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استحداث وحدات تنظيمية 
لمحاسبة األصول
 في الشؤون المالية
 للجهات الحكومية

 أحمد يوسف
توقع مستش����ار مجلس اإلدارة للش����ركة العربية العقارية 
د.حيدر اجلمعة حدوث انتعاش����ة قوية على القطاع العقاري 
عقب انتهاء اج����ازات عيد الفطر املبارك.وق����ال في تصريح ل� 
»األنباء« ان الفترة احلالية تشهد مزيدا من الهدوء واالستقرار 
على القطاع العقاري نتيجة لسفر اغلب أعضاء مجالس إدارات 

الشركات باإلضافة الى دخول شهر رمضان.

وأضاف ان العديد من املؤش����رات تش����ير الى ان التحركات 
احلكومية اخلاصة بخطة التنمية ستؤتي ثمارها وانه من املنتظر 
حصول شركات في قطاع املقاوالت على عدد من مشاريع خطة 

التنمية، األمر الذي يؤثر إيجابيا في حركة السوق العقاري.
وأشار الى ان التس����يهالت االئتمانية التي تدرسها البنوك 
إلقراض الش����ركات اجليدة من شأنه إعادة دوران احلركة مرة 

أخرى في مختلف القطاعات االقتصادية.

الجمعة لـ »األنباء«: توقعات بانتعاش القطاع العقاري عقب العيد

نقص السيولة لدى املتداولني وراء متديد فترة االكتتاب

 المحرر االقتصادي
علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة في وزارة 
املالية ان املكتب االستشاري العاملي »كي. بي. إم. 
جي« املتعاقد مع الوزارة قد أوصى بضرورة التحول 
من االساس النقدي الى اساس االستحقاق وذلك عمال 
على تقدمي التقارير املالية للكويت ومبا يتماشى مع 

معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام.
وقالت املصادر انه ووفقا لذلك ستقوم جميع 
اجلهات احلكومية بإدراج االص����ول اململوكة لها 
في سجالتها احملاسبية مع حساب تكلفة االهالك 
لالصول لضمان ان تعكس قيمتها الدفترية القيمة 

العادلة لالصول.
وذكرت املص����ادر ان تلك اخلطوة تأتي ضمن 
تصورات ومرئيات وزارة املالية لتطوير وحتديث 
عملية تقييم االصول املنقولة وغير املنقولة، موضحة 
انه سيتم تطبيق نظام االصول ضمن نظم تخطيط 
املوارد املؤسسة حيث جترى حاليا عملية تنفيذ 
مش����روع اعادة هندسة العمليات املالية »املرحلة 
الثانية« حيث اش����تمل على استشارات تصنيف 
االصول والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:

أ - تصميم اطار توصيف األصول:
1 - اعادة هيكلة تصنيف االصول مبا يتماشى مع 
.)IPSAS( معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام

2 - دليل ترميز االص����ول: وذلك لتوفير آلية 
تعريف االصل وتتبعه.

3 - دليل سياسات االصول: وهي السياسات 
املطلوبة الدارة ومحاسبة االصول.

4 - منهجية ترميز االصول: وتشمل تسجيل 
البيان����ات الرئيس����ية واملالية لالص����ل، ومراقبة 
العهدة وامللكي����ة، وتتبع االصل »العمر االنتاجي 

� االهالك«.

ب - إنشاء ادارة مركزية في وزارة المالية الدارة نظم 
االصول:

طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم »1/820 � 7641« 
بتاريخ 2009/12/15 وس����تقوم هذه االدارة باملهام 

التالية:
1 - وضع وحتديث السياس����ات واالجراءات 
واصدار التعامي����م والتعليم����ات املنظمة الدارة 

ومحاسبة االصول.
2 - تطوير وحتديث عملية تصنيف وترميز 

االصول.
3 - وضع وحتديث سياسات واجراءات استهالك 

واطفاء ونفاد االصول.
4 - وضع وحتديث سياسات واجراءات جرد 
وتقييم وحتويل االصول بني اجلهات احلكومية، 

والشطب والتخلص من االصول.
وسيتم تنفيذ املهام السابقة ملجموعات االصول 

التالية:
- املباني واالراضي اململوكة للجهات احلكومية 

واالضافات عليها.
- املعدات واآلالت اململوكة للجهات احلكومية 

مثل معدات النقل البري واجلوي والبحري.
- البنية التحتية )الطرق، واجلسور، واالنفاق، 
واملوان����ئ اجلوية والبحرية، وش����بكات الصرف 
الصحي، وشبكات املياه، وشبكات الكهرباء واملاء 

والغاز(.
- االصول الثقافية التراثية مثل التحف والنفائس 

واملعالم االثرية والتاريخية.
- االصول غير امللموسة املقتناة مثل برمجيات 

االعمال، امللكية الفردية، والشهرة.
- االصول اجلوفية م����ن مخزون الطاقة مثل 

احتياطيات النفط والغاز.
- االصول اجلوفية من مخزون الثروة املعدنية 

مثل احتياطيات معدنية فلزية.
- االص����ول البيولوجية الفالحية مثل الثروة 

احليوانية والثروة الزراعية.

ج - استحداث وحدات تنظيمية لمحاسبة االصول في 
الشؤون المالية بالجهات الحكومية )طبقا لقرار مجلس 

الوزراء السابق االشارة اليه( تقوم بالمهام التالية:
- تسجيل العمليات املالية واحملاسبية لشراء 

االصول وفق التصنيف املعتمد.
- تسجيل مصاريف النقل والتركيب والتشغيل 

على االصل.
- اضافة املش����اريع الرأسمالية حتت االنشاء 

بعد استكمالها الى االصول الثابتة.
- تسجيل العمليات املالية لنقل االصول بني 

اجلهات احلكومية.
- تسجيل املصاريف الرأسمالية على االصول 

الثابتة.
- تسجيل العمليات املالية املتعلقة ببيع االصول 

واقفالها في املكاسب او اخلسائر الرأسمالية.
- تس����جيل العمليات املالية املتعلقة بشطب 
االص����ول واقفالها ف����ي بنود محاس����بة االصول 

الثابتة.
- اعداد قيود التسوية املتعلقة باستهالك واطفاء 

ونفاد االصول الثابتة.
- اعداد التقارير الدورية عن االصول.

تقييم األصول المنقولة

هذا وبينت املصادر ان االسس والقواعد املعمول 
به����ا حاليا لتقييم األص����ول املنقولة تتم وفق ما 

يلي:

أ - المواد المخزنية:
يت����م تقييم االصول املنقولة عن طريق اجلرد 
الفعلي وهي عملية حصر املوجودات في املخازن 
والوحدات التنظيمية املستخدمة ومطابقة ارصدتها 

الفعلية باالرصدة الدفترية بالسجالت.
ويتم اجراء اجلرد وفقا لالجراءات املنصوص 
عليها في تعميم وزارة املالية رقم 19 لسنة 1986 

بشأن جرد املوجودات.
- ويتم تقييم املواد طبقا لسعر الشراء وتكلفتها 

حتى التخزين.
- ويتم تق����ومي املواد التي لها رصيد باملخزن 
حسب قاعدة متوسط الس����عر املرجح بالكميات 
وهو = قيمة الرصيد الس����ابق + قيمة آخر كمية 

مستلمة
كمية الرصيد السابق + آخر كمية مستلمة

ويؤخذ متوسط السعر اساسا للتقييم ضمن 
احلساب اخلتامي في نهاية السنة املالية.

ب - الموجودات المنقولة )الموجودات المثبتة 
والمتحركة قيد التشغيل واالستخدام واالثاث واالجهزة 

المكتبية والعدد واالدوات(:
يتم تقييمها على اساس )سعر التكلفة الفعلية 
- االس����تهالك الس����نوي املتراكم( على اس����اس 
القسط الثابت ووفقا للعمر االفتراضي لها، ويتم 
تقييمها بالقس����ط االخير في آخر سنة من عمرها 

االفتراضي.

تقييم األصول غير المنقولة

اما على صعيد االصول غي����ر املنقولة والتي 

تنحصر في املوجودات من االراضي واملباني اململوكة 
للجهات احلكومية س����واء كانت داخل الكويت او 
خارجها فقد اصدرت وزارة املالية التعميم رقم 5 
لسنة 2005 بشأن اسس حصر وتقييم امالك الدولة 
العقارية وبناء عليه فإن عملية تقييم امالك الدولة 
العقارية )االراضي واملباني( تتم عن طريق قيام 
كل جهة حكومية بتسعير وتقييم امالكها العقارية 
)االراضي واملباني( طبقا لطبيعة االستغالل احلالية 
ويدون سعر املتر املربع والقيمة االجمالية لالراضي 

واملباني كل على حدة ووفقا ملا يلي:
1 - االراضي واملباني اململوكة للجهة احلكومية 
حتى 2005/3/31 ولم يسبق تسعيرها وتقييمها يتم 
تسعيرها عن طريق املكاتب العقارية او االستشارية 

املتخصصة بذلك.
2 - املبان����ي اململوكة للجه����ة احلكومية بعد 
2005/4/1 يتم تس����عيرها طبق����ا للتكلفة الفعلية 
لالنشاء او الشراء من واقع حسابات اجلهة التي 

تتحمل ميزانيتها تكاليف ذلك.
3 - االراض����ي اململوكة للجهة احلكومية بعد 
2005/4/1 يتم تسعيرها عن طريق املكاتب العقارية 

واالستشارية املتخصصة بذلك.

إعادة تقييم األصول غير المنقولة

وفيما يتعلق بإعادة تقييم االصول غير املنقولة، 
قالت املص����ادر ان التعميم يتضمن قيام كل جهة 
حكومية في الس����نة التالية بإعادة التقييم وفقا 

ملا يلي:
1 - إعادة تقييم االراض����ي: يتم وفقا للقيمة 

السوقية )بشرط موافقة وزارة املالية(.
2 - اعادة تقييم املباني: يتم )بالتكلفة الفعلية 
� مجمع االس����تهالك السنوي املتراكم( مع مراعاة 

ما يلي:
- يتم حساب االهالك السنوي للمباني واملنشآت 

على اساس:
االهالك السنوي = قيمة االصل � القيمة التخريدية 

مقسوما على العمر االنتاجي.
- يراعى اضافة تكلفة عمليات الصيانة اجلذرية 
التي تؤدي الى اطالة العمر االنتاجي او تؤدي الى 

حتسني اداء املبنى الى تكلفة املباني.
- يتم تقييم املباني واملنشآت في آخر سنة من 

عمرها االنتاجي بالقيمة التخريدية لها.

»المالية« تضع تصورات جديدة لتحديث 
عملية تقييم األصول المنقولة وغير المنقولة

أكدت لـ »األنباء« أن الشركة تخطط لتحقيق عوائد استثمارية

خاجة: تمديد االكتتاب بزيادة رأسمال
 »إستراتيجيا« إلعطاء فرصة لشريحة أكبر  للمشاركة

 ماضي الهاجري
أعلنت شركة استراتيجيا 
لالس���تثمار من خالل س���وق 
املالية عن  ل���الوراق  الكويت 
متديد فت���رة االكتتاب بزيادة 
رأسمال الشركة، وذلك لغاية 26 
اغسطس 2010. كما مت تفويض 
رئيس مجلس ادارة الشركة انه 
في ح���ال لم يتم تغطية كامل 
املبلغ املطلوب لالكتتاب حتى 
ذلك التاريخ بتمديد االكتتاب 
الباب  لفترة اخ���رى وفت���ح 
ملستثمرين استراتيجيني ذوي 
رغبة بتملك نسبة مؤثرة في 

الشركة. وصرحت رئيس مجلس ادارة الشركة 
هتاف خاجة بأن املس���اهمني املقيدين في سجل 
املس���اهمني بتاريخ 29 يوني���و 2010 مدعوون 
لالكتتاب بنسبة 58.5% وبسعر 102 فلس للسهم 
الواحد واملتضمن 100 فلس قيمة اسمية للسهم و2 
فلس عالوة اصدار. وردا على تساؤل حول سبب 
التمديد، قالت خاجة: انه رغم صعوبة عمليات 
زيادة رأسمال الشركات في الوقت احلالي، اال ان 
الشركة القت استجابة من قبل مساهميها للنهوض 

بالشركة من جديد، وان التمديد 
جاء إلعطاء فرصة ألكبر قدر 
من املس���اهمني للمشاركة في 
االكتتاب، حيث ان الفترة االولى 
تزامنت مع فترة الصيف وفترة 
االجازات، لذا ارتأينا كمجلس 
ادارة متديد فترة االكتتاب، وان 
جناح الشركة واستمراريتها 
مرتبط���ان بثقة مس���اهميها 

ودعمهم الدائم.
وقد أوضحت ان الشركة وبعد 
اعادة هيكلة رأسمالها  عملية 
انها ستتبع استراتيجية تهدف 
الى منو أرباح الشركة وحتقيق عوائد استثمارية 
جيدة ملساهميها من خالل تزويد عمالئها بالعديد 
من املنتجات واحللول االستثمارية الفريدة من 
نوعها والتي أعدت لالستفادة من تقلب االسواق 

في الفترة املقبلة.
وأوضحت خاجة انه وبعد االنتهاء من زيادة 
رأسمال الشركة سيتم خفض رأس املال االجمالي 
بقيمة 128.5 مليون سهم والذي سينطبق على 
أس���هم املس���اهمني املقيدين في سجل مساهمي 

الشركة بتاريخ 29 يونيو 2010.

هتاف خاجة

محمد اخلارجي

»األولى للوقود« تشغل جهاز استرجاع األبخرة
أكدت الشركة األولى للوقود على القيام 
بدوره���ا في حماي���ة البيئة وذل���ك التزاما 
باملسؤولية االجتماعية والوطنية منها كإحدى 

الشركات الوطنية. 
وفي هذا االطار صرح نائب العضو املنتدب 
للتس���ويق واملبيعات بالوكالة في الشركة 
محم���د اخلارجي قائال: »انه من هذا املنطلق 
بدأت األولى للوقود تشغيل جهاز استرجاع 
األبخرة )Vapor Recovery( على أحدث األسس 

واملقاييس العاملية«. 
وأضاف ان نظام استرجاع األبخرة يقوم 
بسحب األبخرة املتصاعدة من خرطوم التزود 
ومن فتحات تنفيس اخلزانات وإعادة تكثيفها 

وإعادتها للخزان حتت درجة برودة مناسبة، 
وقد مت تشغيل هذا النظام في محطة مبارك 
العبداهلل الواقعة خلف أرض املعارض والتي 
مت إنش���اؤها وفقا ألحدث املقاييس والنظم 

العاملية.
واش���ار الى انه وفقا ملواصف���ات نظام 
استرجاع األبخرة فإن احملطة اجلديدة ستكون 
خالية من أبخرة الوقود املتصاعدة من خزانات 
السيارات  الرئيس���ية أو خزانات  التخزين 
التي تقوم بالتعبئة، لذا فإن األولى للوقود 
ومن مبدأ احلفاظ على البيئة وتطبيق آخر 
املستجدات املتطورة ارتأت االستثمار في هذا 
النظام الذي سيتم تعميمه في كل محطاتها 

من خالل خطة تطوير طموحة ستنطلق في 
املستقبل القريب. 

وقال ان األولى من خالل سعيها للتميز 
والرقي بخدماتها تقوم حاليا بتحديث كافة 
نظمها على أرقى األسس واملعايير العاملية من 
خالل تطبيق مبادئ األمن والسالمة والصحة 
املهنية سعيا الكتساب شهادة إجازة التشغيل 
 )Code of Practice( عبر تطبيق شروط العمل
بالتعاون مع اجلهات الرقابية واملستش���ار 
العاملي DNV . وأكد على حرص الشركة على 
مراعاة صحة وسالمة الزبائن والعاملني فيها 
باإلضافة إلى أهمية احلف���اظ على الصحة 

العامة واالهتمام بالبيئة.

على خلفية اتفاق »الخرافي« مع »اتصاالت« بخصوص صفقة بيع »زين«

من يملك الحق في فتح ملفات الشركات.. 
المساهم اإلستراتيجي أم المالك الرئيسيون؟

 أحمد يوسف
أحدث خبر توقيع اتفاقية س����رية بني 
كل من مجموعة االتصاالت املتنقلة )زين( 
وشركة االتصاالت االماراتية )اتصاالت( لفتح 
ملفات الشركة متهيدا لبيع مجموعة اخلرافي 
حصتها البالغة نحو 14% الى الثانية جدال 

واسع النطاق في االوساط االقتصادية.
حيث رأى البعض انه يجوز ألي مساهم 
بيع حصته مهما بلغت بصرف النظر عن 

موافقة باقي املالك االستراتيجيني، فيما يرى 
البعض اآلخر ان موافقة املالك االستراتيجيني 
في عمليات البيع ض����رورة تأتي كون ان 
املستثمر اجلديد رمبا تكون لديه اجتاهات 
تختلف عن االس����تراتيجية احلالية التي 

تنتهجها الشركة.
مصادر قانوني����ة اوضحت ل� »األنباء« 
ان هذا االمر يختلف من ش����ركة الى اخرى 
ومن دولة الى اخرى، ويتوقف على نسبة 

احلصة املؤثرة في الشركة.
واكدت على ان هناك مجموعة من االسئلة 
البد من االجابة عنها ملعرفة احلالة القانونية 
التي توجب فتح ملفات ودفاتر الش����ركة 
منها: هل املس����تثمر اجلدي����د يوافق على 
االس����تراتيجية احلالية للشركة وهل هو 
مقبول من املالك احلاليني؟ وهل س����يلتزم 
مببدأ الس����رية في فحص بيانات وملفات 

الشركة في حال عدم امتام الصفقة؟

وقالت: »في الكويت من حق اي مستثمر 
اذا كان جادا في عملية بيع حصة في شركته 
فتح ملفات ودفاتر الشركة سواء كان مساهما 
اس����تراتيجيا او من املالك الرئيسيني، الى 

مستثمر محلي او اجنبي«.
واش����ارت ايضا الى امكانية ان يتدخل 
البن����ك املركزي خصوصا ف����ي الصفقات 
املليارية وذات احلجم الكبير والتي تتطلب 

ترتيبات معينة.


