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»بيكر تلي«: إصدارات جديدة لمعايير التقارير
المالية الدولية تزيد البيانات وضوحًا وشفافية

»مشاعر« شاركت في معارض للحج
 في مصر وجاكرتا وكوااللمبور

كشف املدير التنفيذي في بيكر 
تلي الكويت املتخصصة في مجال 
احملاسبة واستش����ارات األعمال 
هشام سرور، أن البيانات املالية 
ألي كيان تعتبر وسيلة التواصل 
بني اإلدارة التنفيذية واملساهمني، 
أنها تس����تخدم كأداة التخاذ  كما 
ق����رارات اقتصادية م����ن أمثلتها: 
اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء 
أو االحتفاظ باستثمارات في حقوق 
امللكية أو بيعها، تقييم أداء اإلدارة 
ومدى وفائها مبسؤولياتها جتاه 
املساهمني، تقييم مدى قدرة املنشأة 
العاملني  على سداد مس����تحقات 

وتقدمي مزايا إضافية له����م، األمان املتعلق باألموال 
املقترضة من قبل املنش����أة، حتدي����د األرباح القابلة 
للتوزيع ومقدار أرباح األس����هم، واتخاذ اإلجراءات 

املنظمة ألنشطة املنشآت.
وأضاف سرور في تصريح صحافي عن اإلصدارات 
اجلديدة ملعايي����ر التقارير املالي����ة الدولية، إلى أن 
اخلصائص النوعية للبيانات املالية تتمثل في الصفات 
التي جتعل املعلومات الواردة بالبيانات املالية مفيدة 
للمستخدمني، مش����يرا الى أن هناك أربع خصائص 
نوعية أساسية هي: القابلية للفهم، املالءمة، إمكانية 

االعتماد »الوثوق« والقابلية للمقارنة.

التغييرات على المعايير الدولية 

وأشاد سرور بدور املنظمات املهنية في الواليات 
املتحدة األميركية مثل مجلس معايير احملاسبة الدولية 
IASB في إص����دار املعايير الدولية إلع����داد التقارير 
املالي����ة، والتي حتدد األطر املهني����ة إلعداد البيانات 
املالية، موضحا في الوقت نفسه أنه قد صدرت عدة 
تعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 
ومعايير احملاسبة الدولية خالل السنتني األخيرتني، 

من أهمها تأثيرا على القطاع اخلاص ما يلي:
1- املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 9IFRS هو 
املعي����ار الدولي إلعداد التقارير املالية IFRS 9 اجلديد 
)األدوات املالية( الصادر في نوفمبر لعام 2009 وهو 
املرحلة األولى من مشروع استبدال معيار احملاسبة 
الدولي 39 )األدوات املالية: االعتراف والقياس( بكامله 
مع نهاية العام 2010، ويتوجب تطبيق املعيار الدولي 
إلعداد التقارير املالية 9 من 1 يناير لعام 2013، مع السماح 

بالتطبيق املبكر. إال أن وزارة التجارة 
والصناعة بالكويت قد أقرت بتاريخ 
28 ديسمبر 2010، تأجيل تطبيق هذا 
املعيار نظرا لعدم اكتمال مراحله 
وذلك حلني إشعار آخر.  ويوفر هذا 
املعيار إطارا لتصنيف وتس����جيل 
املوج����ودات واملطلوب����ات املالية. 
وميكن تصنيف املوجودات املالية 
حسب طبيعتها ووفقا للسياسات 
احملاسبية عند تسجيل األصل أو 
االلتزام للمرة األولى، وذلك طبقا 
ألحد التصنيفني: القيمة املهلكة أو 
املطفأة )Amortized Cost(، والقيمة 

.)Fair Value( العادلة
2- معيار احملاسبة الدولي 24IAS بنسخته املنقحة: 
هذا املعيار على وجود االيضاحات الكافية عن األطراف 
ذات الصلة واحتمالي����ة تأثيرها على الوضع املالي 

للشركة.

التفسيرات اإلضافية الجديدة

وعن التفسيرات اإلضافية اجلديدة، ذكر سرور أن 
هناك تفسيرين متت إضافتهما حديثا وهما تفسير 
 IAS 18 وتفسير احملاسبة الدولي IAS احملاسبة الدولي
19 كالتالي: 1- تفسير احملاسبة الدولي 18IAS، والذي 
أوضح عمليات نقل األصول من العمالء إلى الكيان، 
ويتعني تطبيق تفسير هذا املعيار للفترات السنوية 

التي تبدأ في 1 يوليو لعام 2009 أو بعد ذلك.
2- تفسير احملاسبة الدولي 19IAS، والذي أوضح 
أطر تسديد االلتزامات املالية بأدوات حقوق امللكية، 
بينما يتعني تطبيق تفسير هذا املعيار للفترات السنوية 
التي تبدأ في 1 يوليو لعام 2010 أو بعد ذلك، وفي كل 

حالة فإن التطبيق املبكر مسموح.
اجلدير بالذكر أن الشركات املساهمة املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية تلتزم بتقدمي البيانات 
املالية السنوية لس����وق الكويت لألوراق املالية في 
موعد غايته 31 مارس 2011 وإال اعتبرت متأخرة مما 
يجعلها عرضة لإليقاف عن التداول، هذا باإلضافة إلى 
تعرضها للغرامات املالية فيما عدا شركات االستثمار 
اخلاضعة لرقاب����ة بنك الكويت املركزي والتي يجب 
أن تقدم بياناتها املالية مبكرا العتمادها أوال من بنك 
الكوي����ت املركزي ومن ثم تقدميها لس����وق الكويت 

لألوراق املالية.

الذي يعتبر مبثابة سوق وفير وزاخر بكبرى شركات 
السياحة والسفر وسوف تكون املشاركة قريبه جدا 

مع مشاعر للحج والعمرة.
وشدد زيات على وضع خطة إعالمية بعروض 
أسعار جديدة ومنافسة للسوقني اإلندونيسي واملاليزي 
واالستفادة من تلك الرحالت التي تعود على الشركة 

بالنفع الوفير واخلبرة املطلوبة في املجال.

أعلنت مجموعه خدمات احلج 
والعم���رة )مش���اعر( عن جناح 
مشاركتها في معرض خدمات احلج 
والعمرة ال���ذي أقيم في القاهرة 
خالل الفترة من 22 إلى 23 يناير 
املاضي، فضال عن مشاركتها في 3 
معارض اخرى في كل من جاكرتا 
وكواالملبور في الفترة من 4 إلى 

10 فبراير اجلاري.
وقال مدير املبيعات والتسويق 
بالشركة حبيب زيات في تصريح 
صحافي ان »مشاعر« حققت من 
وراء مشاركاتها في هذه املعارض 
أهدافا عديدة موزعة على أربعة 
محاور رئيسية أولها التعرف على 
الفنادق املشاركة ذات  املزيد من 
األربع جنوم وإب���داء الرغبة في 
التعامل معها في القريب العاجل 

وفي املواس���م القادمة، وثانيها تعزيز العالقات مع 
الشركات الرديفة ل�»مشاعر« والتنسيق معها لتبادل 

أطراف العمل.
أما ثالث تلك احملاور فكان يتركز على التواصل 
مع أكبر الشركات ومكاتب احلجوزات في جاكرتا، 
الس���يما أن ذلك الس���وق غني بالعمل املشترك بني 
الطرفني، فيما ركز احملور الرابع على السوق املاليزي 

تستخدم كأداة التخاذ قرارات اقتصادية

اياد البصيري يكرم مدير املعرض

هشام سرور

شركات االتصاالت في الشرق األوسط
تستعرض حلول التشغيل واالبتكار 

شاركت ثالث من أكبر شركات االتصاالت في الشرق األوسط 
االسبوع املاضي في عرض يتناول مستقبل صناعة االتصاالت 
في املنطقة في امللتقى العاملي للهاتف النقال في برشلونة والذي 

عقد في الفترة من 14 إلى 17 فبراير اجلاري. 
ويعتبر ملتقى العالم للهاتف النقال أكبر جتمع للعاملني في 
مجال االتصاالت والهواتف النقالة حيث يجذب حوالي 50.000 

رائد من رواد الصناعة من أكثر من 200 دولة. 
وج���اء جدول أعم���ال املؤمتر ليض���م رواد العالم في مجال 
تكنولوجيا الهواتف النقالة وسوق الهاتف اخلليوي، ليكون بذلك 
أحد أهم األحداث املتخصصة التي تعرض ابتكارات الشركات ومن 

خاللها ترسم وحتدد مالمح صناعة االتصاالت في املستقبل.
كما مثل الشرق األوسط وهي املنطقة األسرع منوا في مجال 
االتصاالت والهواتف النقالة وش���ارك ثالث شركات من املنطقة 
وهي: شركة االتصاالت السعودية العمالقة كراع للحدث، الرئيس 
التنفيذي للعمليات الدولية بقيادة غس���ان حاصباني، وشركة 
»اتص���االت«، وهي احدى أكبر ش���ركات االتص���االت في العالم 
والتي قامت بعرض خبراتها الواس���عة بقيادة رئيس املجموعة 
لالستثمار الدولي جمال اجلروان، باإلضافة إلى مجموعة فريندي 
وهي املشغل االفتراضي اإلقليمي الوحيد لشبكات الهاتف املتنقل 
MVNO في الشرق األوسط وأفريقيا بقيادة ميكيل فينتر، الرئيس 

التنفيذي ومؤسسة مجموعة فريندي. 
وتعليقا عن املش���اركة في ملتقى عال���م الهاتف النقال، قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة فريندي، ميكيل فنتير: »إن تواجد 
مجموعة جدي���دة ومتنامية لعرض اس���تراتيجيتها في مجال 
التشغيل االفتراضي لشبكات النقال في الشرق األوسط وأفريقيا، 
بجانب اثنني من رواد صناعة االتصاالت في املنطقة وهما الشركة 
السعودية لالتصاالت وشركة اتصاالت في ملتقى عالم الهاتف 
النق���ال هو أكبر دليل على أهدافنا طويلة األجل والتزامنا جتاه 

املنطقة«.

خالل معرض أقيم ببرشلونة من 14 إلى 17 الجاري

»اإلبداع الخليجي« تدشن برنامج
 إعداد إخصائي الموارد البشرية

وحول منهجية تنفيذ البرنامج، 
أشار املدير العام في شركة اإلبداع 
اخلليجي لالستشارات والتدريب 
أحمد ش����ربجي الى أن الش����ركة 
دأبت على تقدمي برامج تدريبية 
متخصص����ة عالية اجلودة وذلك 
من خالل تلمسها ملستجدات سوق 
العمل ومس����اهمة منه����ا لتلبية 
احتياجاته في صنع كفاءات قادرة 
على مواكبة التطورات العاملية في 

بيئات األعمال.
وأضاف أن منهجية التنفيذ 
تعتمد على فلس����فة املش����اركة 
العملية الفعالة للمشاركني من 
خالل تقدمي مشاريع عمل تطبيقية 
حتاكي واقع مؤسس����اتهم، وان 
ما مييز هذا البرنامج أن القائم 
على تنفيذه مستش����ار وخبير 
التدريب والتطوير الوظيفي لدى 
جنرال موتورز – مصر د. أحمد 
حسني والذي يتمتع بخبرة 25 
عاما في إدارة املوارد البشرية، 
حيث ان ه����ذه اخلبرة العملية 
العريقة ستساعد املشاركني في 
التعرف على أسرار البراعة في 
البشرية والتمكن  املوارد  إدارة 
من استعمال أدواتها وآلياتها بكل 

كفاءة وإتقان. 

الثان����ي تصميم الوظائف وإدارة 
املرتبات واألج����ور فيما يتناول 
اجلزء الثالث التوظيف والتدريب 

وتخطيط املسار الوظيفي.
وبني أن صناعة البش����ر باتت 
من بني امله����ام الرئيس����ية التي 
حترص جمي����ع منظمات األعمال 
أنواعها على تطويرها  باختالف 
وحتديثها بشكل مستمر وفعال من 
خالل اعتماد منهجية وآلية عمل 
تقوم على امتالك أدوات التفكير 
والتحليل والتخطيط التي تساعد 
على اتخاذ القرارات املناسبة وفي 

التوقيت املالئم.

اعلنت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستشارات والتدريب عن تنظيمها 
املوارد  إع����داد اخصائي  برنامج 
البشرية في الفترة من 10 إلى 21 
أبريل املقب����ل في كل من الكويت 

وأبوظبي.
أكد رئيس  املناس����بة،  وبهذه 
مجلس إدارة شركة اإلبداع اخلليجي 
د.طارق السويدان أن البرنامج يركز 
على العنصر البشري وتطويره 
باعتباره محور التطوير وابتكار 
األف����كار حتت ضغوط الس����وق 
واملتغي����رات اإلقليمية والدولية 

املختلفة. 
ولفت السويدان في تصريح 
صحافي الى أن املنظمات الناجحة 
هي القادرة على حسن اختيار املورد 
وتأهيل قدراته وتنميته وحتفيزه 
بكل كف����اءة وفاعلية عبر اختيار 

املهارات واملعارف الالزمة. 
واوضح ان البرنامج يس����عى 
لتنمية ق����درات املتخصصني في 
مجال إدارة املوارد البش����رية من 
خالل تناول 3 أجزاء حيوية رئيسية 
هي في صميم عمل إدارة املوارد 
البش����رية، يتعلق األول بالدور 
اإلس����تراتيجي للموارد البشرية 
في املنظمات فيما يتناول اجلزء 

في الكويت وأبوظبي أبريل المقبل

د.طارق السويدان

»viva«جانب من االجتماع بحضور ممثلي شركات »زين« و»الوطنية« و

فهد اإلبراهيم

»الوطنية لمشاريع التكنولوجيا« تبحث آلية تطبيق
 مشروع نقل أرقام النقال مع شركات االتصاالت المحلية

ميرزا:تعاقدنا مع مستش�ار عالمي وبصدد اختيار ش�ركة تكنولوجية عالمية متخصصة لتنفيذ المشروع

1.1 مليار دوالر عمليات »ضمان االستثمار« في الكويت  
بنسبة 21% من اإلجمالي التراكمي خالل أكثر من 3 عقود

نهاية هذا العام.
الوطنية ملشاريع  يذكر أن 
التكنولوجيا وقعت مؤخرا عقدا 
مع وزارة املواصالت حصلت 
مبوجبه عل���ى ترخيص لنقل 
األرقام بني شركات االتصاالت 
احمللية وذلك ملدة 5 س���نوات 

مقبلة. 

في الكويت، وذلك بهدف مساعدة 
الكويتية  الشركات الصناعية 

على تنمية صادراتها.
وذكر أن املؤسس����ة جنحت 
العديد من األحداث  في تنظيم 
املهمة على  الدولية واإلقليمية 
الكوي����ت وكان آخره����ا  ارض 
»مؤمتر املخاطر القطرية« الذي 
عقد في 20 أبري����ل 2010 مبقر 
املؤسس����ة برعاية وزير املالية 
مصطفى الش����مالي وبالشراكة 
مع الش����ركة الفرنسية لتأمني 
الصادرات )كوفاس( ومبشاركة 
التحالف االئتماني من  أعضاء 
دول عربية وأجنبية، باإلضافة 
إلى بنوك وشركات استثمارية 

وصناعية وجهات حكومية.
اإلبراهيم اس����تعداد  وأك����د 
الدائم للعمل ميدانيا  املؤسسة 
وبطريقة مباش����رة مع اجلهات 
املعني����ة بقطاعي االس����تثمار 
والص����ادرات وكذل����ك مبيعات 
االئتم����ان احمللي س����واء كانت 
م����ن القطاع الع����ام أو اخلاص 
بغرض مساندة املسيرة التنموية 

لالقتصاد الكويتي.

اخلليج العربي.
أن الشركة سوف  وأوضح 
املقبلة  الفت���رة  تقوم خ���الل 
بالتعاون مع املستشار العاملي 
باختيار الشركة التكنولوجية 
املتخصصة لتنفيذ املش���روع 
متوقعا أن تك���ون خدمة نقل 
أرقام النقال جاهزة للعمل قبل 

م���ن املس���تثمرين واملصدرين 
الكويتيني. 

وأض����اف أن »ضمان« وهي 
أول مؤسس����ة، على املستوى 
أموال  الدولي، لضمان رؤوس 
وعوائد املستثمرين ومستحقات 
املصدري����ن كثفت م����ن جهود 
تعزيز عالقتها مع املؤسس����ات 
الكويتي����ة بالعديد من اتفاقات 
التع����اون كان آخرها في مايو 
2010، والتي أسفرت عن توقيع 
مذكرة تفاهم مع احتاد الشركات 
االستثمارية في الكويت ونظمت 
ندوة مش����تركة ب����ني اجلانبني 
بعنوان »آليات تأمني استثمارات 
الش����ركات الكويتية في الدول 
العربية« في سبتمبر 2010 مبقر 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
لتعريف الشركات االستثمارية 
الكويتية باخلدمات التي تقدمها 
املؤسس����ة، كما عق����دت دورة 
تدريبية بعن����وان »دور تأمني 
ائتم����ان الص����ادرات في تنمية 
الصادرات الصناعية الكويتية« 
في م����ارس 2010 بالتعاون مع 
مركز تنمية الصادرات الصناعية 

تعاقدت مؤخرا مع مستش���ار 
عاملي للمشروع حتت إشراف 
وإدارة فريق العمل املتخصص 
أن الشركة  في الشركة مبينا 
راعت في اختيار املستش���ار 
العامل���ي أن ميت�����لك اخلبرة 
ف���ي تطبي�ق ه���ذا النوع من 
املش���اريع خصوصا في منطقة 

وحتى عام 2009.
وأشار إلى أن عمليات املؤسسة، 
التي يرجع تأسيس���ها إلى عام 
1974، كهيئ���ة عربي���ة إقليمية 
مش���تركة تضم في عضويتها 
كافة الدول العربية، توزعت في 
الكويت خالل تلك الفترة ما بني 
عمليات ضمان االستثمار بقيمة 
733.5 ملي���ون دوالر وعمليات 
ضمان ائتمان الصادرات بقيمة 
357.2 مليون دوالر، حيث استفاد 
من تل���ك العمليات العش���رات 

النقال احمللية إضافة  شركات 
إلى خلق منافسة ايجابية تعود 
بالنفع على العمالء مشيرا الى انه 
سيتم عقد املزيد من االجتماعات 
مع ممثلي شركات االتصاالت 

خالل الفترة املقبلة.
وأشار ميرزا الى أن الشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 

50 عاما على االستقالل و20 عاما 
على التحرير و5 أعوام على تولي 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وشدد اإلبراهيم في تصريح 
صحافي على ان عالقة املؤسسة 
بالكوي����ت وطي����دة وتاريخية 
الكويت  خصوص����ا ان دول����ة 
حرصت على اس����تضافة مقر 
املؤسس����ة، كما كانت والتزال 
الدول األعضاء  واحدة من أهم 
الداعمة للمؤسس����ة ولنشاطها 
بش����كل كبير ومبختلف السبل 
منذ اإلنشاء وحتى اآلن، موضحا 
انه وعلى مدى أكثر من 3 عقود 
من عملها ش����هدت املؤسس����ة 
تفهما كبيرا لعملها وأنشطتها 
من قبل املؤسس����ات احلكومية 
وقط����اع األعم����ال اخلاص في 
الكويت انعكس في صورة إقبال 
واضح على خدماتها وكان لها 
الدور األكبر في تنفيذ املؤسسة 
لعمليات قيمتها 1.1 مليار دوالر 
وبنسبة 21% من إجمالي العمليات 
التراكمية للمؤسسة البالغ قيمتها 
5.2 مليارات دوالر منذ عام 1975 

عق���دت الش���ركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا اململوكة 
للهيئ���ة العام���ة لالس���تثمار 
اجتماعا يوم أمس مع ممثلي 
شركات االتصال احمللية »زين« 
و»الوطني���ة« و»VIVA« بهدف 
التعارف ومناقشة آلية تطبيق 
مش���روع نقل أرق���ام الهاتف 
النقال والوق���وف على جميع 
األمور املالية والتقنية املتعلقة 
باملشروع لضمان جناحه وتقدمي 
اخلدمة للمواطنني بأسرع وقت 

ممكن.
وق���ال مدير عام الش���ركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
م. أن���س ميرزا ف���ي تصريح 
صحافي ان االجتماع جاء بناء 
على طلب من الشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا الفتا إلى 
أن ممثلي شركات االتصال أكدوا 
خالل االجتماع على استعدادهم 
التام للتعاون في تنفيذ املشروع 
بالش���كل الذي يحقق األهداف 
املرجوة منه ومبا يحقق مصالح 
العمالء وشركات االتصال على 

حد سواء.
وأضاف أن مش���روع نقل 
األرقام سيساهم وبشكل مباشر 
في رفع مستوى اخلدمة لدى 

أكدت املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات 
)ضمان( حرصها على مواصلة 
دورها في تش����جيع االستثمار 
العربية وتش����جيع  الدول  في 
الصادرات العربية إلى مختلف 
دول العالم بوسائل مباشرة عبر 
تقدمي الضمان ضد املخاطر غير 
التجارية بالنسبة لالستثمارات 
التي يتم  العربية واألجنبي����ة 
ال����دول األعضاء،  تنفيذها في 
وكذلك ض����د املخاطر التجارية 
وغير التجارية بالنسبة الئتمان 
الصادرات العربية جلميع دول 
العالم، وبوسائل غير مباشرة 
عبر نشر املعرفة وزيادة الوعي 
بأهمية وآليات حتس����ني مناخ 
االس����تثمار والتروي����ج له في 

املنطقة.
وتقدم مدير عام املؤسسة فهد 
راشد اإلبراهيم بالتهنئة للكويت 
قيادة وحكومة وشعبا مبناسبة 
مش����اركة املؤسسة في معرض 
العالقات الكويتية الدولية الذي 
تنظمه وزارة اإلعالم الكويتية 
ويفتتح صباح غد مبناسبة مرور 

في اجتماع ضم ممثلي »زين« و»VIVA« و»الوطنية لالتصاالت«

تشارك في معرض العالقات الكويتية الدولية غدًا بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية 


