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«الطعيمي» مستشا ًرا لوزير النقل
أصدر وزير النقل المهندس سليمان الحمدان قرارا بتعيين تركي الطعيمي مستشاراً ومشرفا ً عاما ً على
التسويق واالتصال والمتحدث الرسمي للوزارة.
ويحمل الطعيمي درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك سعود وعدد من الشهادات في التسويق
والقيادة االدارية ،ويعد الطعيمي أحد أبرز الكفاءات الوطنية في قطاع التسويق ومشاريع االستحواذ وانشاء
الشركات في المملكة ودول الخليج حيث تولى عدة مناصب قيادية في القطاع الخاص والعام ،منها مدير
التسويق وتطوير االعمال بشركة اول نت ،ومدير عام التسويق بشركة االتصاالت السعودية ،وعدد من
مشاريع المجموعة في الكويت والبحرين ،ونائبا للرئيس للتسويق والمبيعات في بنك الخليج الدولي في
البحرين ،كما شغل خالل الفترة االخيرة منصب مستشار وزير التجارة واالستثمار والمشرف على التسويق
واالتصال والمتحدث الرسمي الى شهر أغسطس 6102م الحالي قبل تعيينه في وزارة النقل.
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إطالق بوابة «أجير» لوظائف الحج المؤقتة

أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية خدمة إلكترونية للعمل المؤقت في موسم الحج ،عبر بوابة «أجير»
اإللكترونية ،لتوفير سوق إلكتروني لعرض وطلب الوظائف في موسم الحج ،حيث تجمع البوابة بين أصحاب
المنشآت العاملة في خدمات الحج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ،مع األفراد من المواطنين
والوافدين المقيمين على أرض المملكة بصفة نظامية ،والراغبين بالعمل خالل موسم الحج .وأوضح وكيل
وزارة العمل والتنمية االجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان ،أن بوابة العمل المؤقت في موسم
الحج متوافرة على الرابط ،https://www.temporarywork.com.saوتتيح ألصحاب المنشآت عرض
الوظائف الشاغرة لديهم خالل موسم الحج على البوابة اإللكترونية ،كما تتيح للباحث عن العمل استعراض
تلك الوظائف ،واختيار الوظيفة المناسبة له .وأضاف :إن البوابة تتيح للباحث عن عمل التسجيل في قائمة
طالبي العمل ،حيث يتاح ألصحاب المنشآت استعراض بيانات طالبي العمل المسجلين ،واختيار الشخص
المناسب لشغل الوظائف الشاغرة لديهم .وأكد وكيل الوزارة أن البوابة ستوفر سوق عمل قائم على العرض
والطلب ،يجمع شركات الحج باألفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج بعقود مؤقتة ،مضيفا :إنه يشترط أن
يكون الفرد الباحث عن عمل سواء كان مواطنا أو مقيما سبق له الحج ،ويضاف للمقيمين أن يكون على
رأس العمل لدى منشأة مسجلة ،أو أن يكون مرافقا أو تابعا إلحدى الجاليات.
وأشار إلى أن البوابة تهدف إلى تمكين الشركات من استقطاب العمالة داخل المملكة للعمل لديهم بموسم الحج
بدال عن االستقدام من الخارج ،وتوثيق العالقات التعاقدية بين شركات الحج والعمالة المتعاقدة معها،
واستبدال إجراءات التوثيق الورقية باإللكترونية .ودعا وكيل الوزارة للسياسات العمالية شركات الحج
واألفراد الراغبين في العمل بموسم الحج من المواطنين والمقيمين إلى االستفادة من الخدمات التي توفرها
البوابة ،وفي حال وجود استفسارات عنها االتصال على هاتف خدمة العمالء في «أجير» .661116022
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الخطوط الحديدية لـ«الرياض» :موعد تشغيل قطار الحرمين بنهاية 7102

أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدة لـ"الرياض" ،أن مشروع قطار الحرمين سيتم تشغيله نهاية عام
 ،٧١٠٢وأن ما تم تداوله حول موعد التشغيل بنهاية هذا العام  ٧١٠٢غير صحيح ،مبينة بأنها أعلنت غير
مرة وفي كثير من المناسبات كان اخرها في الرحلة التجريبية للقطار التي أجريت مؤخراً ،بأن موعد التشغيل
الكامل للمشروع سيكون أواخر العام  ٧١٠٢حيث سيكون بمقدور القطار نقل  ٠١١١آالف راكب في الساعة
الواحدة.
الجدير بالذكر بان المشروع الذي يعد اكبر مشروع لسكك الحديد بالمملكة مر بالكثير من الصعوبات التي
أخرت افتتاحه قليالً بعد أن تجاوز كل الصعاب والعقبات التي واجهت القائمين عليه ومن أبرزها التعويضات
ونزع الملكيات والتي بلغت في مجملها  1011عقارا منها  0211عقار مأهول بالسكان تجاوزت قيمتها
تسعة مليارات لاير ،وغيرها من الصعوبات التي استطاعت المؤسسة التغلب عليها والوصول بالمشروع
الى معدالت إنجاز قياسية حيث وصلت في محطة المدينة بنسبة  - %011محطة رابغ  - %011محطة جدة
 - %62محطة مكة المكرمة % .69
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محكمة أميركية ترفض تسوية بين «أوبر» وسائقيها بقيمة  011مليون دوالر
رفضت محكمة أميركية اتفاق تسوية بين شركة أوبر لسيارات األجرة وعدد كبير من السائقين قائلة إنه
"غير عادل" .وكان الشركة قد توصلت إلى اتفاق تسوية بعد أن اتخذ نحو  501ألف سائق إجراءات قانونية
ضد أوبر مطالبين بمعاملتهم كموظفين في الشركة وضمان حقوقهم المالية .لكن قاضي محكمة سان
فرانسيسكو رفض الدعوى مؤكدا أن التسوية لم تكن "عادلة وال منطقية".
ووصفت شركة أوبر قرار المحكمة بأنه "مخيب لآلمال".
وتقضي االتفاقية بأن يحصل السائقون العاملون مع الشركة في كاليفورنيا وماساشوستس على  08مليون
دوالر بصفة مبدأية.
إضافة إلى ذلك ،يتلقى السائقون  02مليون دوالر إضافية حال طرح الشركة أسهمها في أسواق األسهم وبلغ
تقدير قيمتها  011في المئة من قيمتها نهاية ديسمبر  .6101ويعني ذلك أن السائقين سوف يستمرون في
التعاون مع الشركة كمتعاقدين ،ال موظفين.
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630حافلة تقل  72ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
غادرت -أمس السبت )251( -حافلة تقل قرابة  69ألف حاج من ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة متجهة
الى مكة المكرمة ،وذكر فيصل سندي عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء أن مركز مغادرة الميقات
استقبل الحجاج المغادرين من ( )060موقعا بعد أن تم إنهاء إجراءات مغادرتهم ميدانيا ً من مواقع سكنهم ثم
توجهوا إلى الميقات لإلحرام والصالة لعقد نية الحج وبدء التلبية وهناك يقوم مركز مغادرة الميقات بمساعدة
الحجاج وتلبية احتياجاتهم فمن يطلب الفتوى يتم توجيهه لمراكز التوجيه واإلرشاد واإلفتاء ومن يحتاج
لمساعدة طبية ينقل للمستشفى وتتم متابعة حالته حتى يغادر فضال عن تنظيم وقوف الحافالت بالتعاون مع
رجال المرور والجهات األمنية األخرى ،وعن مهام قطاع المجلس اإلشرافي ،قال :يهدف القطاع إلى تقديم
خدمات متميزة لضيوف الرحمن وبصورة مشرفة من خالل منظومة متكاملة من الخدمات عبر مكاتب
الخدمات الميدانية أثناء فترة إقامة الحجاج وحتى مغادرتهم المدينة ولتحقيق هذا الهدف اعتمد القطاع عدة
برامج عمل منها:
برنامج عمل وحدة قطاع المجلس اإلشرافي ويعني هذا البرنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بين كافة
الوحدات التابعة له وتوثيق جميع أعماله خالل موسم الحج ،وبرنامج عمل مركز مغادرة الميقات ويتم فيه
خدمة إرشاد الحجاج في مسجد الميقات وتنظيم دخولهم إلى المسجد وإرشادهم إلى حافالتهم المخصصة
للمغادرة ،برنامج عمل مكتب المجلس اإلشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية ويعنى هذا البرنامج باإلشراف
المباشر على مكاتب الخدمة الميدانية وما يندرج تحت نطاق مجلسها اإلشرافي من النواحي اإلدارية والمتابعة
الميدانية والذي يسعى من خاللها لتقديم خدمات عالية المستوى للحجاج زوار مسجد رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم والتنسيق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب الخدمة خالل أعمال موسم الحج ،برنامج عمل
مركز توجيه الحافالت رقم ( ) 0ويعنى البرنامج برفع مستوى األداء وذلك من خالل التعاون مع مكاتب
الخد مة الميدانية بتوجيه الحافالت إلى مواقع التوديع الميدانية وفق توزيع أعداد الحجاج للحافالت حسب
مدخالت النظام اآللي ،والتصفية مع شركات النقل والنقابة العامة للسيارات ،وبرنامج عمل مكاتب الخدمة
الميدانية ويعنى هذا البرنامج بتقديم كافة الخدمات للحجاج والعمل على راحة الحجاج وتلبية جميع متطلباتهم
واحتياجاتهم وإنهاء جميع إجراءاتهم خالل فترة إقامتهم بالمدينة المنورة.
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قدموا شكرهم وتقديرهم للقيادة في المملكة على الرعاية واالهتمام
ألفا حاج عراقي يعبرون جديدة عرعر
بلغ عدد الحجاج العراقيين الذين عبروا منفذ جديدة عرعر البري شمال عرعر  21كلم في الحدود الشمالية
حتى فجر أمس السبت أكثر من " "6111حاج وحاجة عراقية تقلهم " "01حافلة متجهين إلى المشاعر
المقدسة ،معبرين للعاملين في المنفذ عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود _ حفظه هللا_ على الرعاية واالهتمام الكبير الذي حظوا به منذ دخولهم المنفذ السعودي،
متفاجئا عدد منهم من تقديم الخدمات العالجية وصرف األدوية مجانا ً في المستشفى الموسمي بالمنفذ ،فيما
تتوالى وصول قوافل حجاج بيت هللا وفق خطة معدة بين الجانب السعودي والعراقي تباعا ً على مدى عشرة
أيام مقبلة ،ومنذ وصول وفود الحجاج لمنفذ جديدة عرعر قدمت لهم كافة الخدمات بناء على توجيه صاحب
السمو األمير الدكتور مشعل بن عبدهللا بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس
لجنة الحج بالمنطقة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو ولي ولي
العهد _حفظهم هللا _ والذين يحرصون على توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكن حجاج بيت هللا
من أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان وحتى يعودوا إلى أوطانهم بكل خير وأمن وأمان.
عشوي :تطعيمات وخدمات وقائية وعالجية في المنفذ وأوضح حمود عشوي المدير المناوب في المستشفى
الموسمي التابع لصحة الحدود الشمالية في منفذ جديدة عرعر بأنه بناء على توجيهات وزير الصحة د .توفيق
الربيعة ومتابعة وإشراف مدير عام الشؤون الصحية في الحدود الشمالية عبدهللا العازمي َس ّخرت صحة
الحدود الشمالية كافة االمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر ،وأضاف بأن
المستشفى الموسمي يقدم كافة الخدمات الصحية ..الوقائية والعالجية ،وتم تقديم التطعيمات ألكثر من "0611
" حاج ممن لم يتم تقديم التطعيمات لهم في بالدهم ،كما تم تقديم العالج واألودية مجانا ً لكافة الحجاج ،ويعمل
في المستشفى الموسمي  10موظفا وموظفة ما بين اخصائيين وفنيين وممرضين وممرضات وسائقي
مركبات إسعاف لخدمة الحجاج .فيما أكد العميد عبدهللا بن عبدالرحمن األحمد مدير جوازات منطقة الحدود
الشمالية بأنه تم تجهيز جوازات منفذ جديدة عرعر لتعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن ،إضافة
إلى تجهيز صالة كاملة الستقبالهم؛ توفر كافة الخدمات حتى يتم انهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة .يذكر أن
منفذ جديدة عرعر سيشهد عبور قرابة عشرة آالف حاج عراقي ،ويشتمل على كافة الخدمات وتجهيزات
عالية المستوى للتفتيش من قبل الجمارك السعودية ،ومستشفى موسمي تتوفر فيه كافة الخدمات الصحية،
إضافة إلى مسجد ومرافق خدمات مساندة ،ويحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو أمير منطقة الحدود
الشمالية والذي زار جديدة عرعر ووقف على كافة الخدمات قبل أشهر قريبة.
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وزير النقل يصدر عدة قرارات إلعادة هيكلة الوزارة بشكل عام
ضمن التطوير القائم والعمل على خطة التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030
اصدر معالي وزير النقل االستاذ سليمان بن عبدهللا الحمدان عدة قرارات إلعادة هيكلة الوزارة بشكل عام
شملت التدوير الكامل لكافة مناصب القياديين في المركز الرئيس وفروع الوزارة بالمناطق ،ونقل نشاط
النقل من الوزارة لهيئة النقل العام ،اضافة الى تكليف مسؤولين جدد لإلدارات ،واستحداث وكاالت وادارات
جديدة ،وعدد من القرارات التي تصب في مصلحة العمل لتفعيل دور الوزارة الهام .وكان وزير النقل منذ
توليه مسؤوليات قطاع النقل في المملكة العربية السعودية ،قد شرع في دراسة أفضل السبل لوضع خارطة
طريق لتطوير هذا القطاع لمما يمثله من دور حيوي وهام في التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية ،
نتج عن ذلك إحداث تشكيل جديد لمناصب كافة المسؤولين في الوزارة مع إعادة هيكلتها لتقوم بالدور المناط
بها ورفع مستوى جودة خدماتها.
ومن أبرز تلك القرارات التي أصدرها الوزير ” الحمدان” تكليف المهندس خميس بن صالح الغامدي
وكيالً للوزارة للمشاريع وإدارات الطرق بالمناطق وتكليف المهندس هذلول بن حسين الهذلول بالعمل وكيالً
للوزارة للتخطيط االستراتيجي وتكليف االستاذ خالد بن عبدالرحمن المبكي بالعمل مديراً عاما ً للموارد
البشرية والخدمات المساندة وتكليف االستاذ تركي بن عبدهللا الطعيمي مستشاراً ومشرفا ً عاما ً على اإلدارة
العامة للتسويق واالتصال المؤسسي ومتحدثا ً رسميا ً للوزارة.
كما تضمنت القرارات نقل نشاط وكالة النقل بشقيه البري والبحري من الوزارة الى هيئة النقل العام
واستحداث وكالة جديدة للتخطيط االستراتيجي ووكالة مساعدة إلدارات الطرق بالمناطق وإدارة عامة
للموارد البشرية والخدمات المساندة.
إضافة لقرارات التكليف لعدد من الوكالء المساعدين للمشاريع والتشغيل والصيانة وإدارات الطرق بالمناطق
 ،فقد شملت القرارات تكليف مدراء عموم جدد لكافة اإلدارات العامة بجهاز وفروعها  ،يذكر ان هذه
القرارات تأتي متزامنة مع عدد من النشاطات والمشاريع التي تشرف عليها وزارة النقل حيث كان اثر ضم
عدد من الجهات التابعة للوزارة الدور في تحقيق تكامل منظومة النقل تحت مظلة واحدة لتفعيل الدور المناط
بها يكفل تحقيق موقع ريادي للقطاع في المملكة العربية السعودية وفقا ً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده وولي ولي العهد حفظهم هللا.
وكانت قرارات وزير النقل على النحو التالي:
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األستاذ /وجدي بن عبدالرؤوف بري  ،مديراً عاما ً لمكتب الوزير.
األستاذ /منير بن سعود العتيبي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للشؤون المالية.
األستاذ /أحمد بن بكر دبلول  ،مديراً للمتابعة والمراجعة الداخلية.
األستاذ /عبدالعزيز بن فالح آل سلطان  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للشؤون القانونية.
المهندس /عبدهللا بن سليمان السليمان  ،وكيالً مساعداً إلدارات الطرق بالمناطق.
المهندس /ماجد بن رافد العرقوبي  ،وكيالً مساعداً لتشغيل والصيانة.
المهندس /عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهمالن  ،وكيالً مساعداً للمشاريع.
المهندس /حسان بن رشاد عطيه  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للتخطيط.
األستاذ /عبدالحميد بن أحمد العمران  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة لمتابعة الخطة والميزانية.
المهندس /زاحم بن فيحان المطيري  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة لمتابعة تنفيذ االستراتيجية.
المهندس /غسان بن فايز عبدالجواد  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للتعاون الدولي.
األستاذ /حامد بن محمد الشمري  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للمناقصات والعقود.
المهندس /بندر بن عزيز العتيبي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للخدمات العامة.
المهندس /بندر بن فهد الروقي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة لالتصاالت اإلدارية.
األستاذ /فهد بن سعيد آل مفلح  ،مديراً عاما ً للموارد البشرية.
األستاذ /منصور بن علي الريمي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للوثائق والمحفوظات.
المهندس /بندر بن غازي المطيري  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للممتلكات.
المهندس /سليمان بن سلطان الفهيد  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للمواد والبحوث.
المهندس /حمدان بن عبدهللا المالكي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للتنفيذ.
المهندس /ناصر بن عبده الحربي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للدراسات والتصميم.
المهندس /سالم بن جبران آل هضبان  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة لسالمة الطرق.
المهندس /فايز بن عايد الحربي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للصيانة.
المهندس /ماجد بن عبدالرحمن الفراج  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة لخدمات الطوارئ.
10

المهندس /محمد بن عبدالكريم العنزي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للجسور والمنشآت.
كما صدرت القرارات التالية بتكليف عدد من مدراء عموم اإلدارات للطرق بالمناطق وذلك على النحو
التالي:
المهندس /محمد بن توفيق مدني  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للطرق بمنطقة مكة المكرمة.
المهندس /ماجد بن سعد الحربي  ،مديراً عاما ً لإلدارة العامة للطرق بمنطقة المدينة المنورة.
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هيئة السوق" تلزم الشركات المدرجة باإلفصاح على مراحل عن مواكبتها "
للتحول لمعايير المحاسبة الدولية

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إلزام الشركات المدرجة في "تداول"
باإلفصاح عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية ،المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين والقاضية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات المدرجة في السوق المالية ابتداء
من  10يناير6109م ،وذلك وفق المراحل التالية:
المرحلة األولى:
تفصح الشركات المدرجة خالل الفترة من  60أغسطس 6102م إلى  0سبتمبر 6102م على موقع السوق
المالية السعودية "تداول "عن اآلتي:
 1عما إذا كان قد تم إعداد خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي تشمل على سبيل المثالتحديد التاريخ المستهدف العتماد السياسات المحاسبية ،وفي حال لم يتم ذلك ،يجب على الشركة تحديد
التاريخ المستهدف إلعداد تلك الخطة ،على أن تكون التواريخ المحددة مالئمة لضمان التحول لمعايير
المحاسبة الدولية قبل 6109/0/0م.
 2عما إذا كان قد تم تعيين مستشار خارجي للشركة من ذوي الخبرة واالختصاص في التحول للمعاييرالدولية .وفي حال لم يتم ذلك ،يجب على الشركة إيضاح ما إذا كان هناك خطة لتعيين مستشار خارجي
وتحديد تاريخ التعيين المستهدف .على أن تكون التواريخ المحددة مالئمة لضمان التحول لمعايير المحاسبة
الدولية قبل 6109/0/0م ،أو إيضاح أسباب عدم تعيين المستشار الخارجي.
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 3عما إذا كان قد تم تشكيل فريق داخلي لدى الشركة يكون مسؤوالً عن خطة التحول وتنفيذها لتطبيقمعايير المحاسبة الدولية .وفي حال عدم تشكيل الفريق الداخلي المذكور ،يجب إيضاح األسباب التي أدت

إلى عدم تشكيله.
 4الصعوبات التي تواجهها الشركة في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية ،إن وجدت. 5التاريخ المستهدف إلعداد أول قوائم مالية وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية والفترات التي سيتم عنهااعداد هذه القوائم.
وقد تضمن قرار المجلس آنف الذكر إعفاء الشركة عن اإلفصاح في حال جاهزيتها لتطبيق معايير
المحاسبة الدولية ،على أن تفصح الشركة عن توفر قوائم مالية تتفق مع معايير المحاسبة الدولية ،و كذلك
عن اآلثار الجوهرية على القوائم المالية للشركة إثر تطبيق هذه المعايير.
المرحلة الثانية:
تفصح الشركات المدرجة خالل الفترة من  51سبتمبر 6102م إلى  51أكتوبر 6102م على موقع السوق
المالية السعودية "تداول "عن اآلتي:
 1المستجدات المتعلقة بما تم اإلفصاح عنه في المرحلة األولى. 2عما إذا كان قد تم اعتماد السياسات المحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبةالدولية وفي حال لم يتم ذلك ،يجب على الشركة تحديد التاريخ المستهدف العتماد تلك السياسات على أن
تكون التواريخ المحددة مالئمة لضمان التحول لمعايير المحاسبة الدولية قبل 6109/0/0م .
وفي حال جاهزية الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية ،تعفى أيضا ً من اإلفصاح عما ورد أعاله ،على
أن تفصح عن توفر قوائم مالية تتفق مع معايير المحاسبة الدولية ،وكذلك عن اآلثار الجوهرية على القوائم
المالية للشركة إثر تطبيق هذه المعايير.

13

المرحلة الثالثة:
تفصح الشركات المدرجة خالل الفترة من  0يناير 6109م إلى  50يناير 6109م على موقع السوق المالية
السعودية "تداول "عن اآلتي:
 1المستجدات المتعلقة بما تم اإلفصاح عنه في المرحلتين األولى والثانية. 2عما إذا كان قد تم إعداد قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية والفترات التي تم عنها إعداد هذهالقوائم.
وفي حال لم يتم ذلك ،يجب ذكر األسباب ،وتحديد التاريخ المتوقع إلعداد القوائم المالية المذكورة.
 3اآلثار الجوهرية على الشركة إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية فور تمكن الشركة من تقدير تلكاآلثار ،أو اإلفصاح عن عدم وجود أثر جوهري.
 4أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية. 5مدى جاهزية الشركة إلعداد قوائمها المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية للربع األول من عام6109م وذلك خالل الفترة النظامية المحددة.
وتضمن قرار مجلس الهيئة أيضا ً أن للهيئة طلب أي إفصاحات إضافية من الشركات المدرجة ترى
ضرورتها وتكون متعلقة بخطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية.
وقالت الهيئة إن هذا القرار يهدف إلى التحقق من قيام الشركات المدرجة في السوق المالية بإعداد القوائم
المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية قبل تاريخ استحقاقها ،ومدى التزامها بخطة التحول للمعايير المحاسبة
الدولية.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام "كانت هيئة السوق قد قررت تمديد مهلة اإلعالن عن القوائم المالية
األولية إلى  51يوما من نهاية الفترة المالية ،وإلى  5أشهر للقوائم المالية السنوية ،ابتداء من  0يناير
6109م ،حيث قد تواجه الشركات المدرجة صعوبات وتحديات في التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة
الدولية
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