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 القراءة املجهرية

 على كل شركة كويتية اصدار تقارير محاسبية بشكل 
منتظم (سواء كانت مرحلية او سنوية)، وهي تتضمن 

اربعة اقسام اساسية:
  التقرير االداري: يقدم شرح االدارة للنتائج 

الرئيسية لعمليات الشركة خالل الفترة اخلاضعة 
للتقرير.

  التقرير احملاسبي: يعده املدقق اخلارجي للشركة 
ويشرح به خطوات عملية التدقيق التي قام بها 

واآلليات التي استخدمها في عملية البحث احملاسبي، كما 
انه يقدم رأيه في مدى صحة البيانات املالية التي اعدتها 

االدارة عن الفترة.
  القوائم املالية: وهي جداول محاسبية تقدم 

خالصة عمليات الشركة بشكل مالي في اطار 
قائمة الدخل وبيان امليزانية وقائمة التدفقات النقدية.

  االيضاحات: وهي تقارير تفصيلية مكملة 
للجداول احملاسبية الرئيسية توفر قدرا اكبر من 

املعلومات عن بنود القوائم املالية.
 The Fine) وااليضاحات هي مبثابة الكتابة املجهرية  

Print) التي قد ال نراها ولكنها موجودة في كل مكان مبا 
في ذلك االعالنات التجارية والعقود القانونية وكتيبات 

التعليمات املوجودة مع اي منتج نشتريه، فمع انها 
صغيرة احلجم اال انها في العادة تكون بالغة االهمية 

النها حتتوي على معلومات مهمة يجب أال نغفل عنها، 
فمن منا قام بقراءة ومراجعة هذه االيضاحات؟

  «ما اتصور ان العدد كبير فمعظم الناس إتييهم النومة 
من بعد امليزانية وقائمة الدخل»

  ان جوهر االيضاحات احملاسبية يكمن في كونها توفر 
الشفرة التحليلية التي متكن قارئ القوائم املالية من 
استدراك كامل دالالت القيم املدرجة بها وفهم الواقع 

العملي الذي انتج هذه القيم، واملعلومات التي تتوافر في 
االيضاحات احملاسبية تنقسم الى نوعني:

  اوال: معاينة وشرح تفصيلي للسياسات احملاسبية 
املتبعة من قبل الشركة لتحضير القيم املالية اخلاصة 

ببنود القوائم املالية، وتقسم هذه االيضاحات على اساس 
كل بند محاسبي على حدة (مثل: املخزون، االيرادات، 

االستهالكات).
  ٭ سرد تفصيلي للمعادالت والعمليات احلسابية التي 

مبوجبها متت صياغة بعض القيم املالية الواردة في بنود 
القوائم املالية، وتأتي هذه املعلومات غالبا بشكل جداول 
محاسبية متثل محصالتها النهائية النتائج املدرجة في 

القوائم املالية.
  ويستلزم علينا التنويه انه عند مراجعة االيضاحات 

احملاسبية يجب علينا التأني والتأكد من ثالثة عناصر 
اساسية يجب توافرها في اي مجموعة من االيضاحات 

وهي:
  تطابق اساليب احملاسبة املتبعة في الشركة مع 

السياسات احملاسبية العاملية ومع املعايير املهنية 
املتبعة في القطاع.

  ان تكون املعلومات املقدمة معروضة بشكل بسيط 
ومهني «من غير كالم منمق ما له داع» فان «زاد 

الكالم عن حده» فاحذر فقد يكون هنالك ما تريد الشركة 
ان تخفيه عن طريق تضليلك.

  حفاظ الشركة على سياسات محاسبية مستقرة 
امر مهم للغاية، فان كانت الشركة تغير سياساتها 

احملاسبية «كل يوم والتالي» فعليك احلذر منها.

  وفي النهاية...

  دعوة من آيديلتي «خذ وقتك والبس نظراتك واقرأ 
التفاصيل». 

 
     زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني 

شركة آيديليتي لالستشارات في إطار 
تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان 

ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص 
الفرص أو معاجلة القصور في األسواق. 

 Info@idealiti.com البريد اإللكتروني:

 www.idealiti.com  الموقع : 

 :Twitter  @idealiti 

 1 

 1 

 2 

 3 

 2 

 3 

 4 

 شـــهد عرض بنك برقان 
في مجمع الصاحلية مؤخرا 
تزايـــدا ملحوظـــا فـــي منو 
املبيعات وجميع استفسارات 
العمالء على مختلف املنتجات 
التي  واخلدمـــات املصرفية 

يقدمها البنك.
  هذا وعمد جناح بنك برقان 
على توفير املعلومات الالزمة 
عن خدمة «برمييير» املصرفية 
وحساب «يومي» باإلضافة إلى 

فرص املبيعات املتعددة.
  واســـتطاع عمالء خدمة 
«برميييـــر» املصرفية عند 
قيامهم بالدفع او اســـتخدام 
بطاقاتهـــم «البرمييير» أو 
«ڤيزا بالتينوم» االئتمانية 
ان يحصلـــوا على مجموعة 
متنوعة من اخلصومات في 
احملـــالت واملطاعم واملقاهي 
فـــي مجمـــع الصاحليـــة.
البرمييير  وتوفر خدمـــات 
في بنـــك برقـــان نطاقا من 
التي  اخلدمات واملنتجـــات 
مت تصميمها بشـــكل خاص 
لتالئم منـــط حياتك املتميز 
كعميـــل «برمييير».ويقوم 
مسؤولو اخلدمة املصرفية 
الشخصية بتوفير األولوية 
في اخلدمة لعمالء «برمييير» 
بأسلوب االستقبال في قاعة 
برمييير اخلاصة داخل فروع 
البنـــك وكذلك احلرص على 
تزويدهم بأفضل العروض 
واخلصومات التي تناســـب 
احتياجاتهم.وفي هذا الصدد 
قالت رئيـــس مديري قطاع 
اخلدمات املصرفية الشخصية، 
مدير عام في بنك برقان منيرة 
املخيزمي: «إن هذا العرض هو 
املتواصلة  جزء من جهودنا 
لنقدم لعمالئنا أفضل اخلدمات 
واملزايـــا التي متنحهم قيمة 
مضافة تعود عليهم بالفائدة 
وتعـــزز جتربتهم املصرفية 

معنا. 

 استمرار عرض 
«برقان» الترويجي 

في «الصاحلية»

 «داو» تشارك في 
مؤمتر «٦ سيجما»

داو  شــــركة   أعلنــــت 
للكيماويات أنها ستشارك في 
مؤمتر منهجية «٦ ســــيجما» 
حتت عنوان «مــــن أجل أداء 
متميز للشركات»، علما ان هذا 
املؤمتر سيعقد في فندق كراون 
بالزا مبدينــــة الكويت خالل 
يومي ٢٩ و٣٠ مايو اجلاري.
كما ستشــــهد أنشطة املؤمتر 
مشاركة فاعلة من مديري داو 
التنفيذيني الذين سيجرون مع 
نظرائهم في القطاع مناقشات 
حول إستراتيجية إدارة األعمال 
االستثنائية. وسيلقي كيفن 
مكارون، رئيس وحدة خدمات 
«٦ سيجما» في «داو»، كلمة 
افتتاحية بعنوان «تعزيز جناح 
األعمال: دروس مستفادة من 
رحلة داو في عالم ٦ سيجما». 
وسيسلط العرض الضوء على 
أبرز خصائص املراحل املختلفة 
التي متر بها منهجية داو في 
معاجلة القــــدرات، في الوقت 
إلى  التطرق  الذي سيتم فيه 
كيفية استثارة األفكار في كل 
مرحلة، ومن املقرر عقد حلقة 
نقاش يقدم خاللها املتحدثون 
العروض  مــــن  جولة أخرى 
القصيرة.وفي هذا اإلطار، قال 
رئيس وحدة خدمات ٦ سيجما 
في «داو» كيفن مكارون: «تبرز 
التنافسية والربحية واجلودة 
كعناصر أساسية لضمان جناح 
األعمال، وتعد ٦ سيجما من 
املنهجيات واألدوات التي حتفز 
تطبيق استراتيجيات األعمال، 
حيث تســــاهم هذه املنهجية 
بصورة فاعلة في جناح األعمال 
وتعزيز قدرة الشركات على 
حتســــني ما تقدمه من جودة 

وإنتاجية».
  من جانبه، قال مدير عام داو 
للكيماويات في الكويت جمال 
عتال: «لطاملا توافقت أعمال داو 
مع املبادئ األساسية ملنهجية 
٦ سيجما، حيث يعتبر احلد 
من إصــــدار النفايات وتقدمي 
املنتجات عالية اجلودة وضمان 
رضا العمــــالء، من العناصر 
الرئيسية التي حتدد طبيعة 
عمل شركتنا. ونحن نؤمن بهذا 

البرنامج». 

 منيرة املخيزمي

 «ميديا بوكس» و«الراي» يطلقان التصويت
   الختيار أفضل سيارة في الكويت لـ ٢٠١٠ 

 أطلقت شركة «ميديا بوكس» 
الراي  بالتعاون مـــع مجموعة 
للخدمات اإلعالنيـــة، ومتحف 
الســـيارات التاريخية والقدمية 
والتقليدية والذي سيستضيف 
احلدث، استفتاء للتصويت في 
مسابقة «أفضل سيارة في الكويت 
للعام ٢٠١٠» التي تطلقها مجلة 
«RPM» املتخصصـــة في مجال 
الســـيارات، وذلك عقب النجاح 
الباهر الذي حققته في النسخة 

املاضية لعام ٢٠٠٩.
الوكالء  أكبـــر    ومبشـــاركة 
احملليـــني ورعـــاة فـــي جميع 
التخصصـــات ومـــن كبـــرى 
املؤسســـات في الكويت، سيتم 
اإلعالن قريبا عن موعد االحتفال 
بأكبر حدث في مجال السيارات 

على املستوى احمللي.
  وأعلنت شركة «ميديا بوكس» 
عن املوعد النهائي للتصويت في 
املسابقة في موعد أقصاه األول 
من يونيو املقبل، وتشتمل على 
٢٥ فئة من السيارات املتنافسة 

تتناسب مع جميع األذواق.
  ويتم التصويـــت الكترونيا 
من خالل عـــدد من املواقع التي 
توفرها املســـابقة، حيث ميكن 

للرعاية تشمل الرعاية الذهبية 
والفضية والبرونزية يتم ضم 
اسم الراعي في عدد من الرسائل 
الرعاية في  االلكترونية وإبراز 
اإلعالنات املوضوعة لدى احلدث 
وكذلك في املجلة واجلوائز وعدد 

من املميزات األخرى.

  فئات المسابقة وسبل التصويت

  تتميز آلية التصويت بالسهولة 
والبســـاطة في املشاركة بحيث 
الســـنية  يخول جميع األعمال 
املشـــاركة فـــي التصويت على 
سيارة العام، كما تتماشى فئات 

املسابقة مع جميع األذواق.
  ويشـــتمل التصويـــت على 
٢٥ فئة للســـيارات انطالقا من 
السيارات الهاتش باك، والصغيرة 
احلجـــم، واملتوســـطة احلجم، 
والكبيـــرة احلجـــم، وســـيارة 
النخبة بأحجامها، والســـيارة 
املتعددة االستعماالت، وسيارة 
النخبة املتعددة االســـتعماالت، 
والرودستير، والكوبيه، والسوبر 
رياضية، والفاخرة، وســـيارة 
العضالت، والوانيت، واملينيڤان، 
إمكانية اختيار  إلـــى  باإلضافة 

سيارة احللم. 

تدخل بشري فيها، مما يؤكد على 
أن اختيار املشـــاركني هو الذي 

سيحدد األفضل.

  المشاركات والرعاية

  وتتميز احلملة املقبلة ملسابقة 
«أفضل سيارة في الكويت لعام 
٢٠١٠» بضمها لعدد كبير ومتميز 
من الرعاة احملليني بدءا من شركات 
الكبرى، والصحف  الســـيارات 
الرســـمية احملليـــة واملجـــالت 
ووســـائل اإلعالن املختلفة مبا 
يضمن الشـــراكة احلصرية في 
احلـــدث الهام الذي يطلق للعام 

الثاني على التوالي.
  وعلى صعيد املشاركات وسبل 
االشتراك في رعاية احلدث، قسمت 
اجلهتان املنظمتان عددا من الفئات 
الرعاية  للمشاركة، على رأسها 
«املاســـية» والتي تخول اجلهة 
املشاركة احلصول على عدد من 
املميزات الفائقة كحمل شـــعار 
الشركة جنبا إلى جنب مع شعار 
املسابقة، كما سيتم عرضه على 
جميع املواد الترويجية للحدث 
وفي وسائل اإلعالم من صحافة 

وتلفزيون.
  وإلى هذا تضاف ٣ مستويات 

اإلدالء باألصوات مباشـــرة من 
خالل www.rpmawards.com، كما 
ميكن املشاركة من خالل الروابط 
املوجودة في عدد كبير من املواقع 
املتخصصة في الســـيارات مثل 

.Q٨showroom
  وقـــد عكف املنظمـــون على 
الشفافية واحليادية في  التزام 
طريقة التصويت وفرز األصوات 
املشـــاركة في هذا احلدث املهم 
والذي ينطلق لعامه الثاني على 
التصويت  التوالي، يتم حتديد 
الكترونية ودون  فقط بطريقة 

 حامت احلاج متحدثا في حفل العام املاضي

 خالل معرض «العقارات الكويتية والدولية» الذي انطلق أمس

 بالتعاون مع متحف السيارات التاريخية والذي سيرعى ويستضيف احلدث

 «دار الكوثر» تطرح مشاريع في عمان واألردن واإلمارات 
 أعلنت شركة دار الكوثر العقارية 
إحدى شركات املجموعة اخلليجية 
للتنمية واالستثمار مشاركتها في 
معرض العقارات الكويتية والدولية 
الذي تنظمه شركة اكسبو سيتي 
لتنظيــــم املعــــارض واملؤمترات 
والذي تســــتمر أنشطته حتى ٢٥ 
اجلاري والــــذي يقام حتت رعاية 
رئيس اللجنة املالية واالقتصادية 
مبجلس األمة ووزير التجارة األسبق 

د.يوسف الزلزلة.
  وقال نائب رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام في الشركة أحمد الصفار 
ان الشركة ستقدم خالل تواجدها 
في املعــــرض مجموعة جديدة من 
املشاريع املميزة والضخمة، ومنها 
مشاريع تقوم الشركة على تطويرها 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
واالردن.وأكد ان الشركة ومن خالل 

العمالء سواء على صعيد األراضي 
أو الشقق السكنية في بعض من 
الدول اخلليجية.وأوضح أن الشركة 
افتتحت عروضها للعام اجلديد ٢٠١١ 
على تقدمي حزمة جديدة من الشقق 
التمليك في بــــرج لؤلؤة اخلليج 
والواقــــع في الشــــارقة باإلمارات 
العربية املتحــــدة، على أن يكون 
التســــليم خالل املرحلــــة املقبلة، 
وسيتم التعاقد مع العمالء بنظام 
دفعات مرنة في السداد تناسب كل 
الشرائح.كما ستقدم الشركة فرصة 
متلك أراضي بسلطنة عمان بأقساط 
شهرية بدون فوائد تبدأ من ٧٩ دينارا 
شهريا، وذلك في املنطقة الشرقية 
مع تقدمي عروض للتمليك بأنظمة 
الدفعات في واليات ساحل الباطنة 
ومسقط العاصمة وصاللة وعدة 

مناطق أخرى في السلطنة.

في تنفيذ املشروع تشير إلى أنه 
ماض في التنفيذ حســــب اجلدول 

الزمني املقرر له.
  وأشار إلى أن مشروع الريحان 
لقي قبوال كبيرا في السوق الكويتي 
رغم ضعف التداول نظرا لتميزه من 
بني كبريات املشاريع املماثلة، الفتا 
إلى أن الشركة تقوم على طرح هذا 
املشروع بأساليب جديدة وتسهيالت 
تلبي احتياجات العمالء وتسهيالت 
بالدفــــع مميزة.وأعلن الصفار ان 
الشركة ستطرح حزمة جديدة من 
الشقق الســــكنية اجلاهزة قريبا 
للتسليم في برج لؤلؤة اخلليج في 
الشارقة، مبينا ان الشركة تقوم على 
تقدمي مجموعة جديدة وفريدة من 
نوعها من املشاريع والعروض تزامنا 
مع قرب بداية الربع الرابع للعام 
٢٠١١ ووفر من خاللها كل متطلبات 

هذا احلدث العقــــاري البارز تقدم 
عروضهــــا للمرحلــــة الثانية من 
مشاريع األردن لعدد األراضي البالغ 
١٠٠ قطعة سكنية وجتارية وزراعية 
بأقساط شهرية تبدأ من ٢٧ دينارا 
للسكني و٣٩ دينارا للزراعي ملدة ٣ 
سنوات بدون فوائد مع قيام الشركة 
بتسليم امللكية للعميل فور انتهاء 

اإلجراءات الرسمية لذلك.
  وقال الصفار ان الشركة ستقوم 
كذلك على تســــويق مشروع برج 
الريحان ووصلت ملراحل متقدمة 
في تنفيذ ذلك املشروع الذي يقع 
في الشارقة وتقدر تكلفة املشروع 

بحدود الـ ٤٠ مليون دوالر.
  وبني ان الشــــركة ماضية في 
تسويق املشــــروع بشكل مستمر 
وخالل فترات زمنية مدروسة، الفتا 
إلى أن النسبة التي حققتها الشركة 

 أحمد الصفار 

 «األهلي» يحتفل بخريجي برنامج 
«تطوير الكويتيني حديثي التخرج»

 احتفل البنك األهلي الكويتي بالدفعة األولى من خريجي 
برنامج تطوير الكويتيني حديثي التخرج الذي صممه ونفذه 
معهد الدراسات املصرفية بتوجيه من محافظ بنك الكويت 
املركزي الشــــيخ سالم العبدالعزيز الذي كان له دور كبير 
في جنــــاح البرنامج.ويهدف هذا البرنامج إلى دعم البنوك 
الكويتية بتوفير قيادات مستقبلية من خريجي اجلامعات 
احمللية والعاملية، لبناء كوادر قيادية متثل مستقبل البنوك 
على املدى املتوسط والطويل، وإعطاء البنوك احمللية دفعة 
للتنافس في الســــوق عبر تأهيل املوارد البشرية بأساس 
متني من القدرات الشــــخصية واملهارات العملية املطلوبة 
لتلك الوظائف.اجلدير بالذكر أن برنامج التطوير استثمر 
٨٧٤ ساعة تدريبية امتدت على فترة ١٤ شهرا وتوزعت بني 
محاضرات، تعليم الكتروني، تدريب وظيفي وبعثات تدريبية 

في بنوك عاملية في أميركا وأوروبا والشرق األوسط.
  وقد وّفر معهد الدراسات املصرفية محاضرين متميزين مت 
اختيارهم من ذوي اخلبرة العملية الطويلة واملهنية العالية 
والكفاءة املشهود لها في عالم صناعة املال واالستثمار، وقد 
صرح نائب مدير عام املوارد البشرية حمزة إنكي بأن البنك 
األهلي الكويتي بصدد جتهيز خطة تطوير طموحة خلريجي 
البرنامج تضعهم على مســــار وظيفي سريع للوصول إلى 
مراتب قيادية في وقت قياســــي حيث سيتم االستثمار في 

تدريبهم بأعلى املعايير.

 لقطة جماعية خلريجي الدفعة األولى من البرنامج  

 ..و«العيناتي» تطلق مشروعًا تركيًا خالل مشاركتها في املعرض
 أعلنت مجموعة العيناتي عن انضمامها 

ملعرض العقارات الكويتية والدولية، وقال 
مدير ادارة التسويق في مجموعة العيناتي 

سعد الفحيمي ان الشركة ستطرح من خالل 
مشاركتها في هذا املعرض مشروع «دوقو 
كان» في تركيا وهو عبارة عن ٤ مشاريع 

سكنية ويقع في مدينة بود روم والتي تقع 
على ساحل البحر األبيض املتوسط في 

املنطقة اجلنوبية الغربية من تركيا.
  وأشار الفحيمي في تصريح صحافي إلى 

ان ذلك املشروع يصل مجموع مساحاته 
إلى ٣٨٩ وحدة سكنية تتكون من ڤلل راقية 

وشقق فندقية ٥ جنوم ومؤثثة بالكامل 
وجاهزة للسكن، في حني ان معظمها مطل 

على البحر مباشرة.
  ولفت إلى ان جميع املساحات املعروضة 

في املشروع تتمتع بخدمات ترفيهية 
وتسويقية كمالعب غولف وتنس وجميع 

األلعاب الرياضية، باالضافة إلى مدينة مائية 
وأحواض سباحة داخل الڤلل وخارجها وناد 

صحي.
  وبني ان املشروع يتميز ايضا بوجود فنادق 

عاملية ومحلية وسوبر ماركت وموالت 
ومحالت للتسوق ما يتيح للمشروع متيزا 

يساهم في تسويقه بأسرع وقت ممكن.
  ودعا الفحيمي اجلمهور إلى التعرف عن 
قرب على املشروع اجلديد لدى الشركة 

والذي سيكون حديث املعرض واملواطنني 
ملا يتمتع من مكان مميز وفرصة نادرة قد 

ال تتكرر.

 ٢٥ فئة للمشاركة 
  في السحب

 

 سعد الفحيمي 


