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 طالئع مبتعثي فريق «بيتك» الطبي 
  لجامعة هارفارد تنهي برنامجها التدريبي 

 يقام تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد ٢٩ الجاري ويتضمن العديد من األنشطة 

 ٧ شركات تنضم للمشاركين في معرض اإلسكان الـ ١٤  
 جتري جمعية املهندســـني 
الكويتية بالتعاون مع الشركة 
املتحـــدة للتســـويق وتنظيم 
املعـــارض UNIEXPO وضـــع 
اللمسات األخيرة إلطالق معرض 
اإلسكان الرابع عشر والذي يقام 
حتت رعاية وبحضور الشيخ 
أحمد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
في الفترة من ٢٩ نوفمبر اجلاري 
املقبل،  الثاني من ديسمبر  إلى 
حيث يضم العديد من النشاطات 
اإلعالمية واالقتصادية املتنوعة 
والتي تقدمها اجلمعية واجلهات 

والشركات الراعية واملشاركة.
  يشارك في املعرض أكثر من 
٦٥ جهة متخصصة في القطاع 
اإلسكاني حيث تعرض كل ما لديها 
من منتجات وخدمات إنشائية 
باإلضافة إلى خدمات اإلســـكان 
والتمويل والتشطيبات واخلدمات 

االستثمارية والهندسية..
  وقالت رئيسة مديري قطاع 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك برقان منيرة املخيزمي 
ان البنك يشـــارك في معرض 
اإلسكان ليعرض باقة متنوعة 
املنتجـــات واخلدمـــات  مـــن 
الالزمة  املالية  والتســـهيالت 
التي تخدم زوار املعرض وتلبي 
احتياجاتهم، وتساعدهم على 
امتـــالك بيت العمر. باإلضافة 
إلى التركيز على مزايا حسابات 
عدة يقدمها بنك برقان لعمالئه 
ومنها: حســـاب «يومي» الذي 
يالقي جناحـــا باهرا حيث ان 
حساب «يومي» هو احلساب 
األول من نوعه والوحيد الذي 
الفرصـــة لربح جائزة  يتيح 
يوميا قدرها خمسة آالف دينار 
عن طريق دخول السحب مبجرد 
إيداع العميل ملبلغ خمسمائة 
دينار ملدة ٣٠ يوما وحســـاب 
الثريـــا وهو حســـاب الراتب 
الوحيد بالكويت الذي يعطي 
عمالءه فرصـــا لربح ١٢٠ ألف 
دينـــار في الســـنة عبارة عن 
جائزتني كل منهـــا مببلغ ٦٠ 
ألف دينار متنح على دفعات 
شـــهرية مبعدل (٥٠٠٠ دينار 
شهريا ملدة سنة واحدة) ويجري 
بنك برقان السحب على حساب 
الثريا مرتني في السنة لعمالئه 

أصحاب هذا احلساب.
  وقالت املخيزمي ان بنك برقان 
يعتبر املصرف الوحيد في دول 
مجلس التعاون اخلليجي الذي 
تتم إعادة اعتماده لشهادة اآليزو 
ISO ٢٧٠٠١:٢٠٠٥ وذلـــك عـــن 
التطبيق الفعال ألنظمة إدارة أمن 
املعلومات والبيانات في أقسام 
تكنولوجيا املعلومات. كما أن 
بنك برقان يعتبر الوحيد أيضا 
في حصوله على جائزة اجلودة 
ملؤسسة «جي بي مورغان» للسنة 
الثالثة عشرة على التوالي إضافة 
إلـــى جوائز أخـــرى عديدة في 
مختلف قطاعات اخلدمة املصرفية 

واإلدارة الفعالة للعمليات. 

  تنوع مشاريع

  ومن جانبه قال مدير قســـم 
الدراسات واملناقصات في الشركة 
الكويتية األولى للتجارة العامة 
واملقاوالت م.شوكت سامي إن 
الشركة سوف تعرض في معرض 
الرابع عشر مجموعة  اإلسكان 
من املشـــروعات التي قامت بها 

ومناذج ملا قامـــت بإجنازه في 
مجال اإلســـكان ومـــن بني تلك 
املشاريع ما يخص البنية التحتية 
واملشاريع اإلنشائية، وأشار إلى 
أن الشركة كان لها دور رائد في 
أعمال حتســـني خواص التربة 
باإلحالل في مشروع مدينة جابر 
األحمد السكنية باإلضافة إلى ما 
قمنا بتنفيذه في مشروع مدينة 
سعد العبداهللا والطبقة السطحية 
في ضاحية مبارك الكبير، وتقوم 
الشـــركة حاليا بإجناز مشروع 
الطرق  إنشاء وإجناز وصيانة 
الســـيارات وشبكات  ومواقف 
خدمات البنية التحتية الرئيسية 
القسائم لعدد (١٧٢٨)  وحتديد 
قسيمة ومحوالت كهرباء فرعية 

في مدينة صباح األحمد.
  وأشـــاد ســـامي باخلطـــة 
التنموية التي يتبناها ويشرف 
على تنفيذها الشيخ أحمد الفهد 
نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـــة ووزيـــر الدولة 
لإلسكان بأنها خطة طموحة 
ستقفز بالكويت قفزة نوعية 
مميـــزة جتعلها فـــي مصاف 
الدول املتقدمة وستكون سببا 
في تنشـــيط الســـوق احمللي 
وســـتجعل من الكويت منارة 
إليها املستثمرين، كما  جتذب 
أن تبنيه لفكرة اختصار الدورة 
املستندية في اجلهات احلكومية 
سيكون لها أبرز األثر في إجناز 

خطة التنمية املرجوة.
  وأضاف أن الشركة قامت 
بالعديد من املشــــروعات من 
بينهــــا تخطيــــط وتصميــــم 
وإنشاء وإجناز وصيانة أعمال 
الطرق والبنية التحتية لعدد 
٨٤٠ قســــيمة وإنشاء وإجناز 
العامــــة  املبانــــي  وصيانــــة 
 Aومحطات احملوالت بالقطاع ٥
مبشروع مدينة جابر االحمد، 
وإنشاء وإجناز وصيانة أعمال 
اخلدمات الرئيســــية واملباني 
العامة بالقطعة مبشروع مدينة 
ســــعد العبداهللا اإلســــكاني، 
وقامت بإنشاء وإجناز وصيانة 
أعمال طبقة اإلسفلت السطحية 
واألعمال املرتبطة بها مبشروع 
املبـارك  ضاحيــــة عبــــداهللا 
الصبــــاح، ومشــــروع محطة 

حتلية املياه بالصبية.

  منتجات جديدة

  ومــــن جانبه قــــال مدير عام 
شــــركة الوزان املتحدة التجارية 
زيد الوزان إن مشــــاركة الشركة 
في معرض اإلسكان تأتي ضمن 
سياستها في تقدمي عالم متميز 
من املنتجات العاملية ذات اجلودة 
العالية، وتقــــدم اليوم منتجات 
جديدة من املطابخ األملانية ذات 
اجلودة والتي تتناسب مع جميع 
األذواق وامليزانيات، وهذه اخلطوة 
تعد هامة حيث انها تلبي حاجات 

السوق وفقا لألوضاع الراهنة.
  وأكد الوزان أن الشركة لديها 
العديد من الوكاالت من املاركات 
العاملية منذ سنوات عديدة وقد 
حصلت على رضا عمالئها في مجال 
جتهيز املطابخ املركزية، ومطابخ 
الفنادق والقصور وشركات النفط 
واملستشفيات واجلامعات واملدارس 
ومطابخ القوات املسلحة واملطار، 
وقد قامت مؤخرا بتوريد وتركيب 
مطابخ حتضيرية مبشروع اللؤلؤة 

بدولة قطر الشقيقة.
  وقال ايضا إن الشــــركة لديها 
أنظمة هندسية إلعداد املخططات 
الهندسية الالزمة لتنفيذ املشاريع 
الصغيــــرة والكبيــــرة، كما أنها 
قادرة على تقدمي املســــاعدة في 
أي استشارات متعلقة بالدراسات 
التقنية جلميع أنواع املشــــاريع 
من قبل فريــــق من املتخصصني 
في هذا املجال حتى تلبي جميع 
متطلبات عمالئنا مؤكدا أن جناح 
الشركة يأتي من منطلق شعورها 
باملسؤولية مبا ميكنها من مواجهة 
جميع التحديات التسويقية فنجاح 
فلســــفتها ثابت فيما نفذته من 
مشاريع، باإلضافة إلى أن جودة 
املنتجات وخدمة العميل تعتبر من 

املبادئ األساسية للشركة.

  معرض متنوع

  وقال مدير عام شركة أملنيوم 
اخلليج م. عيســــى الصراف ان 
الشركة تشارك في معرض اإلسكان 
الرابع عشــــر بهدف التواجد مع 
كبرى الشركات العاملة في مجال 
املقاوالت واإلنشاءات وزيادة الثقة 
في جودة املنتج الكويتي والصناعة 

الكويتية وزيــــادة مبيعاتنا في 
السوق الكويتي وتوضيح جودة 

منتجاتنا والتعريف بها.
إلى أن جناح الشركة    وأشار 
في املعرض ســــيضم كثيرا من 
اخلدمات واملعروضات واحد أهم 
املعروضات سيكون نظام أملنيوم 
الطبيعي من  مكسوا باخلشــــب 
الداخل وســــيتم تقدميه بســــعر 

مناسب جدا للعميل.
  وأكــــد الصــــراف أن مجــــال 
الوقت  اإلنشاءات واملقاوالت في 
احلالي يسير ببطء شديد نتيجة 
لألزمــــة املاليــــة العاملية مما أثر 
بالسالب على جميع العاملني في 
مجال اإلنشاءات واملقاوالت والبد 
من ضخ مشاريع عمالقة مبشاركة 
جميع املقاولني لتحريك السوق.

  خدمات متنوعة

  كما أشار نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
اخلليج العربي القابضة م. علي 
العلمي الى أن الشـــركة سوف 
تشارك بأربعة أجنحة لعرض 
منتجـــات وخدمـــات مجموعة 
التابعة لها من بينها  الشركات 
شركة اخلليج العربي للمشاريع 
احلديدية والتي تعرض لوحات 
توزيع رئيسية ولوحة توزيع 
اخلدمات ولوحات توزيع فرعية 
ولوحة حتكم إنارة الشـــوارع 
وصناديـــق إنـــارة الشـــوارع 

ولوحات حتكم تغذية.
  وأضـــاف العلمـــي أيضا ان 
جناح الشركة اإلنشائية احلديثة 
سيعرض مجموعة مختارة من 
أطقم احلمامات وخالطات املياه 
العادية والتي تعمـــل بالليزر 
وغرف الســـونا املصنوعة من 
الطبيعـــي ومن بني  اخلشـــب 
املعروضـــات اجلديدة رؤوس 
التي تتســـاقط كاملطر  الدوس 

بألوان مختلفة.
  ولفت إلى أن جناح شركة بيان 
الوطنية التجارية فســـيعرض 
صور ومناذج لبعض املشاريع 
اإلنشـــائية الكبرى التي قامت 
الشركة باجنازها أو مازالت حتت 

االجناز في الوقت احلالي.
  أما نائب املدير العام في شركة 
ســـدمي الكويت للتجارة العامة 

واملقاوالت م.ربيع بدران فقال 
ان الشركة ستعرض في معرض 
اإلسكان الرابع عشر جانبا من 
مشاريعها اجلاري تنفيذها خالل 
هذا العام بالقطاعات املختلفة من 
بينها الشركات العقارية والقطاع 
احلكومي، والقطاع األهلي، كما 
سيتم عرض جميع أنواع الرخام 
الطبيعي باإلضافة  واجلرانيت 
إنتاج جديـــد للموزاييك  خلط 
باإلضافـــة إلى أصبـــاغ رغدان 
الســـعودية وهي وكالة سدمي 
الكويت لألصبـــاغ مع مختلف 

أنواع األصباغ احمللية.
  وأكد بدران أن سوق املقاوالت 
ومـــواد البناء علـــى موعد مع 
االنتعاش من خالل خطة التنمية 
باملشـــاريع احلكومية العمالقة 
الدولة ومن  املطروحة من قبل 
ثم انتعاش سوق القطاع اخلاص 
ومساهمة شركة سدمي الكويت 
العامـــة واملقاوالت  للتجـــارة 
من خـــالل إطاللة مشـــاريعها 
ومنتجاتها املختلفة باملعرض 
مشيرا إلى أن الشركة ستعرض 
وكالتها اجلديدة لألصباغ وهي 
رغدان لألصباغ السعودية مبا 
حتتويه من مختلف أنواعها التي 
تساهم في إضفاء لون جديد من 
الديكورات الداخلية للڤلل والسكن 
اخلاص واملعـــارض التجارية، 
باإلضافـــة إلى أحدث منتجاتها 
من الرخام وفقا لتحديث مصنع 
بأحدث ماكينات احلفر والقص 
الكمبيوتر،  املرتبطة بأجهـــزة 
كذلك خطوط إنتاج للمشغوالت 
اليدوية من الرخام (الفسيفساء 
واملوزاييك) باإلضافة ملاكينات 
العقود (االرشات) والكرانيش 
العميل  التي تتماشـــى وطلب 
الرئيسية ومداخل  بالواجهات 

الڤلل والديوانيات.
  وذكر املهندس املدني بوزارة 
الكهرباء واملاء أحمد التميمي أن 
الوزارة اعتادت على املشاركة 
في معرض اإلســـكان سنويا 
للتعريف مبشـــروعاتها التي 
تقوم بإجنازها لتوفير الطاقة 
الكهربائيـــة واملاء للمواطنني 
إلـــى أن  واملقيمـــني مشـــيرا 
جنـــاح وزارة الكهرباء واملاء 
ســـيضم العديد من اللوحات 
والبروشورات والكتيبات التي 
تشـــرح خدمات ومشروعات 
إلى هدايا  الوزارة باإلضافـــة 

تذكارية للجمهور.
  وأشـــار إلى أن الـــوزارة قد 
قامت مؤخرا بإجناز العديد من 
املشـــروعات من بينها محطات 
جديدة مثل الشعيبة الشمالية 
والزور الصبيـــة وكلها تعمل 
على النظـــام اجلديد (التربينة 
الغازية) والتي ســـوف تساعد 
كثيرا في تقليل احلمل وكل محطة 
تعمل بطاقة إنتاجية قدرها ٨٠٠ 

ميغاواط. 

 «بوبيان» يستعرض خدماته ومنتجاته
  في الصندوق الكويتي للتنمية 

التسويقية   في اطار خططه 
يقوم بنك بوبيان بعرض خدماته 
املصرفيـــة املختلفة ومنتجاته 
الشـــريعة  املتوافقة مع احكام 
االسالمية والتي يقدمها ملختلف 
شـــرائح املجتمع وذلك في مقر 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية 

االقتصادية العربية.
البنك    وفي هذا الصدد، قال 
في بيـــان صحافي ان موظفيه 

بادارة املبيعات املباشرة يقومون بعرض مختلف 
اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك للعمالء 
وفي مقدمتها أدوات التمويل االسالمية املتعددة 
التـــي متنح العميل كافـــة احتياجاته املختلفة 
ســـواء كانت مواد انشـــائية أو أثاثا وهي التي 
تتيح للعميل فرصة تصميم وبناء منزل أحالمه 
بطريقته اخلاصة، باالضافة الى أنواع التمويل 
األخرى التي تلبي كافة احتياجات عمالئنا املختلفة 
سواء كانت سيارات، قوارب ومعدات بحرية أو 

الكترونيات.
  كما يتم تقدمي حساب الراتب مبزاياه العديدة 
التي متنح العميل خدمة الرسائل القصيرة مدى 
احلياة واخلدمة املصرفية عبر االنترنت واعفاء 
من رســـوم احلد األدنى مـــن الرصيد وبرنامج 
خصومات وعروض مميزة على العديد من احملالت 

التجارية واملطاعم، باالضافة الى حساب التوفير 
الذي مينح العمالء أرباحا شهرية تنافسية وودائع 
بنك بوبيان الثابتـــة التي متنح العميل اختيار 
ما يالئمه من بني وديعة الوكالة العالية املرونة 

ووديعة املضاربة ذات األرباح التنافسية.
  واوضح البنـــك ان هذه اخلطوة تأتي ضمن 
خطته للتوسع في عرض خدماته ومنتجاته والتي 
تأتي مواكبة خلطط افتتـــاح املزيد من الفروع 
خالل العام احلالي في عدد من املناطق السكنية 
حيث تقوم على اساس تواجده في اهم مناطق 
الكويت من خالل ٣٠ فرعا خالل ٥ سنوات وذلك 
بسبب الطلب املتنامي على اخلدمات واملنتجات 
املالية االسالمية التي يتميز بها البنك والتي حتتم 
عليه التواجد قريبا من عمالئه لتلبية متطلباتهم 

واحتياجاتهم التي تتزايد يوما بعد يوم. 

 تخطت مبــــادرة بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) املتمثلة في حملة 
الوقاية من مرض الســــكري، أطر 
التوجه التقليــــدي املعتاد للدور 
االجتماعي ملؤسسات القطاع اخلاص 
لتنقلها من دور املتبرع والراعي 
الى املســــتثمر الفعلي واحلقيقي 
طويل األجل في املشروعات ذات 
البعد االجتماعي في موازاة نشاطها 
االقتصادي، حتقق ذلك حينما أقدم 
«بيتك» علــــى ابتعاث فريق طبي 
وطني متخصص في مجال التغذية 
والوقاية من أمراض السكري الى 
مركز جوسلن العاملي للسكر التابع 
جلامعة هارفارد، ليقف الفريق على 
ثقافــــة التعامل مــــع أحد أمراض 
العصر احلديــــث ويعود لتفعيل 
ما اكتســــبه من علوم على الواقع 

الكويتي ما يرســــخ اولويات «بيتك» في املسؤولية 
االجتماعية حيث تاتى الصحة والتعليم في املقدمة. 
وكانت بوادر الفريق الطبي املبتعث الى معهد جوسلن 
العاملي للسكر قد بدأت في العودة للكويت بعد قضاء 
فترة كافية هناك.اخصائية تغذية في املستشفى األميري 
جمانة علي الكندري، كانت أول مبتعثة تنهي البرنامج 
بنجاح وتعود الى الكويت، حتدثت عن جتربتها تلك 
قائلة: «فترة البعثة التي امتدت لثالثة أسابيع كانت 
مرحلة مهمة للغاية في حياتي املهنية والعملية بعد 
إتاحة الفرصة لتلقــــي معلومات مكثفة ومركزة عن 
كيفيــــة التعامل مع مرض الســــكري واالطالع على 
أحدث األبحاث العاملية املتعلقة بالتعامل مع املرض 
واملصابني به»، مؤكدة أن «بيتك» قدم مبادرة فريدة 
يجب أن حتتذى على مســــتوى نهوض املؤسسات 
املالية ببرامج املســــؤولية االجتماعية، خصوصا أن 
هذه التجربة من شــــأنها أن حتدث حتوال نوعيا في 
حياتنا العملية وفي التعامل مع مرض السكري عموما 
في الكويت، حيث يعد معهد جوسلن األميركي األول 

على مستوى العالم في أبحاث السكر.
  وأضافت: «أفضل ما تعلمته خالل هذه املرحلة هو 
طريقة القائمني على معهد جوســــلن في التعامل مع 

مرضى السكري والتي تقوم على التعامل اجلماعي 
مــــع املرضى جلهة التوعيــــة والتثقيف جماعيا بدال 
من تعامل الطبيب مــــع كل مريض على حدة، وهي 
الطريقة التي أســــعى جاهدة لتطبيقها في الكويت 
لتعظيم الفائدة». وتابعت: «هناك اهتمام غير عادي 
بتفاصيل التوعية باملرض حتى في كيفية وطريقة 
ممارسة الرياضة اليومية التي ال تتوقف فقط على 
رياضة املشي كما هو شائع، كما جنحوا في تطويع 
التكنولوجيا احلديثة في حمالت التوعية عبر االنترنت، 
ومن جانبي سأحاول نقل نتائج هذه التجربة املهمة 
الى الواقع احمللي من خالل نشر التوعية ألكبر شريحة 
ممكنة باعتباري عضوا في رابطة السكري احمللية».

وأشارت: «سجل (بيتك) نقطة مهمة لصاحله بتجاوزه 
األطر النمطية لتعاطي املؤسســــات املالية مع برامج 
املسؤولية االجتماعية والتي عادة ال تكاد تخرج عن 
رعاية املؤمترات واملعارض، الى االستثمار في التنمية 
البشرية، حيث ستســــاهم هذه التجربة في تكوين 
خبرات جديدة وتطبيقها محليا السيما أن كل مبتعث 

يتعامل مع عشرات املرضى أسبوعيا».
  وكان «بيتك» قد تبنى ارسال فريق من اخصائيي 
التغذية في املستشفى األميري في بعثات الى معهد 

جوسلن، يتألف من أربع اخصائيات. 
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 على هامش ختام أنشطة المؤتمر السنوي لشبكة بيكر تلي العالمية للمحاسبة

 سرور: اإلفصاح والشفافية جسر آمن لتطبيق حوكمة الشركات
 كشف الشريك التنفيذي في 
«بيكر تلـــي الكويت» العضو 
المستقل في بيكر تلي العالمية 
هشام سرور أن فرع الكويت 
شـــارك في المؤتمر السنوي 
لشـــبكة بيكر تلـــي العالمية 
ومقرها إنجلترا الذي استضافته 
العاصمـــة اإليطالية روما في 
الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ أكتوبر 
٢٠١٠، بحضـــور أكثر من ٥٠٠ 
مشارك من ١٥٠ مكتبا عضوا 
المهنية لمناقشة  في الشبكة 
الرامية  الخطة اإلستراتيجية 
إلى تعزيز مساهمة األعضاء 
في تطوير أعمال شبكة بيكر 
تلي العالمية على المســـتوى 

الدولي.
  وقال ســـرور في تصريح 
صحافي «جدول أعمال المؤتمر 
تضمن مراجعة وإقرار الخطة 
اإلستراتيجية للشبكة والتي 
تهـــدف إلى تطويـــر صناعة 
خدمات المحاسبة واستشارات 
األعمال على مستوى المكاتب 
األعضاء من خالل التنســـيق 
لتحقيـــق فهـــم موحد وبحث 
ســـبل تعزيز التعـــاون فيما 
الملكية  بينهم عبـــر تبـــادل 

الفكرية والخبرات والمعرفة 
المهنية ونظم ومنهجيات العمل 
وتوحيد الصفوف والعمل عن 
كثب لتحقيق أهدافهم السنوية 
واإلستراتيجية وقيام كل منهم 
بدوره الســـتكمال البنيان في 
سبيل الوصول باألداء إلى أعلى 

المستويات المرجوة».

  التخطيط االستراتيجي

  واشار سرور الى أن المؤتمر 
خلص الى حزمة من التوجهات 
والقرارات يأتي من ضمنها قرار 
بتشكيل «مجموعة التخطيط 
االستراتيجي» للشبكة تعنى 
باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 
الدعم  لتوفيـــر كل وســـائل 
والمساعدة لتلبية احتياجات 
المكاتـــب األعضـــاء بهــدف 
الوفاء بمتطلبـــات عمالئــهم 
من الخدمـــات المهنية رفيعة 

المستوى.
مجموعـــة  أن    وأوضـــح 
التخطيط اإلستراتيجي تركز 
على تطوير األعمال اإلقليمية 
التـــي تتطلب مســـاهمة من 
األعضـــاء، حيث تلتزم جميع 
المكاتب األعضاء بتقديم أفضل 

الخدمات لعمالئها عندما يحتاج 
أي منهم إلى العون في األسواق 
التي يعمـــل من خاللها هؤالء 

األعضاء.

  أعضاء جدد

  ولفت سرور الى أن المؤتمر 
شهد اإلعالن عن دخول بيكر 
تلي الصين كعضو جديد في 
شـــبكة بيكر تلـــي العالمية، 
وهي شركة تأسست في ١٩٨٨ 
الثامنة  المرتبة  ومصنفة في 
في الصين في مجال التدقيق 
إيراداتها  والمحاسبة وبلغت 

الســـنوية ٦٠ مليـــون دوالر 
وتعمـــل من خـــالل ١٢ مكتبا 
موزعين في بكين وشنتشن 
وشنغهاي وهونان ولديها أكثر 
من ١٧٠٠ موظف مهني محترف 
من بينهم ٦١٧ موظفا حاصلين 
على شهادة المحاسب القانوني 

. CPA المعتمد
  وبين أن المؤتمر السنوي 
لشـــبكة بيكر تلـــي العالمية 
ومقرها إنجلترا الذي استضافته 
العاصمـــة اإليطالية روما في 
الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ أكتوبر 
٢٠١٠، بحضـــور أكثر من ٥٠٠ 
مشارك من ١٥٠ مكتبا عضوا 
في الشـــبكة المهنيـــة تناول 
الخطط االستراتيجية التي من 
العمل  بآليات  شأنها أن تدفع 

الى األمام. 
  وأشار الى أن المؤتمر كشف 
عن انضمام شركة سنغي آند، 
وهي شركة هندية مصنفة في 
العاشرة بين مكاتب  المرتبة 
التدقيق في الهند هذا الشـــهر 
إلى شبكة بيكر تلي العالمية 
الفتا الى أنها تأسست في عام 
١٩٤٠ ولديهـــا أكثـــر من ٤٠٠ 
موظف من بينهم ١٧ شـــريكا 

ومكاتبها موزعة في مدن الهند 
الرئيسية مثل مومباي ودلهي 
وكولكاتا وتشيناي وحيدر آباد 
وناجبور وجواهاتي. كما شهد 
المؤتمر اإلعالن عن اإليرادات 
السنوية المجمعة لشبكة بيكر 
تلي العالمية حيث بلغت ٣٫٠٧ 

مليارات دوالر هذا العام.
  وأعرب عن تفاؤله في ظل 
توجه بعـــض الحكومات الى 
إقرار قوانين ولوائح جديدة 
من شأنها تعزيز الطلب على 
المحاسبية، خاصة  الخدمات 
خدمات التدقيق لزيادة مستوى 
االفصاح والشفاقية المكونين 
االساســـيين فـــي حوكمـــة 

الشركات.
  يذكر أن بيكر تلي العالمية 
هي شـــبكة مهنية مكونة من 
مكاتب أعضاء تقدم خدماتها 
المهنية في مجاالت المحاسبة 
واستشارات األعمال، وقد احتلت 
المرتبة الثامنة عالميا كشبكة 
مهنيـــة مكونة من ١٥٠ عضوا 
موزعين فـــي ١٢٠ دولة حول 
العالم ويعملون من خالل ٦١٠ 
مكاتب ولديها أكثر من ٢٥٫٠٠٠ 

موظف مهني محترف. 

 هشام سرور

 جمانة الكندري تتسلم الشهادة من معهد جوسلن


