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عمر راشد 32
أشارت مصادر مطلعة لـ »األنباء« الى أن جهود اللجنة 
التأسيسية لشركات الوساطة املالية لتأسيس احتاد 
لشـــركاتها التزال مكانك »راوح« والسبب هو عزوف 
ما ال يقل عن 7 شـــركات من اجمالي 14 عن املشاركة 

في تأسيس االحتاد. 
 ولفتت املصادر الى أن عزوف الشركات عن املشاركة 

لم يأخذ صفة االعتراض على التأســـيس ولكن عدم 
التحمـــس لها. قالت إن العزوف نابع من التخوف في 

توتر العالقة بني إدارة السوق وشركات الوساطة. 
 والسبب اآلخر لعزوف تلك الشركات عن املشاركة 
هو أن معظم قياديي مجلس إدارتها ال ميلكون الوقت 
الكافي إلدارة مثل هذا النوع من االحتاد وهو ما يعني 

عدم قدرتها عن املشاركة وبفعالية في االحتاد. 

7 شركات من إجمالي 14 عازفة عن فكرة تأسيس اتحاد لشركات الوساطة

 تغييرات حالية تبدل معالم قطاع االتصاالت بـ 2010 وسط تهافت المطورين عليها

ضغوط وتعليمات اجلهــــات الرقابية في هذا 
الشــــأن يأتي في طليعتها البنك املركزي الذي 
وجه العديد من التعاميم خالل العام املاضي نحو 
البنوك وشركات االستثمار كلها تتعلق بالتعامل 
مع مكاتب التدقيق احملاسبي ثم سوق الكويت 
لألوراق املالية التي طالبــــت مكاتب التدقيق 
بضــــرورة مراعاة معاييــــر االفصاح وتطبيق 
املعايير احملاســــبية اجلديدة واملعدلة التي مت 
اقرارهــــا من جلنة املعايير الدولية فيما جلأت 
العديد من أكبر مكاتب التدقيق احملاسبي الى 
إقامة الدورات التدريبية املتخصصة ملسؤولني 
ماليني في شركات وبنوك للتعريف باألصول 
احملاسبية التي تطالب بها املعايير الدولية وحتى 
ال يتعثر عمل املكاتب وحتى تتســــم البيانات 
املالية املعلنة مبزيد من الشــــفافية ووضوح 
الوضع املالي للشركات أمام مساهميها وكذلك 

امام املستثمرين.
وهكذا فإن األسابيع القليلة املقبلة ستكشف 
لنا نتائج جهود شــــهور وشــــهور من البحث 
والتدقيق واحملاسبة إلظهار املوقف املالي بدقة 
للبنوك والشركات عن سنة مالية كانت صعبة 
بــــكل املقاييس، األمر الــــذي تقول معه بعض 
املصادر ان من سيمر من السنة املالية املنتهية في 
2009/12/31 ستكتب له االستمرارية ومن لم مير 

فسيسقط وينكشف استحالة استمراريته.

املعايير احملاسبية  سليمة، وأخذها بتطبيق 
الدولية املتعارف عليهــــا واملتفق على االخذ 
بها في الكويت دون التدخل في استراتيجيات 
الشركة أو أعمالها أو تصرفاتها املالية، حيث 
يختتم مكتب التدقيق احملاسبي صفحات تدقيقه 
بعبارة تؤكد ان مسؤولية التصرفات املالية 
الواردة في امليزانية هي مســــؤولية مجلس 
اإلدارة وليس ملكتب التدقيق اال التوقيع على 
سالمة الدفاتر من خالل عينة عشوائية وليس 
من خــــالل الفحص الكامل والشــــامل ألوراق 

ومستندات الشركة.
وحول املعيار احملاسبي اجلديد رقم 9 فإن 
املعلومات املتوافرة تشير الى االنتهاء من صياغة 
اجلزء األول منه خالل شــــهر نوفمبر املاضي، 
اما جزئيــــه الثاني والثالث فســــيتم االنتهاء 
من صياغتهما مــــع نهاية العام 2012 ليصبحا 
جاهزين لألخذ بهما مع بداية الشهر األول من 

عام 2013.
وتقول املصادر املتخصصة ان الكويت لم 
تأخذ باملعيار احملاسبي اجلديد هذا العام وان 
األمر قد ترك اختياريا بني الشركات لألخذ به 

من عدمه.
وفي الوقت الذي تسابق فيه مكاتب التدقيق 
احملاسبي الزمن لسرعة اجناز عملها في اغالق 
ميزانيات البنوك والشركات فإنها واقعة حتت 

الشركات قد تقلصت مساحته وتراجعت فرص 
ما ميكن تسميته بـ »الترقيع« وخالل شهري 
يناير وفبراير ســــوف تتحدث األرقام وال أدق 

من لغة األرقام في حسابات الشركات.
واحلديث عن مدى تطبيق شركاتنا للمعايير 
احملاسبية يقودنا الى الكشف عن معيار جديد 
توصل اليه املجلس الدولي للمعايير احملاسبية 

هو املعيار احملاسبي رقم 9.
واملعيار احملاسبي اجلديد وفقا للمعلومات 
املتوافــــرة عنه هو معيار يأتي كبديل للمعيار 
احملاسبي رقم 39 الذي أصدره املجلس الدولي 
في أعقاب تداعيات األزمة املالية العاملية، واخذت 
به دول العالم وكان له الفضل في التخفيف من 
صدمة األزمة وتداعياتها على الشركات سواء 

على الصعيد احمللي أو العاملي.
وفي الوقت الذي كانــــت تتجه فيه عامليا 
أصابع االتهام الى مكاتب التدقيق احملاســــبي 
واعتبارها شريكا أو عامال رئيسيا وراء اندالع 
األزمة العاملية، لم تسلم مكاتب التدقيق احمللية 
مــــن االنتقاد إال ان أصحــــاب مكاتب التدقيق 
واملعنيني باألمر يصرونـ  كما تضيف املصادر 
ـ على تأكيد براءتهم من ذلك االتهام ويعتبرونه 
نتيجة لعدم املعرفة التامة بالدور الذي تقوم به 
مكاتب التدقيق احملاسبي وهو الذي يتلخص 
في التأكد من إمساك الشركة لدفاتر محاسبية 

أحمد سمير
تعيش مكاتب التدقيق احملاسبي خالل هذه 
األيام فترة دقيقة اذ يقع العبء األكبر عليها إلغالق 
ميزانيات البنوك وشــــركات االستثمار وباقي 

الشركات املدرجة على اختالف قطاعاتها.
وتقول مصادر لـ »األنباء« ان معظم املكاتب 
على وشك االنتهاء من إغالق ميزانيات البنوك 
لتكون السباقة في إعالن نتائج الربع الرابع من 
العام املاضي وبالتالي إجمالي نتائجها املالية 

عن السنة املنتهية في 2009/12/31.
وتكشف املصادر عن نتائج مبشرة ملعظم 
البنوك اذ تقول ان نتائجها املالية واضحة وال 
توجد صعوبات في التدقيق عليها اذ انها جميعا 
متسك بدفاتر حسابية ال غبار عليها وفي ظل 
توافر جميع املستندات املطلوبة من هنا فال توجد 
أي صعوبــــات على هذا الصعيد، وامنا حتتاج 
املسألة الى الوقت الكافي لضمان الدقة الالزمة 
والتأكد من تطبيق جميع املعايير احملاســــبية 

الدولية واحمللية على ميزانياتها.
لكن املصادر تلفت الى ان األمر مختلف فيما 
يتعلق مبيزانيات شركات االستثمار نظرا لوجود 
العديد من املشاكل والعثرات التي تفرض جهدا 
أكبر من البحث واملناقشة والنتائج ما يفتح الباب 
أمام املفاجآت، خاصة ان ما كان ميكن اجراؤه 
العام السابق من عمليات جتميل مليزانيات بعض 

يبدو أن الركود العاملي الذي شهده عاما 2008 
و2009 يتجه نحو التعافي، وقد متكن قطاع 
االتصاالت ـ باستثناء مصنعي التجهيزات 
والهواتف ـ من تفادي أســـوأ نتائجه، وهنا 
يفيد تقرير جديد لبوز أند كومباني بأن اإليرادات بني املشـــغلني قد 
حافظت على ثباتها على املستوى العاملي، باستثناء إيرادات التجوال 
من الشركات، وقد ساهمت اجلهود املستمرة لتخفيض التكاليف في 

متكني املشغلني من احلفاظ على الربحية.
وبحسب كرمي صباغ، شريك في بوز أند كومباني ورئيس قطاع 
االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا العاملي في الشركة: »قد يكون العام 
املقبل مختلفا، فهذا القطاع يدخل في مرحلة من التغيير الكبير حيث 
سيتم التركيز على خمسة تغييرات مختلفة على مستوى اجلغرافيا 
واخلدمات واالنتقال نحو الرقمية والعمليات والتنظيم«، وستحظى 
الشركات التي ستستفيد من هذه التغييرات بفرص حقيقية للنمو، 

أما تلك العاجزة عن ذلك، فستواجه حتديات عدة.
وســــيتحول معظم النمو في قطاع االتصاالت من األسواق الغربية 
إلــــى البلدان النامية، ويتجلى هذا التوجه بني مصنعي الهواتف، الذين 
يصنعون معظم أجهزتهم في آسيا واحمليط الهادئ، وحتى بني املشغلني 
يسجل معظم النمو على مستوى االشتراكات خارج الدول الغربية، فخالل 
النصف األول من العام 2009 مثال، ســــجلت الهند 142 مليون اشــــتراك 
إضافي، والصني 87.4 مليونا، فيما لم تسجل الواليات املتحدة سوى 14 
مليونا، ويوضح هالل حالوي مدير أول في بوز أند كومباني: »سيشهد 
مطورو قطاع االتصاالت في القارة اآلســــيوية معدالت اســــتثنائية من 
العائدات قبل احتساب الفائدة والضرائب واإلهتالك ـ تتعدى الـ 50% ـ 

وتولد مبالغ هائلة من السيولة«.
كما تســـاهم معدالت النمو والســـيولة هذه في تغيير مستوى 
عمليات الدمج واالســـتحواذ ونشاط التوسع على الصعيد العاملي. 

ففيما يعتبر النشاط عبر احلدود بالنسبة إلى املشغلني األميركيني 
مهمال، ومتقطعا في أوروبا، التزال شـــركات االتصاالت في أفريقيا 
والشـــرق األوسط والشرق األقصى تعقد اتفاقات لتوسيع تأثيرها 
على مساحات أكبر من األراضي ـ حتى في الغرب، ويضيف صباغ: 
»يبقى أن نرى إلى أي مدى سيشكل هؤالء املطورون الذين يتميزون 

بتوسع سريع، قوة عاملية معطلة«.

القيمة المضافة

ويشهد معظم عالم االتصاالت حركة تسليع سريعة ـ من التوصيل 
واخلدمات األساسية إلى الهواتف ذات االسعار املتدنية، مرورا بتجهيزات 
الربط الشبكي والشــــبكات بحد ذاتها ـ ما يشجع كل مطور في القطاع 
على السعي إلى إيجاد مصادر جديدة للقيمة. ويقدم مصنعو التجهيزات 
خدمات الربط الشبكي والعمليات امليدانية، فيما يصمم مصنعو الهواتف 
أجهــــزة ذكية ذات نوعيــــة عالية مدعومة بخدمــــات إضافية ومبواقع 
إلكترونية لتحميل تطبيقات الهواتف، ويتجه املشغلون نحو تأمني املزيد 
من التطبيقات على االنترنت للعمالء، باإلضافة إلى عقد اتفاقات حول 
احملتوى اإللكتروني، وفي غضون ذلك، اليزال مطورو االنترنت أمثال 
Google وFacebook يبسطون أجنحتهم في سماء قطاع االتصاالت، ومن 
املتوقع دخول املزيد من وســــائل اإلعالم وشركات األجهزة اإللكترونية 

االستهالكية في هذا املجال.
وعلى الرغم من وضوح هذا التوجه نحو اخلدمات، فإنه اليزال 
يعتبـــر في مراحله األولية، ويقول حـــالوي في هذا الصدد: »لذلك، 
يقـــدم هذا التوجه الكثير من فرص النمـــو ألكثر املطورين ابتكارا، 
باإلضافة إلى القدرة على تعطيل نشاط املطورين اآلخرين العاجزين 

عن اللحاق بركبه«.
وفيما يتواجه املتنافسون في قطاع االتصاالت للتقدم في سلسلة 
القيم، ينتقل العالم بســـرعة نحو منـــوذج »الرقمية في أي وقت«، 

وأصبح العمالء يتوقعون اخلبرة الرقميةـ  التراسل والربط الشبكي 
االجتماعي واألخبار واملعلومات واألفالم العالية الدقةـ  في أي زمان 
ومكان. كما بدأ مطورو قطاع االتصاالت مبراجعة بوابات االنترنت 
اخلاصة بهم كونها أصوال أساسية في سباق التزويد باخلدمات، ويعلق 
صباغ: »مع ذلك، سيؤثر هذا التوجه على كل جانب من جوانب قطاع 
االتصاالت ـ من الشـــبكات ذات السرعة العالية التي سيصر عليها 
املستهلكون، إلى مختلف أنواع األجهزة التي يتوقع العمالء الوصول 
من خاللها إلى شبكة االنترنت، مرورا بأنواع عدة من التطبيقات التي 
ال تنفك تتوسع والتي ال ميانع العمالء في تسديد ثمنها«. ويضيف: 
»بذلك، سيزداد الطلب من قبل جيل »الرقميني األصليني«، أي الذين 

لم يختبروا سوى عالم التوصيل املستمر«.

ازدياد أهمية التشغيل

إن تســــليع العديد من اجلوانب في سلســــلة قيم قطاع االتصاالت 
جتبر كل مطور في القطاع على اعتماد العمليات األكثر فعاليةـ  لضمان 
االســــتمرار على املدى القريب واالستعداد ملســــتقبل يتطلب مزيدا من 
التركيز والسرعة واالبتكار. وينظر املطورون في هذا اإلطار إلى التحديد 
الصائــــب ملنظماتهم على املدى الطويل، من خالل تعهيد الوظائف غير 
الرئيسية كالهندسة والعمليات ذات الصلة بالشبكة وباخلدمات امليدانية، 
والتخلي عن البنى التحتية الكامنة التي ما عادت أساسية خللق القيمة، 
وإعــــادة النظر الدقيقة في إجراءات العمــــل املعتمدة. ويترافق ذلك مع 
سعي شركات اتصاالت عدة إلى إحداث تغييرات في سلسلة اإلمدادات 

ذات النطاق العريض وفي إدارة األجهزة.
ويقـــول حالوي: »يكمـــن الهدف احملوري في حترير الســـيولة 
واملوارد ملزيد من االستثمار في أصول إستراتيجية فعلية، كاخلدمات 
والتكنولوجيات ومناذج العمل اجلديدة التي ستميز املطورين املعنيني 
عن منافسيهم«. وسيتحول ذلك إلى قدرة أساسية متزايدة مع تطلع 

املطورين إلى إحراز تقدم على مستوى سلسلة القيم.
فيما يتجه مطورو قطاع االتصاالت نحو إضافة مزيد من اخلدمات 
التي تتطلب شبكات ذات سرعة أعلى، يستعد عدد كبير من صانعي 
السياسات والهيئات الناظمة حول العالم إلى دعم هذه اجلهود. فلم 
تعد إيديولوجية األسواق احلرة هي صاحبة السيطرة املطلقة على 
اجلهات الناظمة. بدل ذلك، أصبحت هذه الهيئات أكثر إرشادا وتدخال 
في سعيها إلى تعزيز النمو االقتصادي من خالل نشر شبكات النطاق 
العريضـ  والتدخل مباشرة في بعض احلاالت في استثمارات كهذه. 
وفي الوقت عينه، تستمر اجلهات الناظمة في عدد من املناطق ببذل 
جهود لتحرير أسواق محددة مثل خدمات االتصاالت بالتجزئة وباجلملة 
في أوروبا، وضمان مزيد من »احليادية«، ما يحقق استخداما عادال 

لالنترنت من قبل كل املطورين.
ويوضح صباغ: »ســـتصبح إدارة التفاعل بـــني غياب التنظيم 
املستمر خلدمات االتصاالت بالتجزئة وباجلملة، والتنظيم اجلديد 
للشبكات الوطنية قدرة إستراتيجية أساسية ملطوري القطاع الذين 
يأملـــون في حتقيق النجاح في مســـتقبل يبدو أكثر إشـــراقا على 

مستوى التنظيم«.
من الضروري أن يعي جميع مطوري قطاع االتصاالت أن هذه 
التغييـــرات حتصل اآلن. لذلك، فهـــي تقدم فرص منو على املديني 
القصير واملتوسط. لذلك، على املشغلني القادرين على البدء بالتفكير 
فـــي كيفية االنتقال إلى مجال اخلدمـــات أن يقوموا بذلك، وعليهم 
التفكير بعمق في مناذج األعمال املعتمدة لديهم، وفي كيفية متلك 
أصول كهذه، أو االستفادة من االبتكار اخلارجي من خالل اتفاقات 
تعاونية. وعلى هؤالء املشغلني أن يستمروا أيضا في التركيز على 
الفعاليات التشـــغيلية ذات املدى الطويـــل القادرة على تزويدهم 
برأس املال وباملوارد الضرورية من أجل االستعداد ملستقبل قطاع 

االتصاالت.

تقــرير

تحديث المعايير المحاسبية

الستيعاب توابع األزمة المالية العالمية
ضــرورة

تدقيق البيانات المالية 
للبنوك يجري على قدم 
وساق بال مشاكل وال تعثر 
قبل اإلعالن الوشيك 
لنتائجها السنوية


