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9.1 مليارات دينار المصروفات اإلجمالية خالل األشهر العشرة األولى بارتفاع نسبته %36

»الوطني«: 4.4 مليارات دينار فائض الميزانية المتوقع للسنة المالية 2011/2010
احلالية، أي بارتفاع نسبته %16 
عن الس���نة املاضية، وش���كلت 
اإلي���رادات النفطية ما نس���بته 
93% من اإلجمالي، وارتفعت أيضا 
اإليرادات غير النفطية بنسبة الفتة 
بلغت 41%، ويعزى ذلك جزئيا إلى 
ارتفاع اإليرادات اجلمركية بنسبة 
17%، ما يعكس حتسنا في قطاع 
التجارة، ولكن صلب االرتفاع جاء 
من مدفوع���ات جلنة تعويضات 

األمم املتحدة.
وقال »الوطني »انه يبدو أكيدا 
أن امليزاني���ة الس���نوية للدولة 
ستش���هد فائضا ضخما آخر، إذ 
بلغ الفائض في األشهر العشرة 
األولى من السنة املالية احلالية 
7.8 مليارات دينار، ولكن غالبا ما 
يتقلص هذا الفائض مع تسارع 
وتيرة املصروفات في األش���هر 
األخيرة من السنة، وتوقع أن يبلغ 
4.4 مليارات دينار بنهاية السنة، 
ويشمل هذا الرقم مصروفات بقيمة 
1.1 مليار دينار عن املنحة األميرية 
البالغ���ة 1000 دينار لكل مواطن 
كويت���ي والتي دفعت في ش���هر 

فبراير املاضي. 

النسب التزال متدنية، إال أن وتيرة 
املصروفات عادة ما تتسارع في 
األشهر األخيرة من السنة ويتم 
تعديلها صعودا في بيانات إقفال 

امليزانية.
واوض���ح »الوطن���ي« انه إذا 
م���ا ألغين���ا تأثي���ر التحويالت 
االستثنائية وغيرها من الدفعات 
املماثلة، يقدر أن تكون املصروفات 
احملفزة للطلب قد ارتفعت بنسبة 
9% في األشهر العشرة األولى من 
هذه السنة مقارنة بالسنة السابقة، 
وفي حني أن هذا االرتفاع يعتبر 
أقل تواضع���ا مما هو محقق في 
املصروفات اإلجمالية، إال أنه اليزال 
ميثل دعما جيدا لالقتصاد، ونتوقع 
أن ينمو اإلنف���اق احملفز للطلب 
إلى ما يقارب 15% للسنة املالية 

بأكملها. 
م���ن جه���ة ثاني���ة، ارتفعت 
اإلي���رادات اإلجمالية بواقع %15 
على اساس سنوي، وهذا التحسن 
يعكس  ارتفاع أسعار النفط، حيث 
بل���غ معدل س���عر برميل اخلام 
الكويتي 78 دوالرا في األش���هر 
العشرة األولى من السنة املالية 

اآلن، مقارنة مع ما نس���بته %37 
فقط في السنوات السابقة للفترة 
نفسها من السنة، ورغم أن هذه 

املصروفات الرأسمالية الشديدة 
األهمية، إذ شكلت فعليا 52% من 
مستواها املعتمد في امليزانية حتى 

بقليل من النسبة املعهودة لهذة 
الفترة م���ن الس���نة، ولكن هذا 
التحس���ن كان أكثر وضوحا في 

عموما، فقد ش���كلت املصروفات 
الفعلي���ة اإلجمالي���ة 56% تلك 
املعتمدة ف���ي امليزانية، أي أكثر 

الفترة ذاتها من السنة املاضية. 
ويعكس هذا االرتفاع جزئيا 
تأثي���ر حتويل���ني خاصني بني 
مؤسس���ات حكومي���ة، وهم���ا: 
التحويالت االستثنائية لصندوق 
التأمين���ات االجتماعية وارتفاع 
الدع���م على الوقود املس���تخدم 
الكهربائية جراء  الطاقة  لتوليد 
ارتفاع أس���عار النف���ط، وإذا ما 
العاملني، تكون  استثنينا هذين 
املصروفات قد ارتفعت بنسبة أقل 
قدرها 7.8% عن الفترة نفسها من 

العام املاضي.
والحظ »الوطن���ي« كذلك أن 
املصروفات تسير بوتيرة ثابتة 

قال بنك الكويت الوطني في 
موجزه حول املالية العامة للدولة 
ان أرقام املالية العامة األخيرة تقدم 
دليال جديدا على أن املصروفات 
تسير بحس���ب ما مت إقراره في 
امليزانية، وأن ارتفاع أسعار النفط 
سيس���اعد الكويت على تسجيل 
فائض س���نوي ضخ���م آخر في 
امليزانية للس���نة املالية احلالية 
الثاني  الفائض  2011/2010، وهو 

عشر على التوالي.
وقد بلغت املصروفات اإلجمالية 
خالل األشهر العشرة األولى من 
السنة املالية احلالية 9.1 مليارات 
دينار، أي بارتفاع نسبته 36% عن 

وليام هورسلي ورضا املوسوي عقب توقيع االتفاقية 

لتوفير قنوات توزيع وتسويق للشركة في مواقع إستراتيجية

تعيين »الفطيم للسفريات« وكيل 
المبيعات المفضل لـ »الجزيرة« في اإلمارات

األمتعة املس����جلة، باإلضافة إلى 
وجبات ومرطبات مجانية. 

ولركاب درجة رجال األعمال، 
توفر طي����ران اجلزيرة مقصورة 
ل����ركاب درج����ة رجال  منفصلة 
األعمال، وخدمة تسجيل األمتعة 
اخلاصة بهم، وقاعة رجال األعمال 
الى كافة  في املطارات، باإلضافة 
اخلدم����ات املتوافرة على الدرجة 

السياحية. 
وتشغل طيران اجلزيرة رحالت 
إلى الوجهات األكثر طلبا في منطقة 
الشرق األوسط، مبا في ذلك بيروت، 
الدوح����ة، األقصر،  ال����زور،  دير 
أس����يوط، عمان، ش����رم الشيخ، 
حل����ب، البحرين، اإلس����كندرية، 
الرياض،  الكويت،  دمشق، جدة، 
وكذلك مشهد، موفرة للمسافرين 
أفضل قيمة عند السفر على الدرجة 
السياحية ودرجة رجال األعمال. 

في أي من فروع شبكة الفطيم 
للس���فريات املنتشرة في أنحاء 
االمارات، ونتطلع خلدمة عمالء 
الفطي���م للس���فريات على منت 

رحالتنا«.
أكثر  وتخدم طيران اجلزيرة 
من 3.500 مسافر يوميا في الشرق 
األوس����ط، حيث توفر لهم أفضل 
قيمة على الدرجة السياحية ودرجة 
رجال األعمال مع أسطول حديث 
من طائرات إيرباص A320، ونسبة 
التزام مبواعيد جدول السفر من 
األعلى في الشرق األوسط بلغت 

نسبة %95.
وتقدم طيران اجلزيرة لركاب 
الدرجة السياحية أسعارا تنافسية 
إلى الوجهات األكثر طلبا في جميع 
أرجاء الشرق األوسط وعلى مدار 
العام، كما متنح املس����افرين 40 
كيلوغراما مجانا من إجمالي وزن 

أعلنت شركة الفطيم للسفريات 
امس أن���ه مت تعيينها ك� »وكيل 
املبيع���ات املفضل« في االمارات 
العربية املتحدة من قبل شركة 
طيران اجلزيرة، وهي أكبر مشغل 
إقليمي من الكويت تشغل رحالت 
إلى 18 وجهة في الشرق األوسط، 
لتوفر قنوات توزيع وتسويق 
للشركة في مواقع استراتيجية 
العربية  أنحاء اإلمارات  بجميع 

املتحدة.
ومت توقي���ع اتفاقية »وكيل 
املبيعات املفضل« من قبل مدير 
عام الفطيم للس���فريات، وليام 
هورسلي، واملدير اإلقليمي لطيران 
اجلزيرة للخليج واليمن وشبه 

القارة الهندية رضا املوسوي.
املناس���بة، قال مدير  وبهذه 
عام الفطيم للس���فريات، وليام 
هورسلي في تصريح صحافي: 
»نتشرف بتمثيل طيران اجلزيرة 
بدول���ة اإلم���ارات، وتعزز هذه 
االتفاقي���ة موقعن���ا الرائد على 
مستوى القطاع في إدارة العطالت 

والسفريات«.
وأض���اف: »س���يقدم فريق 
عملنا الدع���م والتعاون الكامل 
لتنمية قنوات التوزيع لطيران 
اجلزيرة في الدولة. ونحن على 
ثقة ب���أن مبقدورنا توفير قيمة 
إضافية لعمالئنا املسافرين ألي 
من الوجهات التي تشغل طيران 

اجلزيرة رحالت إليها«.
من جانبه، قال املدير اإلقليمي 
لطيران اجلزيرة للخليج واليمن 
وش���به الق���ارة الهندية رضى 
املوس���وي: »ميك���ن للمزيد من 
اليوم االستفادة من  املسافرين 
القيمة اإلضافي���ة التي توفرها 
طيران اجلزيرة من خالل احلجز 

أكدت في تقريرها الدوري أن األصول هي المحرك األساسي ألداء الشركة 

»المستشارون العالميون«: على الشركات تقييم أصولها 
بشكل دوري وعدم االكتفاء بإصدار ميزانية آخر العام

املتداولون في البورصة يتطلعون ملزيد من اإليضاحات حول تقييم أصول الشركات املدرجة بشكل دوري

ميكن حتديد املبلغ القابل لالسترداد ألصل مفرد في 
احلاالت اآلتية:

1- عدم إمكانية تقدير قيمة األصل املستعملة )التدفقات 
النقدية املستقبلية من االستعمال املستمر(.

2- عدم إمكانية فصل التدفقات النقدية الداخلة لألصل 
عن أصول أخرى )وحدة توليد النقد لألصل( وهذه احلالة 
شبيهة بحالة السكة احلديدية في شركة التعدين التي 
ترتبط تدفقاتها النقدية الداخلة من االستعمال املستمر 
مع املوجودات األخرى للمنجم، ولذلك يقدر املش���روع 
القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد التي تنتمي 

إليها سكة احلديد اخلاصة، أي املنجم ككل.
وفقا ملعيار احملاسبة الدولي رقم IAS 36 تقاس خسارة 
انخفاض القيمة على أس���اس املبلغ القابل لالس���ترداد 
أي الفرق بني القيمة الدفترية لألصل )األصل املفرد أو 
وحدة توليد النقد( واملبلغ القابل لالس���ترداد، وميثل 
املبلغ القابل لالس���ترداد سعر البيع الصافي لألصل أو 
قيمة االس���تخدام أيهما أعلى، ومتثل قيمة االستخدام 
التدفقات النقدية املستقبلية التي سيتم احلصول عليها 
من األصل واملخصومة إلى القيمة احلالية باس���تخدام 
املعدل احملدد في الس���وق وذلك قب���ل الضريبة، والتي 
تعكس التقييم اجلاري للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر 
اخلاصة باألصل أما إذا زاد أي من صافي سعر بيع األصل 
أو قيمة االستخدام على املبلغ املرحل لألصل فإن األصل 
ال تنخفض قيمته، وإذا لم تتوافر سوق نشطة لألصل 
فإن مبلغ األصل القابل لالسترداد هو قيمة االستخدام 
ذاتها، وإذا كان األصل محتفظا به الستبعاده، فإن مبلغ 
األصل القابل لالس���ترداد هو صافي س���عر بيع األصل 
ألن قيمة االستخدام ستتكون بشكل رئيسي من صافي 
عائدات البيع إذ من احملتمل أن تكون التدفقات النقدية 
املس���تقبلية من االستعمال املستمر لألصل إلى أن يتم 

استبعاده ضئيلة.
وأش���ار التقرير إلى ضرورة االستعانة بالشركات 
االستش���ارية في ظل ندرة املعلوم���ات املتاحة لبيئة 
االستثمار بالش���ركات التابعة والزميلة غير املسعرة، 
ملا لش���ركات االستشارات من أهمية كبيرة في مساعدة 
الشركات على تنفيذ اختبار انخفاض قيم أصول شركاتهم، 
وحتديد قيمة اخلسائر الناجمة عن انخفاض قيمة تلك 
األصول بغرض تسجيلها في البيانات املالية كخسائر، 
وذلك بش���كل محايد ومس���تقل بعيدا عن دور مراقب 

احلسابات. 

املبلغ احململ لألصل أو وحدة توليد النقد املبلغ القابل 
 36 IAS لالسترداد، ويعرف معيار احملاسبة الدولي رقم
املبلغ احململ لألصل بأنه املبلغ الذي يعترف به لألصل 
في امليزانية العمومية بعد خصم أي اس���تهالك متراكم 
وخسائر انخفاض القيمة املتراكمة، أما وحدة توليد النقد 
فهي أصغر مجموعة من األصول القابلة للتحديد التي 
تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال املستمر والتي 
هي مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة 
الناجمة عن املوجودات األخرى )أو مجموعة املوجودات(، 
ويعرف املبلغ القابل لالسترداد بأنه صافي سعر البيع 
لألصل أو قيمة االستخدام )املس���تخدمة( أيهما أعلى، 
فقيمة االستخدام هي القيمة احلالية للتدفقات النقدية 
املستقبلية املقدرة التي يتوقع أن تنشأ من االستعمال 
املس���تمر ألصل ومن االستبعاد في نهاية عمره النافع، 
أما صافي س���عر البيع فهو املبلغ الذي ميكن احلصول 
عليه من اس���تبعاد أصل ف���ي عملية جتارية بحتة بني 
أطراف مطلعة وراغبة ناقصا تكاليف االستبعاد، ومتثل 
تكاليف التصرف التكاليف اإلضافية التي تعزى بشكل 
مباش���ر للتصرف في أصل، باستثناء تكاليف التمويل 

ومصروف ضريبة الدخل.

انخفاض قيمة األصول طويلة األجل

وأش���ار التقرير إلى أنه يح���دث انخفاض في قيمة 
األصول طويلة األجل إذا كانت القيمة الدفترية لألصل 
تتجاوز األكبر من: إما قيمة االستخدام لألصل )القيمة 
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من تشغيل 
األصل(، أو سعر البيع الصافي، ويجب االعتراف بخسارة 
انخفاض القيمة كمصروف في قائمة الدخل فورا عندما 
تتجاوز القيمة الدفترية لألصل املبلغ القابل لالسترداد، 
وبعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة يجب تعديل 
مبلغ استهالك األصل في الفترات املستقبلية لتخصيص 
املبل���غ املرحل املعدل لألصل ناقصا قيمته املتبقية )إن 
وجدت( على أس���اس منتظم على مدى عمره اإلنتاجي 

املتبقي.
إذا كانت هناك أي داللة على أن قيم أصل قد تنخفض 
فإنه يجب تقييم املبلغ القابل لالسترداد لألصل املفرد، 
وإذا لم يكن من املمكن تقدير املبلغ القابل لالسترداد 
لألصل املفرد فإنه يجب على املشروع حتديد املبلغ 
القابل لالس���ترداد لوحدة تولي���د النقد التي ينتمي 
إليه���ا األصل )وحدة توليد النق���د لألصل( حيث ال 

أكدت ش���ركة »املستشارون العامليون لالستشارات 
االقتصادية واالدارية والتدريب« على ضرورة أن تعبر 
أصول الشركات االستثمارية عن قيمتها العادلة لتكون 
أداة للمساهمني على اتخاذ القرارات الصائبة نظرا ألن 
األصول تعتبر احملرك األساسي ألداء الشركة وألن البيانات 
املالية للشركة هي الوثيقة التي تعبر عن الوضع املالي 

لكل شركة عند نقطة زمنية معينة. 
وأشار تقرير صادر عن الشركة فيما يخص انخفاض 
قيمة االصول في تقريرها الدوري األول لعام 2011 عن 
تقييم االستثمارات وفق معايير التقارير املالية الدولية 
إل���ى أن قيمة األصول ميكن أن تنخفض في العديد من 
احلاالت منها حدوث تغيرات في اللوائح أو مناخ األعمال 
أو االنخفاض في معدل االستخدام أو التغيرات التقنية 
أو التنبؤ بانخفاض كبير في األرباح التي تدرها األصول 
عل���ى املدى البعيد. ومن األصول التي تنخفض قيمتها 
هي االستثمارات طويلة األجل كاالستثمار في الشركات 

التابعة والزميلة وحصص امللكية.

تقييم األصول

وشددت »املستشارون العامليون« في تقريرها على 
الشركات تقييم أصولها بشكل دوري – والتي عادة ما 
يكتفى بها في إصدار البيانات املالية لنهاية كل س���نة 
مالية، وذلك من خالل وضع اإلجراءات التي ميكن للشركة 
أن تطبقها لضمان إثبات أصولها بقيم ال تتجاوز قيمتها 
االستردادية، ويصبح األصل مثبتا بقيمة أكثر من قيمته 
االس���تردادية إذا كانت قيمته الدفترية تتجاوز القيمة 
املتوقع استردادها من خالل استخدام أو بيع األصل، وفى 
هذه احلالة فإن األصل يعتبر قد اضمحلت أو انخفضت 
قيمته، وهنا يتطلب أن تقوم الشركة بإثبات اخلسارة 

الناجمة عن انخفاض قيمة ذلك األصل.
وتطرق التقرير إلى دور املنظمات املهنية في الواليات 
املتحدة األميركية كمجلس معايير احملاس���بة الدولية 
IASB في إصدار معايير محاسبية تطلب من الشركات 
تطبيق قاعدة »التكلفة« في تقييم األصول، إال أن تغير 
األح���داث والظروف االقتصادية، فض���ال عن الظروف 
التضخمية قد جتعل التكلفة الدفترية التاريخية لألصل 
طويل األجل غير قابل لالس���ترداد بش���كل كامل، وهنا 
تواجه الشركة مشكلة خسارة متمثلة في انخفاض قيمة 
األصول طويلة األجل، وهذا أدى إلى حاجة املجتمع املالي 
ملعايير محاسبية جديدة تغطي مسألة تقييم األصول 
طويلة األجل بالقيم العادلة عند انخفاضها عن التكلفة 
احململة لألصل، ومن ثم تقوم الشركة باالعتراف بخسارة 

االنخفاض واإلفصاح عنها.

المعايير المحاسبية الدولية

 36 IAS ذكر التقرير أن معيار احملاسبة الدولي رقم
 SFAS 144 يتفق مع بيان احملاسبة املالية األميركي رقم
على ضرورة إثبات انخفاض قيمة األصول طويلة األجل 
كمصروف ضمن قائمة الدخل، فضال عن ضرورة توافر 
مؤشرات تش���ير إلى احتمال وجود انخفاض في قيمة 
األصول طويلة األجل مش���ابهة للمؤشرات املنصوص 
 144 SFAS عليها في بيان احملاسبة املالية األميركي رقم

املذكورة أعاله. 
وأش���ار التقرير إلى أن معيار احملاسبة الدولي رقم 
IAS 36 ن���ص على أنه يجب عل���ى اإلدارة أن تقيم في 
تاريخ كل ميزانية عمومية هل كان هناك أي دليل على 
أن أصال ثابتا من املمكن أن يكون قد انخفضت قيمته، 
وحسب معيار احملاسبة الدولي رقم IAS36 يجب االعتراف 
بخسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عندما يتجاوز 

اإليرادات والمصروفات عشرة أشهر من السنة المالية 2011/2010
10 أشهر: كنسبة من امليزانية

القيمة الفعلية
)مليون دينار كويتي(

التغير السنوي
%

السنة المالية 
11/10

%

مقابل       متوسط*
%

16.90914.9174.0183.4مجموع االيرادات

15.79313.4183.3196.7االيرادات النفطية

1.11641.3101.291.6االيرادات غير النفطية

9.11536.256.453.8مجموع املصروفات

1.8783.652.550.5االجور والرواتب

1.57132.053.549.7املستلزمات السلعية واخلدمات

32.723.6-7449.5اآلليات واملعدات

1.08945.151.936.7املشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

4.50361.161.562.1مصروفات وحتويالت مختلفة

......7.7940.0الفائض )قبل استقطاع حصة صندوق االجيال القادمة(

5.5828.852.151.0املصروفات احملفزة للطلب
* متوسط السنوات اخلمس املاضية للفترة نفسها.


