
IFRS 16 — LEASES
Seminar invitation 
Tuesday, 26 March 2019

JW Marriott, Al Thuraya Ballroom

Contact 
RSM Kuwait

Arraya Tower 2, Floors 41 & 42 , Abdulaziz Hamad Alsaqar St., 
Sharq, P.O. Box 2115, Safat 13022, State of Kuwait 
T: +965 22961000    F: +965 22412761

E: connect@rsm.com.kw 
www.rsm.global/kuwait

9:30-11:30am
Registration commences at 9:00 am

Presenter: Chandra Sekaran

RSVP your seats by: 
Clicking on the following link:  
http://tiny.cc/IFRS16-ENG-MAR26

CHOOSE YOUR SESSIONAs part of our value added services, RSM Kuwait is pleased to offer a complimentary 

seminar on the following:

IFRS 16 – LEASES
This standard will be effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019. 
This standard will be replacing IAS 17 Leases and will require lessees to account for all 
leases under a single on-balance sheet model in a similar way to finance leases under 
IAS 17 with limited exceptions for low-value assets and short-term leases.

Our professionals will share their experience and practical tips on how to prepare for 
this change in the International Financial Reporting Standards 'IFRS' which will have 
significant impact on the financial statements for annual periods beginning on or after 
1 January 2019.



06:00–08:00pm
يبدأ االستقبال في 05:30 مساء

يتم تقديم الندوة من قبل : فراس جرجس

يمكنك حجز مقعدك من خالل:
النقر على الرابط التالي: 

http://tiny.cc/IFRS16-ARABIC-MAR26

المعيار الدولي للتقارير المالية 16 – عقود اإليجار
الدعوة عامة

الثالثاء ، 26 مارس 2019

جي دبليو ماريوت ، قاعة الثريا

اختر ندوتك

اتصل
RSM الكويت

برج الراية 2، الطابق 41 و 42، شارع عبدالعزيز حمد الصقر، شرق
ص.ب 2115 الصفاة  13022، دولة الكويت

ت   22961000  965+      ف   22412761  965+

باللغة
العربية

كجزء من مسؤوليتنا االجتماعية والمهنية ، يسر RSM Kuwait أن تقدم ندوة مجانية حول:

المعيار الدولي للتقارير المالية 16 – عقود اإليجار
سوف يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. وسوف يستبدل هذا المعيار معيار 
المحاسبة الدولي رقم 17 ، يطلب المعيار الجديد من المستأجرين حساب جميع عقود اإليجار بموجب نموذج واحد في 
الميزانية العمومية بطريقة مماثلة لعقود التأجير التمويلي مع استثناءات محدودة لألصول منخفضة القيمة واإليجارات 

قصيرة األجل.

وسيقوم خبراؤنا بمشاركة خبراتهم ونصائحهم العملية حول كيفية التحضير لهذا التغيير في المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية "IFRS" والذي سيكون له تأثيـــر كبير على البيانات الماليـــة للفتـــرات السنويــة التي تبدأ في أو بعــــد 

1 يناير 2019.


