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 برنامج «عطالت الخطوط الوطنية» يقدم عروضًا مميزة إلى دبي
 أعلنت اخلطوط الوطنية عن أحدث 
عروض برنامج «عطالت الوطنية» إلى 
دبي، إحدى أكثر الوجهات السياحية 
إقبـــاال، حيث تقـــدم الناقلة املتميزة 
لضيوفها ســـيارة إيجار مجانية ملدة 

يومني.
  ويأتـــي هذا العـــرض اجلديد في 
أعقاب اتفاقية شراكة وقعتها اخلطوط 
الوطنية مع شركة «أوتو هوليدايز»، 
إحدى أبرز شركات تأجير السيارات 

على مستوى العالم.
   وباإلضافة إلى العروض التي يقدمها 
برنامج العطالت حاليا، أطلقت اخلطوط 
الوطنية عروضا جديدة تتضمن عددا 
من أفخم الفنادق واملنتجعات في دبي، 
موفرة بذلك خيـــارات عديدة لإلقامة 
التســـوق  بالقرب من أشـــهر مراكز 
واألماكـــن الترفيهيـــة الرائجة كمدن 
األلعاب املائية (أكوافينتشر) في فندق 
أتالنتس و«وايلـــد وادي» في فندق 
شـــاطئ اجلميرا، مما مينح ضيوف 
الناقلة املتميزة متعة متواصلة طوال 

فترة رحلتهم.
   وبهذه املناسبة قال مدير برنامج 
العطالت في اخلطوط الوطنية مارك 

سنيور: «نعمل ونخطط دائما لزيادة 
عدد باقـــات العطالت التـــي نوفرها 
لضيوفنا، وقد قررنا هذه املرة إضفاء 
املزيد من املتعة على رحالتهم بإطالقنا 
هذا العرض املميز إلى أكثر الوجهات 
السياحية إقباال، مع االحتفاظ بالتزامنا 
الدائـــم بتوفيـــر الراحـــة والرفاهية 
للضيوف املسافرين. ومينح العرض 
اجلديـــد ضيوفنا إمكانية اســـتئجار 
ســـيارة مجانية ملدة يومني، توضع 
في تصرفهم منذ حلظة وصولهم إلى 
مطار دبي الدولي ملنحهم حرية التنقل 

إلى حيث يشاؤون خالل العطلة».
   ويتضمن برنامج العطالت اجلديد 
الذي تقدمه اخلطوط الوطنية مجموعة 
واسعة من خيارات السفر لضيوفها 
تشمل تذكرة سفر على الدرجة السياحية 
املتميزة أو إضافة ٤٠ د.ك للسفر على 
منت درجة األعمـــال األولى، واإلقامة 
ليلتني في أرقى الفنادق واملنتجعات 
في دبي من بينها فندق «هوليداي إن 
دبي» مبنطقة البرشا (أربعة جنوم) 
قرب مول اإلمارات، واستئجار سيارة 
نيسان تيدا مجانا وذلك بسعر ٦٩ د.ك 
للضيف الواحد غير شامل الضريبة.

  أمـــا العـــروض املماثلة فتشـــمل 
التذكرة على الدرجة السياحية املتميزة 
باإلضافة إلى اإلقامة في فندق «برج 
جال»، أحدث فنـــادق اخلمس جنوم 
في دبي علـــى طريق الشـــيخ زايد، 
واستئجار سيارة تويوتا كامري مجانا 
ملدة يومني، بسعر ٧٩ دينارا للضيف 
الواحد غير شامل الضريبة، أو تذكرة 
السفر واإلقامة ليلتني في فندق «ذي 
الشهير بالقرب  آدريس دبي مارينا» 
من ممشى جميرا بيتش، واستئجار 
سيارة تويوتا كامري مجاني بسعر 
٨٩ دينارا للضيف الواحد غير شامل 

الضريبة. 
  ولالســـتفادة مـــن هـــذا العرض، 
يســـتطيع الضيوف حجز تذاكرهم 
وشـــرائها اعتبارا من اليوم والسفر 
لغاية تاريخ ٣١ يناير ٢٠١١. والعرض 
املقاعد ويخضع  متوافر حتى نفـــاد 
لشـــروط وأحكام برنامـــج «عطالت 
الوطنية»، وبإمكان الضيوف الراغبني 
في االســـتفادة من عروض «عطالت 
الوطنية» اجلديدة االتصال على مدار 
الســـاعة مبركز عطالت الوطنية في 

الكويت. 

 إميان األشوك وخلود الدريع خالل اجتماعهما مبراقبي احلسابات 

 راجيف نكاني

 أعلنت شركة «جلوبل كابيتال 
ماجنمنت احملدودة» ذراع إدارة 
األصول البديلة لبيت االستثمار 
العاملي «جلوبل»، أن صندوق 
جلوبل القناص ١، إحدى صناديق 
التي تديرها  امللكيات اخلاصة 
الشركة، قد تخارج بالكامل من 
اســـتثماراته في مجموعة ديبا 
احملدودة، املدرجة في سوق دبي 
املالي وسوق االستثمارات البديلة 
ببورصة لندن. وقالت الشركة في 
بيان صحافي أمس ان صندوق 
جلوبل القناص ١، الذي أغلق في 
أغسطس ٢٠٠٥، يستثمر بصفة 
رئيسية في املراحل األخيرة من 
اســـتثمارات امللكيات اخلاصة 
فـــي منطقة اخلليـــج العربي. 
وقام الصندوق في عامي ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٦ باالستحواذ على حصة 
بلغت قيمتها ١٤٫٧ مليون دوالر 

أميركي.
  وقال املدير الشريك في جلوبل 
كابيتال ماجنمنت راجيف نكاني 
«كان صندوق جلوبل القناص ١ 
واحدا من أوائل الصناديق الكبرى 
املستثمرة في مجموعة ديبا. وقد 
قمنا بالتخارج من استثمارات 
الصندوق في مجموعة ديبا على 

كما ســـجلت زيادة في صافي 
أرباحها بلغت ٢٥٪ خالل العام 
املالي ٢٠٠٩ مقارنة مبســـتوى 
اإليرادات واألرباح املسجلة في 

العام املالي ٢٠٠٨.
  وبالرغم من تســـجيل ديبا 
خسائر صافية بقيمة ١٠٣ ماليني 
درهم إماراتي عن فترة النصف 
األول من العـــام ٢٠١٠ املنتهية 
في ٣٠ يونيـــو نتيجة لتأثرها 
الربح  باملخصصات (صافـــي 
قبل املخصصات بلغ ٨٢ مليون 
درهم إماراتـــي)، إال أن الوضع 
املالي للشـــركة قـــوي ميكنها 
من االســـتمرار في حتقيق منو 
مشجع. وقامت اإلدارة بتنويع 
استثماراتها جغرافيا على نحو 
خفف كثيرا من تأثير التباطؤ 
االقتصادي فـــي اإلمارات على 

أدائها.
  إضافـــة إلـــى ذلـــك، متتلك 
املجموعة قاعدة عمالء واسعة وال 
تتعدى إيرادات أي عميل أكثر من 
٩٪ من مجمل اإليرادات. وقد بلغ 
حجم املشاريع قيد التنفيذ ٢٫٤ 
مليار درهم إماراتي في أغسطس 
من العام ٢٠١٠ مع تزايد حجم 

أعمال الشركة من خارج دبي. 

مراحل لتحقيـــق أعلى العوائد 
مســـتفيدين من األداء السنوي 
املمتاز الـــذي حققته مجموعة 
ديبا». وأضاف قائال «يســـرني 
أن أعلن أننا حققنا عوائد مغرية 
للمســـتثمرين املســـاهمني في 
صندوق جلوبل القناص ١، حيث 
جنى الصندوق عوائد داخلية 
بلغت ٢٣٪ من هذا االستثمار».
  وأظهرت مجموعة ديبا منوا 
الســـنوات  ملحوظا على مدى 
املاضية، حتى أثناء أكثر الظروف 
االقتصادية صعوبة، إذ سجلت 
إيراداتها بلغت ٦٠٪  زيادة في 

 محققًا معدل عائد داخلي مقداره ٢٣٪

 صندوق جلوبل «القناص ١»
  يتخارج من استثماراته في «ديبا» 

 «جلوبل» تحصل على موافقة
  «المركزي» لبيع أسهم الخزانة 

 «وثرة العقارية» توقع مع «تالل كسب» 
اتفاقية تسويق مشروع «تالل السكني» 

 أعلن سوق األوراق املالية أن بنك الكويت 
املركزي وافق على طلب جتديد سريان املوافقة 
لشركة بيت االستثمار العاملية «جلوبل» على 
بيع أســـهم اخلزانة ملدة ٦ أشهر اعتبارا من 
تاريخ املوافقة وذلك مع ضرورة االلتزام مبا 
وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط 

في شأن متلك الشـــركة املساهمة ألسهمها، 
إضافة الى ضرورة االلتزام بأحكام املادة ١١٥ 
مكرر من قانون الشركات التجارية وأحكام 
القرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ وتعديالته 
مبوجب القرارين الوزاريني رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ 

ورقم ٢٧٣ لسنة ١٩٩٩. 

 وقعت مجموعة وثرة العقارية اتفاقا تسويقيا 
مع شركة تالل كسب العقارية السورية بهدف 
تسويق مشروع تالل كسب السكني في مدينة 

كسب القريبة من مدينة الالذقية.
  وقد وقع االتفاق من مجموعة وثرة العقارية 
نائب الرئيس التنفيذي عبداهللا السرحان في 
حني وقعه عن شركة تالل كسب العقارية املدير 
اإلداري للمشروع بالل احلطاب، وستقوم مجموعة 
وثرة العقارية بتسويق وحدات املشروع السكني 

على الراغبني من الكويتيني واملقيمني معا.
  وقالت املجموعة في بيان صحافي أمس ان 
مشروع تالل كسب السكني، هو مشروع سكني 
برؤية جديدة للحياة العصرية حيث يجمع بني 
جمال الطبيعة واحلياة الراقية بأعلى مستويات 
الفخامة والراحة، حيــــث يقع في قلب مدينة 
كسب التي تبعد عن مدينة الالذقية ٥٩ كم وعن 
شــــاطئ البحر ١٥ كم في أحضان جبلي األقرع 
والنسر وعلى ارتفاع ٨٠٠ متر عن سطح البحر. 
وفي هذا اإلطار صرح عبداهللا السرحان أن هذا 
االتفاق سيسمح ملجموعة وثرة بالتوسع في 
مجال التسويق العقاري خارج الكويت، مشيرا 
في هذا الصدد إلى أن مجموعة وثرة العقارية 
جنحت في إنشاء وتسويق ما يناهز ٦٠٠ شقة 
من خالل إنشاء أكثر من ٣٠ مشروعا للتمليك 

في الكويت خالل السنوات الـ ٨ املاضية.
  وأضــــاف نائب الرئيــــس التنفيذي ان هذا 

التوســــع عربيا يجيء في إطار االستراتيجية 
اجلديدة ملجموعة وثرة نحو التوسع إقليميا 
وعربيا في مجال تسويق شقق التمليك كاشفا 
عن نية مجموعة وثرة التوسع في نفس املجال 

في شتى الدول العربية.
  اجلدير بالذكر أن مشروع تالل كسب أنشأ 
على مساحة ٦٠٫٠٠٠ متر مربع أفرزت على ٣٢ 
مبنى مبساحة تقريبية ٧٥٫٠٠٠ متر مربع ومت 

تنفيذه على مرحلتني:
  املرحلة األولى: مت اجناز املرحلة األولى من 
املشروع وعدد املباني اجلاهزة ١٦ مبنى بجموع 
٢٢٨ شقة سكنية وجميع املباني جاهزة للتسليم 
الفوري ونفذت على أحــــدث الطرز املعمارية 

ومبواصفات إكساء داخلي عالي اجلودة.
  املرحلة الثانية: ١٣ بناء سكنيا مبجموع ١٨٠ 
شقة ســــكنية باإلضافة لفندق سياحي مميز 

مزود بأعلى مقاييس اخلدمة.
  وأوضح أن التكلفة التقديرية للمشــــروع 
تقــــدر مبليارين و٣٠٠ مليون ليرة ســــورية، 
شــــملت مركز عائلي للتســــوق ضم مجموعة 
مــــن احملــــالت التجارية واملقاهــــي واملطاعم، 
باالضافة الى ناد صحي ومركز رياضي مجهز 
على أعلى املستويات مقسم الى ساونا ومركز 
مساج ومنطقة ألعاب لألطفال ومسابح داخلية 
وخارجيــــة باإلضافة الى مركز رياضي مجهز 

بأحدث األجهزة الرياضية. 

 اجتمعت بمراقبي الحسابات وأبلغتهم بالتوجهات السنوية للوزارة 

 «التجارة» تكشف جوانب ضعف في مكاتب التدقيق

 عاطف رمضان
  اجتمعت امس وزارة التجارة 
والصناعة مبدققي احلســـابات 
املرخصني لدى الوزارة وقد تلت 
مراقب امليزانيات واألوراق املالية 
بالشركات املساهمة في «التجارة» 
إميان األشوك التوجهات السنوية 
ملراقبي احلسابات وذلك بحضور 
رئيس قســـم امليزانيات بإدارة 

األشخاص خلود الدريع.
التواصل  ان    وقالت االشوك 
والتعاون بني الوزارة ومراقبي 
احلسابات أمر مهم لرفع سمعة 
مهنة مراقبة احلســـابات وذلك 
من خالل اخلطابات املشـــتركة 
واللقـــاءات املســـتمرة ملنع اي 
التبـــاس او مخالفـــات ألحكام 
القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ وكذلك 
قانون رقم ١٥ لســـنة ١٩٦٠ وأي 
قوانني متعلقة مبهام مهنة مراقبي 

احلسابات.
  وتطرقت االشوك الى بعض 
البنود خالل االجتماع تســـرد 

فيما يلي: 
  يجب االشارة الى القانون رقم 
٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن حظر التعامل 
بالقســـائم والبيوت املخصصة 
للسكن اخلاص، لذا يرجى التنبيه 
على الشركات التي يتم تدقيقها من 
قبلكم بقرب انتهاء املهلة احملددة 
قبل حلول شهر مارس ٢٠١١ وهو 
موعد البدء في تطبيق القانون، 
وأضافت قائلة يجب االشارة الى 
القرار الوزاري رقم ٤١٧ لســـنة 
٢٠١٠ املادة السادسة مكرر بشأن 
تنظيم مهنة مقيمي العقار حيث ال 
يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات 
املدرجة في امليزانيات واحلسابات 
اخلتامية للمؤسسات او الشركات 
التجارية اال من قبل مقيمي العقار 
املقيدين في سجل مقيمي العقارات 
بالوزارة وذلك بدءا من الســـنة 

املالية ٢٠١١.
  وأوضحت األشوك انه سوف 
يتم اخطار مراقبي احلســـابات 
بتأجيل تطبيق معيار ٩ بشأن 
معيار التقاريـــر املالية الدولي 
للمنشآت (الشركات) الصغيرة 

واملتوسطة للعام القادم ٢٠١١.
  واشارت الى ان الوزارة بصدد 
فتح باب دخول مدققي احلسابات 
ملواطني مجلس التعاون اخلليجي 
في الكويت وفقا لضوابط وشروط 

مع اخذ مبدأ التعامل باملثل.
  وذكرت االشـــوك انه نتيجة 
العاملية  النهيـــارات األســـواق 
الضخمة لبعض شركات العالم 

وأثرها على الســـوق الكويتي، 
فإن اقتناع مســـتخدمي القوائم 
الدور اخلارجي  املالية يضعف 
الذي يؤديه مدققو احلســـابات 
في تخفيض املخاطر الناجتة عن 
اصدار قوائم مالية غير دقيقة، 
فقد ظهـــرت احلاجة الى تدعيم 
ثقة املجتمـــع بنوعية التدقيق، 
واصبح مـــن احملتم على املدقق 
اثبات استقالليته وحياده التام 
من خالل تطبيق روح القوانني 
وعدم االكتفاء بنصها، وااللتزام 
السلوكي واألخالقي، وعليه فإن 
من هذا املنطلق يتوجب عليكم 

االلتزام بالتالي:
  التأكد من أن جميع البيانات 
املالية لألفرع التابعة للشـــركة 
ومن ثم عرضها في بيان املركز 
املالي املجمع للشركة األم مع بيان 
إيضاح حالة كل فرع من فاعليته 

ومن عدمه.
  توضيح في بند االفصاحات 
عن عـــدم وجود هيـــكل اداري 
ومالي للشـــركة املدققة مستقل 

عن الشركة األم.
  وأشارت األشوك الى انه لوحظ 
خالل هذا العام عدم وضوح بند 
رؤوس األموال للشركات بحيث 

لم يتم ذكر األمور التالية:
  ١ـ نوع حصص املساهمة في 

رأس املال (عيني أم نقدي).
  ٢ـ اخذ التأشـــير في ســـجل 
التجـــاري قبل اســـتدعاء رأس 

املال.
  ٣ـ الشـــهادة البنكية بإيداع 
املساهمني لرأس املال كل حسب 

نسبته.
  ٤ـ ســـحب رؤوس اموال من 

قبل املساهمني.
  ٥ـ إبـــداء رأي حـــول صحة 
رؤوس امـــوال مـــع ذكـــر نوع 
املخالفة من خالل التقرير املعد 

من قبلكم.
  ولفتت الـــى انه لوحظ عدم 
إبـــداء الـــرأي من قبـــل مدققي 
احلســـابات حول تقرير تقييم 
احلصص العينية املعد من قبل 
خبير احملكمة في حالة عدم تأييد 
رأي اخلبير بأن يتم ذكر اسباب 
اخلالف وأثره على املركز املالي 
بصفتكم وكالء عن املساهمني. 

  من جهة اخرى افادت االشوك 
انه لوحظ بكثرة خالل هذا العام 
والعام الســـابق استخدام مزايا 
عليا حتت بند اطراف ذات صلة، 
مشـــيرة الى انه عنـــد الفحص 
والتدقيق على هـــذا البند تبني 

لنا ان مجالس االدارات تخالف 
نص املادة ١٥٠ من قانون الشركات 
بطريقة غير مباشرة مع عدم ابداء 

اي تعليق من قبلكم.
  واشـــارت الى خلـــو تقارير 
مدققي احلســـابات من مخالفة 
ادارات الشركات لعدم  مجالس 
ممارسة نشاطها الرئيسي الذي 

انشئت من اجله.
  بيـــان واضح عن الشـــركة 
واغراضها وتاريخ اعالن قيامها 

وحتديد اسم الشركة األم.
الشـــركات    بيان واضح عن 
التابعة والزميلة ونسبة املشاركة 
وذكـــر نشـــاطها مـــع ضرورة 
التأكد من اصدار بياناتها املالية 
اداراتها  واعتمادها من مجالس 

او مديريها املفوضني.
املالي  املركز    ضرورة بيـــان 
للشركة منفصال عن الشركات 
التابعـــة والزميلـــة بوضـــوح 
البيانات عن  وشفافية ملطلعي 
حركة شـــركة األم التشـــغيلي 
الفعلي ونســـبة مساهمتها في 

حتقيق االرباح.
  وذكرت انه يتوجب االلتزام 
السياســـة احملاســـبية  بذكـــر 
املســـتخدمة فقط للشركة التي 
مت مراجعتها مع عدم اضافة اي 
سياسة محاسبية لم تستخدم 
حتى ال يتم التضليل على قارئ 

البيان.
  وقالت االشوك: تود الوزارة 
لفت االنتباه والتحذير على مدققي 
احلسابات املرخصني بضرورة 
جتنـــب الوقوع في ممارســـات 
خاطئة مت تكرار الوقوع فيها، واال 
سوف نضطر التخاذ االجراءات 
القانونية بحقكم بعد ما مت التنبيه 
اثناء هذا  عليه ســـابقا وحاليا 
االجتماع، لذا يتطلب منا االشارة 
ألهمية تقرير مدقق احلسابات 

بصفة عامة وخاصة:
اداة  التقريـــر  يعتبـــر   -١  

لتخليص عملية املراجعة.
  ٢- يعتبر التقرير اداة لتقدمي 
املعلومات بشكل منظم وسهل ملن 
يهمهم االمر عن نتائج التصرفات 
املالية التي تتم في املؤسسة او 

املنشأة.
  ٣- يعتبر التقرير اداة لتقييم 
نتائج االعمال وتقدمي التوصيات 
واملقترحـــات التي يرى املراجع 
وجوب تنفيذها لرفع مســـتوى 

االداء وتصحيح االخطاء.
  ٤- يعتبر التقرير دليل اثبات 
للمراجع نفسه في حالة اتهامه 

بالتخاذل والتقصير في عمله.
  ٥- يعتبـــر تقريـــر املراجع 
الوثيقـــة املكتوبة التي البد من 
الرجوع اليها في حالة ثبات عكس 
املعلومات الواردة فيه عن سالمة 
القوائم املالية لتحديد مسؤولية 

املراجع املدنية واجلنائية.
  واوضحت االشوك انه لوحظ 
كثرة طلب نسخة من البيانات 
املالية «املركز املالي» للشركات 
من الوزارة عبر عدة جهات منها 
«القضاء، املساهمون، الدائنون»، 
لذا نرغب منكم وضع ختم املكتب 
على كل صفحة مت االعتماد عليها 
فـــي تقريركم الســـنوي وذلك 

لالهمية واملصلحة العامة.
  عـــدم جـــواز قيـــام مدققي 
احلســـابات بتدقيـــق بيانـــات 
الشركات دون كتاب تعيني من 
قبل اجلمعية العامة للمساهمني او 
اجلمعية العامة للشركاء وااللتزام 
بأحكام املادة (١٦١) واملادة (٢١٣) 

من قانون الشركات التجارية.
  عدم جواز اصدار تقرير مدققي 
احلســـابات على املركـــز املالي 
لسنوات سابقة وذلك لالسباب 

التالية:
  ١- مخالفة مدققي احلسابات 
باصـــدار تقريـــر دون كتـــاب 

التعيني.
  ٢- مخالفة مدققي احلسابات 
باصدار عدة تقارير لعدة سنوات 
متتاليـــة دون تعيني باجلمعية 

العامة.
  ٣- مخالفة مدققي احلسابات 
بعـــدم اخطار الوزارة اســـباب 
او االمتناع عن اصدار  التأخير 
البيان املالي (املركز املالي) من 
قبل ادارة الشـــركة او املديرين 
املسؤولني للسنة املالية التي مت 
تعيينكم عليها، وانها قد خالفت 
نص املـــادة ١٥٤ واملادة ٢١٠ من 

قانون الشركات التجارية.
  ٤- مخالفة مدققي احلسابات 
لنـــص املـــادة (١٦٣) من قانون 
الشركات التجارية التي تنص ـ 
في حالة عدم متكينه من استعمال 
حقه اثبات ذلك في تقرير يقدم 
الى مجلس االدارة ويعرض على 
او  العامة للمساهمني  اجلمعية 

اجلمعية العامة للشركاء.
  وذكرت االشـــوك انه لوحظ 
بكثـــرة هذا العام تعـــذر قبول 
التدقيق للســـنة املالية التي مت 
تعيينكـــم عليهـــا دون االلتزام 
مبا ذكر بالفقرة السابقة، اما في 
حالة تغييركم عن سنة مالية لم 

تنته بعد فيتوجب عليكم االلتزام 
بتوقيع ورقة الوزارة لتجنبكم 
الوقوع باملخالفات احكام القانون 

رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠.
  واوضحت انه لوحظ بكثرة 
عدم التزام بعض مدققي احلسابات 
بتطبيق احكام املادة ١٥ من قانون 
مزاولة املهنة بشأن اخطار الوزارة 
بكتب تعيينهم من قبل الشركات 

واملؤسسات املالية.
  ونوهت الى انه لوحظ وجود 
شركات تعقيب للمعامالت تعمل 
على اصدار بيانات مالية معتمدة 
من بعـــض مدققي احلســـابات 
نعلمكم بأن الوزارة بصدد مالحقة 
هؤالء االشـــخاص ومن يتعامل 
معهـــم واحالتهم الـــى اجلهات 

املختصة.
  ضعـــف اجلوانـــب اخلاصة 
املكاتب  بالتدقيق لدى بعـــض 
مما يؤثر على ســـمعة التدقيق 

في الكويت.
  واوصت االشـــوك بضرورة 
التأهل املهني املستمر ورفع درجة 
اجلودة في اداء املكاتب، وقالت 
انه عند ارفاق ملف العميل طبق 
االصل الى الوزارة ال بد ان يتم 
التأكيد اخلطي مـــن قبلكم بأن 
جميع املستندات كاملة  مرفقة 
مـــع الكتابـــة اخلطية باالســـم 
الثالثي ورقم الرخصة وتوقيعكم 

الشخصي.
  ضعف التعـــاون بني مكاتب 
تدقيق احلسابات ونقل اخلبرات 
فيما بينهم لذا نوصي بضرورة 
نقل اخلبرات املهنية ملزيد من رفع 

سمعة املهنة في البالد.
  ومضت قائلة ان التفرغ املهني 
واجـــب عليكم واي مخالفة يتم 
رصدها ســـوف يرفع االمر الى 
اللجنـــة التأديبية اخلاصة بكم 
الترخيص،  للنظر في ســـحب 
مشـــيرة الـــى ان فتـــح مكاتب 
استشـــارية يخالف نص املادة 
٢٠ من قانون مراقبي احلسابات 
وسوف يتم حسم املسألة مع ادارة 
الفتوى والتشريع ألخذ االجراءات 

القانونية بشأن املخالفني.
  اجلدير ذكره ان هذه التوصيات 
الصـــادرة من قبـــل «التجارة» 
ملراقبي احلسابات جاءت بعدما 
لوحظ خالل الفترة االخيرة كثرة 
استدعاء الوزارة من قبل النيابة 
بسبب شكاوى مقدمة من بعض 
الوزارة  املســـاهمني وقد بررت 
موقفها بأن املسؤولية تقع على 

كاهل مسؤولي احلسابات. 

 األشوك: تأجيل تطبيق المعيار الدولي رقم ٩ للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام ٢٠١١
 الوزارة تفتح باب دخول مدققي الحسابات لمواطني دول المجلس على أن تكون المعاملة بالمثل 
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