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«اتحاد الشركات»: إعادة الهيكلة مّثلت

طوق  النجاة للشركات خالل األزمة المالية

«إريكسون» تطلق قافلة متنقلة الستطالع مستقبل
 خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال في المنطقة 

كشفت شركة إريكسون العاملية عن أن عددا من 
مشــــغلي الهاتف النقال في دول اخلليج ومن بينها 
الكويت يقومون حاليا بتجارب على خدمات اجليل 
الرابع املتطورة، التي ستوفر للمستخدمني سرعة 
تواصل وسهولة اكبر في نقل املعلومات، خصوصا 
مع تزايد عدد الدول التي شهدت تشغيل هذا النوع 
املتطور من اخلدمات ومن بينها السويد والواليات 

املتحدة والنرويج.
وأوضحت الشــــركة في بيان صحافي أنها وفي 
سبيل تعزيز معرفة املشغلني وشركات الهاتف النقال 
واملستخدمني في املنطقة، فقد أطلقت قافلة إريكسون 
املتنقلة في عدد من دول اخلليج حتت شعار موحد 
«Time to Act Space to Think»، الستعراض التقنيات 
والتوجهات اجلديدة في عالم االتصاالت باإلضافة إلى 
أحدث احللول املواكبة للمستقبل، خصوصا مزايا 
خدمات تقنيات اجليل القادم واحللول املبتكرة التي 
توفرها الشركة وأهمها خدمات اجليل الرابع أو تقنية 
التطور املستدمي التي سميت بهذا االسم لقدرتها على 

تغيير معالم قطــــاع االتصاالت ومتكني املجتمعات 
والشركات وبالتالي حتقيق االستدامة.

وفي هذا الســــياق قال، رئيس شركة إريكسون 
ملنطقة دول مجلس التعاون اخلليجي راي حســــن: 
«تقدم إريكسون حلوال وبدائل مستدامة تسهم في 
تعزيز الفاعلية وخفض املصاريف التشغيلية، كما 
تساعد في خلق فرص ومصادر إيرادات جديدة، كما 
أن انتشــــار تقنيات البرودباند سيساعد في تعزيز 
منو إجمالي الناجت احمللي وإيجاد فرص عمل ناهيك 
عن دور البرودباند في إحداث نقلة نوعية في عالم 
األعمال والتعليم والصحة». وأشــــار إلى أن فكرة 
إطالق القافلة تنبع أهميتها من كونها متزج بني أفضل 
اخلدمات القائمة علــــى تقنيات البرودباند بالكامل 
إلى جانب تقنيات إريكسون املبتكرة ومنها، مناذج 
األعمال اجلديدة واخلدمات املوفرة للطاقة واملواكبة 
للمســــتقبل واالهم أنها تتيح الفرصة لتجربة تلك 
اخلدمات واملنتجات التي سترســــم معالم املجتمع 

الرقمي والعالم املستدام على أرض الواقع.

قالت مديرة مركز الدراســـات االســـتثمارية 
واخلدمات املالية في احتاد الشركات االستثمارية 
فدوى درويش، ان انهيار األسواق عام ٢٠٠٨ جعل 
الدول تلجأ الى إجراءات قصيرة حلماية اقتصادها 
والنأي به عن االنهيار واعتماد مبدأ إعادة هيكلة 
األعمال إلنقاذ الشـــركات وحتويل هبوطها الى 

أرباح ومنو فعلي.
 وأضافـــت في كلمة ألقتها خالل ندوة «إعادة 
الهيكلة والتحضير للغد» التي نظمها االحتاد يوم ١٤ 
ديسمبر اجلاري، ان الكثير من املديرين التنفيذيني 
في الشركات قلصوا أعمالهم أو استعانوا مبصادر 

خارجية لتحقيق نتائج فصلية مرضية. 
وذكـــرت درويش ان معظم الشـــركات ايضا 
جلأت الـــى األخذ بعملية إعـــادة هيكلة األعمال 
إلنقاذ الشركات وحتويل هبوطها الى منو فعلي 
ألعمالها ملواجهة عمليـــات االنهيار التي ضربت 
األسواق العاملية، مؤكدة انه لم يكن من املتوقع ان 
تنهار األسواق بهذا الشكل وتدخل اقتصادات الدول 
والشركات في نفق مظلم وركود بسبب اخلوف 
وعـــدم اليقني اللذين كان لهمـــا تأثير كبير على 

اقتصادات العالم ورؤساء وأصحاب الشركات. 
وأوضحت ان اخلوف من الفشل واخلروج من 
األسواق أصبح أكثر انتشارا في صفوف كبار رجال 
األعمال، الفتة الى ان هذا الفشـــل رمبا يؤدي إلى 

شلل تام ألعمالهم التجارية واملالية.
وذكرت درويش ان عملية إعادة الهيكلة تعتبر 
فعالة واستراتيجية طويلة األجل للحفاظ على منو 
الشركات واألرباح والقدرة التنافسية، موضحة 
ان إعـــادة الهيكلة تعتبر تصورا تدريجيا ضمن 
إطـــار النمو على املدى الطويل لتحقيق الربحية 

والنجاح واعادة الهيكلة لألعمال التجارية.
 من جهة أخرى، قال الشريك األول في مكتب 
احملاماة جنيب الوقيـــان ان الكيان القانوني في 
حل املشـــاكل يحتاج إلى الكيان احملاسبي وهذه 
هي املرة األولى التي يثـــار فيها موضوع إعادة 
الهيكلة بالكويت، مشـــيرا الى ان الشركات ترى 

إعادة الهيكلة كأنها تهمة.

 واضاف انه إلمتام إعادة الهيكلة يجب أن يكون 
هناك حتالف بني شركة كويتية تعرف القوانني 
احمللية وحيثياتها وشركة أجنبية لديها املعرفة 

واخلبرة في املشاكل املتعلقة باعادة الهيكلة.
 من جانبه، قال الشريك في «ارنست اند يونغ» 
فارون ديف شارما ان مهمة عملية إعادة الهيكلة 
هي التعرف على أهم األسئلة في مجالس ادارات 
الشركات وزيادة رأس املال واالستثمار واستخدام 

رأس املال جيدا. 
واضـــاف ان أهم عناصر اعادة الهيكلة يتمثل 
في التعرف على املشاكل وكيفية التفاهم مع كل 
األطراف املعنية، الدائنني واملستثمرين، مع وضع 
استراتيجية اتصال فعال مع هذه األطراف، مشيرا 
الى اهمية الثقة بعملية اعادة الهيكلة للتعرف على 
حالة الشـــركة احلالية، ومعرفة كيفية الوصول 
الى هذه احلالة ومراجعة كل العقود لدى الشركة 

واالطالع على سيولتها في املدى القصير. 
وأوضح: «نضع استراتيجية للمدى القصير 
والطويل وكيف نتعامل مع املتغيرات لكى تنجح 
وكيفية توافر السيولة لهذه االستراتيجية» مشيرا 
الى صعوبة هذه االستراتيجية ولكن ميكن إعادة 
جدولـــة الديون لوقت الحق وهذا يســـاعد على 
املدى القصير فـــي مواجهة املوقف والتحدث مع 

األطراف املعنية».
 وبـــني انه كلما كان هنـــاك املزيد من القواعد 
التنظيمية كان ذلك أفضل لزيادة االستثمار ألن 
هناك ضمانات للبنوك والشـــركات، مؤكدا على 
االهمية البالغة للشـــفافية وحوكمة اإلدارة لكي 
تكون عملية إعادة الهيكلة جيدة وسلسة وبأقل 
مشاكل ممكنة، موضحا ان إعادة الهيكلة ليست 
افالسا أو مشـــكلة ولكنها فرصة للشركة لتعيد 

نهجها الى األفضل. 
يذكـــر ان النـــدوة نظمهـــا احتاد الشـــركات 
االستثمارية بالتعاون مع مكتب الوقيان والعوضي 
والسيف للمحاماة واالستشارات القانونية وشريكه 
«دي ال ايه بايبر» اضافة الى شـــركة «ارنســـت 

اند يونغ».

جانب من كرنڤال «زين» في «الكوت»

الغزالي يتوسط فريق العالقات العامة أمام مركبة السباق

فدوى درويش تلقي كلمتها خالل أنشطة الندوة

كرنڤال «زين» يختتم أنشطته
ويحتفي بعمالء الـ «إيزي» في «الكوت»

«بيتك» يدعم المتسابق الغزالي ممثًال
عن الكويت في «Gulf Run» بالبحرين

دعت جميع عمالئها للمشاركة في تدشين حملتها «انطلق بال حدود»

ضمن أنشطته المستمرة في دعم الشباب والرياضة

أعلنت شركة زين أن مجمع 
الكوت هـــو احملطـــة الرابعة 
واألخيرة الستقبال الكرنڤاالت 
االحتفاليـــة التي أطلقتها منذ 
الشـــهر املاضي والقت جناحا 
واستحسانا كبيرا من اجلمهور، 
وذلك مبناسبة إطالق حملتها 

اجلديدة.
«انطلق بال حدود مع ايزي»، 
وهي احلملة التي تسمح جلميع 
عمـــالء خطوط الدفع املســـبق 
بالتحدث طوال الليل والنهار بال 
قيود وبخدمات الرسائل القصيرة 
واملصورة ومكاملات الڤيديو بال 
حدود أيضا وذلك على شبكتها 

فقط.
ووجهــــت الشــــركة الدعوة 
رسميا لعمالئها حلضور ختام 
هذه األجواء االحتفالية الضخمة 
والتــــي بدأت أمــــس اخلميس 
وتنتهي اليوم اجلمعة من الساعة 
٧ إلى الـ ٩ مساء وذلك في منطقة 
الفحيحيل مبجمع الكوت، والتي 
سيتخللها مسابقات وانشطة 
العديد من  ترفيهية وتوزيــــع 

الهدايا واجلوائز القيمة.
وأكدت «زين» في بيان صحافي 
أن الكرنڤال االحتفالي سيختتم 
أنشطته مع اجلمهور هذا األسبوع، 
وذلك بغرض إتاحة الفرصة ألكبر 
عدد ممكن من اجلمهور للتعرف 
على نوعية وعروض هذه احلملة 
الكبيـــرة وكذلك التمتع بفقرات 

اعلن بيــــت التمويل الكويتي 
(بيتــــك) عــــن دعمه للمتســــابق 
الغزالــــي املوظف  حامد صــــالح 
في فرع ضاحية عبداهللا الســــالم 
 Gulf» خلوض الســــباق السنوي
Run» في حلبة البحرين الدولية 
والتي ستضم نخبة من املتسابقني 
من الكويت وذلــــك ضمن اهتمام 
«بيتك» بشريحة الشباب ومختلف 
الرياضات التي ميثلون فيها وطنهم 
حلصد اجلوائز واأللقاب لتضاف 

إلى سجل الكويت الرياضي.
وبهذه املناسبة، ذكر املتسابق 
الغزالي أن السباق السنوي ينظم 
منذ عام ٢٠٠٤ في محيط يضمن 
أكبر قدر من األمن والسالمة حسب 
القواعــــد واملعايير العاملية ملثلك 

تلك األنشطة.
وأضاف أن السباق الذي ينظم 
مــــن ٢٧ الى ٢٨ مــــن يناير املقبل 
يحظى باهتمام كبير من الشباب 
الذين ميارســــون رياضة سباق 
الســــيارات في الكويت واخلليج، 
كما أنه سيشارك في جولة قياس 
الســــرعات منفردا حسب شروط 
اللعبة، حيث تضمن هذه اجلولة 
قدرا أكبر من االحتياطات األمنية 

الكرنڤال.
من ناحيـــة أخرى، اعتبرت 
زين هذه احلملـــة أنها وفرت 
أكبر  أمام  ساحة حوار جديدة 
عائلة خلطوط الدفع املسبق في 
الكويت، مبينة أنها املرة األولى 
التي تقدم فيها شركة اتصاالت 
شبكتها على مدار الليل والنهار 

لعمالئها للتحدث بال حدود.
الدعوة  أن  الشـــركة  وأكدت 

للمتسابقني.
وأشاد الغزالي بالدعم الذي قدمه 
«بيتك»، مشيرا إلى أنه سيسعى 
إلى حتقيق إجناز يطمح إليه من 
خالل هذه املشاركة، حيث انه حقق 
في وقت سابق املركز الثاني لفئة 
الثالث  السوبر سبورت، واملركز 
على جميع الفئات في سباق ٤٠٠ 

متر.
وتعد مشــــاركة حامد صالح 
امتدادا أللــــوان أخرى  الغزالــــي 
من دعــــم «بيتك» لفئة الشــــباب 
فــــي مجال الرياضــــة، حيث كرم 
«بيتك» منتخب الكويت للكراتيه 
بعد فوزه خالل هذا العام ببطولة 
العالم، كما كــــرم الفائزين الذين 
الدراجات  الكويت ببطولة  مثلوا 
املائيــــة العاملية والتي أقيمت في 
الواليات املتحدة األميركية مؤخرا، 
وميتد هذا الدعم ليشمل موظفي 
«بيتك» أيضا بإشراكهم في بطوالت 
متعددة يتم تنظيمها من قبل نادي 
مصارف الكويت، حيث فاز فريق 
«بيتك» للكريكيت قبل أيام بدوري 
املصــــارف، وفاز أيضــــا املوظف 
يوسف محمود باملركز الثاني في 

بطولة الرماية.

اخلطوط للتحدث بال حدود طوال 
الليل والنهار، وهو ما وصفته 
الشـــركة بأنه منعطـــف جديد 

لعالقتها مع عمالئها.
جتدر اإلشارة الى أن احلملة 
تقدم باقات مختلفة للتحدث بال 
حدود على شبكة زين وهي تبدأ 
من ١٫٥ دينار وذلك لليوم الواحد، 
و٧ دنانير وذلك ملدة أسبوع، و٢٣ 
دينارا وهي باقة الشهر، علما أن 

الكرنڤال مفتوحة  حلضور هذا 
أنها  جلميـــع عمالئها، مبينـــة 
ستواصل مساعيها اجلادة نحو 

تقدمي أفضل قيمة مضافة.
اجلدير بالذكر أن شركة زين 
كانت قد دشنت واحدة من أكبر 
احلمـــالت في اآلونـــة األخيرة 
الــــ «ايزي»،  واملوجهة لعمالء 
والتي توفر من خاللها شبكتها 
أمام مشتركيها من أصحاب هذه 

أي عميـــل من عمالء الـ «ايزي» 
التمتـــع مبزايا هذه  يرغب في 
احلملة ما عليه إال أن يقوم بإرسال 
رسالة نصية قصيرة حتتوي على 
احلرف «ز» وذلك على الرقم ٩٩٩، 
مع العلم أن اخلدمة لن تفعل إال 
عندما ميلك العميل رصيدا للباقة 
التي اختارهـــا، وليبدأ بالتمتع 
مبكاملات صوتية وڤيديو ورسائل 

نصية بال حدود.

خبراء «األونكتاد»يطالبون االلتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية والمؤسسية   في الشركات
الدولي املعني باملعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ، تطوير منهجية 
القياس، وذلك عن طريق مواصلة املشاورات مع الفريق االستشاري، 
كما مت االتفاق على عمل دراسات للحاالت وبخاصة في البلدان النامية، 
وتنظيم مناقشات املائدة املســــتديرة في مناطق مختلفة من العالم 
والتي من املمكن أن تكون وســــائل مفيدة لزيادة الوعي بخصوص 
التحديات الرئيسية في بناء وتقييم الكفاءة وكيف ميكن لها معاجلة 
التحديات، وفي هذا الصدد، طلب الفريق من أمانة ســــر جلنة األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية البدء في إنشاء قاعدة بيانات للممارسات 

اجليدة في مجال تعزيز في مجال احملاسبة واإلبالغ.

تقارير الشركات المتصلة بقضية التغير المناخي

مبوجب النتائج املتفق عليها في املؤمتر الســــادس والعشــــرين 
انخرط فريق اخلبراء في مناقشات مركزة حول الفرص والتحديات 
الكامنة في تطوير أسلوب متناغم عامليا لإلفصاح عن املسائل املتعلقة 
بالتغير املناخي. وأعرب اخلبراء عن اعتقادهم بضرورة اتباع اسلوب 
متناغم لالفصاح عن اطالقات غاز البيوت الزجاجية من اجل حتسني 
جودة ابالغات الشــــركات لصانعي السياسة واملستثمرين وغيرهم 
مــــن اصحاب املصالح وايضا لتعزيز سياســــات الكربون املنخفض 
مثل انظمــــة «كاب اند تريد» وضرائب الكربــــون، واثنى املندوبون 
على اعضاء اللجنة البرازهم االبعاد الرئيسية للمسألة ولتحديدهم 

خيارات عملية ملزيد من العمل في هذا املجال.
واتفق اخلبراء على ضرورة استمرار «اونكتاد» في تنسيق هذا 
العمــــل مع مبادرات دولية اخرى فــــي مجال االبالغ املتصل بالتغير 
املناخــــي وبأصحــــاب املصالح في القطاعني اخلــــاص والعام وعلى 
ضرورة رفع تقرير عن ذلك الى املؤمتر الثامن والعشــــرين بشــــأن 

التقدم في هذا املجال.

احمللية والدولية وتعزيز ثقة املستثمرين. والحظ 
فريق اخلبراء حتديات تنفيذية نتيجة للوتيرة 
املتزايدة من إصدار املعايير واملدونات الدولية 
إلعداد التقارير للشــــركات، وشدد على احلاجة 
إلى إتباع نهج متماسك من أجل بناء القدرات في 
هذا املجال. وذكر التقرير انه خالل املداوالت اهتم 
املندوبون بالعناصر الرئيسية إلطار تعزيز الكفاءة 
لإلبالغ عن الشركات ذات اجلودة العالية ماليا 
وغيرها، مبا في ذلك اإلطار القانوني والتنظيمي، 
واإلطار املؤسسي، والقدرات البشرية، وعملية 
تعزيز الكفاءة، والسبل املمكنة لتقييم وقياس 
كفاءة إبالغ الشــــركات علــــى الصعيد الوطني، 
وأعربوا عن تقديرهم لعمل الفريق االستشاري 
في التعامل مع إطار تعزيز الكفاءة، وألمانة سر جلنة األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية ملا مت تقدميه من نوعية وشمولية حلقات النقاش 

والوثائق التي أعدت للنظر فيها خالل اجتماعات هذه الدورة.
وفي ختام مداوالتهم، اتفق فريــــق اخلبراء على وثيقة لتطوير 
إطار تعزيز الكفاءة إلعداد التقاريــــر ذات اجلودة العالية، وطالبوا 
أمانة ســــر جلنة األمم املتحدة للتجارة والتنمية بوضع اللمســــات 
األخيرة على الوثيقة على أساس مناقشات فريق اخلبراء احلكومي 
الدولي املعني باملعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ للدورة السابعة 
والعشرين، على ان يتم تقدميه إلى فريق اخلبراء احلكومي الدولي 

املعني خالل الدورة املقبلة للنظر فيه.
ولفت التقرير الى ان فريق اخلبراء ناقش كذلك جدوى استحداث 
أدوات لتقييم التقدم احملرز في مجال التعزيز، فضال عن األولويات 
لعملية تعزيز الكفاءة، وطلب من أمانة سر فريق اخلبراء احلكومي 

رئيسيا من عناصر االستقرار املالي.
وأشارت الى وجود صلة قوية بني مستوى 
صحة الكيان املالي على مستوى املؤسسة وبني 
مستوى صحة االقتصاد الكلي للدول، موضحة 
ضــــرورة أن تعكس مناذج األعمــــال في الدولة 
الصحة العامة لالقتصاد وذلك من خالل التزامها 

باملعايير احملاسبية املعتمدة دوليا.
ودعت الى اســــتكمال التقاريــــر املالية عن 
طريق تعزيز حوكمة الشركات، السيما بالنسبة 
للمؤسســــات املاليــــة، مبينة أن األزمــــة املالية 
ســــلطت الضوء على التفاعــــل الضروري بني 
وظائف احملاسبة، وإدارة املخاطر، وبني حوكمة 

الشركات.
وفي هذا الصدد، بينت أنــــه: «من اآلن فصاعدا فإن عملية تقدمي 
التقارير املالية املؤسسية الالزمة سينظر إليها ضمن إطار أوسع من 
نطاق كونها مجرد تقارير مؤسسات، بل ستخضع لتحليل البيانات 
املالية باعتبارها متثل عينة علــــى صحة اقتصاد الدولة وبالتالي ـ 

وبشكل جتميعي ــ على صحة االقتصاد الدولي».
وفي ختام هذه االجتماعات صدر عن الدورة تقرير حول املعايير 
الدولية املعتمدة في نظم احملاسبة وتقدمي التقارير املؤسسية، حيث 
تضمن التقرير محاور رئيســــية وخلص إلى مجموعة من النتائج 

والتوصيات في هذا الشأن.

المحاور والنتائج

بداية، أشــــار التقرير الى أن فريــــق اخلبراء احلكوميني أكد على 
احلاجة لتقارير الشركات عالية اجلودة لتسهيل تعبئة املوارد املالية 

أكــــد األمني العام ملؤمتــــر األمم املتحدة حول التجــــارة والتنمية 
«األونكتاد» أهمية الدور الذي تلعبه تقارير الشــــركات املوثوق بها 
وامللتزمــــة باملعايير الدولية في تســــهيل تدفق املــــوارد املالية عبر 
احلدود، مشيرا الى أنها تعتبر أداة أساسية القتصاد عاملي مستقر.

وأشار خالل اجتماعات الدورة السابعة والعشرين، لفريق اخلبراء 
احلكوميني الدولي املعني باملعايير الدولية للمحاسبة وتقدمي التقارير 
املؤسسية التابع للجنة األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األهمية احلاسمة 
للقطاع اخلاص في متكني الدول األعضاء من أجل حتقيق أهدافها في 
مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية، مبا في ذلك األهداف اإلمنائية 
لأللفية، مشــــيرا إلى أن اجتماع وزراء املاليــــة ومحافظي املصارف 
املركزية ملجموعة العشرين قد اعترف باحلاجة إلى مجموعة موحدة 

من املعايير احملاسبية الدولية ذات اجلودة العالية.
وشدد االمني العام لـ «اونكتاد» على أن إطار بناء القدرات القوية 
لكتابة وتقدمي التقارير املؤسســــية في الشركات ميثل خطوة أولى 
نحو دعم اقتصادات البلدان في جميع أنحاء العالم، السيما البلدان 

النامية.
وأشار إلى أنه، يتوجب على بلدان العالم تنفيذ املعايير املعتمدة 
لتقدمي التقارير املالية الدولية، أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى التقارب 
مع هذه املعايير، مشــــيرا الى ضــــرورة العمل على بناء القدرات من 
أجل دعم البلدان النامية في مهمة حتسني املعايير الدولية املعتمدة 
في نظم احملاسبة وتقدمي التقارير املؤسسية لديها وقدراتها التقنية 

على أداء هذه املهمة.
من جهتها، أكدت ممثلة جلنة بازل للرقابة املصرفية، ورئيســــة 
قسم االستقرار املالي وبنك فرنسا، احلاجة إلى إعداد التقارير املالية 
بطريقة سليمة ودقيقة من أجل تعزيز االقتصاد، الفتة الى أنه نتيجة 
لألزمة املالية العاملية، فإن أنشــــطة وضع املعايير أصبحت عنصرا 

خالل اجتماعات الدورة السابعة والعشرين


