت  كل  يف  كبرية  نه�سة  �الأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  قطر  دولة  �سهدت 
�ملجال �لت�سريعي . و�إذ� كان �لقانون هو مر�آة و�نعكا�س حقيقي للظروف �ل�سيا�سية 
�لقول -  فاإنه ميكن   ، �ملجتمع  يعي�سها  �لتي  و�لثقافية  و�القت�سادية  و�الجتماعية 
وبحق - �أن دولة قطر مبجتمعها �لذي يتميز باالأ�سالة و�لتح�سر يف ذ�ت �لوقت ، 
فقد خطت خطو�ت ملحوظة علي طريق �لتطوير �لت�سريعي يف �إ�سد�ر ت�سريعات 

جديدة وتعديل �لقائم منها مبا يو�كب تلك �لنه�سة وذ�ك �لتطور.
و�لتجاري  �ملدين  �لقانون  لدولة قطر يف جماالت  �لقانوين  �لنظام  �أن  و�ملعروف 
و�لقانون �الإجر�ئي و�الإد�ري وبع�س �الأحكام �الأخرى يف جمال �لقانون �لعام ، �إمنا 
�أ�سولها من �لنظام �لقانوين �لالتيني �لذي ��ستقت من م�سر ت�سريعاتها  تاأخذ 

منذ �لن�سف �لثاين من �لقرن �لتا�سع ع�سر  و�أخذت �لدول �لعربية منها بدروها مع �الأخذ يف �العتبار �خل�سائ�س 
�الجتماعية و�لثقافية لهذه �لدول .

ومنذ �لن�سف �لثاين من �لقرن �ملا�سي ومع بروز �الجتاهات �لت�سريعية �ملتاأثرة باالجتاهات �لدولية وخا�سة يف 
�ملجال �لتجاري �أخذت �لت�سريعات يف �لدول �لعربية تختلف فيما بينها يف بع�س �لتف�سيالت تبًعا الجتاهات �لنمو 
�الجتماعي و�القت�سادي فيها وذلك مع بقاء �لقو��سم �مل�سرتكة بني هذه �لت�سريعات قائمة ، و�إن كان يالحظ يف 
بع�س �لدول �لعربية ومن بينها قطر تاأثرًي� و��سًحا الأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية على ت�سريعاتها من ذلك �لن�سو�س 

�لدو�ستورية �لتي كر�ست مبادئ �ل�سريعة �الإ�سالمية وكذلك فكون �الأ�سرة و�أحكام �لقانون �جلنائى وغري ذلك .
و�سع  عند  ود�ستوري  بل  �أ�سا�سي  �إطار  يف  وظلت  غريها  عن  �لدول  هذه  ت�سريعات  متيز  �سمة  �أ�سبحت  وبالتايل 
�لتطور�ت  �لتي �سدرت ملو�كبة  �لت�سريعات  �إىل  �لقائمة . وذلك باالإ�سافة  �لت�سريعات  �أو تعديل  �أي ت�سريع جديد 
وكذلك  وغريها  و�لعمل  �لطبيعية  �لرثو�ت  و��ستغالل  و�لعقار�ت  و�ال�ستثمار  �لتجارة  جماالت  يف  �القت�سادية 
�الجتماعية يف جمال �حلماية �لقانونية لالأ�سرة و�ملر�أة و�لطفل وكذلك ما مت من �إكمال �ملنظومة �لق�سائية باإن�ساء 
�إثر�ء للنظام  حماكم جديدة كمحكمة �لتمييز و�لد�ئرة �الإد�رية و�لد�ئرة �لد�ستورية، وال يخفى ما يف ذلك من 

�لقانوين باعتبار �أن �الجتهاد �لق�سائي متمثاًل يف �أحكام �ملحاكم ، �إمنا ُيعد �أحد �مل�سادر �الحتياطية للقانون .
�إمكانية �لتطوير دون �مل�سا�س باالأ�س�س و�ملبادئ �لتي تقوم  �إن ما حدث من تطوير �إمنا يدل على حقيقة مفادها 

عليها هذه �لت�سريعات وهذ� ما �أثبتته دولة قطر من خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية.

للعلوم  �إن  تاريخيا،  �لثابتة  �حلقائق  من 
بناء  يف  �الأخرى  �لعلوم  على  �سبقا  �لع�سكرية 
مرتكز�ت �لفكر �ال�سرت�تيجي وتطوير جماالت  
يف  �أم  �ل�سلم  يف  ذلك  �أكان  �سو�ء  تطبيقه 
�حلرب. وميكن للمتخ�س�س يف تر�ث �جليو�س 
قرون  عرب  وحروب  معارك  من  خا�سته  وما 
خلت �أن ي�سل �إىل ��ستنتـــاج مفاده �إن ملفكري 
�لعلوم �لع�سكـــرية وقادة �جليو�س مبا قدموه من 
جتارب حية ومناذج خالدة، �لدور �الأ�سا�سي بل 
و�ملب�سر بوالدة �لفكر �ال�سرت�تيجــي علما وفنا. 

ذ�ت  موؤ�س�ســـات  �إقامة  �إىل  �الهتمام  ذلك  وجتــاوز 
م�ستويـات خمتلـفة حتمل عناوين �ستى تهتم ببحث وتعليم �ال�سرتتيجية   �سياغة 

و�نبثاقا وتطبيقا. 
وتدعو� �إىل �ال�ستفادة من جتــارب �جليو�س وما متتلــك من �رث ��ستــر�تيجي 

�ساعدهــا يف ح�سم �ملعارك و�إحر�ز �لن�سر يف �ملنازالت �لتاريخية .
�إذ يجد �ملتفح�س لن�سوء �لفكر �ال�سرت�تيجي يف �حلقل �لع�سكري �أن �مل�سطلحات 
�لقوة  ونقاط  كاالأهد�ف  �ملعا�سر  �ال�سرت�تيجي  �لفكر  يف  �ملتد�ولة  �لروتينية 
و�ل�سعف و�لفر�س و�لتهديد�ت هي �أ�سا�سا وليدة �لفكر �ال�سرت�تيجي �لع�سكري. 
�الأعمال  �إ�سرت�تيجية  �إن  نالحظ  �الأحيان  من  كثري  ففي  �الأ�سا�س  هذ�  وعلى 
تت�سابه يف مناحي كثرية مع �ال�سرتتيجية �لع�سكرية، ففي كال �الإ�سرت�تيجيتني 
�لع�سكرية و �الأعمال حماولة ال�ستخد�م نقاط �لقوة �ملتاحة لل�سغط على نقاط 
�سعف �خل�سم �أو �ملناف�س وتعظيمها، كذلك فان �أ�سا�س �لتحليل �ال�سرت�تيجي 
جتنب  وحماولة  فو�تها  قبل  �لفر�س  �قتنا�س  على  قائم  �الإ�سرت�تيجيتني  لكال  
�أثار �لتهديد�ت وتخفيف عبئها �إىل �مل�ستوى �الأدنى �ملمكن.رغم كل هذ� �لت�سابه 
ففي حقيقة �الأمر فان �الختالف �الأ�سا�سي بني �الإ�سرت�تيجيتني متاأتي من، �أن 
�سياغة وتنفيذ وتقومي �إ�سرت�تيجية �الأعمال قائمة على �أ�سا�س �ملناف�سة يف حني 

�أن �سياغة وتنفيذ وتقومي �الإ�سرت�تيجية �لع�سكرية قائمة على فكرة �ل�سر�ع.

اأ. د.  عادل حرحو�ض �سالح املفرجي 
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يعد نظام �لتاأمني من �لنظم �حلديثة، و�لتي ثار حولها جدل فقهى من �لناحية �ل�سرعية،وحتى يتبني لنا حقيقة هذ� �الأمر �أقول ،للتاأمني �أنو�ع ثالثة هي �لتاأمني 
�لتعاوين.�لتاأمني �الجتماعي. �لتاأمني �لتجاري.  �أما عن �لتاأمني �لتعاوين، فهو ين�ساأ بني جماعة من �الأ�سخا�س يتعر�سون خلطر معني يدفع كل منهم ��سرت�كا �سنويا 
�أو �سهريا وعندما يتحقق �خلطر �ملوؤمن منه يتم تغطيته عن طريق هذه �ال�سرت�كات، و�إذ� مل تكف هذه �ال�سرت�كات لتغطية �خلطر �ملوؤمن منه مت تغطيته عن طريق 
جمع مبالغ �أخرى من �مل�سرتكني  و�إذ� ز�دت �ال�سرت�كات �سو�ء بعد تغطية �خلطر �ملوؤمن منه بعد وقوعه، �أو �إذ� مل يقع �أ�سال فاإنها توزع على �الأع�ساء �أو يتم جتميعها 

�أو جتميع جزء منها كاحتياط ميكن �ال�ستفادة منه حل�ساب كل �الأع�ساء .
عندما ننظر �إىل هذ� �لنوع من �أنو�ع �لتاأمني جند �أنه قائم على �لتعاون  و�لت�سامن بني �ملوؤمن لهم وال يهدف �أع�ساوؤه �إىل حتقيق ربح ، و�ن كان من حقهم ��ستثمار 

�أمو�ل �الأع�ساء يف طرق م�سروعة تدر عليهم �أرباحا ت�ساف �إىل روؤوؤ�س �أمو�لهم ،هذ� �لنوع من �أنو�ع �لتاأمني ال خالف بني �لفقهاء على جو�زه �سرعا.
�أما بالن�سبة للتامني �الجتماعي فهو تاأمني تقوم به �لدولة لتاأمني بع�س مو�طنيها و�لذين تتو�فر فيهم �سروط معينة، ومن �أمثلته �لتاأمني �ل�سحي وتاأمني �سد 
�ل�سيخوخة و�لتاأمني �سد �لعجز وتاأمني �الإ�سابات �لخ  وهذ� �لنوع من �أنو�ع �لتاأمني جائز �سرعا كالتاأمني �لتعاوين فال يوجد فيه غرر  وال مقامرة، ولي�س فيه �أكل الأمو�ل 

�لنا�س بالباطل، ولي�س فيه �سبهة �لربا �ملوجودة بالتاأمني �لتجاري كما �سنعرف ، حيث �إن �ملوؤمن عليه يقوم بدفع مبلغ ي�سري وتتحمل �لدولة �جلزء �الأكرب.    
�أما �لنوع �لثالث من �أنو�ع �لتاأمني وهو �لتاأمني �لتجاري فانه يقوم �أ�سا�سا على �نف�سال �سخ�سية �ملوؤمن عن �ملوؤمن له، حيث يلتزم �الأع�ساء باالأق�ساط �ملحددة 
م�سبقا، وتلتزم �سركة �لتامني بتغطية �خلطر �ملوؤمن منه عندما يقع، فاإذ� وقع فاإنها تلتزم بالتعوي�س و�إذ� مل يقع كانت �الأق�ساط ملكا خال�سا لل�سركة، و�إذ� مل تكف 
�الأق�ساط لتغطية �خلطر فاإنها تلتزم بالتعوي�س وال حت�سل على �سيء من �الأع�ساء، و�إذ� ز�دت ن�سبة �الأق�ساط فاإنها الترد �سيئا للموؤمن لهم ، وهكذ� يبدو �لفرق و��سحا 
بالذ�ت بني �لتاأمني �لتعاوين و�لتاأمني �لتجاري فالتاأمني �لتعاوين التنف�سل فيه �سخ�سية �ملوؤمن عن �ملوؤمن له بخالف �لتاأمني �لتجاري، و�أثر هذه �لنتيجة �أن �ملبالغ 
�لز�ئدة يف �لتاأمني �لتعاوين ترد �إىل �ملوؤمن لهم بخالف �لتاأمني �لتجاري حيث ت�سبح ملكا خال�سا لل�سركة هذه و�حدة،وثانيا �إذ� كان هناك نق�س فانه يف �لتاأمني 
�لتعاوين يلتزم كل ع�سو بدفع ما يخ�سه بخالف �لتاأمني �لتجاري، ثالثا يف �لتاأمني �لتعاوين �الأق�ساط فيه غري حمددة الأنها قد تزيد وتنق�س على ح�سب وقوع �خلطر 

�ملوؤمن منه بخالف �لتاأمن �لتجاري فالق�سط فيه حمدد وثابت 
ونظرة لهذين �لنوعني من �أنو�ع �لتاأمني جند �أن �لتاأمني �لتعاوين جائز، الأنه قائم على �لتعاون و�لت�سامن كما قلنا، �أما �لتاأمني �لتجاري فالر�جح �أنه غري جائز 
�سرعا الأنه قائم على �لغرر، و�ملقامرة و�أكل �أمو�ل �لنا�س بالباطل، فكل و�حد من �أطر�ف هذ� �لنوع اليعرف مقد�ر ما�سيدفع، وال مقد�ر ما�سياأخذ  و�سركات �لتاأمني 
تاأخذ �الأق�ساط وتلتزم بتغطية �ملخاطر، وهذه �ملخاطر قد تقع ،وقد التقع ،فهذه �ل�سركات تقوم على �أ�سا�س �أنها التخ�سر،الأنها تقوم على �أ�س�س نظرية وعلمية �أال وهي 
جتميع �ملخاطر و�إجر�ء �ملقا�سة بينها وفقا لقو�نني �الإح�ساء ،فهي تقوم �أ�سا�سا على �أ�سا�س �ملك�سب دون �خل�سارة، و�إذ� كان �لفقه �ال�سالمى قد حرم هذ� �لنوع من 
�أنو�ع �لتاأمني فالبد�ئل موجودة الن �ل�سريعة �الإ�سالمية قائمة �أ�سا�سا على �لتعاون و�لرت�بط فاأوجدت نظما توؤدى هذ� �لغر�س كالتاأمني �لتعاوين، و�لتاأمني �الجتماعي، 
و�إذ� كانت هذه �لتاأمينات التكفى الأنه الي�سرتك بها �إال فئة معينة من �لنا�س، فان �ل�سريعة �الإ�سالمية �أوجدت حلوال كثرية ملا يتعر�س له بع�س �لنا�س من كو�رث،  منها 
�لزكاة وبيت مال �مل�سلمني ،ولو �أح�سن �مل�سلمون تطبيق هذين �ملنهجني ملا وجدنا م�سكينا، �أو حمتاجا، فهي تاأمينات توؤمن �ملجتمع �سد �لفقر، و�لبطالة و�لت�سول، 

وت�ساعد �ملحتاجني عند نزول �لكو�رث، وهذه �لنظم ت�سمن لكل من يعي�س فى بالد �مل�سلمني م�سلما كان �أم غري م�سلم �أن يعي�س عي�سة كرمية تتنا�سب مع �آدميته .

دكتور /جمال خليل الن�سار

وقفة مع التأمين بين الشريعة والقانون
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��سم �ملكتب بعد ذلك �أرن�ست ويونغ( قبل  )�أ�سبح   Whinney Murrey كان مكتب �لتدقيق �لربيطاين
��ستقالل دولة قطر يتوىل مر�جعة ح�سابات �لدو�ئر �حلكومية وتدقيقها وكانت �لتقارير بنتائج �ملر�جعة ترفع �إىل 
حاكم قطر وظل �حلال حتى �إن�ساء ديو�ن �ملحا�سبة عام 1973 ، وكان مدير �ملكتب �آنذ�ك هو �ل�سيد عبد�حلكيم 

�أبو �سعبان �لذي �أ�سبح �أول رئي�س لديو�ن �ملحا�سبة .
�لهيئات  وتت�سمن  لرقابته  �خلا�سعة  �جلهات  و�أمو�ل  �لدولة  �أمو�ل  على  �لرقابة  حتقيق  �إىل  �لديو�ن  ويهدف 
و�ملوؤ�س�سات �لعامة باالإ�سافة �إىل �ل�سركات �لتي ت�ساهم فيها �لدولة بح�سة يف ر�أ�سمالها 51% �أو ت�سمن لها حدً� 
�أدنى من �لربح �أو تقدم لها �إعانات مالية �أو تلك �ملرخ�س لها با�ستغالل �أو �إد�رة مرفق من �ملر�فق �لعامة و�أي 

جهات �أخرى مبوجب تكليف من �سمو �الأمري �أو قر�ر جمل�س �لوزر�ء .
�الأخرى �خلا�سعة  �ملالية ، يف حني تخ�سع �جلهات  �لرقابة  �أنو�ع  و�الأجهزة �حلكومية جلميع  �لوز�ر�ت  وتخ�سع 

لرقابة �لديو�ن للرقابة �لالحقة فقط .
وقد مر ديو�ن �ملحا�سبة يف دولة قطر يف ثالث مر�حل مهمة :

�الأوىل : • �ملرحلة 
وهي �لفرتة منذ تاريخ �إن�سائه عام 1973 وحتى عام 1995 وكان �لديو�ن ال يتمتع باال�ستقاللية فقد كان يتبع وز�رة 

�ملالية .
: �لثانية  • �ملرحلة 

�سدور �لقانون رقم 4 ل�سنة 1995 �خلا�س بديو�ن �ملحا�سبة ، �إذ حدد �إد�ر�ت �لديو�ن و�أق�سامه �لفنية وغري �لفنية 
�أال �أن ديو�ن �ملحا�سبة مل يتمتع باال�ستقاللية يف جمال �لتمويل و�لتعيني وظل يتبع وز�رة �ملالية .

: �لثالثة  • �ملرحلة 
فقد �سدر تعديل بع�س �أحكام قانون 1995 وحيث ��ستكمل ديو�ن �ملحا�سبة مبوجبه �ال�ستقاللية �لكاملة من حيث 
�لتعيني و�لت�سرفات �ملالية طبقًا للمادة رقم )1( و�لتي تن�س على �أن ديو�ن �ملحا�سبة جهاز م�ستقل له �سخ�سية 

�عتبارية ويتبع �الأمري مبا�سرة وله مو�زنة خا�سة تلحق مبو�زنة �لديو�ن �الأمريي .
وقد تالفى �لقانون �جلديد معظم عيوب �لقانون �ل�سادر عام 1995 �إال �أنه ماز�ل ال يت�سمن وال يعطي موظفي 
�لديو�ن �سفة �ل�سبط �لق�سائي من حيث تنفيذ �ملخالفات �ملالية و�الإد�رية وت�سحيحها كنتيجة لعمليات �ملر�جعة 

   .
ونحث هنا على �سرورة �الهتمام بالديو�ن ودعمه على كافة �الأ�سعدة نظرً� الأهمية �لدور �لذي يقوم به يف �لرقابة 
على �إير�د�ت �لدولة ونفقاتها مبا ي�ساعد على جتنب �الإ�سر�ف يف �النفاق و�ملحافظة على �أمو�ل �لدولة . و�قرتح �أن 
تكون هناك حو�فز مميزة مادية ومعنوية جلذب �لكفاء�ت �لقطرية للعمل بهذ� �جلهاز �ملهم. وكذلك �لعمل على 
تفعيل مو�د �لقانون و�لتي حتث على تعاون �جلهات �ملدققة مع �ملدققني و�لرد عليهم بالوقت �ملنا�سب و�لتاأكد من 

وجود �خلربة �لالزمة لدى �ملدققني ومعاقبة �ملخالفني بال�سكل �ملالئم . 
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لقد تقدمت مهنة �ملحا�سبة و�ملر�جعة بالدول �ملتقدمة ب�سبب �الهتمام �مل�ستمر 
بتطوير �لتعليم �ملحا�سبي وم�ساركة �ملنظمات �ملهنية و�جلامعات و�ل�سركات �لكربى 
يف دعم وتطوير ومتويل �لتعليم �ملحا�سبي . ومن �ملالحظ �أن هناك �هتماما و��سعا 
يف دول �لعامل �ملتقدم لت�سييق �لفجوة بني مناهج �لتعليم �ملحا�سبي �لتي تقدم يف 
�جلامعات و�ملعاهد و�حتياجات �سوق �لعمل من حما�سبني ومر�جعني على م�ستوى 

مرتفع من �لتاأهيل و�لكفاءة. 
ال  �لر�هن  �لوقت  �خلليج يف  دول  و�ملر�جعة يف معظم  �ملحا�سبة  مهنة  فو�قع 
يتو�كب مع م�ستوى �لتطور �القت�سادي �لذي و�سلت �إليه هذه �لدول مع �الإ�سارة �إىل 
بع�س دول �ملجل�س قد خطت خطو�ت جادة لرفع م�ستوى �ملهنة.  ولت�سليط �ل�سوء 
على هذ� �لو�قع ميكن �حلديث عن �ل�سعوبات  �لتي تو�جه مهنة �ملحا�سبة يف دولة 
�لعنا�سر  ونق�س يف  �ملهنة  �لتي حتكم  �لقو�نني  و��سح يف  �لتي منها ق�سور  قطر 
�لوطنية �ملوؤهلة �لتي تز�ول �ملهنة وغياب و��سح للمكاتب �لوطنية وعدم وجود هيئة 
�إىل عدم وجود معايري وقو�عد  �ملهنة  وتفتقر  �سئونها  �ملهنة وترعى  تنظيم  تتوىل 
�سلوك مهنية �ساملة وبر�مج رقابية تكفل جودة �الأد�ء �ملهني و�ختالف و��سح يف 
تطبيق �ملعايري �ملحا�سبية من قبل �ل�سركات �لعاملة يف �لدولة وعدم وجود نظام 

للتعليم �مل�ستمر للمحا�سبني و�ملر�جعني .
ويحتــاج تطوير �ملهنــة يف دول �خلليج �إىل عمل جاد و تعاون وتن�سيق و وو�سوح 
يف �لعالقة بني  �جلهات �ملعنية يف �ملهنة يف دول �خلليــج وهيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعــة 
لدول جمــل�س �لتعـــاون حتى ي�ستطيع �جلميع �لقيام باملهام �ملناطة بهم من تنظيــم 
مهنة �ملحا�سبة و�ملر�جعة و�إيجاد �ملقومات �الأ�سا�سية لها و�لعمل على زيــادة �لوعي 
من  �ملحا�سبني  من  كاف  عدد  توفري  على  و�لعمــل  �ملجتمع  �أفـــر�د  بني  �ملحا�سبي 
مو�طني دول �ملجل�س وموؤهلني تاأهياًل علميًا عاليًا ي�ساركون يف �لقيام مبهمة تطوير 
مهنة �ملحا�سبة وت�سجيع �لكفاء�ت �ملهنية على �النخر�ط يف �ملهنة و�إيجاد مرجعية 

تنظيمية ملمار�سة هذه �ملهنة يف دول �خلليج. 
وباالإ�سافة �إىل ما تـقدم فان من  �الأمور �لهامة و�لتي ت�ساهم ب�سكل كبيـــر يف 
تطوير �ملهنة هو �لتعليم �ملحـــا�سبي فاجلامعات ممثلة يف �أق�سام �ملحا�سبــة عليهـا 
�لنظــري  و�لعمل على ربط �جلانب  �لدر��سية  م�سئولية كبرية يف تطوير خططها 
�أق�سام  بني  �لتن�سيق  �سرورة  هذ�  ويتطلب  �لعملي  باجلانب  �لتعليمية  �لعملية  يف 

بر�مج  وو�سع  �لدول  هذه  يف  باملهنة  �ملعنية  و�جلهات  �جلامعات  يف   �ملحا�سبة 
م�سرتكة للتدريب . 

   وتعترب وز�رة �لتجارة و�القت�ساد يف قطر هي �جلهة �لوحيدة �لتي ت�سرف 
وبد�أ  �ملهنة.  ممار�سة  تر�خي�س  و�إ�سد�ر  و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  مهنة  تنظيم  على 
�إ�سر�ف �لوز�رة مع بد�ية �سدور قانون رقم )7( ل�سنة 1974 �خلا�س بتنظيم مهنة 
مر�قبي  �سجل  يف  �لقيد  �سروط  على  �لقانون  هذ�  و�قت�سر  �حل�سابات.  مر�جعة 
�حل�سابات وو�جبات وم�سئوليات مر�قبي �حل�سابات و�لعقوبات �لو�جب تطبيقها يف 
حالة �رتكاب �أي خمالفة لهذه �لقو�نني ومل يتطرق هذ� �لقانون �إىل جماالت هامة 
تاأ�سي�س جمعية للمحا�سبني و�ملر�جعني  تتعلق مبهنة �ملحا�سبة و�لتدقيق مثل )1( 
للمحا�سبة  معايري  حتديد   )3(، �ملهني  لل�سلوك  قو�عد  حتديد   )2( �لقطريني 
ملر�قبة  بر�مج  و�سع   )4( �إتباعها  �ل�سركات  على  يجب  عليها  متعارف  و�ملر�جعة 
�ملتقدم  من  �لعلمي  �لتاأهيل  ل�سمان  مهني  �جتياز  ��سرت�ط   )5( �ملهني  �الأد�ء 
للح�سول على ترخي�س ملمار�سة �ملهنة )6( ��سرت�ط تدريب وتاأهيل �ملدققني ب�سكل 
تنظيم  �إىل  مبا�سرة  �أ�سار  �لذي  �الأول  �لت�سريع  هو  �لقانون  هذ�  ويعترب   . م�ستمر 
مهنة �ملحا�سبة و�ملر�جعة ومل يطر�أ على هذ� �لقانون تغيري �أو تعديل جوهري رغم 
�أن �لدولة قد �سهدت وت�سهد حالة من �لنمو �القت�سادي �لكبري  و�سدر �أخريً� قانون 
تنظيم مهنة مر�جعة �حل�سابات �جلديد )2004( �لذي مل يختلف كثريً� عما �سبق 

فيما يتعلق مبهنة �ملحا�سبة و�ملر�جعة. 
ولكن من �أهم �لتطور�ت �لتي حدثت  للمهنة يف دولة قطر هو  �إن�ساء �جلمعية 
�لعلمية للمحا�سبة  يف عام   2004 و�لتي تعمل حتت مظلة جامعة قطر و تهدف 
تلك �جلمعية �إىل  تنمية �لفكر �لعلمي يف جمال �ملحا�سبة و حتقيق �لتو��سل �لعلمي 
وتطوير  و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  جمال  يف  �لعلمية  �مل�سورة  وتقدمي  �جلمعية  الأع�ساء 
�الأد�ء �لعلمي و �ملهني الأع�ساء �جلمعية. وقد قامت �جلمعية بجهود متميزة من 
�جل ن�سر �لوعي �ملحا�سبي و�مل�ساهمة يف تطوير �ملهنه و�لنهو�س بها يف دولة قطر 
من خالل ما قامت به من موؤمتر�ت وندو�ت ودور�ت تدريبية ون�سر�ت متخ�س�سة 
�لقطرية  �لقانونيني   �ملحا�سبني  جمعية  �إن�ساء  يف  �مل�ساهمة  و  �ملحا�سبة  علم  يف 
)�ملهنية( و�لتي �أمتنى لها �لنجاح و�لتوفيق و�لقيام بدور مهم يف تطوير �ملهنة و�ن 

يتم �ختيار جمل�س �الإد�رة لهذه �جلمعية �ملهنية يف �لقريب �لعاجل.

الدكتور خالد بن نا�سر اخلاطر

واقع مهنة المحاسبة في دولة قطر
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مسئولية المراجع عن مصداقية
 التقارير المالية المنشورة على اإلنترنت

أهمية تكامل نظم المعلومات
اإلدارة والمحاسبة في المنشأة

و�لن�سر  �ملعلومات  تقنية  جمال  يف  �لتطور  ظل  يف 
يف  �ل�سركات  من  �لعديد  �جتهت  �الإنرتنت  عرب 
�لعامل �إىل ن�سر بياناتها �ملالية على �سبكة �الإنرتنت. 
حول  �مل�ساكل  بع�س  ظهرت  �لتطور   لهذ�  ونتيجة 

م�سد�قية و�أمن هذه �لبيانات �أهمها ما يلي :
�ملر�جعة  �ملالية  �لقو�ئم  بني  �لرو�بط  ��ستخد�م   -
على  �لت�سوي�س  �إىل  يوؤدي  مما  �ملر�جعة  وغري 

�لقارئ وعدم قدرته على �لتفرقة بينهما .
- ن�سر بينانات مالية غري خا�سعة لفح�س �ملر�جع 
�ملتعارف  �ملحا�سبية  �ملعايري  وفق  معدة  وغري 

عليها.
توؤدي  قد  ملخ�سة  �أو  جزئية  بيانات  عر�س   -
لل�سركة  �ملايل  للو�س  خاطئ  فهم  �إىل  بالقارئ 

نتيجة عدم روؤيته للتفا�سيل .
توؤدي  قد  بطريقة  �ملالية  �لقو�ئم  �سياغة  �إعادة   -
�إىل تغيري  �لر�سالة �لتي يريد �ملر�جع تو�سيلها 

�إىل �لقارئ .
�ملر�جع مما  �ملالية خارج مر�قبة  �لتقارير  ن�سر   -
يوؤدي �إىل تغيري م�سمونها ل�سالح �إد�رة �ل�سركة، 
�ل�سركة  خارج  �أ�سخا�س  قبل  من  حتريفها  �أو 

لتحقيق م�سالح �سخ�سية �أو ملجرد �لعبث .
�جر�ء�ت  �تخاذ  �ملر�جعني  على  يجب  لذلك 

للحد من تلك �مل�ساكل من بينها ما يلي :
عند  �مل�ستخدم  تخرب  �إلكرتونية  عالمات  و�سع   -
�النتقال من �لقو�ئم �ملالية �ملدققة �إىل �لقو�ئم 

غري �ملدققة ، وعند �خلروج عن نطاق �لقو�ئم 
�ملالية .

عر�س  يف  �ملتبع  �لتن�سيق  ت�سف  عبار�ت  و�سع   -
�لبيانات ، وتبني كيف يتم حتديثها .

- �إ�سافة بر�مج ذكية يف �ملوقع �الإلكرتوين لت�سهل 
�لدقيقة  �ملعلومة  �مل�ستخدم �حل�سول على  على 

و�ملالئمة .
- ��ستخد�م �لتوقيع �لرقمي .

�أولويات  من  �ملر�جعة  حمل  �ل�سركة  موقع  جعل   -
�هتماماتهم .

- تكوين جلنة تهتم باأمن �ملعلومات فيها .
�لبيانات  » هذه  بعبارة  �لبيانات �جلزئية  - متييز 
غري   « بعبارة  �ملدققة  غري  و�لبيانات   » جزئية 

مدققة«.
ل�سمان  دوري  ب�سكل  �ل�سركة  موقع  مر�قبة   -

م�سد�قية �لقو�ئم �ملالية �ملن�سورة فيه .
- ن�سر تقرير �ملر�جعة فى مو�قعهم وربطه بر�بط 

مع موقع �ل�سركة .
�مللزمة  �ملالية  �لبيانات  �إعد�د  كيفية  �لتاأكد من   -
مدى  ومن  �ملالية،  �لقو�ئم  خارج  تقع  و�لتي 
ومن   ، مر�جعتها  مت  �لتي  �لبيانات  مع  تو�فقها 
بقر�ءة  و�الكتفاء  عنها،  �الإف�ساح  �سالمة 
خارج  تقع  �لتي  �الختيارية  �ملالية  �لبيانات 
يخالف  مما  خلوها  من  للتاأكد  �ملالية  �لقو�ئم 

�لبيانات �لتي مت مر�جعتها .

ميثل نظام �ملعلومات حلقة �لو�سل بني مر�كز �لقر�ر ومر�كز �لتنفيذ 
�لنظم  �أبرز  �أحد  و�الإد�رية  �ملحا�سبية  �ملعلومات  نظامي  ويعد  �ملن�ساأة.  يف 
�لفرعية لهذ� �لنظام. ولقد �إعتربت ر�بطة �ملحا�سبة �الأمريكية �أن هذين 
ولكن  به،  �خلا�سة  وظائفه  منهما  لكل  م�ستقلني  نظامني  هما  �لنظامني 
للمعلومات  متكامل  نظام  منهما  يجعل  بينهما  وتر�بط  تن�سيق  باإيجاد 
�سوء  يف  نظام  كل  �أهد�ف  حتقيق  خالله  من  ميكن  و�الإد�رية  �ملحا�سبية 
�لهدف �لعام للمن�ساأة، وتخفي�س �لتكاليف و�لوقت و�جلهد �ملبذول الإنتاج 

وتو�سيل �ملعلومات �لالزمة للجهات �ملختلفة.

وي�ستطيع فريق عمل  ت�سكله �ملن�ساأة من �أفر�د لديهم كافة �الإخت�سا�سات 
�لعلمية �ملتنوعة �لتي ت�سمها �لنظم �لفرعية لنظامي �ملعلومات �ملحا�سبية 
و�الد�رية من حتقيق �لتن�سيق و�لرت�بط و�لتكامل بني هذين �لنظامني �إذ� 
�لتكاليف  وحما�سبة  و�ملالية  �الإد�رية  للمحا�سبة  معلومات  نظام  توفر  ما 
�الأفر�د  من  وجمموعة   ، حديثة  تقنية  و�أجهزة  مركزية،  بيانات  وقاعدة 

�ملوؤهلني من �لناحيتني �لعلمية و�لعملية.

ونظرً� للتطور�ت �لتكنولوجية �لعديدة و�مل�ستمرة �لتي حتدث يف بيئة 
�لنظام  يف  �لعاملني  �الأفر�د  مهار�ت  تطوير  مو��سلة  من  بد  فال  �الأعمال 
�ملحا�سبة  جماالت  يف  )خا�سة  و�الإد�رية  �ملحا�سبية  للمعلومات  �ملتكامل 
ودور�ت  �مل�ستمر  �لتعليم  دور�ت  خالل  من  وذلك  و�حلو��سيب(  و�الإد�رة 
�لكفاءة �ملهنية �لتي متكنهم من �الإطالع على كافة �مل�ستجد�ت و�لتطور�ت 
زيادة  �إىل  بدوره  يوؤدي  مما  منها  جمال  كل  يف  حت�سل  �لتي  �حلديثة 
م�ستمرة يف كفاءة وفاعلية �لنظام و�سواًل �إىل حتقيق �لهدف �لعام �لذي 

ت�سعى �ملن�ساأة �إىل حتقيقه.
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المراجعة المستمرة في ظل
 النشر االلكتـروني اآللي للتقارير المالية

دفعت �لتطور�ت �ملت�سارعة يف تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�ساالت 
حما�سبية  معلومات  نظم  �قتناء  �إىل  �ملن�ساآت  من  �لعديد 
و�إعد�د  �لبيانات  ومعاجلة  وحفظ  لت�سجيل  متطورة  حا�سوبية 
�الإنرتنت.  �سبكة  على  �آنيا  �ملالية  وغري  �ملالية  �لتقارير  ون�سر 
هذه  ن�سر  من  ميكن  �لذي  �الإطار  هي   )XBRL( لغة  وتعترب 
�لتقارير ب�سيغ خمتلفة على �الإنرتنت، وتبادلها وحتليل ما جاء 
 .)Lee، 2004( فيها من بيانات، و�أمتتة وتوثيق عمليات تبادلها
هذ� �لتطور تطلب من �ملن�ساآت �لبحث عن �آلية لتوفري م�سد�قية 
 Dewayne( �إلكرتونيا  �ملن�سورة  �ملالية  لتقاريرها  ود�ئمة  �آنية 

.)and Wood، 2003
�الأمريكي  �لقانونيني  �ملحا�سبني  جممع  من  كاًل  دعا  مما   
�لتاأكيد  خدمة  يعهد�  �أن  �إىل   )CICA( و�لكندي   )AICPA(
على �لثقة يف �لنظام �ملنتج للبيانات �لتي حتتوي عليها �لتقارير 
�إ�سد�ر  خالل  من  �حل�سابات  مر�جعي  �إىل  �ملن�سورة  �ملالية 
�لعديد من �ملعايري و�ملبادئ �ملتنا�سقة. وبذلك حتولت �ملر�جعة 
يف  �لثقة  على  �لتاأكيد  �إىل  �لبيانات  يف  �لثقة  على  �لتاأكيد  من 
�لنظام �لذي ينتج هذه �لبيانات من خالل �لتاأكيد على نوعني 

من �لثقة هما:
. Systrust �الإلكرتونية  بالنظم  • �لثقة 

Web Trust �أو باملو�قع �اللكرتونية.  بالويب  • �لثقة 
لذلك �أ�سبح تركيز �ملر�جع على موقع �ملن�ساأة على �الإنرتنت �لذي 
يتم حتديثه �أوال باأول مبعلومات عن �ملعامالت �ملختلفة للمن�ساأة 
 Lymer بداًل من �لرتكيز على �ملن�ساأة نف�سها. ولقد �أكدت در��سة
and Deberceny )2003( على قيام �لعديد من �ملن�ساآت بن�سر 
تقاريرها على موقعها على �الإنرتنت م�سحوبة يف بع�س �الأحيان  
 Flowerday بتقرير �ملر�جع. ويف هذ� �ل�سدد طرحت  در��سة 

and Solms )2005( �الأ�سئلة �الآتية:
1. ما مدى ح�سانة تقرير �ملر�جعة �ملن�سور على �الإنرتنت من 

�لتعر�س لتغري�ت قد تقوم بها �ملن�ساأة �أو �أي طرف �آخر.
موقع  يكون  هل  �ملر�جعة  تقرير  لن�سر  �الأن�سب  �ملو�قع   �أي   .2

�ملن�ساأة �أم موقع �ملر�جع. 
3. ما مدى قابلية �ملر�جع لل�سماح بوجود رو�بط �سريعة من و�إىل 

تقرير �ملر�جعة.
�إن �لطلب على �لبيانات �ملالية �الآنية �ملوثوق بها يتطلب تقدمي 
تو�كب  عالية  جودة  ذ�ت  وم�ستمرة  �آنية  مر�جعة  خدمات 
�لن�سر �الآين للتقارير �ملالية. لذلك ي�ستوجب توفري جمموعة 
من �لعنا�سر �الأ�سا�سية للقيام مبر�جعة م�ستمرة فعالة منها 

ما ياأتي:
1. وجود و�سائل موثوقة للح�سول على دليل �ملر�جعة.

حمل  �ملن�ساأة  نظام  يف  مدجمة  مر�جعة  �أدو�ت  وجود   .2
�ملر�جعة.

عن  ين�ساأ  مر�جعة  دليل  الأي  �الآين  �لو�سول  �إمكانية  وجود   .3
�ملر�جعة �مل�ستمرة �الآلية.

�ملن�ساأة حمل  و�سبكة  �ملر�جع  �سبكة  فعال بني  �ت�سال  4. وجود 
�لبيانات  �إىل  بالو�سول  للمر�جع  ي�سمح  مبا  �ملر�جعة 
�آنيا وتو�سيل نتائج �ملر�جعة  �ملحتفظ بها يف نظام �ملن�ساأة 

ب�سورة �آنية دقيقة و�آمنة.
5. توفر مر�جع كفء ذي موؤهالت عالية يف كل من نظم �ملعلومات 

وتكنولوجيا �حلا�سب و�ملو�سوعات �لتي يتم مر�جعتها.
 Groomer �قرتح  �مل�ستمرة   �ملر�جعة  بعملية  �لقيام  ولت�سهيل 
�إن�ساء منوذج خدمات �سبكة �ملر�جعة    )and Murthy )2004
 )Continuous Auditing Web Service )CAWS �مل�ستمرة 

ميكن �ملحللني �ملاليني و�مل�ستثمرين 
��ستدعاء  من  �الأخرى  و�الأطر�ف 
خدمات �سبكة �ملر�جعة �مل�ستمرة 
�لتاأكيد �الآين على  للح�سول على 
�ملن�سورة  �ملالية  بالبيانات  �لثقة 
�لنموذج  هذ�  فكرة  وتقوم  �آنيا. 

حما�سبية  معلومات  نظم  بناء  على 
با�ستخد�م لغة XML �لتي تتيح تبادل 
على  �ملن�ساأة  د�خل  �ملالية  �لتقارير 

للغة  �لتعريفية  �لبطاقات  مع  �لتعريفية  بطاقاتها  تتكامل  �أن 
XBRL �لتي متكن من ن�سر �لتقارير �ملالية عرب �النرتنت وربط 
نظام �ملر�جع مع نظام �ملعلومات �ملحا�سبية للمن�ساأة مما يتيح 
لها  �الآنية  �لتحديثات  ومتابعة  �ملالية  �لتقارير  تبادل  للمر�جع 
تقوم  �لتي  �ملالية  �ملعامالت  لبيانات  �الآين  �الإدخال  جر�ء  من 
ذ�ت  مالية  بيانات  يف  �لر�غبون  يتمكن  وبالتايل  �ملن�ساأة؛  بها 
م�سد�قية من �حل�سول عليها من خالل خدمات �سبكة �ملر�جعة 

�مل�ستمرة على �الإنرتنت.
مز�يا �ملر�جعة �مل�ستمرة يف ظل �لن�سر �الإلكرتوين �الآين للتقارير 

�ملالية:
للمن�ساأة  �ملحا�سبية  �ملعلومات  نظام  باأن   �مل�ستمر  �لتاأكيد   .1
�لتقارير  يجعل  مما  و�آمنة؛  �سليمة  �الإلكرتوين  وموقعها 
بو��سطة  بياناتها  �إعد�د  مت  �لتي  �ملوقع  يف  �ملن�سورة  �ملالية 

هذ� �لنظام حمل ثقة م�ستخدميها.
الإد�رة  �الإد�رة  بها  تقوم  حماولة  الأي  و�سريع  فوري  ك�سف   .2
و�لتقرير عنها ب�سورة   Earnings Management �الأرباح 

�آنية.

د. جالل العطار
رئي�ض ق�سم املحا�سبة



46

�لتي  �الأ�سا�سيــة  �حلقــوق  من  مبحــامي  و�ال�ستعانــة  �لدفـاع  حـق 
�أوفت  وقد  �لعاملية،  و�الإعالنات  �لدولية  �لت�سريعات  جميع  كفلتهــا 
معظــم �لد�ساتري �لوطنية بالتز�مها �لدويل بالن�س على هذ� �حلق 
مرحلة  يف  �لدفـــاع  حق  �أن  غري  عليه،  و�حلفاظ  �سمانه  و�ســرورة 
�ال�ستــدالل ال ز�ل ير�وح مكانه يف �لعديد من �لت�سريعـــات �لعربية، 
ماأمور  �أمام  موكله  مر�فقة  من  به  �مل�ستبه  عن  �ملد�فع  ميكــن  وال 

�ل�سبط �لق�سائي.
فعند وقوع �جلرمية يثور حق �ملجتمع باتخاذ كافة �لو�سائل �لقانونية 
�مل�سروعة للو�سول �إىل فاعلها يف �سبيل �إيقاع �لعقوبات �لر�دعة عليه، 
للمجتمع  و�لعام  نف�سه  بالفاعل  �خلا�س  �لردع  حتقيق  ت�سمن  �لتي 
�أن ميكن �ملتهم من �تخاذ كافة  �أما يف �جلهة �ملقابلة فال بد  كافة، 
�أو بو��سطة  �لو�سائل �مل�سروعة و�ملتاحة للدفاع، باالأ�سالة عن نف�سه، 
�أ�سحاب �خلربة و�الخت�سا�س �لذي ينيبهم للقيام بهذ� �لدور، كونهم 
�الأدرى بالطرق �لقانونية �ل�سحيحة �لو�جب �تباعها، وهذه �ملمار�سة 
من قبل �لفرد هو ما ن�سميه بحقه يف �أن يتمكن من �لدفاع عن نف�سه، 
باأي حال من �الأحو�ل  �أن يحرمه منه  �أحد  هذ� �حلق �لذي ال ميلك 

وهذ� ما نطلق عليه »حق �لدفاع«.
و�ملد�فع عن �ملتهم يقوم بدور رئي�سي يكمن يف �أنه �لو�سيلة �لتي جتنب 
�سلوكًا �سارً� قد يقوم به ذلك �ملتهم، فقد يدفعه �جلهل �أو �سوء �لظن 
بالنيابة �لعامة و�لق�ساء �أو �لقلق �لناجم عن �حتمال تعر�سه للعقاب 
�إىل �أنو�ع من �ل�سلوك ت�سر مب�سلحته، كاأن يخفي وقائع يف �لق�سية 
يعتقد �أنها غري ذي �أهمية، �أو �أن ك�سفها يف غري م�سلحته يف حني �أنها 
قد تكون مفيدة له، فيكون من و�جب �لدفاع �أن ين�سحه، على �أ�سا�س 
يقوم  فقد  �سحيح  و�لعك�س  �ملالئم،  بال�سلوك  و�خلربة،  �لعلم  من 
�ملتهم بذكر عبار�ت معينة وب�سكل غري مق�سود وهو ال يعرف �أبعادها 
�لقانونية فتوقعه يف ماأزق خطري ومن هنا ينبع �أهمية وجود �ملحامي، 

�سو�ء للمتهم نف�سه �أو للق�ساء �لذي ي�سعى �إىل �لو�سول للعد�لة.
�أمام  �حلق  هذ�  �ملتهم  مبنح  �لعربية  �لت�سريعات  معظم  تقم  ومل 

ماأموري �ل�سبط �لق�سائي، و�قت�سر على مر�حل �ملحاكمة، �أما قانون 
هذه  �لت�سريعات  كافة  عن  متيز  فقد  �لقطري  �جلز�ئية  �الإجر�ء�ت 
باأنه منح �ملتهم كافة �ل�سمانات و�حلقوق �لالزمة للدفاع عن نف�سه، 
ومن �سمنها حقه باأن يكون معه حمامي يف هذه �ملرحلة، وتاليًا �إيجاز 

ب�سيط عن ذلك يف �لت�سريع �لقطري.
فقد مت تنظيم هذ� �ملو�سوع يف قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية �لقطري 
من  جمموعة  على  �لقانون  هذ�  حوى  حيث   2004 ل�سنة   )23( رقم 
�لن�سو�س �ملتميزة للداللة على هذ� �حلق، فتم تنظيمه ب�سكل و��سح 
و�سريح، وب�سكل ال يدع جمااًل لل�سك، حيث ن�ست مو�ده �ملتعلقة بهذ� 

�ملو�سوع على ما يلي: 
�أثناء  �لق�سائي  �ل�سبط  يلي: »ملاأموري  • �ملادة )34( وجاء فيها ما 
�أقو�ل من  ي�سمعو�  و�أن  �لالزمة  �ملعاينة  �أن يجرو�  �ال�ستدالالت  جمع 
�ملتهم  ي�ساألو�  و�أن  ومرتكبيها،  �جلر�ئم  عن  معلومات  لديهم  تكون 
يح�سر  �أن  عليه  و�ملجني  ولوكيله  وللمتهم  �إليه،  �ملن�سوبة  �لتهمة  عن 

هذه �الإجر�ء�ت كلما �أمكن ذلك«.
�أي  على  �لقب�س  يجوز  “ال  يلي:  ما  فيها  وجاء   )40( �لـمادة   •
ويف  بذلك،  �ملخت�سة  �ل�سلطات  من  باأمر  �إال  حب�سه  �أو  �سخ�س 
كر�مة  عليه  يحفظ  مبا  معاملته  جتب  كما  قانونًا،  �ملقررة  �الأحو�ل 
�الإن�سان وال يجوز �إيذ�وؤه بدنيًا �أو معنويًا. ويجب على ماأمور �ل�سبط 
مبن  �الت�سال  ويف  �ل�سمت  يف  حقه  �إىل  �ملتهم  ينبه  �أن  �لق�سائي 

يرى”.
ولذلك فاإننا نرى �أن �لقانون �لقطري قد ��ستجاب ملا مت �لن�س عليه 
فقد  �لدولية،  �لت�سريعية  باملتطلبات  بدوره  �لتزم  �لذي  �لد�ستور،  يف 
�الإجر�ئي  �لقانون  جاء  ثم  ومن  �حلق،  هذ�  ب�سمان  �لد�ستور  قام 

لينظمه ويو�سح كيفية ممار�سته.
وعلى ذلك فاإننا نرى �أن �لت�سريع �الإجر�ئي �لقطري قد متيز عن غريه 
من �لت�سريعات يف �لن�س على هذ� �حلق يف جميع �أعمال �ال�ستدالل، 

وهذ� �أمر حممود وي�سجل له.

حق االستعانة بمحامي أمام مأمور الضبط القضائي من الحقوق التي تميز بها القانون القطري عن كافة القوانين األخرى
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للعرب  هنيئًا  وفخر  ثقة  وكلنا  ونقول  للقطريني،  وهنيئًا  لقطر  هنيئًا 
�ل�سمو  �ساحب  كح�سرة  و�أمري  قطر  كدولة  بدولة  م�سلم  لكل  وهنيئًا 
�أمري �لبالد �ملفدى �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين، �أطال �هلل يف عمره 
وحفظه ذخرً� وملجاأ ومالذً� ومنارً� ي�سيء �لطريق لكل �سال، ويعيد 

�الأمل لكل يائ�س، وميد يد �لعون لكل ملهوف.
�لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �مل�سلمني  لالأخوة  �متدت  �خلري  قطر  فيد 
ومر�ت  مر�ت  و�متدت  وجنوبه،  و�سماله  وغربه  ب�سرقه  �الإ�سالمي، 
وغري  �لطبيعية  و�لكو�رث  �حلروب  �أنهكتها  بلد�ن  يف  و�الإعمار  للبناء 
لت�سد  فل�سطني  يف  الإخو�ننا  و�حلب  �خلري  بكل  �متدت  كما  �لطبيعية، 
و�لفعل  بالقول  و�لر�أفة،  و�لرفق  �حلنان  من  عليهم  وتفي�س  رمقهم 

معًا.
�أر�س  �للبنانيني على  �لفرقاء  �لذي جمع  باالتفاق  �الإجناز�ت  وتوجت 
�لدوحة، ولها من ��سمها ن�سيب. هذ� �التفاق �لذي �أنهى �لنز�ع وحقن 
�لدماء و�أحل �لوئام مكان �خل�سام. فقد عا�ست لبنان حلظات ع�سيبة 
وعانت فر�غًا رئا�سيًا، وظلت لفرتة طويلة دولة بدون رئي�س، حيث �أن 
�لد�ستور �للبناين ين�س يف �ملادة )49( منه على �أن "رئي�س �جلمهورية 
ينتخب باالقرت�ع �ل�سري وبغالبية �لثلثني من جمل�س �لنو�ب يف �لدورة 
�الأوىل، ويكتفي بالغالبية �ملطلقة يف دور�ت �القرت�ع �لتي تلي"، ولكن 
هذه �لن�سبة مل تتحقق، مما فر�س على رئي�س جمل�س �لنو�ب �للبناين 
وز�د  �ملر�ت،  ع�سر�ت  بل  ومر�ت،  مر�ت  �ملجل�س   جل�سات  يوؤجل  �أن 
باأطيافه �ملختلفة، وكان  �ل�سعب  �إىل  �نتقل �خلالف  �الأمور �سوءً� حني 
�أ�سبوع و�حد، فتنادت  نتيجة ذلك �سقوط 65 قتيال و 200 جريحًا يف 
�لدول �لعربية �إىل �جتماع طارئ وكونت جلنة وز�رية برئا�سة قطرية 
حيث بد�أت هذه �للجنة عملها مبا�سرة بالتوجه �إىل بريوت �لعا�سمة، 

ثم كان �لر�أي �أن جتمع �لدوحة �جلميع على �أر�سها.

باأن  و��سحا و�سريحا  �لذي كان  �الأمري،  �سمو  بكلمة  وبد�أت �جلل�سات 
"قطر بلد يعرف حدوده وهو ال ي�سعي �إىل دور يفوق طاقته لكن يطمح 
�أن يكون �ساحة لقاء للنو�يا �حل�سنة تفتح �الأبو�ب حلو�ر مفيد”، كما 
“تاأمل  كافة:  �للبنانيني  و�لفرقاء  �حل�سور  خماطبًا  �سموه  �أ�ساف 
جتنب  على  �هلل  باإذن  قادرين  تكونو�  �أن  معها  �آمل  كما  �الأمة  �سعوب 
مز�لق خطرة يف �أوقات خطرة تهدد وطنا ي�ستحق منا �أن نحافظ عليه 

ون�سونه".
وجنحت قطر ... وحقنت �لدماء ... وت�سافحت �الأيدي ... وت�سافت 
�لقلوب ... و�بت�سمت �ل�سفاه ... ونقل �خلرب و�نت�سر باأن �ل�سلح قد عم، 
و�أن �لوفاق قد مت، و�أن �ل�سمل قد مل، و�أن �لهم قد �نهم، و�أن �ل�سالم 
ثبت  كما   ... و�لد�ين  للقا�سي  وثبت  �رحتل،  قد  و�أن �خلالف  قد حل 
للجميع ... �أن �لدول لي�ست مب�ساحاتها كما �أنها لي�ست بعدد �سكانها، 

بل مبو�قفها ومكانتها و�حرت�م �ملجتمع �لدويل كافة لها.
على  قادرين  �لعرب  باأن  �أثبتت  قد  قطر  باأن  للقول  يقودنا  ذلك  وكل 
حل م�ساكلهم باأنف�سهم، مهما كربت هذه �مل�ساكل ومهما بلغ عظمها، 
�أخرى،  �إ�سالمية  عربية  مو�قع  يف  �الأمن  ي�سود  �أن  يرتقب  �الآن  و�لكل 
�سبحانه  ندعو �خلالق  ونحن  �لعظيم،  و�لعر�ق  �ل�سامدة  فل�سطني  يف 
وتعاىل �أن يخيم �الأمن عليهم كما خيم على �للبنانيني، فاتفاق �لدوحة 
�لتي �سوف  و�لب�سرى،  �ل�سياء  و�أحل حمله  ليل د�م�س،  نور �سق ظالم 

حتل حمل ليل �لعر�ق وفل�سطني، باإذن �هلل تعاىل.
�لثمر�ت،  من  �أهلــه  و�رزق  مطمئنـــا،  �آمنًا  �لبلد  هذ�  �حفــظ  �للهــم 
و�الأمن  بال�سالم  منت�سية  بالفخر  مفعمة  بالعز  و�رفة  دوحته  و�أدم 
�ل�سيخ حمد بن خليفة  �أمري �لبالد �ملفدى  و�لطماأنينــة، و�حفظ �سمو 
�آل ثاين وويل عهده �الأمني �سمو �ل�سيخ متيم بن حمد و�أبقهم لوطنهم 

وبلدهم و�أهلهم وللعرب و�مل�سلمني كافة، �للهم �آمني.

د. اأنور حممد �سدقي امل�ساعدة
ق�سم القانون

اتفــــــــــــاق الدوحـــــــــــة
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�حلمدهلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل، وعلى �آله و�سحبه ومن و�اله وبعد:
فقد ق�سم �الأ�سوليون �حلقوق �إىل ثالثة �أق�سام:

1 . حق خال�س هلل تعاىل. 2 . حق خال�س للمكلف.3 . حق م�سرتك بينهما.
وهذ� �لتق�سيم مل يقم على �أ�سا�س �أن هلل �سريكًا يف �لكون ، �أو �أن �ملكلف ي�ستقل بنف�سه عن ربه وخالقه بحيث ال يحتاجه حينما يكون �حلق خال�سًا له، بل �إن فكرة �أن 
يكون �حلق خال�سًا للعبد �ملكلف تقوم على �أ�سا�س �أن خالقه منحه حق �لت�سرف يف هذ� �حلق �إن �ساء �أخذ بهو �إن �ساء تركه وعفا عنه، ولذ� فاإن �مل�سلحة يف هذ� �حلق 

م�سلحة خا�سة للفرد وميثل لهذ� �حلق ب�سمان �ملتلفات و��ستيفاء �لديون و�أخذ �لدية ونحو ذلك .
كما �أن فكرة �أن يكون �حلق خال�سًا هلل تقوم على �أ�سا�س �حلقوق �ملتعلقة باملجتمع  لذلك يعرفه �الأ�سوليون باأنه : �حلق �لذي تعلق به �لنفع �لعام من غري �خت�سا�س 
باأحد ولهذ� ن�سب �إىل رب �لعاملني، ومثل هذ� �حلق ال ميلك �أحد �إ�سقاطه وال �لتنازل عنه  وي�سمل ذلك �لعباد�ت �ملح�سة كال�سالة و�ل�سيام ، و�لعباد�ت �لتي فيها معنى 
�ملوؤنة ، ك�سدقة �لفطر ، كما ي�سمل �ملوؤنة �لتي فيها معنى �لعبادة كال�سر�ئب على �الأر�س �لع�سرية ، وكما ي�سمل �حلدود و�خلر�ج و�لعقوبات �لقا�سرة كحرمان �لقاتل 
من �الإرث، و�لعقوبات �لتي فيها معنى �لعبادة كالكفار�ت و�لنذور ، وي�سمل �أي�سًا خم�س �لغنائم وما يجب دفعه مما ي�ستخرج من معادن وكنوز يف �الأر�س  وهكذ� كل حق 

يعود بالنفع �لعام على �ملجتمع فهو حق هلل تعاىل، الحق الأحد باخلروج عنه �أو �إ�سقاطه بحال من �الأحو�ل .
�أما فكرة �جتماع �حلقني حق �هلل ، وحق �ملكلف فاإنها تقوم على �أ�سا�س �أن �مل�سلحة يف هذ� �حلق للمجتمع من جهة وللمكلف من جهة �أخرى فالق�سا�س من �لقاتل مثاًل 
فيها تاأمني حياة �لنا�س وحفظ �الأمن و�إ�ساعة �لطماأنينة فهو بهذ� �الجتاه حق هلل تعاىل وفيه �سفاء ل�سدور �أولياء �لقتيل و�إن�ساف لهم فهو بهذ� �العتبار حق للمكلف 
ولكن ملا كان م�سا�س هذه �جلرمية باملجني عليه وباأوليائه �أقوى من م�سا�سها باملجتمع ، جعل حق �لعبد فيها هو �لغالب يف �لق�سا�س  فمنحت �ل�سريعة �حلق لويل �لقتيل 

�أن يعفو عن �لقاتل ويكتفي باأخذ �لدية .
وقد يثور جدل حول مدى تعار�س بع�س �الأحكام �ل�سرعية مع �حلق �ل�سخ�سي �إذ ي�سف بع�سهم �أعماال من �ساأنها �إيقاع �الأذى باملجتمع باأنها من �حلقوق �ل�سخ�سية 

�لتي ميتلكها �الإن�سان دون �أي حق لالآخرين �أو �لدولة �أو �لقانون �لتدخل فيها  بناء على �حلرية �ل�سخ�سية �أو ما ي�سمى بحقوق �الإن�سان.
وهذ� جهل بطبيعة �حلقوق �ل�سرعية ، فقد نرى من ي�ستهرت - مثاًل – با�ستخد�م �ل�سو�رع و�لطرق كما ي�ساء معر�سًا عن تعاليم �ملرور وقو�نينه بدعوى �أن ذلك من 
�حلقوق �ل�سخ�سية ، وقد نرى من ي�ستخدم �الإعالم �مل�سموع و�ملرئي و�ملكتوب فيما يعود بال�سرر على �ملجتمع يف �أخالقه وعقيدته ومتا�سكه و�أ�سالته وبدعوى �حلرية 
�ل�سخ�سية ، وقد نرى من �لن�ساء من تت�سرف يف حركاتها ولبا�سها و�أعمالها مبا يوؤدي �إىل خلل �جتماعي و�أخالقي �أو ديني حتت هذه �لذريعة �أي�سًا ، وهناك من 
يتعر�س لالأنبياء و�لر�ســل مبا يوؤدي �إىل حتدي �الآخـرين مما يثري �لنعـر�ت  ويفرق �ملجتمعات ، ويوؤجج �مل�ساعر يف �لنفو�س ، بحجة �حلرية �ل�سخ�سية وكل هذه �الأعمال 
و�الأقو�ل و�إن كانت تبدو وكاأنها حق �سخ�سي ، �إال �أنها يف و�قع �الأمر تعود بال�سرر �لو��سح على �ملجتمع ، وبذلك مل تعد حقًا �سخ�سيًا  بل هي حق هلل تعاىل  لذ� وجب 
مر�عاة �أو�مر �خلالق فيها �سو�ء من قبل �لفرد نف�سه  �أو من قبل �لدولة ولي�س يف ذلك هدر للكر�مة �ل�سخ�سية وال تقييد للحرية كما ي�ساع يف هذ� �الجتاه  بل هو تنظيم 
�لهي للحقوق  يحفظ كر�مة �لفرد و�ملجتمع معًا  وفيه �إ�ساعة لالأمان و�الطمئنان ولكليهما  و�سمان للحقوق كلها من �ل�سياع ، وحتقيق للعدل و�مل�ساو�ة بني �الأفر�د 

و�جلماعات و�لدول  من منظور �إن�ساين ي�ستوي فيه �لذكر و�الأنثى �مل�سلم وغري �مل�سلم ، وبه يبني �ملجتمع �لفا�سل �مل�ستقر �الآمن . و�هلل �ملوفق .

د. عبداحلكيم عبدالرحمن ال�سعــدي
كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية 

جامعة قطر
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حظيت �لتجربة �ليابانية باهتمام �لكثري من �لباحثني يف خمتلف 
 Just –In-Time( �الآين  �الإنتاج  نظام  وخ�سو�سًا  �لعامل  �أنحاء 
ن�ساأ  و�لــذي   )JIT( بـ  �خت�سار�  له  يرمز  �لــذي   )Production
�ل�سبب  �أنه  �لباحثون  ويعتقد  لل�سيار�ت  تويوتا  �سركة  يف  وتطور 
�لرئي�سي يف تطور هذه �ل�سركة ب�سكل �سريع وكبري جدً� وبانتقال 
تطبيقات JIT �إىل بقية �ل�سركات �ليابانية حققت �ليابان �خرت�قا 

متميزً� لالأ�سو�ق �لعاملية.
حيث  �جلـــودة  مــبــادئ  مــع  وثيقًا  �رتــبــاط   JIT تطبيقات  ترتبط 
�أن �أحــــد �أهــــم �أهـــــد�ف �لــنــظــام هــو تــطــويــر �أنــظــمــة �جلـــودة 
 Zero( �ل�سفرية  �لعيوب  �إىل  للو�سول  حثيث  ب�سكل  و�ل�سعي 
جمال  يف  �ملتميزين  �لباحثني  مــن   %80 �أكـــد  ــد  وق  )defects
�ل�ساملة ــــودة  �جل �إد�رة  �أن  �لــيــابــانــيــة  �لــتــجــربــة   تــطــبــيــقــات 

 )TQM( هي �أحد �أهم �لعنا�سر يف تطبيق �لتجربة �ليابانية الأن 
كل  من TQM و JIT ينظر �إىل �جلودة �لرديئة باأنها هدر للجهد 

و�لكلفة .
�ل�سفري  �خلزيــــــن  بنظـــــام   JIT �لباحثــــني  بعـــ�س  ي�ســـمى 
)Zero Inventory System( الأن هدفه �الأ�سا�سي تقليل �خلزين 
كلما  �ل�سفري  �خلزين  من  �قرتبنا  وكلما  ممكن  حد  �أدنــى  �إىل 
نكون �قرتبنا �إىل �لهدف �ملثايل لنظام JIT  لغايات تقليل �خلزين 
�إىل �أدنى حد ممكن يجب �الرتفاع مب�ستوى �جلودة �إىل �أعلى حد 

ممكن.
�لــعــيــوب  مــــن  و�القــــــــــرت�ب  �لـــعـــالـــيـــة  �جلـــــــودة  �إن حتــقــيــق 
�أواًل  ــد �ملــ�ــســدر  يــ�ــســتــلــزم حتــ�ــســني �جلــــــودة عــن  �لــ�ــســفــريــة 
)Quality at Source( �أي لدى �ملجهر ملو�د �الأولية و�ختيار �ملجهز 
 Single( �إىل  �لو�سول  �أي  طويلة  لفرت�ت  معه  و�لتعاقد  �الأف�سل 
�ملجهز  لدى هذ�  �جلودة  وتوكيد  �سناعي  لكل جزء   )Sourcing
بحيث ي�سبح )Certified Supplier ( ويقوم بتجهيز �ملو�د �لتي 

تدخل �إىل �خلط �الإنتاجي مبا�سرة دون �حلاجة �إىل �لفحو�س يف 
هذه �ملرحلة وهو ما يهدف له TQM ويف د�خل �مل�سنع فاإن �ليابانيون 
 يطبقون �لفح�س و�لتفتي�س وتوكيد �جلودة يف كافة مر�حل �لعمل 
)Quality at Stages( وتوجـد عدة حمطـات للجودة يف مناطق 
خمتارة على طول �خلط �الإنتاجي يفر�سها نوع �لعملية  و�مل�سار 
�إىل  �جلودة  يف  �خللل  بعبور  ي�سمح  ال  بحيث  للمنتج  �لتكنولوجي 
�لذي يجري على  �لفح�س  �أو حلني  �الإنتــاج  مر�حــل متقدمة يف 
تطــورً�  �الأكرث  �مل�سانــع  ويف   )Final Product( �لنهائي  �ملنتــج 
Poka-( تدعي  �لعيوب  حــدوث  ملنع  �آلية  �ليابانيون  ي�ستخــدم 

�ملنتج  �أوتوماتيكيًا ومطابقة  تقوم بفح�س �جلودة  و�لتي   )Yoke
�حلــدود  عــن  �الإنــتــاج  خــروج  �ملــحــددة ويف حالة  �ملو��سفات  مــع 

�مل�سموح بها فاإنها توقف �الآلة �توماتيكيًا .
�لغربيون  �قتب�سه  مــا  �أو   )Andon( م�سابيح  �إىل  باالإ�سافة 
و�طلقو� عليه )Trouble Lights( و�لتي ت�سدر �إ�سارة و�إنذ�ر يف 

حالة وجود م�سكلة تخ�س �جلودة يف مر�حل �الإنتاج.
لهذ�  �الأ�سا�سي  و�ملبد�أ   )Jidoka( نظام  �أي�سًا  �ليابانيون  يعتمد 
�لنظام هو )�إيقاف كل �سيء عندما يكون هناك خلل ما( و�لذي 
يعطي �لعامل �سالحية �إيقاف �خلط �الإنتاجي عند ظهور م�سكلة 
حقيقية تخ�س �جلودة وقد حاولت �سركة )Buick City( تطبيق 
هذ� �لنظام و�أعطت �لعاملني �سالحية �إيقاف �خلط �الإنتاجي يف 
حمطاتهم ب�سحب حبل خم�س�س لهذه �لغاية حيث قل�ست عدد 
كامل  ب�سكل  �لعاملون  تهيئة  قبل  �الإنتاج  خطوط  على  �مل�سرفني 
لهذه �مل�سوؤولية كما يف �ليابان مما �أدى �إىل هبوط �الإنتاجية ب�سكل 

مفاجئ و�سديد يف بد�ية �الأمر.
هذ�  طور  لها  �لب�سري  �مل�سدر  ومعرفة  �لعيوب  ح�سر  ولغايات 
�ملفهوم باإعطاء كل فرد جزء و�حد فقط يعمل عليه يف وقت معني 
بحيث ال ي�ستطيع �لعامل �إنكار �خللل يف �لعمل �لذي �سببه وتكون 

و�سيلة لتطوير �لعاملني وحتديد 
مــ�ــســدر �خلــلــل بــ�ــســكــل دقــيــق 

ومعاجلته.
على  يــخــفــى  ال  �أنـــــه  و�عـــتـــقـــد 
�جلــودة  حلقات  �أن  �ملخت�سني 
�لــتــي   )Quality Circles(
ويطلق  ــيــابــانــيــون  �ل �أوجـــدهـــا 
 Small Group( �أي�سًا  عليها 
 )Improvement Activities

جمموعة  وهــي   )SGIA( لها   ويرمز 
�أ�سا�س  على  �الأ�سبوع  يف  مـــرة  يلتقون  �لذين  �ملتطوعيــن  مــن 
�ملن�ساة  تو�جه  �لتي  �جلودة  وم�ساكل  وظائفهم  ملناق�سة  جمدول 
ويحاولون �إيجاد �حللول لها و�ملقرتحات �لالزمة بخ�سو�سها �إىل 

�الإد�رة .
وتو�سعت �الآن �ل�سركات �ليابانية يف تطبيق حلقات �جلودة لت�سمل 
�ملجهرين و�ل�سركات �لفرعية �أي�سًا وهناك �لعديد من �الأ�ساليب 
�لتي �تبعها �ليابانيون لتطوير �أنظمة �جلودة ب�سكل كبري جدً� يف 
من  عليها  �لرتكيز  ينبغي  �لتي  و�خلدمية  �ل�سناعية  �سركاتهم 
�جلودة  م�ستوى  يف  باالرتقاء  يــوؤدي  مما  �لعربية  �ل�سركات  قبل 
�لبلد�ن  من  يعترب  �ليابان  �أن  وخ�سو�سًا  �لوطنية  لل�سناعات 
�حلديد  وخــام  �لبرتول  �إىل  وتفتقد  �ملــو�رد  ناحية  من  �لفقرية 
من   )%84(  ، �لفحم  من  �حتياجاتها  من   )%66( وت�ستورد  كليًا 
و�لزنك  للق�سدير  �حتياجها  من   )%65( و  للنحا�س  �حتياجها 
و)75%( مما ت�ستهلكه �ليابان من �لطاقة كما تفتقد �إىل �لقطن 
و�ل�سوف و�خل�سب وجمموعه �أخرى كبرية من �ل�سلع ولكنها تتميز 
باملو�رد �لب�سرية �ملتميزة و��ستخد�م �الأ�ساليب �لعلمية �ملتطورة يف 

�إد�رة مو�ردها و �أعمالها �ل�سناعية و�خلدمية.

التجربــــــة اليابانيــــــة وأنظمـــة ضبـــط الجـــــودة

د. رامي حكمت فوؤاد احلديثي
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�أر��سى ومبانى  باأنها �قت�ساديات �ملعرفة، حيث مل تعد ��ستثمار�ت �ل�سركات تقت�سر على �ملمتلكات �مللمو�سة من  تت�سف �القت�ساديات �لعاملية فى �لوقت �لر�هن 
ومعد�ت وغريها من �الأ�سول بل تعد�ها لت�سمل �ال�ستثمار فى تكنولوجيا �ملعلومات، و�الأ�سول غري �مللمو�سة، و�مللكية �لفكرية ور�أ�س �ملال �لفكرى.  ي�سمل ر�أ�س �ملال �لفكرى 
�ملهار�ت و�ملعرفة �لتى تطورها �ل�سركة من �أجل تقدمي منتجاتها �أو خدماتها لل�سوق، و�ملوطفون ذوى �ملعرفة �لتى تقود �ل�سركة نحو مزيد من �لنجاح، وعمالء �ل�سركة، 
و�ملعلومات �الأخرى �لتى ت�سيف قيمة لل�سركة. ميكن ب�سفة عامة تق�سيم ر�أ�س �ملال �لفكرى �إىل ثالث جمموعات هى: ر�أ�س �ملال �لب�سرى، ور�أ�س �ملال �لهيكلي، ور�أ�س مال 

�لعمالء، وهناك �لعديد من �ملوؤ�سر�ت �ملالية وغري �ملالية تندرج حتت كل جمموعة من مكونات ر�أ�س �ملال �لفكرى وت�ستخدم فى �لتعبري عنه. 
هذ�، وقد تطورت �لنظم �ملحا�سبية فى �لعديد من �لدول �لغربية مبا يو�كب �لتطور�القت�سادى بحيث يلقى مو�سوع �الإف�ساح عن ر�أ�س �ملال �لفكرى فى �لتقارير �ملالية 
لل�سركات �هتمامًا  فى �لدول �لغربية �ملتقدمة مثل �ململكة �ملتحدة وكند� و�لواليات �ملتحدة و�لنم�سا، وهناك �لعديد من �ل�سركات �لر�ئدة فى جمال �الإف�ساح عن ر�أ�س �ملال 
�لفكرى مثل Ernest & Young، Makinsey & Company، Skandia ، كذلك قامت �لوكالة �لدمناركية لتطوير �لتجارة و�ل�سناعة فى عام 2000 باإ�سد�ر �إر�ساد�ت عن 

»قائمة ر�أ�س �ملال �لفكرى« لت�ساعد �ل�سركات فى بناء و�إد�رة �أ�سولها فيما يتعلق باملوظفني، و�لعمالء، و�لتكنولوجيا، و�أن�سطتها �لت�سغيلية. 
�أما على م�ستوى �لدول �لنامية و�لعربية وخا�سة م�سر مل يلق مو�سوع �الإف�ساح عن ر�أ�س �ملال �لفكرى �الهتمام ذ�ته بالرغم من �إنها قد بد�أت فى �لتحول نحو �القت�ساد 
�أٌُن�ساأت وز�رة لالت�ساالت وتكنولوجيا �ملعلومات فى �كتوبر 1999، و�سعت �لدولة نحو ت�سجيع �لقطاع �خلا�س لزيادة ��ستثمار�ته فى تكنولوجيا �ملعلومات  �ملعرفى حيث 
و�ملجاالت �ملرتبطة به من تنمية �لكفاء�ت �لب�سرية مبا ميكنها من �لتعامل مع هذه �لتكنولوجيا ويخدم �الأطر�ف �لعديدة ذوى �ل�سلة بال�سركات. �إ�سافة لذلك مل ت�سدر 
�أية ن�سر�ت �أو �إر�ساد�ت مهنية �أو معايري حما�سبية فى م�سر لكى تر�سد وت�سجع �ل�سركات على �الإف�ساح عن ر�أ�س �ملال �لفكرى فى �لتقارير �ملالية، بل �إن �الأمر يتوقف على 
مدى رغبة �ل�سركات فى �الف�ساح طو�عية عن �ملعلومات �ملرتبطة بر�أ�س �ملال �لفكرى مل�ستخدمى �لقو�ئم �ملالية من م�ساهمني وم�ستثمرين مرتفبني وغريهم من �الأطر�ف 

ذوى �مل�سالح.
فى �سوء قلة �لبحوث �لعلمية �لتى تر�سد �ملعاجلات �ملحا�سبية �ملتبعة فى �لو�قع �لعملى فى م�سر �سعى �لباحث �إىل �لتعرف على �ملمار�سات �لعملية لل�سركات �مل�سرية 
فيما يتعلق بكيفية وطرق �الإف�ساح عن ر�أ�س �ملال �لفكرى فى �لتقارير �ملالية، وكذلك حتديد �ملعوقات �لتى قد حتد من تطوير �ملوؤ�سر�ت �ملختلفة �لتى ت�ستخدم للتعبري عن 

ر�أ�س �ملال �لفكرى.
�عتمدت �لدر��سة على �لبيانات �الأولية لعينة مكونة من �أكرب 30 �سركة م�سجلة ب�سوق �الأور�ق �ملالية بالقاهرة و�الإ�سكندرية  فى م�سر و�مل�سار �إليها  “CASE 30 “ حيث 
مت فح�س �لتقارير �ملالية لهذه �ل�سركات فى 31 دي�سمرب 2007 للتعرف على م�ستوى وطرق �الإف�ساح عن ر�أ�س �ملال �لفكرى فى �لتقارير �ملالية، �إ�سافة �إىل ذلك مت توجيه 
قو�ئم ��ستق�ساء �إىل �ملديرين �ملعنيني فى تلك �ل�سركات للوقوف على مدى منفعة �ملوؤ�سر�ت �مل�ستخدمة للتعبري عن  ر�أ�س �ملال �لفكرى التخاذ �لقر�ر�ت �الإد�رية، و�ملعوقات 

�لتى قد حتد من تطويرمثل هذه �ملوؤ�سر�ت.
��سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود فروق جوهرية بني كل من �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �ل�سوقية لل�سركات حمل �لدر��سة وهذ� بدوره يعك�س وجود قيمة م�سترتة فى 
�إال �أن م�ستوى �الإف�ساح عن ر�أ�س �ملال �لفكرى منخف�س ن�سبيًا وغالبية �لرتكيز على �الإف�ساح عن ر�أ�س مال  �ل�سركات وهو ما ميكن �أن يعرب عنه بر�أ�س �ملال �لفكرى، 
�لعالقات مع �لعمالء، ويتم �الإف�ساح فى �سورة و�سفية غري كمية �أو نقدية. وقد عرب مديرى �ل�سركات حمل �لدر��سة عن �أن توفري معلومات عن ر�أ�س �ملال �لفكرى و�الإف�ساح 
عنها �سي�ساعد على تر�سيد قر�ر�ت تخ�سي�س �ملو�رد �ال�ستثمارية وتقييم �الأد�ء د�خل �ل�سركة كما ميكن من توفري معلومات للم�ستثمرين و�لبنوك وغريهم التخاذ قر�ر�تهم 
نحو �ل�سركة. �أما �أهم �ملعوقات �لتى قد حتد من تطوير�ملوؤ�سر�ت �لتى ت�ستخدم لالإف�ساح عن ر�أ�س �ملال �لفكرى فتتمثل فى �لوقت و�لتكلفة، وتو�سى �لدر��سة ب�سرورة �إعادة 

�لنظر فى �ملعايري �ملحا�سبية �مل�سرية ومبا يعمل على ت�سجيع �الإف�ساح �ملحا�سبى عن ر�أ�س �ملال �لفكرى فى �لتقارير �ملالية.

د. طارق ح�سنني

اإلفصاح عن رأس المال الفكـرى فى ظل االقتصـاد المعرفى



51



52

بجامعة  عملو�  �لذين  �الأ�ساتذة  من  ح�سنني  طارق  دكتور 
قطر فى �لفرتة من 1999 �إىل 2004 وغادر قطر بعد �إنتهاء 
فرتة �إعارته من جامعة �لقاهرة �إىل جامعة قطر، ثم حل 
كاأ�ستاذ ز�ئر لدى كلية �حمد بن حممد �لع�سكرية للف�سل 

�لدر��سى ربيع 2008، وقد �جرينا معه هذ� �حلو�ر:
قطر  جامعة  فى  ق�سيتها  التى  الفرتة  حول  ال�سوؤال: 

كيف كانت؟
من  قطر  جامعة  فى  ق�سيتها  �لتى  �لفرتة  متثل  اجلواب: 
و�الأكادميية  �الإجتماعية  حياتى  فى  �ملثمرة  �لفرت�ت  �أكرث 
دولة  به  تتمتع  كانت  �لذى  �لهدوء  �إن  حيث  �هلل،  بف�سل 
قطر �ساعد على زيادة �لرت�بط �الأ�سرى. فقد  متكنت من 
تنظيم �لوقت بني عملى فى �جلامعة وق�ساء وقت طيب بني 
معهم  و�لتنزه  ر�حتهم  على  و�عمل  درو�سهم  �تابع  �أوالدى 
بالكورني�س  و�الإ�ستمتاع  قطر  دولة  معامل  على  و�لتعرف 
�ال�سرتخاء  على  ي�ساعد  و�لذى  �ل�ستاء  ف�سل  فى  خا�سة 

و��ستعادة �لن�ساط.
�أما على �مل�ستوى �الأكادميى فقد كان جو �لعمل وخا�سة حتت 
قيادة �لدكتور/ خالد �خلاطر يخلق روح �لتعاون و�ملناف�سة 
بني �أع�ساء هيئة �لتدري�س ذوى �جلن�سيات و�لتخ�س�سات 
�ملختلفة، وقد �ساهمت فى دفع م�سرية �لتطوير �الأكادميى 
بكلية �الإد�رة و�الإقت�ساد بجامعة قطر من خالل �مل�ساركة 
فى جلان عديدة منها جلان تطوير �خلطط �لدر��سية على 
م�ستوى �لكلية، وجلان و�سع �خلطة �ال�سرت�تيجية فى �سوء 
�الأكادميى  �الإعرت�ف  وجلان  للجامعة،  �لعامة  �ل�سيا�سة 
يل  وكان  �ملتحدة.  �ململكة  من  عمل  فريق  مع  بامل�ساركة 
موقع  �أول  وتد�سني  لت�سميم  عمل  فريق  تر�أ�س  �سرف 
�النرتنت.  �سبكة  على  و�الإقت�ساد  �الإد�رة  لكلية  �إلكرتوين 
كذلك �ساركت فى �إلقاء وتقدمي ما يزيد عن خم�سة بحوث 
فى �لندو�ت �لعلمية �ىل كانت �لكلية تعقدها كل ��سبوعني.  
وح�سرت �لعديد من �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية �لتى كانت 
�الأبحاث  ببع�س  �ساركت  كما  �جلامعة،  �أو  �لكلية  تنظمها 
�ساعد  وقد  وم�سر.  باالأردن  عقدت  علمية  موؤمتر�ت  فى 
�جلو �لعلمى على �إتاحة �لفر�سة لن�سر �ملزيد من �الأبحاث 

فى بع�س �لدوريات �لعلمية �لعاملية �ملحكمة.
طيب  قطر  �سعب  �أن  وهى  �إليها  �الإ�سارة  يجب  حق  وكلمة 
�لعربية  �لدول  من  �لعديد  زرت  ولقد  �الآخرين  ويحرتم 
مرة  �إليه  �لعودة  متنيت  �لذى  �لوحيد  و�ملكان  و�الأجنبية 

�خرى بعد "مكة" و"�ملدينة" هي دولة قطر.

ثانية هل لحظت  اإىل قطر مرة  ال�سوؤال: بعد جميئك 
تغيريات؟ وماهي اأهم هذه التغريات؟

مع  �لهاتفية  مكاملاتى  خالل  من  �أتابع  كنت  �جلو�ب: 
�لذين  �لتدري�س  هيئة  من  زمالئى  �أو  بقطر  �أ�سدقائى 
��ستمرو� فى �لعمل بجامعة قطرعن بع�س مالمح �لتغري�ت 
فى �لدوحة، ولكنى حقيقة ده�ست عند خروجى من مطار 
�لدوحة �لدوىل بعد غياب �أربع �سنو�ت حيث �ساهدت حركة 
�إن�ساء  ومت  �لعا�سمة  �سو�رع  تغطى معظم  �ساملة  عمر�نية 
�ل�سحى،  �ل�سرف  ل�سبكات  وجتديد  �جل�سور  من  �لعديد 
�حلديث  �ملعمارى  للطر�ز  وم�سايرة  لل�سو�رع  وتو�سعة 
وخا�سة �الأبر�ج �ل�ساهقة فى منطقة �لدفنة. ومع مزيد من 
�لتنقل فى �أرجاء �لعا�سمة متلكنى �إح�سا�س بو�سف �لدوحة 
فى �لوقت �حلاىل باأنها "مدينة �لغبار" -من كرثة �أعمال 
�لت�سييد و�لبناء �لتى ال تنقطع على مد�ر 24 �ساعة يوميُا 
- على غر�ر ما و�سفت  "لندن"  باأنها"مدينة �ل�سباب". 
و�إننى على يقني �أنه باإنتهاء هذ� �لتطوير �ملعمارى �ست�سبح 

�لدوحة "�ملدينة �ل�ساطعة".
�أرى  �الأ�سا�سية  �لبنية  م�سروعات  فى  �لتطوير  وبخالف 
�أن قطر تتجه بقوة نحو �هم �الإ�ستثمار�ت �لتى تعمل على 
�لب�سرية  �لكو�در  �الإ�ستثمار فى  �أال وهو  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
معرفيًا،  "�أقت�سادً�  �لقطرى  �الإقت�ساد  جعل  على  و�لعمل 
تخريج  حلفل  �لتلفزيونية  �ملتابعة  هو  �سدرى  �أثلج  ومما 
�جلامعات  بفروع  �لتحقو�  �لذين  �الأوىل  �لدفعة  طالب 
�الأجنبية باملدينة �لتعليمية وم�ساهدة �لعديد من �لطالب 
�خلريجني �لقطريني فى جمال �لطب و�لهند�سة و�الإد�رة 
وغريها من �لتخ�س�سات و�لذين  على �أعناقهم م�سئولية 

دفع م�سرية �لتطوير فى دولة قطر.
حممد  بن  احمد  كلية  عن  انطباعاتك  اأهم  ال�سوؤال: 

الع�سكرية؟
�لع�سكرية  �لعلوم  بني  باجلمع  غريها  عن  �لكلية  تتميز 
تنمية  على  يعمل  مبا  و�حد  ن�سيج  فى  و�الأكادميية 
يعد  ومبا  و�ملعرفة  بالعلم  �لت�سلح  على  �خلريجني  قدرة 
�ملتالحقة  �لعاملية  �لتطور�ت  م�سايرة  فى  �الأوىل  �لركيزة 
و�ملت�سارعة. وقد مل�ست  جتاهى �حلب و�لتو��سع من جميع 
من  �ملزيد  و�أمتنى  �لع�سكريني.  �أو  �ملدنيني  �سو�ء  �لزمالء 
ال  و�لتى  �لر�سيدة  �لقيادة  حتت  للكلية  و�لتقدم  �لرقى 
تنفك عن متابعة �ملر�سحني حتى د�خل �لقاعات �لدر��سية 
�الأكادميية مبا يحثهم  على بذل �ملزيد من �جلهد. ولقد 

"مرحبًا  �لكلية  مدخل  عند  �لرتحيب  عبارة  ��ستوقفتى 
يوميًا عند عبورى  �أقر�أها  و�لتى  �لرجال   بكم فى م�سنع 
مع  �لتعامل  عند  عينى  ن�سب  �سعارً�  و�أجعلها  �ملدخل  من 
�ملر�سحني وت�سعرنى مبزيد من  �مل�سئولية نحو �مل�ساركة فى 
تفجري �لطاقات �ملتاحة لديهم حتى �أ�ساهم فى خلق جيل 
و�ملعرفة  و�لعلم  و�لتفكري  و�مل�سابرة  �لقيادة  بروح  يتحلى 

قادرً� على حمل �الأمانة ودفع م�سرية �لتنمية فى قطر.
ال�سوؤال: ما هي فى ت�سورك حماور التطوير الأكادميى 

فى كلية احمد بن حممد الع�سكرية؟
اجلواب: تزويد �لقاعات �لدر��سية بالو�سائل �لتكنولوجية 
�لعملية  جتويد  على  ت�ساعد  �أنها  �سك  ال  و�لتى  �حلديثة 
 Intranet لتعليمية، وكذلك تد�سني �سبكة �إت�ساالت د�خلية�
متكن �لطلبة من �لتو��سل مع �الأ�ساتذة من خالل �جهزة 
هيئة  على  �ملحا�سر�ت  تتاح  وبحيث  �الآلية  �حلا�سبات 
توفري  وكذلك  �لبوربوينت،  با�ستخد�م  تقدميية  عرو�س 
�الإمتحانات �ل�سابقة وحلولها ومبا يبقي �لطالب متو��ساًل 

مع �ملناهج �الأكادميية ب�سورة م�ستمرة.
الوقت  بها فى  تقوم  التى  الأن�سطة  اأهم  ال�سوؤال:ما هي 

احلا�سر؟
ب�سفتى ع�سو هيئة حترير �إحدى �لدوريات �لعاملية �ملحكمة 
World Journal and Financial Management  �أقوم حاليًا 
�آخرين  باحثني  قبل  من  �ملعدة  �الأبحاث  بع�س  بتحكيم 
لتحديد مدى �سالحيتها للن�سر، �إ�سافة �إىل متابعة طالب 
�لعلمية.  ر�سائلهم  على  �الإ�سر�ف  �أتوىل  �لذين  �ملاج�ستري 
موؤمتر دوىل  للم�ساركة مب�سيئة �هلل فى  �تاأهب   �إننى  كما 
يعقد ببوخار�ست لتقدمي �أحد �أبحاثى �ملقبولة للن�سر �سمن 
حماور �ملوؤمتر فى �لفرتة من 19-20 يونيو 2008 ، وكذلك 
�مل�ساركة فى �ملوؤمتر �لثالث �لذى يعقد فى جامعة �لكويت 
�لتغري" فى  �سريع  �لعاملية يف عامل  " �القت�سادية  بعنو�ن 
�لفرتة من 16 ــ 17  دي�سمرب 2008 لتقدمي بحث عن "دور 

ر�أ�س �ملال �لفكرى فى �قت�ساديات �ملعرفة".

بال�سكر  للتوجه  �لفر�سة  هذه  �أنتهز  �أن  �أود  اخلتام  ويف 
�لنعيمى  حمد  �لركن/  �لعميد  �لكلية  قائد  �إىل  �جلزيل 
حل�سن ��ستقباله يل وكذلك د. خالد �خلاطر عميد �ل�سئون 
�الأكادميية لدعوتهما �لكرمية يل كاأ�ستاذ ز�ئر للكلية خالل 
هذ� �لف�سل �لدر��سى، و�أمتنى من �هلل عز وجل �أن يوفق 

�لقيادة ملا فيه �خلري للبالد. 

د. طارق حممد ح�سنني
ق�سم املحا�سبة
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هذه هي املرة الثانية التي جئت فيها اإىل قطر هل لحظت تغريا؟
حقيقة: �لفرتة �لزمنية بني زيارتي �الأوىل و�لثانية لدولة قطر كانت 
�سيقة، حو�يل �سهرين، لذلك مل �أحلظ ثمة تغري�ت ب�سفة عامة، ولكن 
مثال يف �إطار كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية هناك �أعمال �إن�ساء�ت 
�الأوىل  زيارتي  بني  جد�  كبري  �سوط  قطع  مت  وجتهيز�ت  مباين  من 
�الأقارب  بع�س  مع  و�حلو�ر�ت  �الأحاديث  خالل  من  كذلك   . و�لثانية 
و�الأ�سدقاء عرفت منهم باأن �ملظاهر �لعمر�نية �ل�ساهقة و�لر�قية يف 
منطقة �لدفنة لها حو�يل ثالث �أو �أربع �سنو�ت، وحقيقة عندما متر يف 

هذه �ملنطقة يخيل �إليك �أنك يف مانهاتن �الأمريكية.
�ل�سئ  �الآخر �لذي الحظته يف دولة قطر عموما هو �الهتمام بالكادر 
�لب�سرى و�لعمل على ترقيته وتطويره وتوفري بيئة عمل �ساحلة لهم يف 

جميع مو�قعهم �ملختلفة مما يحفزهم لزيادة �الإنتاجية.
�ألقي �ل�سوء علي �لتطور�ت �لهائلة يف كلية �أحمد  �أن  وكما ال يفوتني 
�لركن  �لعميد  �سعادة  �لكلية  قائد  قيادة  حتت  �لع�سكرية  حممد  بن 
عميد  �ل�سيد  وكذلك  �ل�سباط،  و�ل�سادة  ومعاونيه  �لنعيمي  حمد 
�ل�سئون �الأكادميية �لدكتور خالد بن نا�سر �خلاطر، ومما ال �سك فيه 
�أن �لنو�حي �الأكادميية ت�سهد تطور� هائال ومنقطع �لنظري حتت هذه 

�الإد�رة.
�أوال  �أنهم  منها  نو�حي،  عدة  يف  �لكلية  بطالب  �أ�سيد  �أن  �أي�سا  �أريد 
وهذه  �الأ�ستاذ،  و�حرت�م  و�لتهذيب  عالية جد� من �خللق  على درجة 
من �مل�سائل �لتي تاأ�سرك، كذلك �سغفهم بالعلم وحبهم له وذلك جلي 
�لطالب  وذكاء  نباهة  على  ،عطفا  معهم  �ليومي  �لتعامل  خالل  من 
�لقطريني ،ومنهم تعلمت كيف �أن �أذكي �لدبلوما�سيات يف �لعامل هي 
و�للقاء�ت  و�ملبادر�ت  �حللول  كمية  ودونكم  �لقطرية،  �لدبلوما�سية 
�لتي يعرفها �لقا�سي و�لد�ين ون�سال �هلل لهم �لتوفيق ، كما و�أمتنى �أن 

تكلل �ملبادرة �لقطرية حلل �أزمة د�رفور �ل�سود�نية �إنه نعم �ملوىل.
�سف لنا الو�سع يف ال�سودان علميا وعمليا؟

و�الآن  �لعايل،  �لتعليم  ثورة  �إطار  يف  �لعايل  �لتعليم  يف  تو�سع  هناك 
هناك تركيز علي �لكيف وهناك �هتمام بتطوير وترقية �الأد�ء يف هذ� 

�لقطاع علي �لرغم من �لتحديات �لتي ت�سهدها �لبالد.

�لطالب  لرغبة  وذلك  وممتع،  �سائق  �ل�سود�نية  �جلامعات  يف  �لعمل 
بق�سايا  �لزمالء  �هتمام  ،وكذلك  �ل�سود�ن  يف  بالعلم  و�سغفهم 

�لتدري�س، و�لبحث �لعلمي، و�سعيهم �لدووؤب للتطوير.
ما هي اأهم الأن�سطة التي تقوم بها يف الوقت احلايل؟

يف �لوقت �لر�هن �أقوم باإعد�د بع�س �الأور�ق �لعلمية �لتي �أ�سعي �إىل 
ن�سرها يف بع�س �لدوريات.

�أي�سا �أقوم بتنقيح وحتديث بع�س �لكتب �لتي كتبتها يف �أوقات �سابقة 
ومن ثم �لعمل على �إعادة ن�سرها.

على  �أ�سرف  �لذين  �لعليا  �لدر��سات  طالب  بحوث  �أتابع  كذلك 
يف  �ملوؤمتر�ت  بع�س  يف  للم�ساركة  �لرتتيب  �إىل   �إ�سافة  در��ساتهم، 

�لعام �لقادم 2009 باإذن �هلل.
ختاما البد يل من توجيه �أ�سمى �آيات �ل�سكر الأمري �لبالد �ملفدى �سمو 
�ل�سيخ  حمد �بن خليفة �آل ثاين ولويل عهده �الأمني �سمو �ل�سيخ متيم بن 
حمد �آل ثاين، وحلكومة قطر، و�سعبها �الأبي، ول�سعادة �لعميد �لركن 
حمد �لنعيمي قائد كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية، و�ل�سكر مو�سول 
للدكتور خالد بن نا�سر �خلاطر عميد �ل�سئون �الأكادميية لدعوتهم يل 
�أ�ستاذ� ز�ئر� للمرة �لثانية، وكذلك حلفاوتهم، وكرم �ل�سيافة، �آملني 
من �ملويل �سبحانه وتعايل �أن يحفظ هذه �لبالد، ويوفق قيادتها ملا فيه 

خري �لبالد و�لعباد.
�أ�ستودعكم �هلل �لذي ال ت�سيع ود�ئعه.   

�لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد  كلية  �إىل  ح�سرت 
كاأ�ستاذ  �الكادميى  �لتعليم  الأ�سرة�د�رة  لالن�سمام 
�أ�سعدتني هذه  وكم   ، �لعام 2007  ز�ئر خريف هذ� 
�لفرتة �لتي ق�سيتها بني زمالء قطريني �أو عرب من 

دول �أخرى .
�ملحطة �الأوىل �لتي �أوقفتني يف م�سنع �لرجال هذ� 
�الإد�رية  �لعلوم  مزج  يف  �لكلية  ر�سالة  جت�سيد  هو 
مو�جهة  على  قادر  كادر  لتهيئة  �لع�سكرية  بالعلوم 

�ملهام �ملوكولة �ليه عند �لتخرج .
ومتانة  عمق  هو  �أوقفتني  �لتي  �لثانية  �ملحطة 
�لتدري�سي  و�لكادر  �الإد�رة  بني  �الإن�سانية  �لعالقات 
و�ل�سعور باأنهم فريق عمل و�حد جم�سدين �ملفاهيم 

�حلديثة يف �الإد�رة .
�لتعليم  و�إد�رة  �لكلية  قيادة  ��سكر  �أن  يفوتني  وال 
ياألو� جهدً� يف تقدمي كل �لعون  �الأكادميي �لذين مل 
وتذليل �أية عقبات �سو�ء يف �الإقامة �أو يف �النتقاالت 

ف�ساًل عن كرمهم �لذي له �بلغ �الأثر يف نف�سي .
�إنني �سعيد جدً� بوجودي يف هذه �لكلية كاأ�ستاذ ز�ئر 

وي�سرفني �لعمل بها مرة �أخرى م�ستقباًل.
ق�سم  لطالب  بال�سكر  كلمتي  �ختم  �أن  �أود  وختاما 
وكانو�  بتدري�سهم  �سعدت  �لذين  و�ملحا�سبة  �الإد�رة 

مثااًل لالأخالق �حلميدة .

د. حمفوظ ال�سواف
ق�سم اإدارة الأعمال

د. الفا�سل تيمان
ق�سم اإدارة الأعمال
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اأوًل:  ق�سم القانون:

ابحاث أعضاء هيئة التدريس المنشورة والمقبولة للنشر  في مجالت علمية محكمة

القانون الواجب التطبيق على احل�سانة – درا�سة مقارنة بالفقه الإ�سالميالعنوان
عزت حممد علي �لبحريياملوؤلف
بحث من�سور مبجلة كلية �ل�سريعة و �لدر��سات �الإ�سالمية – جامعة قطر �لعدد 25 ل�سنة 2007م امل�سدر

يتناول هذ� �لبحث مو�سوع قانوين و �سرعي و هو ح�سانة �لطفل، و ذلك من حيث مفهومها و قو�عدها يف �لفقه �الإ�سالمي و �آثار ذلك من �لناحية �ل�سرعية و �لتي جعلت �حل�سانة حقا للطفل  امللخ�ض
ثم تطرق �لبحث �إىل قو�عد �لقانون �لدويل �خلا�س  �ملتعلقة باحل�سانة،  و �خلالف �لفقهي و �لق�سائي حول �لقانون �لو�جب �لتطبيق يف حال �ختالف �جلن�سية بني �أفر�د �الأ�سرة. و تو�سل 

�لبحث �إىل �الأخذ بقانون جن�سية �لطفل و هو �الجتاه �لذي �ساد يف �ل�سنو�ت �الأخرية و �أخذ  به �مل�سرع �لقطري يف �لقانون �ملدين �حلايل.

القانون الواجب التطبيق على انتهاكات حقوق املوؤلف بوا�سطة النرتنت العنوان
عزت حممد علي �لبحريياملوؤلف
باملجلة �لقانونية و �لق�سائية �لعدد 2 �ل�سنة  �الأوىل2007م – وز�رة �لعدل – دولة قطر امل�سدر

يتناول �لبحث هذ� �ملو�سوع �حلديث يف �إطار قو�عد تنازع �لقو�ننب و �أحكام �تفاقية برن و �التفاق �خلا�س بهذه �حلقوق يف �إطار منظمة �لتجارة �لعاملية. و�لهدف �لرئي�سي لهذ� �لبحث هو امللخ�ض
حماولة �سد �لنق�س يف �لتنظيم �لقانوين �لدويل �حلايل يف �إطار �سعوبة تبني �ملفهوم �الإقليمي �لتقليدي لهذه �حلقوق يف �لو�قع �الإفرت��سي �جلديد. و تعر�س �لبحث ل�سور �النتهاكات حلقوق 

�ملوؤلف على �سبكة �النرتنت و حماولة ترجيح ر�أي حمدد فيما يتعلق بالقانون �لو�جب �لتطبيق يف كل �سورة منها، باالإ�سافة �ىل �لتو�سية بو�سع �تفاقية دولية جديدة بهذ� �خل�سو�س.  



57

ال�سلح اجلزائي يف الت�سريعات امل�سرية -درا�سة يف قانون الإجراءات اجلنائية والت�سريعات القت�ساديةالعنوان
د.�أنور حممد �سدقي �مل�ساعدةاملوؤلف
مت قبوله للن�سرجملة �حلقوق جامعة �لكويتامل�سدر

تبنى �مل�سرع �مل�سري نظام �ل�سلح �جلز�ئي يف قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية منذ فرتة طويلة، وتو�سع به يف �ل�سنو�ت �الأخرية يف �ملخالفات وبع�س �جلنح، وكان منطلقه يف ذلك �سرورة امللخ�ض
�إيجاد بد�ئل جديدة للخ�سومة غري �لطريقة �لتقليدية، تي�سريً� على �أطر�ف �لدعوى، و�خت�سارً� لالإجر�ء�ت، وتوفريً� للجهد و�لوقت و�لتكاليف، غري �أن �مل�سرع تو�سع �أي�سًا ب�سكل كبري 
بهذ� �لنظام يف معظم �لقو�نني �القت�سادية لغايات متعددة �أهمها �حلفاظ على �الأمن �القت�سادي و�ملايل للدولة، و�سوف تتناول هذه �لدر��سة �الأ�سول �لتاريخية لنظام �ل�سلح �جلز�ئي 
يف م�سر و�لت�سريعات �لتي �أخذت به و�ل�سو�بط �لتي فر�ستها هذه �لت�سريعات لتطبيقه ثم �الآثار �لقانونية �ملرتتبة عليه و�ملتمثلة بانق�ساء �لدعوى �جلنائية �أو وقف تنفيذ �لعقوبة –ح�سب 

�الأحو�ل.

التنا�سب يف الدفاع ال�سرعي - هل هو �سرط اإن�ساء اأم �سرط ا�ستعمالالعنوان
د.�أنور حممد �سدقي �مل�ساعدةاملوؤلف

�ملجلة �لقانونية و�لق�سائية �لتي ت�سدر عن مركز �لدر��سات �لقانونية و�لق�سائية، وز�رة �لعدل، دولة قطر.امل�سدر

هذ� �لبحث عبارة عن تعليق على حكم حمكمة �لتمييز �لقطرية رقم 71 ل�سنة 2006 وقد جاء هذ� �لبحث لبيان بع�س �لنقاط �لقانونية �ملتعلقة بالدفاع �ل�سرعي و�لتي قد تثري �للب�س، و�لتي                                                                  
�أ�سار �إليها �حلكم �ملذكور، فقد تناول �لبحث تعريف �أ�سباب �الإباحة وبيانها وفقًا الأحكام قانون �لعقوبات �لقطري، ثم تعريف �لدفاع �ل�سرعي و�خلو�س يف �سروطه، حيث بني �أن �لدفاع 
�ل�سرعي يتكون من فعل دفاع وفعل �عتد�ء، و�أن هناك �سروطًا ال بد من تو�فرها يف كل من هذين �لفعلني حتى تتو�فر حالة �لدفاع �ل�سرعي بكافة عنا�سره، وقد ��سار �لبحث �إىل �أن �لهيئة 
�لتي �أ�سدرت هذ� �حلكم كانت �سباقة يف تر�سيخ جمموعة من �ملبادئ �لقانونية �ملتعلقة بحالة �لدفاع �ل�سرعي وهي: �أنه ال ي�سرتط يف فعل �العتد�ء �أن يكون ج�سيمًا حتى تقوم حالة �لدفاع 
�ل�سرعي، بل �إنه قد ال يكون على �أية درجة من �جل�سامة، ولكن هذ� ال ينتق�س من حق �ملتهم باأن يد�فع عن نف�سه. ثم �أنه من �لو�جب على �أية حمكمة �إذ� عر�س عليها فعل يتعلق بالدفاع 
�ل�سرعي �أن تبني �لفعل �لذي �سبق �الآخر، على �أ�سا�س �أن فعل �العتد�ء ال بد �أن يكون �سابقًا على فعل �لدفاع. و�أن �لتنا�سب بني فعل �لدفاع وفعل �العتد�ء يكون بعد ثبوت حالة �لدفاع 
�ل�سرعي، وعدم وجود �لتنا�سب ال يعني �أن �ملتهم لي�س يف حالة دفاع �سرعي، �إمنا حالة �لدفاع �ل�سرعي قائمة، ولكن �ملتهم قد يتجاوز حدود �لدفاع، فينظر �لقا�سي مبقد�ر �لتجاوز وهل 

كان بح�سن نية �أو �سوء نية ثم يطبق �أحكام قانون �لعقوبات على ذلك. وبالنهاية و�سل �لباحث لنتيجة مفادها �أن �لتنا�سب �سرط ��ستعمال للدفاع �ل�سرعي  ولي�س �سرط �إن�ساء له.
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الو�ساطة يف اإنهاء اخل�سومة اجلنائية )درا�سة حتليلية مقارنة(العنوان
�لدكتور �أنور حممد �سدقي �مل�ساعدة )باحث �أول( و�لدكتور ب�سري �سعد زغلول )باحث ثاين(املوؤلف
مت قبوله للن�سرجملة �ل�سريعة و�لقانون - كلية �لقانون -جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدةامل�سدر

�لو�ساطة �جلنائية نظام قانوين م�ستحدث يهدف �إىل حل �خل�سومات �جلنائية بغري �لطرق �لتقليدية، ودون �حلاجة �إىل مرورها باالإجر�ء�ت �جلنائية �لعادية،وقد طبق هذ� �لنظام الأول امللخ�ض
مرة يف كند� عام 1974، ومن ثم �نتقل �إىل �لواليات �ملتحدة لي�سهد عام 1978 �أوىل حاالت تطبيقه، وبعد ذلك �ت�سع نطاق تطبيقه لي�سمل معظم �لدول �الأوروبية، ويقوم هذ� �لنظام على 
�أ�سا�س �إنهاء �خل�سومة بعيدً� عن �لق�ساء ولكن حتت �إ�سر�فه، بحيث توكل �ملهمة لو�سيط يقوم بااللتقاء باأطر�ف �لدعوى ويحاول �لو�سول �إىل حل بينهما ير�سي �لطرفني، ولذلك فاإن 
�للجوء لهذ� �لنظام ال يكون �إال ر�سائيًا، و�إذ� ما �تفق �لطرفان فاإن �لق�سية تنتهي تبعًا لهذه �التفاقية، ولذلك فاإن هذ� �لنظام يوؤدي �إىل �قت�ساد يف �لنفقات وتوفري يف �جلهد وتخفيف 

على كاهل �لق�ساء، وقد ثبت جناعته يف �لدول �لتي تبنته، �سو�ء للمتهم �أو للمجني عليه �أو للمجتمع على حد �سو�ء.

Mediation in Solving Criminal Dispute -A Comparison Study-Title

Dr.Anwar Masadeh and Dr. Basheer ZaghloolAuthor (s)

Gournal of Sharia and Law , UAE UniversitySource:

Criminal Mediation is a recent legal system which aims to solve a criminal dispute through non traditional means. Consequently, such system can help in avoiding 
the regular criminal procedures. This system was initially applied in Canada in 1974, then in United States in 1978. After that it started to be implemented in nearly 
all European countries. This system is based on the idea of ending the criminal disputes away of courts process, but at the same time under its supervision. Therefore 
this operation is assigned to a mediator who meets both parties in order to reach to an agreement between them. In other words, this system will not ever be applied 
unless the parties of the dispute have agreed on this. The case will accordingly be closed, if the parties reached to an adequate agreement.  As a result, this system saves; 
time, efforts, and expenses, besides reducing the number of cases which must be trialed judicially. In conclusion, this system proved its effectiveness and efficiency, 
particularly in those states which have so far applied it, for all including the suspect, victim and society.

Abstract



59

�سمانات حق الدفاع يف مرحلة ال�ستدلل - درا�سة يف قانون الإجراءات اجلنائية القطري واملقارنالعنوان
د.�أنور حممد �سدقي �مل�ساعدةاملوؤلف

�ملجلة �لقانونية و�لق�سائية �لتي ت�سدر عن مركز �لدر��سات �لقانونية امل�سدر
1429 هـ - 2008م.2�ال�سد�ر2�ملجلدو�لق�سائية، وز�رة �لعدل، دولة قطر.

�ال�ستفهام امللخ�ض نقاط  �لعديد من  تثري  �لعربية،  دولنا  �لعديد من  �الإجر�ء�ت �جلز�ئية يف  �سري  �أثناء  �ملتهم  ز�لت �سمانات  فما  �ملختلفة،   �الإن�سان  و�لو��سع بحقوق  �لعاملي  �الهتمام  يف ظل 
و�لت�ساوؤل، وقد جاء هذ� �لبحث لريكز على حق مهم جدً� من حقوق �ملتهم، وهو حقه باال�ستعانة مبد�فع يف مرحلة �ال�ستدالل، وهي �ملرحلة �لتي تتعلق بعمل �أجهزة �ل�سرطة، ووجود �ملحامي 
�أو �ملد�فع عن �ملتهم يف هذه �ملرحلة ال يعني عدم �لثقة بهذه �الأجهزة، بل هو من قبيل �سرورة متتع �ملتهم بهذ� �حلق �الأ�سا�سي من حقوقه، وقد تناولت هذه �لدر��سة حق �لدفاع يف قانون 
�الإجر�ء�ت �جلنائية �لقطري مقارنًا بالقو�نني �الإجر�ئية يف كل من فرن�سا، �لتي �أجرت �لعديد من �لتعديالت �حلديثة ل�سمان ممار�سة �ملتهم لكافة حقوقه يف مرحلة �ال�ستدالل، وكذلك 

�حلال �سوف يتم تناول �لقو�نني �الإجر�ئية يف كل من م�سر و�الأردن ولبنان.

ال�سلح اجلزائي يف الت�سريعات القت�سادية القطرية -درا�سة مقارنة العنوان
د.�أنور حممد �سدقي �مل�ساعدةاملوؤلف

مت قبوله للن�سرجملة جامعة دم�سق للعلوم �القت�سادية و�لقانونيةامل�سدر

تبنت معظم �الأنظمة �جلز�ئية نظام �ل�سلح يف �ملو�د �جلز�ئية يف بع�س �جلر�ئم �لب�سيطة، مثل �ملخالفات وبع�س �جلنح، �أما �ل�سلح �جلز�ئي يف �جلر�ئم �القت�سادية فهو �الأمر �مل�ستحدث امللخ�ض
يف فكر �لقانون �جلز�ئي، وهو من �أبرز معامل �لتطور �لعلمي �جلنائي �لذي �أظهر �سرورة �إيجاد بد�ئل للخ�سومة �جلنائية للنظر يف مكافحة �الإجر�م بغري �الإجر�ء�ت �جلنائية �لتقليدية، 
ويقوم �ل�سلح �جلز�ئي على فكرة تغليب �مل�سلحة �ملالية للدولة، و�حلفاظ على �أمنها �القت�سادي على فكرة �إيقاع �لعقاب على �ملجرم، فهو تنازل من �لهيئة �الجتماعية عن حقها يف 
�لدعوى �جلز�ئية، �أو وقف تنفيذ �لعقوبة، ح�سب �الأحو�ل، مقابل �ملبلغ �لذي مت عليه �ل�سلح. و�سوف ت�سلط هذه �لدر��سة �ل�سوء على كل هذه �ملحاور، كما �ستتناول طبيعة �ل�سلح �جلز�ئي 
يف �لت�سريعات �القت�سادية، و�لدول �لتي �أخذت بهذ� �الجتاه، و�أهم �لقو�نني �لتي تبنته، باالإ�سافة �إىل تو�سيح لل�سروط �ل�سكلية و�ملو�سوعية �لالزمة الإخر�جه �إىل حيز �لوجود تامًا �سليمًا، 
و�الآثار �لقانونية �ملرتتبة عليه، ويف نهاية �لبحث �سوف نزن نظام �ل�سلح �جلز�ئي يف �لت�سريعات �القت�سادية، ونو�سح �إمكانية �الأخذ به ولكن �سمن جمموعة من �ل�سروط و�ل�سو�بط �لتي 

ال بد من مر�عاتها.
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ثانياً ق�سم اإدارة الأعمال:

كتاب Electronic managementالعنوان
�أ.د عادل حرحو�س �ملفرجىاملوؤلف

2007�ال�سد�ر  .Arab Administration Organization، Cairo، Egyptامل�سدر
�ملعلومات امللخ�ض تكنولوجيا  �لهائل يف  و�لتقدم  �ملعلوماتية  �إن  �إذ  متجان�سًا مرت�بطًا،  ��سبحت هيكاًل  �لعلوم حتى  فيها  وتد�خلت  �الأعمال،  �سريعة وحتديات كبرية يف عامل  تغري�ت  �الخرية  �ل�سنو�ت  �سهدت 

و�الت�ساالت و�نت�سار �سبكة �الت�ساالت �لعاملية �النرتنيت وما �أفرزته من متغري�ت عديدة وتطور�ت �سريعة لها �الأثر �لكبري يف �أد�ء �عمال �ملنظمات وحتقيقها الأهد�فها، و�لتي �أحدثت تغيريً� جوهريًا 
وجذريًا يف ��ساليب تنفيذ �ن�سطتها وعملياتها، مما ��ستدعت جهود �لباحثني و�ملنظرين، ف�ساًل عن تز�يد �هتمام �ملنظمات يف �لتفكري مليًا و�لبحث عن ��ساليب و�سرت�تيجيات جديدة ومتطورة للتعامل 
مع هذه �ملتغري�ت �لبيئية �ملعقدة وجعلها هدفًا وو�سيلة لكل �ملنظمات �لتي تبحث عن �لكفاءة و�لفاعلية. ولهذ� فان �لتطور �لتكنولوجي �لكبري �لذي يعي�سه �لعامل �ليوم ي�سع يف �عناقنا م�سوؤولية كبرية، 
هي م�سوؤولية �لنهـو�س بو�قع منظماتنا �حليوية وتطويرها، وجعلها تو�كب �لتقدم �لتكنولوجي وثورة �الت�ساالت و�حلا�سبات، و�لتي �أ�سبحت متثل �ل�سمة �ال�سا�سية للقرن �حلايل. وعليه مل تعد �لتقنية 
�اللكرتونية عمومًا و�الت�ساالت خ�سو�سًا جمرد �أدو�ت ت�سهم يف عملية �لتحديث و�لع�سرنة للمجتمعات و�لبلد�ن فح�سب، بل �إنها �إحدى �أهم نقاط �الرتكاز �الأ�سا�سية، وِعماد �سناعة �ملعلومات، مثلما 

كانت �ل�سناعة �الد�رية ِعماد �ملرحلة �ل�سابقة.
ولهذ� و�سحت �ل�سورة �لتطور و�لتحـول �لكبيـر �لذي طر�أ وطال خمتلف �لقطاعات و�الأن�سطة، وتـّوج �لتطور �ملتد�خل لالت�ساالت مـع تطـور نظـم �ملعلومات و�ل�سبكات بربوز م�سطلـح )�الد�رة �اللكرتونية 
Management-E( �لذي جاء ليتالئم مع هذه �لتطور�ت �لتكنولوجية �حلديثة، �إذ بد�أت منظمات �العمال بطرح �سعار تنفيذي هو )�سعار �لنافذة �لو�حدة Window One (، كونها تتيح فر�سًا جديدة 
لتحقيق �لقيمة �مل�سافة، وتعجيل دورة �البتكار و�البد�ع من خالل ��ستخد�م �لو�سائل �اللكرتونية يف �د�ء �عمال �ملنظمات حمققة بذلك �إنخفا�سًا كبريً� يف �وقات �جناز �ملعامالت و�لت�سليم و�لكلف، مقابل 

حت�سني جودة �ل�سلع و�خلدمات �ملقدمة للزبائن، وتقليل �لرت�كم �لورقي ِعرب �إحالل �لوثائق �اللكرتونية بدياًل عن �لوثائق �لورقية.
ونظرً� الت�ساع نطاق ممار�سات �الد�رة �اللكرتونية و�لناجمة من حتول �ملنظمات من منظمات مادية �ىل منظمات �فرت��سية تعمل يف ف�ساء �سوقي و��سع ووفقًا لقو�عد �القت�ساد �لرقمي، وبغية �إثر�ء 
معارف �لقارئ و�ملطلع �لعربي جتاه هذ� �ملو�سوع ب�سبب حد�ثته من جهة وحمدودية �لكتب و�البحاث �ملهتمة من جهة �أخرى، فقد مت تاأليف �لكتاب بعنو�ن “�الد�رة �اللكرتونية( و �لذى تولت �ملنظمة 

�لعربية للتنمية �الد�رية بالقاهرة مهمة طبعه و ن�سره و توزيعه.

The Business Curriculum and the Future Employment Market: the Views of UAE Business LeadersTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

20082Issue1VolumeEducation, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues in 2008 Journal, USASource:

ن�سر باحد �ملجالت �لعلمية �ملحكمة يف �لواليات �ملتحدة �المريكية  توجية ��ستبيان �ىل عينة مكونة 155 من �الد�ر�ت �لعليا ل�سركات عاملة  يف �المار�ت �لعربية �ملتحدة ليتم �سوؤ�لهم عن �هم 
�خلرب�ت و �ملهار�ت �لتي يرغبون روؤيتها يف خريجي �ق�سام �د�رة �العمال �الن و بعد خم�س �سنو�ت من �الن. وقد �ف�سى �لبحث �ىل نتائج مهمة وذلك من خالل �لتاكيد على م�ستوى �همية كل 

خربة �و موؤهل يرغب مدر�ء قطاع �العمال روؤيتة بخريجي �ق�سام �د�رة �العمال

Abstract
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Factors influencing voluntary and involuntary labor turnover: Views of managers in Qatari industrial sectorTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

20084Issue4VolumeInternational Journal of Business and Public Administration )IJBPA(، USASource:

�سلط �لبحث و �لذي ن�سر باحد �ملجالت �لعلمية �ملحكمة �المريكية �ل�سوء على �برز �لعو�مل �لتي ترتبط مع  دور�ن �لعمل �لطوعي و �الجباري يف خمتلف �ل�سركات �لعاملة يف 
دولة قطر. حيث مت حتديد �لعو�مل مثل توفر فر�س �ف�سل يف �سوق �لعمل و قلة �لرو�تب و �الجور، و�سعف �ال�سر�ف و تع�سفيتة، و خ�سائ�س بع�س �لوظائف على �نها �كرث �لعو�مل 
�رتباطا بدور�ن �لعمل �لطوعي. يف حني مت ت�سخي�س  تغيري �لتكنلوجيا �مل�ستخدمة وعمليات ت�سريح �لعمالة ال�سباب خمتلفة على �نها �كرث �لعو�مل تاثري� على معدالت دور�ن �لعمل 

�الجباري. كذلك فقد لوحظ �ن عدد من �لعو�مل �ل�سخ�سية للعاملني توؤثر على معدالت دور�ن �لعمل �لطوعي و �الجباري.

Abstract

Factors Affecting Human Resources Information System>s Failure in Qatari Public SectorTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)
January.4-6، 2008.IssueVolumeProceedings of International Business Information Management Conference)9th IBIMA(. 

Marrakech، Morocco.Source:

تناول �لبحث و �لذي ن�سر يف �حدى �ملوؤمتر�ت �لعلمية �المريكية و�لذي عقد يف �ملغرب، تاثري بع�س �لعو�مل على نظم معلومات �د�رة �ملو�رد �لب�سرية  بدولة قطر من وجهة نظر  
�ملدر�ء �لرئي�سيني الد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف �ل�سركات �لقطرية. حيثحددت نتائج �لبحث �برز �لعو�مل �لتي تقف ور�ء ف�سل هذة �النظمة يف �ل�سركات �لقطرية �لعاملة يف �لقطاع 

�حلكومي، و قد �سخ�ست �لدر��سة �لكثري من هذة �لعو�مل وفقا لدرجة تاثريها.
Abstract

Skills and Competencies for the Next Decade: an Examination of Business Leader’s Views in the United Arab EmiratesTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

June 24-26، 2007IssueVolumeProceeding of Oxford Business & Economics Conference )OBECSource:

�هتم �لبحث �لذي ن�سر مبوؤمتر �وك�سفور لالعمال مبحاولة ك�سف �برز �خلرب�ت و �ملوؤهالت خلريجي كليات �الد�رة و �القت�ساد و �لتي �سيتم �لتاكيد عليها من قبل قطاع �العمال 
يف دولة �المار�ت خالل �لعقد �لقادم. ��سافة �ىل ذلك فقد تناول �لبحث حتديد �هم �ملو�سوعات �الد�رية �لتي �ستكون مهمة  حلقل �لعمل من وجهة نظر �لقياد�ت �الد�رية �لعليا 

خالل �خلم�س �سنو�ت �لقادمة.

Abstract



62

Fashion Branding: An Empirical Investigation of Consumer Choice Criteria in QatarTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

May 21-25، 2007IssueVolumeProceeding of The Academy For Global Business Advancement. Kuala Lumpur، MalaysiaSource:

تناول �لبحث  و �لذي ن�سر بوقائع �حد �ملوؤمتر�ت �لعلمية �المريكية و �لذي عقد يف كوالالمبور �الجتاهات �ال�ستهالكية بني بني �لقطريات يف �سر�ء  للمالب�س �لن�سائية و  من 
عالمات جتارية معينة. حيث مت جمع �ملعلومات من خالل عينة بحث كبرية يف �لدوحة. �ت�سح من خالل حتليل �لنتائج �ن �خل�سائ�س �ملو�سوعية هي �الكرث تاثري� يف قر�رت 

�سر�ء م�ستهالكات �ملالب�س من �لقطريات.

Abstract

Brand Loyalty in the Mobile Phone Market: The Role of Self-Image Congruence and Selected Marketing Mix ElementsTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

July 10-14،2007IssueVolumeEuropean Conference on the Association of Consumer research، Milan، Italy،Source:

تناول �لبحث و �لذي مت ن�سرة يف وقائع �حد �ملوؤمتر�ت �لعلمية �لدولية و �لذي عقد يف �يطاليا درجة �لوالء بني �مل�ستهلكني �لقطريني لعالمات جتارية معينة من �جهرة �لهاتف 
�لنقال، مع حتديد �برز �لعو�مل �ل�سخ�سية و �لعو�مل �الخرى �لتي توؤثر بدرجة هذ� �لوالء.

Abstract

Examination of The Causes of IT Projects Failure within the Public Sector: State of QatarTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

May 21-25، 2007IssueVolumeProceeding of The Academy For Global Business Advancement. Kuala Lumpur، Malaysia،Source:

�لقطاع  �لعاملة يف  �لقطرية  �ل�سركات  �ملعلومات �الد�رية يف  بع�س  ��سباب ف�سل �نظمة  �لذي عقد يف ماليزيا  و  �لعلمية �المريكية  �ملوؤمتر�ت  ن�سر يف �حد  �لذي  �لبحث  تناول 
�حلكومي. ركز �لبحث يف عينتة من �ل�سركات �لقطرية �لعاملة يف قطاع �لبرتول و �لغاز. �ت�سح من خالل نتائج �لبحث �ن عو�مل مثل �سعف �نظمة �الت�سال، و غمو�س نطاق عمل 

�نظمة �ملعلومات، و نق�س يف مهار�ت بع�س �الفر�د �لقائميني على ت�سغيل هذة �النظمة ، وغريها من عو�مل،  تعد �لعو�مل �لرئي�سية �لتي تقف ور�ء ف�سل هذة �النظمة

Abstract
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Participating in Senior Management Development ProgramTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

2008IssueVolumeGeneral Secretariat for Development Planning، State of QatarSource:

م�سروع تطوير �لقياد�ت بدولة قطر و �لذي مت بالعمل مع �ملجل�س �المنائي للتخطيط بدولة قطر من خالل �ختيار �ف�سل خم�س ممار�سات دولية متخ�س�سة ومن ثم �ختيار 
�ملمار�سة �الف�سل و�لتي ميكن �ن ت�ساهم يف تطوير �لقياد�ت يف قطر

Abstract

مدى امكانية ا�ستخدام الت�سويق الداخلى فى حت�سني جودة التدريب:درا�سة تطبيقية على املركز القومى لتنمية قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ض و القيادات باجلامعات امل�سريةالعنوان
د. زكريا حجازىاملوؤلف
�ملجلة �لعلمية للبحوث �لتجارية، كلية �لتجارة و �إد�رة �الأعمال، جامعة امل�سدر

12009�ال�سد�ر�ملجلدحلو�ن، م�سر

يهدف هذ� �لبحث �إىل �ختبار مدى �مكانية ��ستخدم �لت�سويق �لد�خلى كمفهوم حديث فى �د�رة �ملو�رد �لب�سرية لتح�سني �خلدمة �لتدريبية �ملقدمة الأع�ساء هيئة �لتدري�س و �لقياد�ت امللخ�ض
باجلامعات �مل�سرية من قبل �ملركز �لقومى لتنمية �لقدر�ت. و مت �ختيار عينة ع�سو�ئية من �ملدربني و توزيع ��ستبانة عليهم، مت جتميع 229 قائمة بن�سبة ��ستجابة 83.9%. وكان عدد �لقو�ئم 
�ل�ساحلة للتحليل  لعينة �ملدربني 205 قائمة بن�سبة 75%. مت  حتليل بياناتها با�ستخد�م �ملتو�سطات �ملرجحة للمتغري�ت، معامالت �رتباط بري�سون، �النحد�ر و�الرتباط �ملتعدد، و �ختبار 
Wilcoxon Signed Ranks Test. و �أ�سارت �لنتائج �إىل �ن هناك عالقة �يجابية ذ�ت داللة �إح�سائية بني �لت�سويق �لد�خلى باإبعاده �ل�سبعة وم�ستوى جودة �لتدريب �ملقدمة للمتدربني. 
و قدمت �لدر��سة بع�س �لتو�سيات �لعملية و كيفية تفعيلها عند تبنى �ملركز �لقومى و فروعه �لت�سويق �لد�خلى كروؤية حديثة الإد�رة �ملورد �لب�سرى. و �جلديد فى هذه �لدر��سة هو �لتطبيق 
�لعملى لتلك �لفل�سفة فى مركز تنمية قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�س �لقياد�ت و فروعه و قد يحد من �مكانية تعميم نتائج تلك �لدر��سة هو تركيزها على �آر�ء و �جتاهات مدربي مركز تنمية 
�لقدر�ت فقط دون �ملتدربني. باال�سافة �إىل حد�ثة جتربة �ملركز �لقومى لتنمية �لقدر�ت. لذلك فاإن مزيد� من �لبحث يكون مطلوبا حتى ميكن �ال�ستفادة من هذ� �الجتاه فى جمال تنمية 

قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�س باجلامعات �مل�سرية. 
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ثالثاً: ق�سم املحا�سبة:
 

Factors impact the timeliness of corporate reporting: evidence from an emerging economyالعنوان

د. جالل �لعطار و د. خالد �خلاطراملوؤلف
 20th Annual Asian-Pacific Conference on Internationalامل�سدر

Accounting Issues- Paris، France
 )November)2008 12-9�ال�سد�ر�ملجلد

تهدف هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف على روؤية �ملدققني و�ملحللني �ملاليني حول �لعو�مل �لتي توؤثر على توقيت �إ�سد�ر �لتقارير �ملالية لل�سركات �لعاملة يف دولة قطر. ولتحقيق هذ� �لهدف مت امللخ�ض
110 مدقق وحملل مايل من �لذين يز�ولون مهنتهم بدولة قطر حتديد �أهم هذه �لعو�مل تاأثري� على توقيت �إ�سد�ر �لتقارير �ملالية.  �أعاد  18 عامال، وطلب من  ت�سميم ��ستبانة ت�سمنت 
�مل�ستجيبون 102 ��ستبانة مبعدل ��ستجابة %92 ، فقام �لباحثان بتحليل �لبيانات وتو�سال �إىل �أن جودة �لنظم �الإلكرتونية ملعاجلة �لبيانات، وجودة �أنظمة �لرقابة �لد�خلية، وم�ستوى �اللتز�م 
بالت�سريعات، ونوع تقرير �ملر�جعة، وحجم �ل�سركة هي �أكرث �لعو�مل تاأثري� على توقيت �إ�سد�ر �لتقارير �ملالية لل�سركات بدولة قطر. كما تو�سال �إىل �أن �لتقارير �ملالية تعترب م�سدر �لبيانات 

�الأ�سا�سي �لذي  يعتمد عليه �مل�ستثمرون يف �تخاذ �لقر�ر�ت. 

The Timeliness of Corporate Reporting in an Emerging Economy: The Case of Qatarالعنوان

د. خالد �خلاطر و د.جالل �لعطاراملوؤلف
12008�ال�سد�ر9�ملجلدجملة �لبحوث �ملحا�سبية / جمعية �ملحا�سبني �ل�سعودية امل�سدر

�لهدف من هذه �لدر��سة هو �لتعرف على �لعو�مل �ملوؤثرة يف توقيت �إ�سد�ر �لتقارير �ملالية لل�سركات �مل�سجلة ب�سوق �لدوحة لالأور�ق �ملالية بدولة  قطر . هذ� وقد مت جتميع �لبيانات �لالزمة امللخ�ض
�ملالية وبع�س  �لتقارير  �إ�سد�ر  �أجل حتديد �لعالقة بني توقيت  �إىل �سنة 2005. ومن  �ل�سركات �مل�سجلة على مد�ر �سل�سلة زمنية متتد من �سنة 2000  �ملالية جلميع  �لتقارير  للدر��سة من 
خ�سائ�س �ل�سركات مت �إختبار ثمانية فر�سيات تربط توقيت �إ�سد�ر �لتقارير �ملالية بحجم، وربحية، ون�سبة مديونية �ل�سركة، ومعدل �لعائد على �سهم �ل�سركة، و�ملدة �لتي مرت على قيد 
�ل�سركة يف �سوق �لدوحة لالأور�ق �ملالية، ونوع �ل�سناعة )مالية / غري مالية( �لتي تنتمي �إليها �ل�سركة، ومدى وجود بنود غري عادية يف �لتقارير �ملالية لل�سركة، ونوع �لر�أي �لذي ي�سدره 

�ملدقق عن �لتقارير �ملالية لل�سركة. وقد مت ��ستخد�م عدة �أ�ساليب �إح�سائية تتمثل يف )T-test(، )Chi Square test(، )Multiple Regression test( الإختبار تلك �لفر�سيات.
وقد تو�سلت هذه �لدر��سة �إىل �أن �ل�سركات �مل�سجلة يف �سوق �لدوحة لالأور�ق �ملالية بدولة قطر ت�ستغرق 52 يوم يف �ملتو�سط الإ�سد�ر تقاريرها �ملالية، حيث �أن �سركات �لتاأمني ت�سدر تقاريرها 
�ملالية قبل �ل�سركات �الأخرى على �إختالف قطاعاتها. كما بينت �لدر��سة �أن توقيت �إ�سد�ر �لتقارير �ملالية يرتبط بربحية �ل�سركة، وكون �ل�سركة  مالية �أو غري مالية، و نوع �لر�أي �لذي ي�سدره 

�ملر�جع حول �لتقارير �ملالية لل�سركة، وتاريخ �إغالق �لدفاتر يف �ل�سركة، وكون مكتب �ملر�جعة �لذي ير�جع �لتقارير �ملالية لل�سركة �إما دويل �أو حملي.
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An Empirical Investigation of Users> Views on Corporate Annual Reports in Qatarالعنوان

د.جالل �لعطار و د. خالد �خلاطراملوؤلف
2007�ال�سد�ر17�ملجلد  International Journal of Commerce and Managementامل�سدر

امللخ�ض

تعترب هذه �لدر��سة �أول حماولة الإ�ستطالع �آر�ء �مل�ستخدمني  يف �لتقارير �ملالية لل�سركات �لعاملة بدولة قطر �لتي ي�سهد �قت�سادها  منو� مت�سارعا، وال ت�سهد مهنة �ملحا�سبة فيها تقدما 
ملحوظا.  مت جمع �لبيانات �لالزمة لهذه �لدر��سة بو��سطة ��ستبانة وزعت على ثمانني م�ستثمر�، و�أربعني موؤ�س�سة ��ستثمارية، وثالثني حملال ماليا، وثالثني موظفا م�سئوال عن منح 
�الئتمان، و�أربعني موظفا حكوميا لهم عالقة باتخاذ قر�ر�ت �ال�ستثمار. مت جمع خم�سني ��ستبانة �ساحلة لالإ�ستخد�م فكان معدل �ال�ستجابة ثمان و�ستون باملائة. ��ستخدمت �الإختبار�ت 

�الإح�سائية �لو�سفية، و�ختبار كرو�سكال ول�س، و�ختبار مان ويتني يف حتليل �لبيانات �ملتجمعة.
�ملايل  �ملركز  قائمة  �عتربو�  �أنهم  �ال�ستثمارية. كما  �لقر�ر�ت  �لالزمة التخاذ  للمعلومات  و�أنها م�سدر�  �ملالية مهمة ومفيدة،  �لتقارير  يعتربون  �مل�ستجيبون  �أن  �لنتائج  �أظهرت  لقد 
)�مليز�نية(، وتقرير �ملدقق، وقائمة �لتدفق �لنقدي، وقائمة �لدخل، و�ملالحظات حول �حل�سابات  �الأكرث �أهمية و�الأكرث فهما من بني مكونات �لتقارير �ملالية. كما �عترب �مل�ستجيبون �أن 

�ملطبوعات �حلكومية، و�ل�سحف، و�ملجالت، و�جلر�ئد م�سادر هامة جد� للح�سول على معلومات حديثة ومفيدة بطريقة �سهلة. 
و�أظهرت �أي�سا �أن هناك �ختالف ذو �أهمية ن�سبية يف �آر�ء �مل�ستجيبني حول �أهمية قائمة �لتدفق �لنقدي، ومدى ��ستخد�م �ملعلومات �ملحا�سبية يف متابعة قر�ر�ت �ال�ستثمار، ومدى 

��ستخد�م �مل�سادر �الأخرى �ملتاحة للمعلومات. 
ميكن �لقول �أن نتائج هذه �لدر��سة تعرب عن �حلاجة �إىل �لقيام باملزيد من �الأبحاث للتعرف على �أ�سباب �الإختالف يف �آر�ء �مل�ستجيبني، وميكن �أن تفيد �جلمعيات �ملحا�سبية �ملهنية يف 

دولة قطر مبا ميكنها من �لقيام بدور ن�سط وفعال يف حت�سني م�ستوى ��ست�سعار �مل�ستخدمني الأهمية ومنفعة �لتقارير �ملالية يف عملية �تخاذ قر�ر�ت �ال�ستثمار.  
لقد تعرفت هذه �لدر��سة على مكونات �لتقارير �ملالية لل�سركات �لعاملة يف قطر �لتي تعترب ذ�ت �أهمية كربى لدى �مل�ستخدمني. كما تو�سلت �إىل �لعديد من �لنتائج �لتي تتعلق ب�سورة 

خا�سة بعمل معدي �لتقارير �ملالية يف هذ� �لبلد �لنامي �ملتميز.
�أخري� ميكن �لقول �أنه على �لرغم من �أن هناك �لعديد من �لدر��سات �لتي بحثت مو�سوع �لتقارير �ملالية يف �لبلد�ن �لنامية مثل �لكويت، و�ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�لبحرين، و�الأردن، 

و�إير�ن �إال �أن نتائج هذه �لدر��سات ال ميكن تعميمها على دولة قطر.
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 رابعاً: ق�سم نظم املعلومات:

»SOMSE: طريقة لتح�سني البحث يف الويب تعتمد على ال�ّسبكات الع�سبّية«Title

الح حامدي Author (s)د.حمّمد �ل�سّ

Issue 2008Volume  4ملجّلة �لعاملّية لتكنولوجيات �ملعلومات �لّذكية� Source:

حمّركات �لبحث �لّتقليدّية ترجع قو�ئم طويلة من �مل�ستند�ت �ملرّتبة �ّلتي على �مل�ستخدمني �ملرور عليها للعثور على �مل�ستند�ت �ملهّمة بالّن�سبة لهم. �لّدّقة �ملتدنّية ب�سفة و��سحة 
عب على �مل�ستخدمني �لعثور على �ملعلومات �ّلتي يبحثون عنها. �أحد �أهّم �مل�سكالت يف  ملحّركات �لبحث يف �لويب مقرتنة باإظهار �لّنتائج على �سكل قائمة مرّتبة يجعالن من �ل�سّ
جمال ��سرتجاع �ملعلومات تتمّثل يف �لبحث عن مو�زنات بني �لّدّقة و �ال�ستدعاء. �إّنه من �ملرغوب عموما �أن تكون �لّدّقة عالية و �ال�ستدعاء عال، �إاّل �أّن يف �لو�قع، �إعالء قيمة �لّدّقة 
تعني عادة تخفي�س قيمة �ال�ستدعاء و �لعك�س بالعك�س. تطوير تقنّيات ��سرتجاع تنتج دّقة عالية و ��ستدعاء عال هو �أمر مرغوب فيه. ل�سوء �حلّظ، تقنّيات كهذه �سوف تتطّلب مو�رد 
�إ�سافّية بالّن�سبة ملحّركات �لبحث. حمّركات �لبحث هي حتت �سروط �سعبة تخ�ّس �ملو�رد و تخ�سي�س وقت كاف من وقت وحدة �ملعاجلة �ملركزّية لكّل ��ستعالم ميكن �أن يكون �أمر� 
غري ممكن. �إاّل �أّنه هناك طريقة �أخرى تبدو �أكرث مالئمة و �ّلتي تتمّثل يف حت�سني �ملعاجلة �لبعدّية ملجموعة �مل�ستند�ت �ّلتي مّت ��سرتجاعها مثل توفري رو�بط و خر�ئط داللّية للّنتائج 
�مل�سرتجعة لال�ستعالم. �إذ� مّكنت هذه �لعملّيات �مل�سيفة للقيمة �مل�ستخدم من �لّتعّرف ب�سهولة على �مل�ستند�ت �ملهّمة من �سمن جمموعة كبرية من �مل�ستند�ت �ّلتي مّت ��سرتجاعها، 
فاإّن �ال�ستعالمات �ّلتي تنتج نتائج ذ�ت دّقة �سعيفة/��ستدعاء عال �سوف تكون �أكرث قبوال. نقرتح حت�سني نوعّية �لبحث يف �لويب عرب دمج �لبحث من نوع ميتا و �خلر�ئط �ّلتي تنّظم 

نف�سها بنف�سها. هذ� ميكن �أن ي�ساعد �مل�ستخدمني يف حتديد �مل�ستند�ت �ملهّمة ب�سكل �أ�سهل و �حل�سول على نبذة عاّمة عن جمموعة �مل�ستند�ت �ّلتي مّت ��سرتجاعها.              

Abstract
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»تف�سيل املعلومات با�ستخدام SOMSE: طريقة تعتمد على اخلرائط اّلتي تنظم نف�سها بنف�سها«. 
Titleيف Sugumaran V.  )نا�سر( الّتقّدم املنهجّي يف تكنولوجيات املعلومات الّذكية: الجّتاهات التطّورّية

الح حامدي Authorد.حمّمد �ل�سّ

IssueVolume.IGI Global ،)سل�سلة �لّتقّدم يف تكنولوجيات �ملعلومات �لّذكية�(Source:

�لوفرة �ملفرطة للمعلومات يف �لويب هي م�سكلة معروفة ب�سكل جّيد. �لبحوث حلّل هذه �مل�سكلة و �حل�سول على �أكرب فائدة ممكنة من �الإنرتنت ال تز�ل يف عهد طفولتها. �إد�رة �لوفرة 
�ملفرطة للمعلومات يف �لويب متّثل حتدٍّ و �حلاجة لتقنّيات �أكرث دّقة مل�ساعدة �مل�ستخدم يف �لعثور على �ملعلومات �الأكرث �أهمّية و �الأكرث نفعا �أ�سبحت �أمر� بديهّيا. حمّركات �لبحث 
فحات �ّلتي تطابق ��ستعالمات و��سحة، �إاّل �أّن حمّركات �لبحث هذه حتتاج �إىل مو�رد تخزين �سخمة )لتخزين فهر�س للويب( و �ّت�ساع كبري لل�سبكة  هي فّعالة جّد� يف ت�سفية �ل�سّ
�سة لتحقيق كّل ��ستعالم تكون  )الإن�ساء و �إنعا�س �لفهر�س ب�سكل م�ستمّر(. هذه �لّنظم ت�ستقبل ماليني �ال�ستعالمات يومّيا، و كنتيجة لذلك، دور�ت وحدة �ملعاجلة �ملركزّية �ملخ�سّ

مقّل�سة جّد�. لي�س هناك وقت للّذكاء �ّلذي هو �سرورّي الإتاحة �لفر�س ملكافحة �لوفرة �ملفرطة للمعلومات.
ما نحتاجه هي نظم، ت�سّمى عادة نظم تف�سيل �ملعلومات، تعمل بتفوي�س من �مل�ستخدم و �ّلتي ميكن �أن تعتمد على خدمات �ملعلومات �ملوجودة من قبل مثل حمّركات �لبحث �ّلتي 
تقوم باجلزء من �ل�ّسغل �الأكرث تطّلبا للمو�رد.  هذه �لّنظم �سوف تكون خفيفة مبا فيه �لكفاية لكي ت�ستغل على حا�سب �سخ�سّي متو�ّسط و ُت�ستغّل كم�ساعد�ت �سخ�سّية. و مبا �أّن 
م�ساعد� كهذ� �سوف يتطّلب مو�رد متو��سعة، ميكن �أن يقع تثبيته على حا�سب �سخ�سّي معنّي. و �إذ� كان �مل�ساعد مثّبتا على حا�سب �مل�ستخدم لن يكون هناك من د�ٍع الإغالق �لّذكاء. 

�لّنظام ميكن �أن يكون له ذكاء حملّي كبري. 
يف حماولة لتجاوز م�سكالت حمّركات �لبحث و �مل�ساهمة يف حّل م�سكلة  �لوفرة �ملفرطة للمعلومات يف �لويب، نقرتح SOMSE، �ّلذي هو عبارة عن نظام ُيح�ّسن نوعّية �لبحث يف 

�لويب عرب دمج �لبحث من نوع ميتا و �لّتعّلم �لغري ُم�ْسَرٍف عليه.

Abstract
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SOMSE: A Neural Network Based Approach to Web Search OptimizationTitle

M. S. HamdiAuthor (s)

31-54, October-December 2008.4Issue4VolumeInternational Journal of Intelligent Information TechnologiesSource:

Conventional Web search engines return long lists of ranked documents that users are forced to sift through to find relevant documents. The notoriously low precision of 
Web search engines coupled with the ranked list presentation make it hard for users to find the information they are looking for. One of the fundamental issues of information 
retrieval is searching for compromises between precision and recall. It is generally desirable to have high precision and high recall, although in reality, increasing precision 
often means decreasing recall and vice versa. Developing retrieval techniques that will yield high recall and high precision is desirable. Unfortunately, such techniques 
would impose additional resource demands on the search engines. Search engines are under severe resource constraints and dedicating enough CPU time to each query 
might not be feasible. A more productive approach, however, seems to enhance post-processing of the retrieved set, such as providing links and semantic maps to retrieved 
results of a query. If such value-adding processes allow the user to easily identify relevant documents from a large retrieved set, queries that produce low precision/high 
recall results will become more acceptable. We propose improving the quality of Web search by combining meta-search and self-organizing maps. This can help users both 
in locating interesting documents more easily and in getting an overview of the retrieved document set.

Abstract

Information Customization using SOMSE: A Self-Organizing Map Based ApproachTitle

M. S. HamdiAuthor (s)

IssueVolume«. In Sugumaran V. (Ed.) Methodological Advancements in Intelligent Information Technologies: Evolutionary Trends 
(Advances in Intelligent Information Technologies series), IGI Global.

Source:

Information overload on the World-Wide Web is a well recognized problem. Research to subdue this problem and extract maximum benefit from the Internet is still in its 
infancy. Managing information overload on the Web is a challenge and the need for more precise techniques for assisting the user in finding the most relevant and most 
useful information is obvious. Search engines are very effective at filtering pages that match explicit queries. Search engines, however, require massive memory resources 
(to store an index of the Web) and tremendous network bandwidth (to create and continually refresh the index). These systems receive millions of queries per day, and as a 
result, the CPU cycles devoted to satisfying each individual query are sharply curtailed. There is no time for intelligence which is mandatory for offering ways to combat 
information overload.
What is needed are systems, often referred to as information customization systems, that act on the user’s behalf and that can rely on existing information services like 
search engines that do the resource-intensive part of the work. These systems will be sufficiently lightweight to run on an average PC and serve as personal assistants. 
Since such an assistant has relatively modest resource requirements it can reside on an individual user’s machine. If the assistant resides on the user’s machine, there is no 
need to turn down intelligence. The system can have substantial local intelligence. In an attempt to circumvent the problems of search engines and contribute to resolving 
the problem of information overload over the Web, we propose SOMSE, a system that improves the quality of Web search by combining meta-search and unsupervised 
learning.

Abstract
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Title

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

2008IssueVolumeParticipating in Senior Management Development Program, General Secretariat for Development Planning, State 
of QatarSource:

This Project Plan describes the tasks Leadership Development Program should do, results to be achieved, and the manner in which the project work will be executed and 
managed. It also describes the roles, responsibilities and deliverables of team members. It identifies assumptions, constraints, dependencies, risks, and provides high level 
schedule and budget information.

Abstract

Examination of The Causes of IT Projects Failure within the Public Sector: State of QatarTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

May 21-25, 2007IssueVolumeProceeding of The Academy For Global Business Advancement. Kuala Lumpur, MalaysiaSource:

Information technology (IT) project management is a crucial issue for organizations today due to the time, resources, and high budgets. This paper examines the causes 
of IT projects failure within the public sector in State of Qatar. The paper investigates the primary reasons causing IT projects to fail, delayed, and goes over budget. The 
paper attempts to determine what causes management fail to foresee project failure. This is achieved by surveying government branches and government owned Oil & Gas 
companies in an attempt to outline the primary reasons causing IT projects to fail. Analysis of the surveyed sample shows that lack of communications, constant change 
in projects requirements, lack of clarity in projects scope, lack of individual skills in project management, are the leading factors causing IT projects to fail in the Qatari 
public sector.

Abstract

Family strategy formulationTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

2007IssueVolumesenior expert, Supreme Council for Family Affaires, State of QatarSource:

Abstract
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Skills and Competencies for the Next Decade: an Examination of Business Leader’s Views in the United Arab EmiratesTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

June 24-26, 
2007IssueVolumeProceeding of      Oxford Business & Economics Conference (OBEC)Source:

This paper focused on issues tries to capture some of challenges and the emerging trends in business education. Large sample of 155 business leaders who work in the 
United Arab Emirates have responded to the survey. It is believed that those business leaders are in the midst of these changes and challenges. The results of this study 
have shown the most important skills and competencies that business leaders would like to see in our students upon graduation now and five years from now. In addition 
business leaders have pointed out the important level of the management areas to their companies now and five years from now.

Abstract

Fashion Branding: An Empirical Investigation of Consumer Choice Criteria in QatarTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

May 21-25, 2007.IssueVolumeProceeding of The Academy For Global Business Advancement. Kuala Lumpur, Malaysia,Source:

This paper identifies consumer market segments existing among female consumers of fashion brands (clothing) by using attribute importance judgments and some 
personality traits, life style patterns and attitudes towards advertising.  Data was collected using a questionnaire among respondents in Doha, Qatar.  Results indicate that 
subjective attributes are more important for people buying fashion clothing brands than the objective attributes.  However, the significance of specific attributes during 
product evaluation could vary according to one’s susceptibility of interpersonal influence, attention to social comparison information, fashion consciousness, innovativeness 
and attitudes towards advertising. The paper discusses implications for brand managers. 

Abstract

Brand Loyalty in the Mobile Phone Market: The Role of Self-Image Congruence and Selected Marketing Mix ElementsTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

July 10-
14,2007IssueVolumepaper submitted to the European Conference on the Association of Consumer research, Milan, Italy,Source:

Abstract
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The Business Curriculum and the Future Employment Market: the Views of UAE Business LeadersTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

20082Issue1VolumeEducation, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues in 2008 Journal, USASource:

Purpose – The purpose of this paper is to capture some of the challenges and emerging trends in business education.  
Design/methodology/approach – A sample of 155 business leaders who work in the UAE has responded to the survey.  
Findings – The results of this study revealed the most important skills and competencies that local business leaders would like to see university graduates now and five 
years from now. In addition business leaders have pointed out the important level of the management areas to their companies now and five years from now.  
Originality/value – The paper highlights business leaders> opinions and views in relation to the relative importance of skills needed in their companies

Abstract

Factors influencing voluntary and involuntary labor turnover: Views of managers in Qatari industrial sectorTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

20071Issue4VolumeInternational Journal of Business and Public Administration (IJBPA)Source:

This current study seeks to extend prior research by examining factors associated with voluntary and involuntary labor turnover in a variety of organizations located 
in Qatar. Different factors were found to be associated with voluntary and involuntary turnover. Voluntary turnover was associated worker perceptions of better job 
opportunities, salary inadequacies, poor supervision, job characteristics, and lack of autonomy and advancement. In contrast, changes in technology, project completion, 
layoffs and termination were identified as the principal sources of involuntary turnover. A variety of worker demographic characteristics were also found to influence both 
levels and types of employee turnover in the present study.

Abstract

Factors Affecting Human Resources Information System>s Failure in Qatari Public SectorTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

2008IssueVolumeProceedings of International Business Information Management Conference (9th IBIMA). Marrakech, Morocco.Source:

The factors affecting the management of information systems in general have received considerable attention in the academic literature. However, previous research 
has very rarely targeted the Human Resources Information System (HRIS) specifically. In an effort to identify the main factors leading to the (HRIS) failure, this study 
presents the results of a survey of Human Resources Managers> views in Qatari public sector. The focus of this paper is to assess and evaluate the main causes of the HRIS 
failure. The results demonstrate that the most important factors affecting the HRIS failure are: lack of allocating adequate time and resources; IT isn’t properly applied, 
poor reporting and feed-back mechanisms, complex procedures are underestimated, and lack of experience in project management skills coupled with poor consultancy 
assignments.

Abstract
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The Timeliness of Corporate Reporting in an Emerging EconomyTitle

Jalal M. AlattarAuthor (s)

IssueVolumeSource:

The purpose of this study was to investigate the timeliness of corporate reporting in the state of Qatar. The aim is to explore the effects of some of the firms attributes on 
timeliness of the corporate reporting. The factual data were gathered from the financial reports of 36 firms registered in Doha Security Market (DSM) over a six years 
period from 2000 to 2005. Eight hypotheses relating timeliness to size, profitability, debt proportion, earnings per share, number of years the firm has been in DSM, type 
of industry (financial/nonfinancial), extraordinary items and type of audit-opinion are examined in this study to determine the association between some firms’ attributes 
and timeliness of corporate reporting.
The t-test of differences, chi-square test of independent and Ordinary Least Square (OLS) regressions were used.
This study revealed that the reporting period of DSM listed firms is 52 days which is found to be significantly shorter with that in some developed countries, but it is 
relatively longer than that in the Saudi Arabia (28 days). The insurance service firms published its financial reports earlier than those firms in other sectors. Finally, the 
results of this study revealed that the timeliness of corporate reporting in Qatar is significantly associated with the firm being financial or non financial, type of audit opinion, 
year-end closing date, whether the audit firm is international or local, and profitability.
It is hoped that this study, which is conducted in an economically and culturally different context from all existing studies can contribute towards the current literature on 
timeliness of corporate reporting.

Abstract

Factors Impact The Timeliness Of Corporate Reporting: Evidence From An Emerging EconomyTitle

Jalal M. Alattar and Khalid N. Al-Khater Author (s)

IssueVolumeSource:

This study is set out to explore the perceptions of public accountants and financial analysts about the factors that impact timelines of corporate reporting in Qatar. To 
achieve this objective, 110 questionnaires were distributed to licensed Financial Analysts (FAs) and Public Accountants (PAs) in Qatar.  102 out of 110 questionnaires were 
completed resulting in 92% response rate. Eighteen explanatory factors were listed in the questionnaire and the participants were asked to identify the most influencing 
factors that impact timeliness. 
The results of the analysis indicated that timeliness of corporate reporting in Qatar is highly affected by the quality of electronic data processing systems, the quality of 
internal control systems, level of compliance with regulations, type of audit-opinion and firm size. The result of the analysis also revealed that financial reports are the 
investors’ primary source of information for making investment decisions in Qatar.

Abstract

Electronic managementTitle

Adel H. Al-MefregyAuthor (s)

IssueVolumeArab Administration Organization, Cairo, Egypt. (Book) Source:
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Criminal Transaction in Qatari Economic Legislations: A comparative Study.Title

 Anwar MasadehAuthor (s)

Damascus University  Journal for the Economic and Legal SciencesSource:

Most criminal systems adopted «Criminal Transaction» in simple crimes; such as Petty Offences and some Misdemeanors. However, modern policy in these legislations 
has adopted this system «Criminal Transaction» in Economic Crimes. This is one of the most criminal scientific developing features. This type of crimes arises as a result 
of the importance of looking for new ways to deal with criminal disputes, as well as to stop criminality without going through classic Criminal Process. The main idea 
of «Criminal Transaction» is to make the priority of state finance and state economy before punishment. So it is withdrawing of Criminal Prosecution, by the society, or 
suspension of punishment, according to circumstances, for the amount of money settled on. This study will concentrate on all of these aspects. Besides different countries 
and laws which adopted this system, and the conditions of «Criminal Transaction», methods and procedures. As a conclusion, advantages and disadvantages of «Criminal 
Transaction» are identified, also the importance of putting this system in practice is emphasized, but by taking into consideration some essential elements and ingredients.

Abstract

The Right of Defense in the Stage of InvestigationTitle

Anwar MasadehAuthor (s)

The Legal & Judicial Journal, issued by the Center for Legal and Judicial Studies, Ministry of Justice – State of QatarSource:

Second Year 2008IssueSecond editionVolume

In the light of world interest of various human rights, a lot of questions are raised regarding the guarantees of accused person during the process of Criminal procedures 
in most of Arab countries. This research concentrates on the right of accused person in seeking help of an attorney during the stage of investigation. Such stage deals with 
the police institutions job. The existence of attorney doesn’t mean that there is no confidence in such institutions, but it represents a required right for the accused person. 
This study compared the right of defense in the Qatari law of Criminal procedures with French procedures law which introduced new modification to guarantee the right of 
accused person to practice his/her rights in the stage of proof. Similarly, the comparisons are conducted with Egypt, Jordon, and Lebanon Criminal Procedure Law.

Abstract

Criminal Transaction in Egyptian Laws: “Egyptian Criminal Procedures Law and Egyptian Economic Legislations”Title

  Anwar MasadehAuthor (s)

Journal of  Law– Academic Publication Council, Kuwait UniversitySource:

Egyptian legislator has adopted «Criminal Transaction System» in Criminal Procedures Law long time ago. But it expanded in adopting it in the last few years, especially 
in petty offences and some listed misdemeanors. The purpose of that was the need to find new options to deal with disputes rather than classical ways. Besides facilitating 
and abbreviating the procedures. Moreover, to save cost, effort, and time. However, the legislator expanded in implementing this system in most of economic laws. The 
most important reason for that was to maintain and keep the economic and financial system in the state. This study will concentrate on all of these issues, Furthermore: 
the paper examined the historical issues of Criminal Transaction in Egypt. Also the study covered the laws which adopted this system and its conditions. Finally the legal 
consequences of Criminal Transaction are identified.

Abstract
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Applicable Law on Custody – Comparative study with Islamic Law.Title

Author: Dr. Ezzat M.A. El-BehiryAuthor (s)

This legal and Sharia topic deals with Child Custody respecting its notion, governing general rules in Islamic Law and its legal effects.
The research studies the legal rules concerning conflict of laws and different trends on applicable law in cases that include family members of different 
nationalities. The author adopted the recently prevailing trend that gives the jurisdiction to the law of child as was adopted also by the new Qatari 
Civil Code.

Abstract

Applicable Law on Copyrights Infringement through InternetTitle

Author: Dr. Ezzat M.A. El-BehiryAuthor (s)

The research deals with this topic in the context of conflict of laws rules, Bern Convention and TRIPS agreement. The difficulty of application the 
territorial concept of Copyright in the new virtual Cyberspace leads to call for legal rules governing the protection for these rights. The research studies 
the different types of infringement on the Internet and define solutions for the issue of applicable law in each case as well as recommends set forth 
new international convention in this respect.

Abstract
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�سارك طالب ق�سم �ملحا�سبة بالكلية باملوؤمتر �لذي عقدته �جلمعية �لعلمية 
)�الإف�ساح  بعنو�ن:  بالدوحة  �ل�سرق  بفندق  قطر،  بجامعة  للمحا�سبة 
�ملوؤمتر  بجل�سات  �لطالب  �أ�ساد  وقد  �ملالية(.  �لتقارير  يف  و�ل�سفافية 
و�أهميته يف حت�سيلهم �لعلمي، و�لربط بني �لدر��سة و�لو�قع �لعملي، ومتنو� 
�ال�ستمر�ر يف ح�سور مثل هذه �ملوؤمتر�ت، وقد �سكرو� قيادة �لكلية لل�سماح 

لهم بح�سور مثل هذه �ملوؤمتر�ت لتنمية معارفهم. 

قديم الكلية
زيارة الدفعة الرابعة لجامعة قطر

ق�سى طالب �لكلية �لع�سكرية يوم در��سي كامل يف كلية 
 2004 �أبريل   6 بتاريخ  قطر  جامعة  و�القت�ساد  �الإد�رة 
�لطلبة مع عميد  �لدر��سي �جتمع  �ليوم  م وعلى هام�س 

�لكلية، وكان يوم مميزً� بالن�سبة للطلبة .

مشاركات طالبية
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خطط ولوائح أكاديمية جديدة بالكلية

تبـد�أ كليـة �أحمد بن حممد �لع�سكرية بتطبيق �خلطة �لدر��سية �جلديدة على �لدفعة �ل�سابعة، حيث 
مت �إدخال تعديالت جوهرية على �خلطة �ل�سابقة و�لتي مت تطبيقها على �لدفعة �خلام�سة و�ل�ساد�سة 
على  �الطالع  وكــذلك مت  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  تلك �خلطــة �جلديــدة جميع  �إعــد�د  و�سارك يف 
خطط بع�س �جلامعات �ملتميزة و�لكليات �لتي ت�سابه �أو�ساعها كلية �أجمد بن حممد �لع�سكرية وقــد 
مت �إر�ســال م�ســروع �خلطة �جلديدة �إىل حمكمني خارجني من د�خل وخــارج دولة قطر لال�ستفادة 
من �آر�ئهم يف تطوير تلــك �خلطــط ومن �ملتوقــع �أن ت�ساهم هذه �خلطة يف تخريج طلبة يكت�سبــون 
مهـار�ت و��سعة متكنهم من م�سايرة �لعامل �سريع  �لتغيــر و�لتطور ومن �أبــرز مالمــح تلك �خلطة 

�جلديدة مايلى .
��ستبد�ل بع�س �ملقرر�ت مبقرر�ت �أكرث مو�كبة ملتطلبات �لع�سر و�أكرث تاأثري� يف تكوين �لطالب .

�إ�سافــة �أق�ســام جديــدة تو�كــب م�ستجـد�ت �لع�سر كق�سم نظم �ملعلومات و�ملحا�سبة .
��ستمال �خلطة على عدد من �ل�ساعات �لكافية �ملتو�زنة بني �جلانب �لع�سكري و�الكادميى .

�ساعة متطلبات ع�سكرية و24  �لتاىل 30  �لنحو  �ساعة موزعة على  وت�ستمل هذه �خلطة على 138 
�ساعة متطلبات عامة و84 متطلبات ق�سم. 

حيث  للكلية  �الأكادميية  �للو�ئح  باإعد�د  �ملا�سية  �لفرتة  خالل  �الكادميى  �لتعليم  �إد�رة  قامت  كما 
�أ�سبحت �حلاجة ملحة لوجود تلك �للو�ئح بعد �ال�ستقالل عن جامعة قطر وتنظم تلك �للو�ئح �سري 
من  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  جميع  �للو�ئح  تلك  �إعد�د  يف  �سارك  حيث  بالكلية  �الأكادميية  �لدر��سة 
خالل �الجتماعات �ملتو��سلة �لتي قامت بها �إد�رة �لتعليم �الكادميى ومت �ال�ستعانة ببع�س �للو�ئح 
بالكلية  و�أنظمة خا�سة  لو�ئح  �الأكادميية جلامعات معروفة يف �ملنطقة و�ال�ستفادة منها يف تطوير 
و�أق�سامها  �الكادميى  �لتعليم  �إد�رة  وم�سوؤوليات  �خت�سا�سات  �جلديدة  �الأكادميية  �للو�ئح  وت�سمل 
�لعلمية �ملختلفة وحتديد نوعية �لوظائف �الأكادميية وو�جبات وم�سوؤوليات روؤ�ساء �الأق�سام و�الأ�ساتذة 

وم�ساركتهم باملوؤمتر�ت و�لندو�ت د�خل وخارج �لدولة وجميع ما يتعلق باالأمور �ملالية.
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َ َو�ْلَيْوَم �الآِخرَ«  ـَمن َكاَن َيْرُجو �هللَّ ِ �أُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِلّ )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُسوِل �هللَّ
عليه  �لر�سول- �سلى �هلل  �الإ�سالمية يف ع�سر  �لدولة  بنيت  �الأحز�ب: 21. 
و�سلم - من نو�ة قوية. وعظم كيانها و�ت�سعت �أرجاوؤها بف�سل �لقائد �الأول 
عنهم  �هلل  ر�سي   - �لربرة  و�أ�سحابه   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول 
-. و�إذ� نظـرنـا �إىل �لدولة �الإ�سالمية جندها قد �زدهرت باالإميان و�سمت 
بالعقيدة �ل�سمحة �لعظيمة �ل�سامية، وكان حممد  - عليه �ل�سالة و�ل�سالم 

- قائدً� بالفطرة ال يد�نيه قائد.
و�ت�سع   - و�سلم  عليه  �لر�سول- �سلى �هلل  �نت�سر يف عهد  �الإ�سالمي  �لدين 
فـي  ينتـ�سرون  ن�سمة  مليار  من  �أكرث  �ليوم  �مل�سلمون  �أ�سبح  حتى  وفاته  بعد 
جمـيع �أنحـاء �لعـامل، ذلك �أنـه قـائـد ع�سكري �سيا�سي ديني. وبعد �أربعة ع�سر 
قرنًا من وفاة ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم - ��ستمر �أثره �سامدً� قويًا 

متجددً� يف �سريته و�سرية �أ�سحابه - ر�سي �هلل عنهم - و�أر�ساهم.
 وباال�ستناد �إىل �لتاريخ �ملعا�سر جند �أن )�لفيلد مار�سال روميل( و�لذي يطلق 
عليه »ثعلب �ل�سحر�ء« ال�ستخد�مه �ملكر و�خلديعة فى معاركه، وملهارته يف 
حرب �ل�سحر�ء وقد �أبهر �لقادة �لع�سكريني بفنون قتاله و�أ�ساليبه �ملميزة يف 
�ملعارك؛ من خّفة �حلركة و�خلد�ع و�لقتال �لتعطيلي و�اللتفاف و�لتطويق...
�إلخ؛ هذ� �لقائد �لع�سكري كتب يف مذكر�ته: »لقد �أخذت مفاهيمي عن حرب 
�ل�سحر�ء وخفة �حلركة و�اللتفاف و�لتطويق عن خالد بن �لوليد يف معركة 

�لريموك«.
 ومـا خـالد �إال �أحـد قـادة �لر�سـول - �سلى �هلل عليه و�سلم - �سـقل معـرفتـه 

�لع�سكريـة باالإ�سـالم، وحت�سن بعقيدة �جلـهاد يف �سبـيل �هلل - تعاىل .
  �لبناء �لع�سكري للدولة �الإ�سالمية:

�لدولة  بتاأ�سي�س   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممد-  �ل�سالم  ر�سول  قام 
�إىل  �مل�سلمني  ووّجه  �إليها،  هجرته  بعد  �ملنورة  �ملدينة  يف  �الأوىل  �الإ�سالمية 

ثالثة �أهد�ف:

�أواًل: بناء �لرجال.   ثانيًا: فن �لقتال.
ثالثًا: �جلهاد يف �سبيل �هلل »عقيدة رفيعة �مل�ستوى«.

�أن ت�سري �الأهد�ف   وقد ن�سح �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم - باأنه يجب 
�لثالثة يف قناة و�حدة: رجل قوي، يجيد فن �لقتال، ذو روح معنوية عالية.

بالقوة  باالهتمام  رجاله   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول-  �أو�سى   ولذ� 
�جل�سمانية وممار�سة �لريا�سة �لبدنية، وحثهم على �إتقان ��ستخد�م �ل�سالح 
�أن  و��سح  هو  وكما  �سديد،  باأ�س  ذوي  يكونو�  حتى  عليه؛  �لتدريب  مبد�ومة 
�لقوة �جل�سمانية توؤدي �إىل قوة �لتحمل و�لتدريب �جليد على �ل�سالح �لذي 

يوفر �لدعم يف �حلرب.
 وقد �أمر ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم - بالتدريب �جليد للرماية حيـنما 
ٍة« �الأنفال: 60: »�أال �إن  ن ُقوَّ ا ��ْسَتَطْعُتم ِمّ و� َلُهم مَّ فـ�سر قـولـهـ  - تعاىل : »َو�أَِعدُّ

�لقوة �لرمـي �أال �إن �لقـوة �لرمي، �أال �إن �لقوة �لرمي«)1(.
 وقد �أثر عن عمر- ر�سي �هلل عنه -قوله: »علِّمو� �أوالدكـم �ل�سباحة و�لرماية 
وركوب �خليل«. وقد ح�سَّ ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم - على �قتناء 
�خليل وهو �ل�سالح �لذي يتميز بخفة �حلركة و�ملناورة و�لهجوم يف �لعمق، 
و�أنه �ل�سالح �حلا�سم يف �ملعركة، وقد تطور هذ� �ل�سالح �إىل �أن �أ�سبح حديثًا 

يطلق عليه �سالح �لدروع و�ملجنزر�ت.
 وقد تطورت �لفنون �لقتالية و�لفكر �لع�سكري على يد �لنبي- �سلى �هلل عليه 
و�سلم - و�لتي ت�ستخدمها �الآن �أقوى �جليو�س �لع�سكرية، وذلك من: �الإعد�د 
�لتعاون،  تنظيم  �لقتال،  �أمر  �إ�سد�ر  �ال�ستطالع،  عنا�سر  دفع  للمعركة، 
و�إ�سر�ف �لر�سول �لقائد على �ال�ستعد�د �لقتايل للمعركة و�إ�سد�ر تعليمات 

�لقتال ثم يقوم باإد�رة �ملعركة.
�لعظمى  �لدول  �إىل  تن�سب  �لتي  �لتكتيكات �حلديثة  �إنها  �لعظمة؟!   ما هذه 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  هو  ذلك  �لعظيم،  ر�سولنا  هو  �الأول  و�سانعها 

و�سلم.

مر�سح �سابط: نا�سر حممد عفيفه
الدفعة اخلام�سة

قيـادة الرسول صلى اللـه عليه وسلم والفكر العسكري  الحديـث
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�لنعيم ال يدرك بنعيم ، فمن �أر�د �لالآلئ زج بنف�سه �لبحر ، ومن �أر�د �حل�سناء 
على  له  زحف  �ملجد  �أر�د  ومن   ، باحلفر  بادر  �لكنز  �أر�د  ومن   ، �ملهر  لها  �ساق 

�جلمر ...
 ال حت�سنب �ملجد مترً� �أنت �آكله ... لن تبلغ �ملجد حتى تلعق �ل�سرب / �لنعيم ال 

يدرك بنعيم . 
حفت �جلنة باملكاره ، وحفت �لنار بال�سهو�ت ،�إيه �أخي: �لثمر ال يوؤكل من دون 
غر�س  و�للنب ال ي�سرب من دون حلب ، و�ملاء ال يروى من دون جلب، و�لهم درجات 
فمن كانت عينه على قمة �جلبل ال ير�سى بالو�دي و�ل�سهل ، ومن �آثر �لر�حة فاتته 
�لر�حة ، بح�سب ركوب �الأهو�ل و�حتمال �مل�ساق تكون �لفرحة ، فال فرحة ملن ال 
هم له. وال لذة ملن ال تعب له، وال نعيم ملن ال �سقاء له ، وال ر�حة ملن ال تعب له  �سرب 
�ساعة خرٌي من عذ�ب �الأبد ، و�إذ� تعب �لعبد قلياًل ��سرت�ح طوياًل  ونعيم �لطاعة 

ال يدرك بنعيم �لنوم و�لر�حة .
و�علم يا�أخى.. لن تاأتيك �لرتب وال �لنجوم وال �ل�سهاد�ت و�أنت مفرت�س �لو�سادة 

يف �لدور مع ربات �خلدور ، و�ن �أردت �ملجد قم مع من قامو� ودكو� �ل�سخور.
�أما �إن كنت ذ� لب و�أيقنت �أن هذه �لدنيا حالك فيها كحال �لرجل �لنائم ال بد 
له �أن يقوم من نومه وغفلته ليو�جه م�سريه ، و�أن �لعمل و�سيلة ولي�س بغاية ، فقم 
�أن �سلعة �هلل غالية، وال  و�سمر عن �ساعديك، وع�س على �لدين بفكيك، و�علم 

يدخلها بليد، وعلى قدر ما تزرع حت�سد .
ويف �خلتام �إن كنت طالب دنيا �أو �آخرة فجد و�جتهد ، وخاب طالب �لدنيا و�فلح 
طالب �الآخرة  و�سلى �هلل على حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم .. و�آخر دعو�نا �أن 

�حلمد �هلل رب �لعاملني . 

مر�سح �سابط
حممد �سعد عبدالرحمن الباكر

الدفعة ال�ساد�سة

النعيــــم ال يـــدرك بنعيـــــــم
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دعـــــوة إفطــــــــار

بتاريخ �لع�سرين من رم�سان �ملو�فق 20 �سبتمرب 2008، �أقامت قيادة �لكلية ماأدبة 
�إفطار على �سـرف �الأ�سـاتذة �لز�ئرين �جلدد يف �لكلية يف فندق �مللينيوم، ح�سرها 
�لعقيد �لركن �سـعد حنيف �لهاجري مدير �لتن�سيق، و �لدكتور خالد �خلاطر عميد 
دكاترة  من  �الكادميي  �لتعليـم  �إد�رة  �سمن  �لعاملني  وجميع  �الأكادميية،  �ل�سوؤون 
وع�سكرييـن ولقد نقل �لعقيد �لركن حتيات قائد �لكلية و متنياته لالأ�سـاتذة �لز�ئرين 
�الأ�سـاتذة  �حتياجات  مناق�سـة  متت  �الإفطار  وبعد  قطر.  دولة  يف  �الإقامة  بطيب 
�لز�ئرين و�سبل تلبيتها �إ�سافة �ىل كيفية �لنهو�س بامل�ستوى �لعلمي للطلبة ليو�كب 

�لتطور�ت �حلديثة يف خمتلف �لعلوم.

احتفـال بترقيــــــــة الضبــــــاط

�أقامت عمادة �لتعليم �الأكادميي �حتفااًل ب�سـيطًا برتقيـة جمموعة من �سباط �لكلية 
�إن دلت على �سيء فهي تدل على  �أعلى. وهذه �لرتقية  �إىل رتب  �لذين مت ترقيتهم 
رفع  و  �لطلبة  تدريب  �سبيل  �ملرتقون يف  �ل�سباط  بذله  �لذي  للجهد  �لقيادة  تقدير 

م�ستو�هم .
و لقد مت توزيع �حللويات و �ملرطبات مع توجيه �لتهنئة لهم من قبل �أ�ساتذة وموظفي 

عمادة �ل�سوؤون �الأكادميية .
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زيـــــارة إلى دريمــــــــة 

نشـــاطــــات رياضيـــــــة

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم:  ) �أنا وكافل �ليتيم يف �جلنة كهاتني و�أ�سار �إىل �ل�سبابة و�لو�سطى (
مببادرة كرمية من قيادة �لكلية مت تنظيم زيارة �إىل درمية بوفد �سارك فيه قائد �لكلية، وعدد من �سباط �لكلية، 
وعدد من �أ�ساتذة عمادة �ل�سوؤون �الأكادميية ، وقد بد�أت �لزيارة بعر�س ممتع قدمه مدير درمية عن طبيعة �الأن�سطة 

�لتي متار�سها هذه �ملوؤ�س�سة �خلريية و�لتي تعد بحق موؤ�س�سة ر�ئدة يف جمال رعاية �الأيتام.
�إن م�ستوى �لتنظيم �لذي و�سلت له هذه �ملوؤ�س�سة وطبيعة �خلدمات �ملتطورة �لتي تقدمها �إىل �الأيتام بدولة قطر، 
�إنها وبدون  جعلها تعد و�حدة  من �لعالمات �لبارزة يف هذ� �ملجال، لي�ست على م�ستوى �لوطن �لعربي فح�سب بل 

مبالغة قاربت من �مل�ستويات �لعاملية �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملجال .
جتول �لوفد بعد �لعر�س مبر�فق �ملوؤ�س�سة و�طلع على طبيعة �ل�سكن و�خلدمات �الأخرى �ملقدمة، وقد خرج بانطباع 
�أن هذه �ملوؤ�س�سة قد جتاوزت �حلدود �العتيادية يف هذ� �ملجال، مبا يوفر �طمئنان كامل باأن �سريحة �الأيتام يف �أيدي 

�أمينة، و�أنهم �سيتحولون �إىل طاقات منتجة ونافعة بدال من �أن يكونو� عباأ على �جلميع .

يف �أم�سية ريا�سية جميلة بتاريخ 2008/11/17 �أحرز فريق �لكلية �ملكون من �الأ�سـاتذة و�ل�سباط �ملركز �الأول يف 
م�سابقات كرة �لقدم و�لطائرة �لتي جرت على مالعب جامعة قطر ومب�ساركة فرق كلية �الإد�رة وكلية �لقانون من 
�جلامعة �إ�سافة �إىل فريق �لكلية. ولقد قام �لعقيد �لركن �سـعد حنيف �لهاجري بتوزيع �جلو�ئز على �لفائزين يف 

نهاية �للقاء�ت وت�سلم كاأ�س �لبطولة �لدكتور عزت �لبحريي .



84

مشاريع التخرج
ق�سم نظم املعلومات

ت�سميم و تنفيذ نظام �أر�سيف
�إىل ت�سمييم وبرجمه نظام �ر�سيف �لكرتوين خا�س بالكلية   �مل�سروع يرمي 
لها  للرجوع  م�ستقلة  بيانات  قاعده  يف  وحفظها  و�لو�ردة  �ل�سادرة  للكتب 
وطباعتها يف حال طلب ذلك ومت �عتماد لغة �الور�كل للربجمه و�ي�سا قاعدة 
بيانات �ور�كل �لن�سخة �لعا�سرة  وذلك ل�سهولة حفظ ومتابعة و�مان قاعدة 

�لبيانات .
�ملنفذين:

مر�سح �سابط: عبد�لعزيز �إبر�هيم
مر�سح �سابط: عبد�هلل نبيل �سرور
مر�سح �سابط: عبد�لهادي ترحيب

مر�سح �سابط: نا�سر ماجد
�إ�سر�ف: د. عبد�ملالك

مل�سطلحات  �إلكرتوين  �إجنليزي/عربي  قامو�س  �لّتخّرج:  م�سروع  عنو�ن 
�حلا�سوب

�أ�سماء �لّطلبة:
عبد �لعزيز حمّمد جابر �جلهام �لكّو�ري

�أحمد علي �أحمد علي �لكبي�سي
فهد عبد �هلّل خليفة عي�سى خلفان

حمّمد ح�سن عبد �هلّل �سلطان �ل�سليطي
الح حامدي ا�سم املُ�سرف على امل�سروع: د. حمّمد �ل�سّ

�مل�سروع على برجمة  �إطار هذ�  �لّطاّلب يف  �لّتخّرج: يعكف  ملّخ�س م�سروع 
�مل�سطلحات  فهم  �جلميع  على  ي�سهل  �إلكرتوين  �إجنليزي/عربي  قامو�س 
من  كبري  عدد  على  �لقامو�س  هذ�  يحتوي  �سوف  للحا�سوب.  �لتقنية 
م�سطلحات علوم �حلا�سوب و يكون باالإمكان �إ�سافة م�سطلحات جديدة �إليه 

ب�سكل م�ستمّر.
تعريب  يف  وق�سورها  �لعربية  �ملعاجم  حال  �إىل  �لنظر  بعد  �لفكرة  بد�أت 
�مل�سطلحات �لتقنية رمبا لقلة �ملتخ�س�سني، و�إملامًا مّنا بحاجة طاّلب �لكلّية 
�إىل قامو�س تقني ي�ساعده ويفيده  �أ�ساتذتها و �ملتعلم �لعربي ب�سفة عاّمة  و 

يف ع�سرنا �لرقمي. 
وكتابة  تقني  م�سطلح  كل  بتعريب  نقوم  �سوف  �لبيانات  قاعدة  برجمة  بعد 
نبذة و�فية عنه ت�ساعد على فهمه م�ستعينني بخرب�تنا ومعرفتنا وما ذكر يف 

�ملعاجم �لتقنية �الإجنليزية ويف �لكتب �لعربية عن �مل�سطلح، بعد ذلك نر�جع 
�مل�سطلح لغويًا ونحويًا ثم ن�سيفه �إىل �لقامو�س. 
عنـو�ن م�سـروع �لتخــرج:   نظـام معلومات �ملكتبـة

�أ�سـماء �لطلبـة:
ر��ســد مبارك حمد

حممد �أحمد  حممد �حلميدي
نا�سر حممد نا�سر

��سم �ملُ�سرف على �مل�سروع: د. �أحمـد �سـعيد �لعبـد
بيانات  قاعدة  نظام  بناء  �ىل  �مل�سروع  يهدف  �لّتخّرج:  م�سروع  ملّخ�س 
يحوي على جميع �ملعلومات �خلا�سة بالكتب �ملوجودة �سمن �ملكتبة، و يوفر 
�إمكانية �أ�سـرتجاع هذه �ملعلومات باأ�سكال خمتلفة مع �إمكانية �لتحديث عليها 
)�إ�سافة، حتديث، حـذف(، كما �ستتم مكننة عملية �الإ�ستعارة و �إعادة �لكتب 
من  خمتلفة  �أنو�ع  �لنظام  �سيوفر  و  �سريع،  و  �سـهل  ب�سكل  �ملكتبة  �ىل  و  من 
�لتقارير و �الإ�ستعالمات �لتي ي�سعب �الإجابة عليها بالطريقة �ليدوية �ملتبعة 

مما يوفر �لوقت و �جلهد �لالزم لذلك.

ق�سم املحا�سبة
تقييــم �لتدقيق �لد�خلي

 يف �لبنوك �ال�سالمية من وجهة نظر �ملدر�ء
مر�سح �سابط/ حمد عبد �هلل �سالع ، مر�سح �سابط/ ر��سد �سعيد حمـــد ، 

مر�سح �سابط/ فهد نا�ســــر حممد
��سر�ف: دكتور/ جالل �لعطار

تناولت هذه �لدر��سة مو�سوع تقييم �لتدقيق �لد�خلي يف �لبنوك �ال�سالمية 
من وجهة نظر �ملدر�ء. وقد مت جتميع �لبيانات �لالزمة لتحقيق هدف هذه 
�لدر��سة من خالل ��ستبيان مكون من )12( �سوؤ�ال وزعت على عينة مكونة 
��ستعيدت من  دولة قطر.  �الإ�سالمية يف  �لبنوك  لدى  يعملون  من 15 مدير� 
�ملجمعة  �لبيانات  حللت  للتحليل.  �ساحلة  ��ستبانات   10 �ملوزعة  �ال�ستبانات 
مبقيا�س �لتكر�رو�لو�سط �حل�سابي با�ستخد�م برنامج SPSS  �الح�سائي. 

متثلت �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �ليها يف �أن �لن�سبة �لغالبة من �ملدر�ء مو�فقني 
ب�سدة على �أن عملية �لتدقيق �لد�خلي هي �أحد عو�مل جناح �لبنك �ال�سالمي 
فيه  يعملون  �لذي  �لبنك  �لد�خلي يف  �لتدقيق  و�أن عملية  فيه،  يعملون  �لذي 
تت�سم بال�سفافية، وت�ساعد على تطوير �الأد�ء فيه . �أن عملية �لتدقيق �لد�خلي 

يف �لبنوك �الإ�سالمية ت�سمل �الأن�سطة �لتي يقوم بها �لبنك د�خليا وخارجيًا 
مبا يحقق �لرقابة �جليدة عليها، و�أن �لن�سبة �لغالبة من �ملبحوثني مو�فقني 
ب�سدة على �أن �الختيار �لكفء للمدققني �لد�خليني من قبل �إد�رة �لبنك يكون 
�أحد عو�مل جناح �لتدقيق �لد�خلي. �أن وجود قو�عد رقابية د�خلية جيدة يف 

�لبنوك �الإ�سالمية ي�ساهم بدرجة عالية يف جناح هذه �لوظيفة. 

�لت�سخم وتاأثري�ته على دول جمل�س �لتعاون �خلليجي
مر�سح �سابط/ فـهد علي �ل�سهو�ين، مر�سح �سابط/ عيد عوي�سة �لبوعينني، 

مر�سح �سابط/ �سـعيد على �ملري، مر�سح �سابط / خليفة �ملن�سوري
�إ�سر�ف: دكتور/ جالل �لعطار

تناول هذ� �لبحث �لت�سخم من عدة زو�يا ت�سمل مفهومه و�أنو�عه وخماطره 
مكافحة  يف  ت�سهم  �لتي  قطر،و�الأطر  دولة  يف  مكافحته  وطرق  و�سلبياته، 
�لت�سخم،  لتجنب  منهج  و�سع  ت�ساعد يف  تو�سيات  وطرح  قطر  �لت�سخم يف 
وت�سليط �ل�سوء على �لدور �لذي ميكن �ن تلعبه �لدولة وموؤ�س�ساتها �ملالية يف 
ما يتعلق مبكافحة �لت�سخم.  مت جتمع �لبيانات �خلا�سة بالدر��سة عن طريق 
�ال�ستعانة بامل�سادر �ملوثوق بها من مر�جع وكتب ودر��سات �سابقة ومن�سور�ت 
�سحفية، ومو�قع �أنرتنت. كما �سيتم �ال�ستعانة بالدر��سات �ل�سابقة يف جمع 

�لبيانات.
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مر�سح �سابط/ �سحيم خالد �سحيم �لعتيبي، مر�سح �سابط/ ر��سد خالد 
�ل�سهو�ين، مر�سح �سابط/ مطر خمي�س �لدو�سري

��سر�ف: دكتور/ جالل �لعطار
تناولت هذه �لدر��سة �سوق �لدوحة لالأور�ق �ملالية من حيث طبيعة عملها، 
�الأقت�ساد  على  و�أثرها  �لقطري،  للمجتمع  و�أهميتها  �لتاريخي،  وتطورها 
تعيق  �لتي  �مل�ساكل  �أهم  �لدر��سة  ��ستك�سفت  �إىل ذلك  باالإ�سافة  �لقطري. 
جمع  مت  فيها.  �مل�سجلة  �ل�سركات  مدر�ء  نظر  وجهة  من  �ل�سوق  تطورهذه 
و�لدر��سات  باالأدبيات  باال�ستعانة  �سممت  ��ستبانة  خالل  من  �لبيانات 
مت  �ل�سركات.  مدر�ء  من  عينة  على  ووزعت  �ملو�سوع  هذ�  حول  �ل�سابقة 
��ستخد�م �أ�ساليب �الح�ساء �لو�سفية من خالل برنامج SPSS  . تو�سلت 
�ملالية  لالأور�ق  �لدوحة  �سوق  تطور  تعيق  �لتي  �مل�ساكل  �أن  �إىل  �لدر��سة 
و�إىل  �مل�سجلة�أ  �ل�سركات  و�إىل  �ل�سوق،  لعمل  �ملنظمة  �لقو�نني  �إىل  ترجع 

�مل�ستثمرين. 

طرق �الإ�ستهالك �مل�ستخدمة يف �ل�سركات
 �ل�سناعية بدولة قطر وموقف مدققي �حل�سابات منها

مبارك   / �سابط  مر�سح  �خلليفي،  حممد  عي�سى  �سابط/حممد  مر�سح 
�سعيد حممد �خليارين، 

مر�سح �سابط/ هادي �سعد �خليارين
��سر�ف: دكتور/ جالل �لعطار

يف  �مل�ستخدمة  �لثابتة  �الأ�سول  ��ستهالك  مو�سوع  �لدر��سة  هذه  تناولت 
�ملن�ساآت �ل�سناعية بدولة قطر من حيث طرق �الحت�ساب، ومدى تطبيق مبد�أ 
يعتمد عليها يف تغيري طريقة �حت�ساب  �لتي  و�أهم �ملربر�ت  �لثبات عليها، 

�ال�ستهالك، وموقف مدققي ح�سابات �ل�سركات من تلك �ملربر�ت.
مت جمع �لبيانات �لالومة لهذه �لدر��سة بو��سطة ��ستبانة �سممت من و�قع 
�ملز�ولني  و�ملحا�سبني  �الأكادمييني  بع�س  و��ست�سارة  �ل�سابقة  �لدر��سات 
لهذه  �خلارجيني  �ملدققني  من  عينة  على  �ال�ستبانات  وزعت  وقد  للمهنة 
�ل�سركات. حللت �لبيانات �ملتجمعة بو��سطة �ملقايي�س �لو�سفية �الح�سائية 

 .SPSS با�ستخد�م برنامج
�لثابتة  لالأ�سول  �ال�ستهالك  �حت�ساب  طرق  �أهم  �أن  �إىل  �لدر��سة  تو�سلت 
�لق�سط  طريقة  يف  تتمثل  قطر  بدولة  �ل�سناعية  �ل�سركات  يف  �مل�ستخدمة 
�لثبات  مببد�أ  كبري  �لتز�م  هناك  و�أن  �ملتناق�س.  �لق�سط  وطريقة  �لثابت 
غالبا  �حل�سابات  مدققي  و�أن  �ال�ستهالك،  �حت�ساب  طرق  ��ستخد�م  يف 
�إحت�ساب  طريقة  لتغيري  لهم  تقدم  �لتي  باملربر�ت  مقتنعني  يكونون  ما 

�ال�ستهالك.

ق�سم القانون
ومفيدة  متفقة  �لقانون  ق�سم  يف  �لطلبة  �أبحاث  يكون  �أن  �سرورة  �إطار  يف 

للو�قع �لعملي فقد قام �لطالب باإعد�د جمموعة من �الأبحاث وكما يلي:
��سم �مل�سروع: �أحكام �الإفال�س يف �لقانون �لقطري

�لطالب: �ملر�سح حممد حمد هالل و�ملر�سح خليفة جا�سم �لكو�ري
�مل�سرف: د.عزت حممد علي �لبحريي

يناق�س هذ� �لبحث مو�سوع �أحكام �الإفال�س يف �لقانون �لقطري، من حيث 
الأحكام  وفقًا  وذلك  �الإفال�س  و�آثار  �الإفال�س  ل�سهر  �ملو�سوعية  �ل�سروط 
قانون �لتجارة �لقطري �جلديد رقم )27( ل�سنة 2006  ويف نهاية �لبحث 

و�سع �لطالب خال�سة �لبحث وتو�سياتهم يف هذ� �ملو�سوع �لقانوين.
��سم �مل�سروع: �إيجار �ملحل �لتجاري

�لطالب: �ملر�سح ر��سد مبارك �إبر�هيم و�ملر�سح حممد عوي�سة خالد
�مل�سرف: د.عزت حممد علي �لبحريي

على  �لتعرف  حيث  من  �لتجاري  �ملحل  �إيجار  مو�سوع  �لبحث  هذ�  يناق�س 
�ملحل  �إيجار  وعقد  �إيجاره  يف  و�حلق  وعنا�سره  ومقوماته  �لتجاري  �ملحل 

�لبحث  �لتجاري �لقطري. ويف نهاية  �لقانون  �لتجاري وذلك وفقًا الأحكام 
و�سع �لطالب خال�سة �لبحث وتو�سياتهم يف هذ� �ملو�سوع �لقانوين.

��سم �مل�سروع: �ملناف�سة �لتجارية غري �مل�سروعة
عي�سى  ر��سد  و�ملر�سح  �لدو�سري  حممد  علي  خالد  �ملر�سح  �لطالب: 

�مل�سيفري
�مل�سرف: د.عزت حممد علي �لبحريي

حيث  من  �مل�سروعة،  غري  �لتجارية  �ملناف�سة  مو�سوع  �لبحث  هذ�  يناق�س 
�ملرتتبة  و�لعقوبات  و�آثارها  و�أهد�فها  حتققها  و�سروط  و�أ�ساليبها  ن�ساأتها 
عليهتا. ويف نهاية �لبحث و�سع �لطالب خال�سة �لبحث وتو�سياتهم يف هذ� 

�ملو�سوع �لقانوين.
��سم �مل�سروع: قو�نني و�إجر�ء�ت حتد من �ختطاف �لطائر�ت

�لطالب: �ملر�سح خالد عبد�هلل �ل�سليطي و�ملر�سح فهد علي �لكعبي
�مل�سرف: د.عزت حممد علي �لبحريي

�ختطاف  �لتي حتد من  و�الإجر�ء�ت  �لقو�نني  مو�سوع  �لبحث  يناق�س هذ� 
�لطائر�ت،  الختطاف  �لتاريخية  �لظاهرة  حيث  من  وذلك   . �لطائر�ت، 
ويف  �ملو�سوع.  هذ�  وتنظم  �لتي حتد  و�لقو�نني  ذلك  على  عملية  ومو��سيع 
�ملو�سوع  هذ�  يف  وتو�سياتهم  �لبحث  خال�سة  �لطالب  و�سع  �لبحث  نهاية 

�لقانوين.
��سم �مل�سروع: �حلب�س �الحتياطي يف قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية �لقطري

�لطالب: �ملر�سح عبد�لعزيز �سعود �لعنزي و�ملر�سح حممد خليفة �لكو�ري
�مل�سرف: د.�أنور حممد �سدقي �مل�ساعدة

�الإجر�ء�ت  قانون  يف  �الحتياطي  �حلب�س  مو�سوع  �لبحث  هذ�  يناق�س 
�سروط  يتناول  ثم  �لقانونية،  وماهيته وطبيعته  وتعريفه  �لقطري  �جلنائية 
هذ� �حلب�س و�سو�بطه �لذي و�سعها �لقانون �الإجر�ئي �لقطري، كونه يرد 
كقيد على �الأ�سا�س يف �حلرية �ل�سخ�سية، ويف نهاية �لبحث و�سع �لطالب 

خال�سة �لبحث وتو�سياتهم يف هذ� �ملو�سوع �لقانوين.
��سم �مل�سروع: �لتلب�س يف �جلرمية يف قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية �لقطري

�لطالب: �ملر�سح حمد عنز�ن �لنعيمي و�ملر�سح حمد علي حمد �ملهندي
�مل�سرف: د.�أنور حممد �سدقي �مل�ساعدة

�الإجر�ء�ت  قانون  يف  �جلرمية  يف  �لتلب�س  مو�سوع  �لبحث  هذ�  يناق�س 
�جلنائية �لقطري ، كمو�سوع من �ملو��سيع �ملهمة �لتي متنح �سلطات ماأمور 
�ملق�سود  �لبحث  وتناول  و��سعة،  ��ستثنائية  �سالحيات  �لق�سائي  �ل�سبط 
متنح  �لتي  و�ل�سلطات  و�سو�بطه،  �لتلب�س  و�سروط  باجلرمية  بالتلب�س 
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ق�سم اإدارة الأعمال
�لعميد  �لكلية  قائد  من  مبا�سر  بدعم 
�لركن حمد بن �أحمد �لنعيمـي  وعميد 
بن  خالد  �لدكتور  �الأكادميية  �ل�سوؤون 
لقاء  عقد  مت  ،فقد  �خلاطر  نا�سر 
ملناق�سة مناذج من م�ساريع تخرج طلبة 
�لدفعة �خلام�سة)ق�سم �إد�رة �الأعمال( 
وقد ح�سر �للقاء م�ساعد رئي�س �أركان 
�لقو�ت �مل�سلحة ل�سوؤون �الإد�رة ، وقائد 
 ، �الأكادميية  �ل�سوؤون  وعميد   ، �لكلية 
وقد  و�لطلبة  �لكلية  �أ�ساتذة  من  وعدد 
خالل  يف  عالية  مهارة  �لطلبة  �أظهر 
بحثية  م�ساريع  �إجر�ء  كيفية  تعلمهم 

تطبيقية و��ستخد�م كل �لتقنيات �الإح�سائية و�أ�ساليب جمع �ملعلومات �لالزمة لذلك 
ونعتقد باأن هذ� �الجناز �سري�سى قاعدة �أ�سا�سية لتطوير مهار�ت �لبحث �لعلمي لدى �لطلبة �ملر�سحني ، ومبا يعزز 
�أو��سر �لعالقة �لعملية مع �سوق �لعمل ،و�مل�ساريع �لتي مت عر�سها يف هذ� �للقاء باإ�سر�ف �لدكتور ر�مي حكمت 

�حلديثى، وبتوجيه من �الأ�ستاذ �لدكتور عادل حرحو�س �سالح رئي�س �لق�سم، وهى عبارة عن ثالثة بحوث 
�لبحث �الأول ��سرتك فيه �لطالب / �سعيد على �سامل �آل �سفر�ن �ملرى و�لطالب / تركي على �سعد �آل حنيتم �ملرى 
. وهو بعنو�ن : )�حلكومة �اللكرتونية ودورها يف بناء �ملجتمعات ( و�لبحث �لثاين ��سرتك فيه �لطالب على حمد 

حم�سن  ح�سن  وخالد  �لهاجري  على 
ظافر�لقحطانى  مفلح  وتركي  �لعتيبى 
�القت�سادية  �الأزمة  )�أثر  بعنو�ن  وهو 
لالأور�ق  �لدوحة  �سوق  على  �لعاملية 
��سرتك  �لثالث   و�لبحث  �ملالية( 
م�سعود  جرب�ن  �سليمان  �لطالب  فيه 
م�سفر  ر��سد  وحممد  �لقحطاين 
�لعيادى وح�سني ثو�ب حممد �لقحطاين 
�لتدريب  �أ�ساليب  )عالقة  بعنو�ن  وهو 

بجودة �لرب�مج �لتدريبية (. 

ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي بناء على تو�فر هذه �ل�سروط، ويف نهاية �لبحث و�سع �لطالب 
خال�سة �لبحث وتو�سياتهم يف هذ� �ملو�سوع �لقانوين.

��سم �مل�سروع: نظام �لتاأديب و�لعقوبات يف قانون �خلدمة �لع�سكرية
�لطالب: �ملر�سح �أحمد يحيى �لنعيمي و�ملر�سح حمد فهد �ملهندي

�مل�سرف: د.�أنور حممد �سدقي �مل�ساعدة
يناق�س هذ� �لبحث مو�سوع نظام �لتاأديب و�لعقوبات يف قانون �خلدمة �لع�سكرية �لقطري، 
�ملخت�سة  و�ل�سلطات  �لتاأديبي  و�لتحقيق  �لتاأديبية  �جلرمية  مو�سوع  �لبحث  تناول  حيث 
�لبحث  خال�سة  �لطالب  و�سع  �لبحث  نهاية  ويف  عليه.  �ملرتتبة  �لتاأديبية  و�لعقوبات  به 

وتو�سياتهم يف هذ� �ملو�سوع �لقانوين.
��سم �مل�سروع: �العرت�ف يف قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية �لقطري

�لطالب: �ملر�سح عبد�لرحمن حمد عبد�لرحمن �آل ثاين و�ملر�سح عبد�لعزيز علي �لن�سر 
�مل�سرف: د.�أنور حممد �سدقي �مل�ساعدة

يناق�س هذ� �لبحث مو�سوع �العرت�ف يف قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية �لقطري، و�ل�سمانات 
�لالزمة للحفاظ على حقوق �ملتهم وحرياته �الأ�سا�سية دون جتاوز عليها، وما هي �ل�سروط 
نهاية  ويف  الآثاره.  ومنتجًا  �لقانونية  �لناحية  من  �سحيحًا  �العرت�ف  يكون  حتى  �لالزمة 

�لبحث و�سع �لطالب خال�سة �لبحث وتو�سياتهم يف هذ� �ملو�سوع �لقانوين.
��سم �مل�سروع: م�سوؤلية �لطبيب عن �أخطائه �ملهنية

�لطالب: �ملر�سح جرب فهد جرب �لنعيمي و�ملر�سح خالد علي حممد �لكعبي و�ملر�سح حممد 
ماجد حممد

�مل�سرف: د.جمال خليل �لن�سار
ناق�س �لطالب م�سوؤولية �لطبيب عن �أخطائه �ملهنية حيث و�سحو� �أن مهنة �لطب حتتاج �إىل 
�حلر�س �لتام من �لطبيب، الأن �أي خطاأ قد ترتتب عليه �آثار خطرية ،من هنا فان �لطبيب 
ال يعفى من �مل�سوؤولية عن �أخطائه ب�سفة مطلقة. ويف نهاية �لبحث و�سع �لطالب خال�سة 

�لبحث وتو�سياتهم يف هذ� �ملو�سوع �لقانوين.
��سم �مل�سروع: �حلق �الأدبي للموؤلف

�لطالب: �ملر�سح ر��سد حممد خمي�س �لكعبى و�ملر�سح على ح�سني حممد
�مل�سرف: د.جمال خليل �لن�سار

تتعلق  �لتي  �ملو�سوعات  �أهم  للموؤلف وهو مو�سوع من  �الأدبي   �لبحث مو�سوع �حلق  ناق�س 
بامللكية �لفكرية فان �العتد�ء�ت �لتي تقع على حقوق �ملوؤلفني كثرية جد� وقد بينا حر�س 
قانون حماية �مللكية �لفكرية �لقطري رقم 7 ل�سنة 2002 على عدم �مل�سا�س بحقوق �ملوؤلف 
�الأدبية الأنها نتاج فكره وعقله. ويف نهاية �لبحث و�سع �لطالب خال�سة �لبحث وتو�سياتهم 

يف هذ� �ملو�سوع �لقانوين.
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مبنى القيادة
يتكون هذ� �ملبنى من دور �أر�سي �أجمايل م�سطحه 1650 م2، حيث يوجد 
�لكلية ومكتب  قائد  �إىل مكتب  باالإ�سافة  �لرئي�سي )23 (مكتبًا  �ملبنى  يف 
م�ساعد �لقائد، ويوجد غرف خدمات كهربائية وغرف �ملر�قبة و�الت�ساالت 

ومو�قف لل�سيار�ت مب�سطح قدرة 4600 م2.

مبنى ميدان الرماية
يتكون هذ� �ملبنى من ميد�نني للرماية: ميد�ن رماية طول )300م( وميد�ن 
�مليد�ن  وم�ساحة  �لرئي�سي  750 م2  �ملبنى  رماية طول) 25م (، م�ساحة 

7500 م2، ويوجد مو�قف وطرق لل�سيار�ت مب�سطح 6500 م2.

املركز الطبي
�لطابق  وم�ساحة  م2   2600 �الأول  �لطابق  م�ســاحة  طابقيــن:  من  يتكـون 
وكما  �الأر�سي غرف عياد�ت خمتلفة  �لطابق  يوجد يف  �لثاين 1000 م2، 
يــلي: عيــادة �أ�سنان عدد 2، عيادة �لعالج �ل�سريع، غرفة �لعمليات، غرفة 
�الأ�سعة، وحدة �لتعقيم، �ملخترب، غرفة �لعناية �ملركزية. �أما �لطابق �لثاين 
فهو عبارة عن �سكن �الأطباء و�ملمر�سني، *ويوجد مو�قف وطرق لل�سيار�ت 

مب�ساحة 8500 م2.

المنشآت الحديثة في الكلية
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نادي ال�سباط
يتكون هذ� �ملبنى من طابقني مب�ساحة 2600 م2 ،  يوجد يف �لطابق �الأول: 
غرفة �نتظار، جمل�س كبار �لزو�ر، غرفة �لطعام، ويوجد يف �لطابق �لثاين 
عدد )30( غرفه �أ�سرت�حه لل�سباط، كما يوجد مو�قف لل�سيار�ت مب�ساحه 

4000 م2.
                                                                                   

املبنـــــى التعليمـــــي
حيث  طو�بـــــق.  �أربعة  من  ويتكون  م2   32000 �ملبنــــــى  هذ�   *م�ساحـــــة 
و�ملنا�سبات  وموؤمتر�ت  ندو�ت  مدرج  فيها  تعليمية  �سالة  على:  يحتوي 
�ملختلفة، كما يوجد مطعم وكافترييا يف كل طابق، ومكاتب �إد�رة �ملبنى، و 

45 غرفه يف كل طابق.
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قائمة قائد الكلية

�سـروط قائمـة القائد. 1
أ �حل�سول على معدل عام �أكادميي 3،5 فما فوق يف نهاية كل ف�سل در��سي.	.
أ �أجتياز 30 �ساعة مكت�سبة.	.
أ �حل�سول على تقدير )جيد( كحد �أدنى يف جميع �ملقرر�ت.	.
أ �أن يكون ح�سن �ل�سرية و �ل�سلوك.	.

املعدل الف�سليالتخ�س�ضالدفعةا�سم الطالبرقم القيدالرقم
4قانون�خلام�سةجرب فهد جرب �سعيد �لنعيمي1200606737
4�إد�رة �أعمال�خلام�سة�سعيل حممد دهام فرج �ل�سويدي2200606094
4�إد�رة �أعمال�خلام�سةحممد �سقر جمعة �سالح �لكو�ري3200606129
4�إد�رة �أعمال�خلام�سة�سعيد علي �سامل �ل �سفر�ن �ملري4200606586
4حما�سبة�خلام�سةحمد عبد�هلل �سالع حممد �لربيدي5200606595
4�إد�رة �أعمال�خلام�سةحممد علي �أحمد �سابط �لدو�سري6200605954
4�إد�رة �أعمال�خلام�سةح�سني ثو�ب حممد ثو�ب �لقحطاين7200606577
3.9قانون�خلام�سةعبد �لرحمن حمد عبد�لرحمن �سعود �ل ثاين8200606085
3.9�إد�رة �أعمال�خلام�سةنايف حمد حم�سن �جلربوعي �ملري9200606192

3.81�إد�رة �أعمال�خلام�سةتركي مفلح ظافر �لعرجي �لقحطاين10200606334
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املعدل الف�سليالتخ�س�ضالدفعةا�سم الطالبرقم القيدالرقم
3.91�إد�رة �أعمال�ل�ساد�سةعبد�لرحمن حمد علي �لفهيد �لهاجري11200605785
4نظم معلومات �حلا�سوب�ل�سابعةيحيي بن حممد بن حمد�ن �لناعي12200706886
3.89حما�سبة�ل�سابعةعبد�هلل �سلطان نا�سر �لبوعفرة �لكو�ري13200706681
3.5حما�سبة�ل�سابعةخالد عبد�هلل �سلطان نا�سر �حلميدي14200706661
3.5�إد�رة �أعمال�ل�سابعةمبارك غامن مبارك �لبو�سعيد �خليارين15200706400
3.5�إد�رة �أعمال�ل�سابعةعي�سي �سالح مبارك �لف�سالة16200706812

 

�سـروط قائمـة العميد. 2
�حل�سول على معدل عام �أكادميي 3،0 فما فوق يف نهاية كل ف�سل در��سي.أ. 
�حل�سول على تقدير )جيد( كحد �أدنى يف جميع �ملقرر�ت.ب. 
�أن يكون ح�سن �ل�سرية و �ل�سلوك.ه. 

ثانياً: قائمة عميد ال�سئون الأكادميية :
املعدل الف�سليالتخ�س�ضالدفعةا�سم الطالبرقم القيد

3.1نظم معلومات �حلا�سوب�خلام�سةعبد�لهادي حمد تريحيب حممد �لنايفة200606076

3.25حما�سبة�ل�سابعةعي�سي �سامل ظاعن �ل �ل�سيخ �لكو�ري200706830
3.25حما�سبة�ل�سابعةعبد�لرحمن �سامي عويند �لفريجي �لرويلي200706957
3.16�إد�رة �أعمال�ل�سابعةحممد نا�سر عبد�هلل �ملكاوين �لنعيمي200706287

قائمة عميد الشؤون األكاديمية
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ال�ســـــــــــــــم: جرب فهد جرب �سعيد �لنعيمي
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: قانون
املعدل الف�سلي: 4

ال�ســـــــــــــــم: حممد علي �أحمد �سابط �لدو�سري
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 4

ال�ســـــــــــــــم: �سعيل حممد دهام فرج �ل�سويدي
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 4

ال�ســـــــــــــــم: ح�سني ثو�ب حممد ثو�ب �لقحطاين
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 4

ال�ســـــــــــــــم: حممد �سقر جمعة �سالح �لكو�ري
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 4

ال�ســـــــــــــــم: عبد �لرحمن حمد عبد�لرحمن �سعود �ل ثاين
الدفعــــــــــة: �خلام�سة
التخ�ســــ�ض: قانون

املعدل الف�سلي: 3.9

ال�ســـــــــــــــم: �سعيد علي �سامل �ل �سفر�ن �ملري
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 4

ال�ســـــــــــــــم: نايف حمد حم�سن �جلربوعي �ملري
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 3.9

ال�ســـــــــــــــم: حمد عبد�هلل �سالع حممد �لربيدي
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: حما�سبة
املعدل الف�سلي: 4

ال�ســـــــــــــــم: تركي مفلح ظافر �لعرجي �لقحطاين
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 3.81

قائمة قائد الكلية
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ال�ســـــــــــــــم: عبد�لرحمن حمد علي �لفهيد �لهاجري
الدفعــــــــــة: �ل�ساد�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 3.91

ال�ســـــــــــــــم: عي�سي �سالح مبارك �لف�سالة
الدفعــــــــــة: �ل�سابعة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 3.5

ال�ســـــــــــــــم: يحيي بن حممد بن حمد�ن �لناعي
الدفعــــــــــة: �ل�سابعة

التخ�ســــ�ض: نظم معلومات �حلا�سوب
املعدل الف�سلي: 4

ال�ســـــــــــــــم: عبد�هلل �سلطان نا�سر �لبوعفرة �لكو�ري
الدفعــــــــــة: �ل�سابعة

التخ�ســــ�ض: حما�سبة
املعدل الف�سلي: 3.89

ال�ســـــــــــــــم: عبد�لهادي حمد تريحيب حممد �لنايفة
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: نظم معلومات �حلا�سوب
املعدل الف�سلي: 3.1

ال�ســـــــــــــــم: عي�سي �سامل ظاعن �ل �ل�سيخ �لكو�ري
الدفعــــــــــة: �ل�سابعة

التخ�ســــ�ض: حما�سبة
املعدل الف�سلي: 3.25

ال�ســـــــــــــــم: خالد عبد�هلل �سلطان نا�سر �حلميدي
الدفعــــــــــة: �ل�سابعة

التخ�ســــ�ض: حما�سبة
املعدل الف�سلي: 3.5

ال�ســـــــــــــــم: عبد�لرحمن �سامي عويند �لفريجي �لرويلي
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 3.9

ال�ســـــــــــــــم: مبارك غامن مبارك �لبو�سعيد �خليارين
الدفعــــــــــة: �ل�سابعة

التخ�ســــ�ض: �إد�رة �أعمال
املعدل الف�سلي: 3.5

ال�ســـــــــــــــم: حممد نا�سر عبد�هلل �ملكاوين �لنعيمي
الدفعــــــــــة: �خلام�سة

التخ�ســــ�ض: �ل�سابعة
املعدل الف�سلي: 3.16

قائمة عميد الشؤون األكاديمية




