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كلـمــة مجلس اإلدارة
إنه ملن دواعي سروري والزمالء وأعضاء مجلس إدارة احتاد شركات االستثمار أن نقدم 
لكم تقرير مجلس اإلدارة السنوي 2017، والذي يحتوي مجمل األنشطة والفعاليات التي 
الدولية  األحداث  من  بالعديد  حفل  الذي  العام  هذه   .2017 عام  خالل  االحتاد  قدمها 
الداخلية، حيث كانت هناك مجهودات  أثرت على األوضاع االقتصادية  والتي  واإلقليمية، 
متنوعة لتجنب آثارها السلبية ومحاولة تقدمي احللول الفاعلة لتحسينها وتطويرها من قبل 

األجهزة التنفيذية والتشريعية.
واحتاد شركات االستثمار لم يكن بعيداً عن تلك القضايا، فقد ساهم بتقدمي التصورات 
املناسبة في العديد من القضايا وبشأن عدد من القوانني والتشريعات، كما وكعادته يتصدى 
للدفاع عن الشركات األعضاء وشركات القطاع على مختلف األصعدة، ومن ذلك القرارات 

والتعليمات التي أصدرتها هيئة أسواق املال، وغير ذلك من جهات.
وفي ذات اإلطار، ومن خالل محتوى هذا التقرير نلقي الضوء على مدى اجلهد الذي قام 
به االحتاد مع عدد من اجلهات الفاعلة واملعنية في عمل قطاع االستثمار لتحقيق آليات 
ورغبات التطوير التي ننشدها سواء من خالل جهود االحتاد وتعاونه مع الشركات األعضاء 
وكذا املؤسسات املهنية الزميلة، وأيضاً من خالل مركز دراسات االستثمار - الذراع املهني 

لالحتاد.
وهنا ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل لشركات االستثمار األعضاء في االحتاد على 
تعاونهم معنا، وكذلك العديد من اجلهات التي ساهمت وتساهم في إبداء التعاون، ومن ذلك 
هيئة أسواق املال، بنك الكويت املركزي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة املالية، غرفة جتارة 

وصناعة الكويت، واللجنة االقتصادية واملالية مبجلس األمة.
الدؤوب  سعيهم  مقدراً  االحتاد  في  العاملني  لكافة  الشكر  بجزيل  أتوجه  أن  يسعدني  كما 

إلتقان العمل وحتقيق النجاحات املستمرة.
وأدعو املولى العلي القدير أن يحفظ كويتنا وشعبها في ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح - حفظه اهلل ورعاه، وسمو ولي 
عهده الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح في إدارة البالد نحو التطوير املنشود، والذي يعود باخلير واالستقرار على 

وطننا العزيز.
 بدر ناصر السبيعي

رئيس االحتاد
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احتاد شركات االستثمار:
أواًل: اللجان العاملة في االحتاد:

يتوجه احتاد شركات االستثمار بخالص الشكر والتقدير ألعضاء اللجان العاملة في االحتاد، حيث 
يتقدم االحتاد بالتقدير لتطوعهم لتقدمي الرأي الفني واملشورة، كل في تخصصه، فقد عقدوا العديد 
من االجتماعات التي تطلبت بذل اجلهد والوقت. واالحتاد وإذا يثمن تلك اجلهود، ليتمنى لهم التوفيق 

والسداد.

اللجان الدائمة:  <
1 - جلنة السياسات االقتصادية.

تتكون جلنة السياسات االقتصادية من السادة التالية أسمائهم:

الرئيس   - باالحتاد  اإلدارة  مجلس  وعضو  الصندوق  أمني   - صرخوه  منصور  فيصل  السيد/   -
)رئيس اللجنة( التنفيذي- شركة كامكو لالستثمار 

- شركة  اإلدارة  رئيس مجلس   – االحتاد  إدارة  – عضو مجلس  العميري  حمد أحمد  السيد/   -
)نائب رئيس اللجنة(  االستثمارات الوطنية 

- السيد/ طارق إبراهيم املنصور - عضو مجلس إدارة االحتاد – رئيس مجلس اإلدارة – شركة الفنار 
)عضو اللجنة( لالستثمار  

– شركة  – رئيس مجلس اإلدارة  إدارة االحتاد  عبداهلل حمد التركيت - عضو مجلس  - السيد/ 
)عضو اللجنة( الصفاة لالستثمار 

)مقرر( - أ.د. رمضان الشراح – األمني العام – احتاد شركات االستثمار 

)مقرر مساعد( - السيدة/ فدوى درويش - مدير الدعم الفني – احتاد شركات االستثمار 

يشمل نطاق عمل اللجنة ما يلي:

القطاع االستثماري، ومواكبة  القطاع اخلاص مبا فيها  املقترحات إلجراء إصالحات في  - تقدمي 
التحديات التي تطرأ باستمرار مبا فيها املتعلقة بالربط بني السياسة واإلدارة، وترتيب أولويات 

اإلصالح.
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- تقدم اللجنة تصوراتها للتعاون مع القطاع احلكومي إلجناز اخلطط التي من شأنها تفعيل القطاع 
اخلاص، وبشكل خاص القطاع االستثماري والتركيز على إيجاد بيئة قانونّية وإدارية تعّزز التنمية 

االقتصادية، وتسهل إزالة املعوقات إليجاد احللول املناسبة لتنفيذ اخلطط. 
- متابعة ودراسة التأثيرات املباشرة وغير املباشرة للقرارات الصادرة من اجلهات املعنية في الدولة 
الذي يحمى مصالح األعضاء  املناسب  الرأي  تبني  التي ميكن من خاللها  على مجال االستثمار 

والدفاع عنهم من خالل قنوات احلوار املختلفة.

جلنة اإلعالم والتسويق  -2

تتكون اللجنة من ممثلني عن الشركات واجلهات املمثلة في االحتاد، كما يأتي:
التنفيذي - شركة عمار  – الرئيس  – عضو مجلس إدارة االحتاد  حمد محمد السعد  - السيد/ 
)رئيس اللجنة( للتمويل واإلجارة 

الشركة   – التنفيذي  الرئيس   – إدارة االحتاد  – عضو مجلس  إبراهيم العيسى  عثمان  السيد/   -
)عضو اللجنة( الكويتية للمقاصة 

التسويق واالتصال - بيت االستثمار  إدارة  أول ورئيس  نائب  مصطفى جنيب زنتوت -  السيد/   -
)عضو اللجنة( العاملي جلوبل 

عمرو محمد حسن - مساعد نائب رئيس - إدارة التسويق - شركة كامكو لالستثمار  - السيد/ 
)عضو اللجنة( )كامكو( 
)مقرر( - أ.د. رمضان الشراح – األمني العام – احتاد شركات االستثمار 
)مقرر مساعد( - السيدة/ فدوى درويش - مدير الدعم الفني – احتاد شركات االستثمار 

وُيعهد إلى اللجنة ما يلي:

- تسويق االحتاد وقطاع االستثمار داخل وخارج دولة الكويت.
- متابعة تنفيذ السياسات واألنظمة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واخلاصة 

بالتسويق للقطاع وسياسته اإلعالمية.
- تعزيز أواصر التجانس والتناغم بني أعضاء االحتاد وتبادل اخلبرات مبا يخدم مصالح االحتاد، 

وذلك من خالل لقاءات وأنشطة علمية واجتماعية.
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- رسم خطط اإلعالم والتسويق وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها.
- اقتراح ندوات أو مؤمترات مبا يخدم مصالح األعضاء والقطاع.

- املساهمة في طرح أنشطة للنشر للتعريف باالحتاد وأنشطته.
- التقارب مع وسائل اإلعالم ملا لذلك من انعكاس لعملها ومقاالتها على االحتاد والقطاع.

- التعريف بنشاط االحتاد: إيجاد وسيلة في التعريف الصحيح بنشاط االحتاد لكسب رضى اجلمهور 
املستهدف.

االحتاد  لعمل  املشابهة  اجلهات  عن  واالستطالع  الرأي  بحوث  متابعة  املعلومات:  وجمع  البحث   -
ومنتجاتها وجماهيرها.

- االتصال: توفير قنوات االتصال املناسبة في االجتاهني من االحتاد إلى اجلماهير ومن اجلماهير 
إلى االحتاد إما عن طريق االتصال الشخصي أو االتصال اجلماهيري.

- تخطيط برامج التسويق اإلعالمي وتنفيذه: وضع خطط وقائية وعالجية لتحسني صورة االحتاد 
الذهنية لدى اجلماهير وتقسيمها إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة املدى.

- التقييم: تقييم البرامج واخلطط املعتمدة أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ.
- املتابعة: متابعة كل ما يُنشر عن االحتاد في وسائل اإلعالم املختلفة والرد عليها في حالة الضرورة 

وأرشفة تلك البيانات للرجوع اليها.
- التقارير: رفع تقارير عن عمل اللجنة إلى مجلس إدارة االحتاد بصورة نصف سنوية.

جلنة مركز دراسات االستثمار  -3

تتكون اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس إدارة احتاد شركات االستثمار، كما يأتي:
الرئيس   - باالحتاد  اإلدارة  مجلس  وعضو  الصندوق  أمني   - صرخوه  منصور  فيصل  السيد/   -
)رئيس اللجنة( التنفيذي- شركة كامكو لالستثمار 

- السيد/ صالح صالح السلمي - نائب رئيس االحتاد - رئيس مجلس اإلدارة - شركة االستشارات 
)نائب رئيس اللجنة( املالية الدولية )إيفا( 

شركة   - اإلدارة  مجلس  رئيس   - االحتاد  إدارة  مجلس  - عضو  العميري  أحمد  حمد  السيد/   -
)عضو اللجنة( االستثمارات الوطنية 
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وُيعهد إلى اللجنة ما يلي:
-  تشكيل اجلهاز التنفيذي للمركز.

-  اإلشراف العام على أنشطة وأعمال املركز. 
-  اعتماد اخلطة السنوية للمركز.

-  تعتبر اللجنة هي جهة اتصال وتنسيق مع مجلس ادارة احتاد شركات االستثمار.
-  حتديد املرتبات واملكافآت التي يتلقاها أعضاء اجلهاز التنفيذي للمركز.

اللجنة القانونية  -4

تتكون اللجنة من ممثلني عن الشركات واجلهات املمثلة في االحتاد، كما يأتي:
السيد/ صالح صالح السلمي – نائب رئيس االحتاد – رئيس مجلس اإلدارة - شركة االستشارات املالية   -
)رئيس اللجنة( الدولية إيفا 
السيد/ بدر ناصر السبيعي – رئيس االحتاد – الرئيس التنفيذي - الشركة الكويتية لالستثمار    -
)نائب رئيس اللجنة(  
السيد/ أحمد أمني علي – رئيس وحدة املطابقة وااللتزام – الشركة الكويتية للمقاصة )عضو اللجنة(  -

السيد/ د. عبداحلميد منصور عبدالعظيم - مستشار قانوني - الشركة الكويتية لالستثمار  -
)عضو اللجنة(   

السيد/ عبداملسيح عبداملالك لبيب - رئيس اإلدارة القانونية لشركات املجموعة – شركة االستشارات   -
)عضو اللجنة( املالية الدولية )إيفا( 
السيد/ عمرو محمد حافظ - نائب أول/ رئيس الدائرة القانونية – شركة املركز املالي الكويتي    -
)عضو اللجنة(  

كامكو  شركة   – العليا  اإلدارة   - القانونية  اإلدارة  رئيس  نائب   - أحمد  فتحي  مصطفى  السيد/   -
)عضو اللجنة( لالستثمار 
)مقرر( - السيدة/ فدوى درويش – مدير الدعم الفني – احتاد شركات االستثمار 

وُيعهد إلى اللجنة ما يلي:
- مناقشة األمور القانونية املطروحة من مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة، أو ما يتم بحثه أو 

يُرى بحثه.
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اللجان املؤقتة:  <
اللجنة املشرفة على دراسة قطاع االستثمار.

تتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم:

)رئيس اللجنة( - أ.د. رمضان علي الشراح - احتاد شركات االستثمار 

)عضو ومقرر( - السيدة/ فدوى عادل درويش - احتاد شركات االستثمار 

)عضو اللجنة( - السيد/ فيصل تركي املتروك - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

)عضو خارجي( - د. تركي الشمري - أستاذ التمويل - كلية العلوم اإلدارية - جامعة الكويت 

)عضو خارجي( - السيد/ زياد القيسي - شركة القيسي والنقيب لالستشارات 

وُيعهد إلى اللجنة ما يلي:

- اإلشراف على دراسة قطاع االستثمار التي أعدتها شركة البزيع لالستشارات وبدعم من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي.

ثانيًا: الدور االستشاري لالحتاد:
انطالقاً من الدور الفاعل واحليوي الحتاد شركات االستثمار في القطاع االستثماري وتفعياًل للدور 
االستشاري لالحتاد والذي هو من أهم األهداف املنوطة به، قام مجلس إدارة االحتاد وبالتنسيق مع 
اللجان املختصة واألمانة العامة بتقدمي الرأي واملالحظات على مسودات عدد من القرارات والقوانني 
أو تعديالتها، واملعنية في عمل القطاع االستثماري، وذلك بدعوة من اجلهات املعنية في الدولة أو 

مببادرات من االحتاد.

وفي اإلطار لم يغفل االحتاد استطالع رأي الشركات األعضاء فيما عرض عليه من مسودات القرارات 
والقوانني، وذلك لالستئناس بوجهات النظر العملية ملمثلي الشركات األعضاء.
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> هيئة أسواق املال:   .............................................................................................
* الرقابة املسبقة على البيانات املالية وميزانيات شركات االستثمار.

للمخالفات  يعرضهم  ومبا  االستثمار،  شركات  عمل  على  البالغ  وأثره  املوضوع،  هذا  ألهمية  نظراً 
االحتاد  واصل   ،2016 مطلع  منذ  الشأن  هذا  في  االحتاد  جلهود  واستمراراً  أسهمهم،  وإيقاف 
مراسالته والتي بلغت منذ بداية العمل على املطالبة بإيقاف هذا اإلجراء، حوالي 20 كتاب متبادلة 
مع كل من: هيئة أسواق املال، وزارة التجارة والصناعة، وبورصة الكويت، كما كان هناك العديد من 
االجتماعات الداخلية باالحتاد ومع اجلهات املعنية عن طريق مجلس إدارة االحتاد واللجان املختصة 
في هذا الشأن، حيث بلغ عدد االجتماعات أكثر من 20 اجتماع، وقد كان آخر تلك اجلهود أن قام 
االحتاد بتقدمي مذكرة قانونية إلى هيئة أسواق املال بتاريخ 2017/02/12 موضحاً فيها عدم صحة 
الهيئة  قبل  املتبع من  اإلجراء  العدول عن  يتطلب  وقانونياً، مما  فنياً  الهيئة  قبل  املتبع من  اإلجراء 

ورقابتها املسبقة على البيانات املالية وميزانيات الشركات.

تعميمها رقم  املال  2017/04/26، حيث أصدرت هيئة أسواق  بتاريخ  تكلل جهد االحتاد  وبالفعل 
)6( لسنة 2017 بشأن البيانات املالية املرحلية املراجعة والسنوية املدققة، والذي أوردت فيه عدم 
على  املدققة  السنوية  املالية  البيانات  مسودة  أو  املراجعة  املرحلية  املالية  البيانات  مسودة  عرض 
تتوقف عن إصدار كتاب مبا  2017/06/01 سوف  الهيئة واعتبارا من  أن  الهيئة العتمادها، كما 
يفيد إحاطتها علما بالبيانات املالية، وعلى أن يقوم األشخاص املرخص لهم بإرسال البيانات املالية 
املرحلية املراجعة والسنوية املدققة، وتقرير مراقب احلسابات إلى هيئة أسواق املال خالل مدة ال 

جتاوز:

أ - 45 يوما بعد انتهاء الفترة املالية املعد عنها البيان، وذلك للبيانات املالية املرحلية.

ب - 90 يوما بعد انتهاء الفترة املالية املعد عنها البيان، وذلك للبيانات املالية السنوية.

مع مراعاة أن يتم إرسال البيانات املالية في توقيت متعاصر مع توقيت اإلفصاح عنها للبورصة أو 
قبل اإلفصاح للبورصة.  وعلى أن يلغى أي حكم ورد بتعميم آخر يتعارض مع ما جاء بهذا التعميم.
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> وزارة التجارة والصناعة: .........................................................................................................
* طريقة حتديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

في إطار متابعته لكافة القضايا املعنية في عمل شركات االستثمار، حرص احتاد شركات االستثمار 
على تقدمي الرأي الفني والقانوني لوزارة التجارة والصناعة حلسم اجلدل الذي متت إثارته حول 

الطريقة الصحيحة لتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث قام االحتاد مبا يأتي:
- مخاطبة معالي وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2017/04/06 مبذكرة قانونية، أوضح فيها االحتاد 
وإمنا  التبرع،  سبيل  على  مهامهم  االدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  ميارس  ال  األصل  بحسب  أنه 
يحصلون على أجور تعرف باملكافآت وأن تلك املكافآت أمر ضروري بل هو واجب ويعتبر من طبيعة 
هذه األعمال ألن األصل أن عضو مجلس إدارة الشركة املساهمة يقوم بأعمال ويشارك فعلياً في 
نشاط مجلس اإلدارة وسخر جهده وأوقاته إلدارة حصصه وحصص بقية املساهمني مما يستحق 
عليها مقابل ملا يقوم به من أعمال أخذاً مببدأ األجر مقابل العمل. ال سيما في ظل زيادة أعباء 
في  االحتاد  واستند  الشركات،  حوكمة  قواعد  متطلبات  بحسب  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس 
مذكرته املفصلة إلى املواد )198، 211، 226( من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وكذلك 
تعميم الوزارة رقم 2065 املؤرخ في 2012/15 على السادة مراقبي احلسابات فئة )أ( بشأن قرار 
اللجنة الفنية لقواعد احملاسبة وأدلة التدقيق وطريقة احتساب احلد األعلى ملكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة في الشركات املساهمة والذي تضمن صراحًة بخصم توزيعات افتراضية على املساهمني 

مبعدل 5% من قيمة رأس املال املدفوع.
- وفي نفس اإلطار اجتمع مجلس إدارة االحتاد مع معالي وزير التجارة والصناعة السيد/ خالد 
ناصر عبداهلل الروضان بتاريخ 2017/04/23، للتأكيد على مذكرة االحتاد ومناقشة موضوعات 

أخرى ذات صلة بعمل شركات االستثمار.

* إلزام الشركات بتقدمي براءة ذمة لعقد جمعياتها العمومية:

- بادر االحتاد بالتحرك اجلاد بعد أن تلقى شكاوى من عدد من الشركات بخصـوص امتناع وزارة 
التجارة والصناعة عن املوافقة على حتديد موعد لعقد جمعياتها العمومية السنوية، بداعي أن 
وزارة املالية طلبت من وزارة التجارة والصناعة عدم التعاون مع هذه الشركات ما لم تقدم شهادة 

براءة ذمة صادرة من إدارة الضريبة لدى وزارة املالية، وقد قام االحتاد مبا يأتي:
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- مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2017/07/05 مبذكرة توضح عدم دستورية أو قانونية 
املواد )178، 206، 208، 211( من قانون  إلى  هذا اإلجراء، وقد استند االحتاد في مذكرته 

الشركات رقم 1 لسنة 2016، وكذلك املواد )50، 52، 53( من الدستور الكويتي.
- مخاطبة وزارة املالية بتاريخ 2017/07/05 بنفس املذكرة بتوضيح األمر لوزارة املالية ايضاً.

- كما حرص االحتاد أن يوضح أن هذا املسلك من شأنه أن يلحق أضراراً جمة بالشركات عموماً 
العمـومية  توجـب عقـد اجلمعيـات  املال  وأن قواعـد هيئـة أسواق  ومساهميها خصوصاً، السيما 
إلى االقتصاد  خـالل مواعيد بعينها، وما لذلك من أثر سلبي على الشركات واملساهمني وصوالً 

الوطني.
- وقد تكلل جهد االحتاد مبخاطبة وزارة التجارة والصناعة لالحتاد بتاريخ 2017/09/05 موضحة 
بأنها قد قامت بالعدول عن طلب براءة الذمة من الضرائب كشرط للموافقة على عقد اجلمعيات 

العمومية للشركات.
- كما مت إعالن تأييد إدارة الفتوى والتشريع لهذا القرار بتاريخ 2017/10/02، حيث أكدت عدم 
وجوب إلزام الشركات قانونياً باحلصول على موافقة مسبقاً من وزارة التجارة والصناعة، لعقد 
جمعياتها العمومية العادية وغير العادية، مشيرة إلى أنه يتعنّي فقط إخطار الوزارة بجدول أعمال 

الشركة، ومبوعد ومكان اجتماعه قبل انعقاده بـ 7 أيام على األقل.
بأحكام  عماًل  اإلجراء  هذا  بإلغاء  جتاوبها  على  والصناعة  التجارة  وزارة  االحتاد  يشكر  وهنا   -
قانون الشركات والدستور، ويؤكد على األثر اإليجابي في جتنب تأخر انعقاد اجلمعيات العمومية 
للشركات وما قد يترتب عليه من تعرض الشركات جلزاءات وأبرزها إيقاف التداول على أسهمها 

في البورصة.

* قرار وزارة التجارة والصناعة رقم )598( لعام 2017 املؤرخ 2017/10/17:

قام احتاد شركات االستثمار بتوجيه شكر إلى معالي السيد/ خالد ناصر عبداهلل الروضان وزير 
التجارة والصناعة على قرار الوزارة رقم )598( لعام 2017 الصادر بتاريخ 2017/10/17 واملنشور 
في اجلريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 2017/10/22، والذي تضمن إضافة مادة جديدة حتت 
مجرد  العادية  وغير  العادية  العامة  اجلمعية  النعقاد  "يكفي  بأنه  أفادت  والتي  مكرر،   )122( رقم 
إخطار الوزارة بجدول األعمال وميعاد ومكان االجتماع قبل سبعة أيام على األقل دون االلتزام بتقدمي 

البيانات املالية أو أية اشتراطات أخرى."
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حيث يعكس هذا القرار وإجراء هذا التعديل جتاوب الوزارة مع الواقع العملي، كما يشير االحتاد إلى 
أن هذا القرار هو صدى جلهوده مع هيئة أسواق املال بإلغاء الرقابة املسبقة على ميزانيات شركات 
االستثمار، حيث لم تكن وزارة التجارة والصناعة مبنأى عن سلسلة متابعات االحتاد في هذا الشأن.

> وزارة املالية: .......................................................................................................................................  
*  إلزام الشركات بتقدمي براءة ذمة لعقد جمعياتها العمومية.

كما ُذكر أعاله بأنه كان من األهمية مبكان قيام االحتاد مبخاطبة وزارة املالية بتاريخ 2017/07/05 
التعاون مع  التجارة والصناعة عدم  املالية من وزارة  لتوضيح عدم دستورية أو قانونية طلب وزارة 
الشركات بعدم حتديد موعد لعقد جمعياتها العمومية السنوية ما لم تقدم شهادة براءة ذمة صادرة 
من إدارة الضريبة لدى وزارة املالية وزارة املالية، وقد عزز صحة الطرح الذي قدمه االحتاد قرار 

وزارة التجارة والصناعة وكذلك إدارة الفتوى والتشريع كما أوردنا أعاله.

> بورصة  الكويت لألوراق املالية: ......................................................................
*  مقترح تعزيز السيولة في بورصة الكويت لألوراق املالية.

السيولة  تعزيز  بتقدمي مقترحاته بشأن سبل   2017/01/15 بتاريخ  االستثمار  قام احتاد شركات 
في بورصة الكويت لألوراق املالية وإيضاح رؤية االحتاد حول أسباب عزوف املؤسسات املالية عن 
استخدام تسهيالت الهامش )املارجن(، وذلك رداً على طلب البورصة بتاريخ 2016/12/19، حيث 
أوضح االحتاد أن تواجد مثل هذه األدوات واملنتجات املالية يشكل عاماًل مساعداً في تعزيز سيولة 
السوق  أدوات متكن املستثمرين من االستفادة من اجتاهات  بتوفير  املالية وزيادة عمقها،  األسواق 
تعزيز  في  تساهم  التي  األدوات  "املارجن" أحد هذه  الهامش  ويعد  االستثمارية.  توجهاتهم  وتطبيق 
سيولة السوق بتوفيرها للرفع املالي للمستثمرين لتعظيم مكاسبهم متى ما شهدت البورصة مزيداً من 
التحسن. وإن كانت لنا جتربة في بورصة الكويت مشابهة ملنتج الهامش "املارجن"، إال أن تقدمي الفكرة 
بطريقة أكثر مرونة ومواكبة ألفضل املمارسات، من شأنه أن يزيد من جاذبية املنتج ملقدمي اخلدمة 
ومستخدميها على حد سواء. ويعتمد جناح املنتج واالستفادة منه بشكل كبير على توافر العديد من 
للتمويل بأسعار مناسبة باإلضافة  بتوافر سوق مالي جاذب ونشط ووجود نظام  العوامل املجتمعة 

إلى أطر قانونية مرنه للرهن والتسييل مبا يضمن حقوق جميع االطراف.
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وأوضح االحتاد رؤيته أن أسباب عزوف املؤسسات املالية من استخدام تسهيالت الهامش "املارجن" 
بصورة رئيسية إلى الضعف املستمر بصورة عامة في إقبال املستثمرين األفراد منهم واملؤسسات على 
أخذ املخاطر في األسواق املالية، فأخذ املخاطر هو بالدرجة األولى الوقود الرئيسي للسيولة املتداولة 
في األسواق املالية. وال يخفى على أحد أن عوائد السوق املالي الكويتي في السنوات املاضية دون 
املستوى خاصة إذا ما قورنت باألسواق املجاورة، واتخذ اجتاهاً هابطاً حيث كانت العوائد متواضعة 
للغاية مما ساهم في العزوف عن هذه األداة كما صاحب هذا تراجع ملحوظ في مستويات السيولة 
املتداولة وعالج ذلك هي عملية متكاملة لكافة عناصر االقتصاد، وال يقتصر فقط على هيكلة السوق 

املالي وقواعده التنظيمية.
ومت سرد األسباب فيما يأتي:

- عدم وجود آلية واضحة وديناميكية موحدة من اجلهات الرقابية والتنفيذية لتوفير خدمات الهامش 
للمستثمرين كما هو احلال في األسواق العاملية.

- يجب على املؤسسات املالية احمللية أن تكون مستعدة لتمويل املؤسسات االستثمارية بصورة مستمرة 
لتوفير خدمات الهامش.

- يجب إعطاء موفر اخلدمة احلرية في تغيير نسبة التغطية في حاالت التذبذب الشديد في األسواق 
املالية.

- محدودية الفرص في السوق احمللية والتي من املمكن أن تسبب في تركيز انكشاف موفر الهامش 
نحو قطاع أو أوراق مالية معينة قد تسبب خسائر مالية جسيمة في حال حصول صدمات سعرية.

- صعوبة التخارج أو تسييل الكثير من األسهم املدرجة عند تعثر العميل خصوصا في الفترة الراهنة 
بسبب عدم وجود جهات مؤسسية تسهل هذه العملية )مثل: صناع السوق(.

وأكد االحتاد أن )املارجن( هو أداة اقتراض من أجل االستثمار ال تصلح إال عند فترات الرواج املتمثلة 
في ثقة بالسوق، توفر سيولة منتظمة، وعوائد قوية تغطي كلفة االقتراض.

املال  أسواق  هيئة  من  املرخصة  الشركات  بتحفيز  االهتمام  أوالً  األجدى  من  أنه  االحتاد  وأضاف 
وباألخص الفاعل واملقتدر منها إلدارة انظمة االستثمار اجلماعي وما تديره من محافظ وصناديق 
وعدم التضييق عليها بالرقابة املكثفة أو املشاريع البعيدة األمد أو وقف انشطتها )مثل املشتقات(، 
بالنظر ملا تكبدته من انتظار في الفترة املاضية الستقرار السوق وآخذاً بعني االعتبار مبادرات الهيئة 
العامة لالستثمار لتنشيط السوق عبر احملفظة الوطنية والصناديق وهي سياسة للدولة نتطلع أن 

تلقى الدعم من هيئة أسواق املال وبورصة الكويت لألوراق املالية.
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*  قواعد تداول سوق خارج املنصة.

قام االحتاد بتاريخ 2017/03/21 بتقدمي مالحظاته الفنية والقانونية على مسودة قواعد تداول 
سوق خارج املنصة، والتي طرحتها بورصة الكويت الستطالع اآلراء بشأنها.

*  اتفاقية بورصة الكويت لألوراق املالية اخلاصة بعضوية شركة مدرجة بها.

في إطار متابعة احتاد شركات االستثمار إلى املتابعة مع كافة اجلهات الرقابية أو التي لها تأثير على 
عمل شركات االستثمار، قام االحتاد بالتفاعل مع االتفاقية التي أصدرتها بورصة الكويت لألوراق 

املالية بتاريخ 2017/09/20 في هذا الشأن، حيث قام االحتاد باإلجراءات اآلتية:
- مخاطبة الشركات بتاريخ 2017/09/24 للتريث في الرد على بورصة الكويت لألورق املالية حلني 
قيام االحتاد بالتنسيق مع البورصة، موضحاً أن هناك بنود في االتفاقية تتعلق مبصالح الشركات 
املدرجة، كما أن هذه االتفاقية لم تتم مناقشتها مع الشركات املدرجة أو االحتاد قبل اعتمادها من 

قبل البورصة.
- دراسة االتفاقية وإعداد كافة املالحظات الفنية والقانونية املناسبة املطلوب تعديلها في االتفاقية.
- التنسيق مع اجلهات ذات الصلة واملطلوب منها توقيع االتفاقية، كاحتاد مصارف الكويت بصفته 
ممثاًل ألحد أهم القطاعات املدرجة في بورصة الكويت لألوراق املالية )قطاع البنوك(، وذلك حتى 
يتم توحيد وجهات النظر واملالحظات التي يتم تقدميها لبورصة الكويت لألوراق املالية لألخذ بها.
- اجتمع بتاريخ 2017/10/08 ممثلو اللجنة القانونية باحتاد شركات االستثمار مع ممثلي اللجنة 

القانونية وجلنة االلتزام باألنظمة لدى احتاد مصارف الكويت ملناقشة االتفاقية.
- مت بتاريخ 2017/10/08 تقدمي املالحظات الفنية والقانونية لشركة بورصة الكويت لألوراق املالية.

- بتاريخ 2017/10/17، وبطلب من االحتاد، اجتمعت اللجنة القانونية باالحتاد مع شركة بورصة 
الكويت لألوراق املالية، حيث حضر من جانب شركة البورصة كل من السيد/ خالد عبدالرزاق 
مناقشة  متت  وقد  القانوني،  املستشار   – سمير  أشرف  والسيد/  التنفيذي،  الرئيس   - اخلالد 
املالحظات املشار إليها، إال أن االجتماع أسفر عن عدم توافق في الرأي، حيث أفاد ممثلو شركة 
بورصة الكويت في االجتماع أن هذا العقد لم يخالف القوانني والقرارات املتبعة تأسيساً كون شركه 
بورصة الكويت مرفق عام وتكييف هذا العقد على أنه عقد إذعان موافق عليه من قبل هيئه أسواق 

املال وال يجوز تعديله.
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- بتاريخ 2017/10/23، مت إرسال كتاب إلى شركه بورصة الكويت يتضمن توضيح بعض النقاط 
اجلوهرية إلعادة النظر في بنود مقترح االتفاقية مبا يتوافق مع أحكام القانون وفق ما مت النقاش 

حوله في االجتماع املذكور أعاله.
- بتاريخ 2017/11/08 مت إرسال كتاب تذكير إلى شركه بورصة الكويت بأهمية الرد على املالحظات.
- ونتيجة لعدم جتاوب شركة بورصة الكويت مع االحتاد، قام االحتاد باللجوء إلى هيئة أسواق املال، 
حيث مت بتاريخ 2017/11/22 إرسال مذكرة متكاملة إلى الهيئة إلطالعها على كافة املراسالت 
واالجتماعات التي متت من قبل االحتاد مع بورصة الكويت في هذا الشأن، وطالب االحتاد هيئة 

أسواق املال بضرورة البت في هذا األمر.
- ورد إلى االحتاد رد هيئة أسواق املال بتاريخ 2017/12/20، حيث أفادت الهيئة بأن اتفاقية عضوية 
البورصة هي معتمدة من قبلها، وأكدت على ضرورة االلتزام مبا ورد في االتفاقية من شروط وأحكام.

> جلنة الشئون االقتصادية مبجلس الوزراء: ........... 
* التطلعات االقتصادية املستقبلية.

بدعوة من األمانة لعامة ملجلس الوزراء بتاريخ 2016/12/21، قام احتاد شركات االستثمار بتاريخ 
إلى  املستقبلية  االقتصادية  التطلعات  بشأن  مقترحاته  تناولت  رؤية شاملة  بتقدمي   2017/01/15

جلنة الشئون االقتصادية مبجلس الوزراء، والتي تناول فيها ما يأتي:
- الوضع املالي والتحديات الرئيسية.

- أهميته في االقتصاد الوطني ومستلزمات استمراره وتطويره.
- محاور اإلصالح والتنمية الرئيسية املتصلة بالقطاع املالي.

- اخلطوط العريضة ملقترحات تطوير القطاع العام وشراكته مع القطاع اخلاص.
- مقترح استحداث "وزارة الدولة لشئون االقتصاد" والعوامل املساعدة لها.

ثالثًا: دراسة قطاع االستثمار:
استكماالً جلهد احتاد شركات االستثمار لدراسة وتشخيص الواقع احلالي لقطاع االستثمار ووضع 
االستثمار"  قطاع  لتنشيط  "دراسة  رسمياً  االحتاد  أصدر  فقد  بالقطاع،  للنهوض  املناسبة  احللول 
وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي املوقرة، والتي بدأ االحتاد في العمل على وضع أركانها 

وتفاصيلها منذ الربع األخير من عام 2015.
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وقد مت تزويد كافة اجلهات املعنية في الدولة بنسخ من الدراسة، وكذلك مت نشر الدراسة على املوقع 
اإللكتروني لالحتاد، وذلك حتى تعم الفائدة املرجوة.

ومبناسبة صدور هذه الدراسة، يعرب احتاد شركات االستثمار عن خالص شكره وتقديره للجهود 
واملساعي الدائمة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعم التطوير واالرتقاء مبختلف مجاالت العمل 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  الكويت، وفي إطار توجيهات ورؤى صاحب  والتدريبي في دولة  البحثي 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه - رئيس مجلس إدارة املؤسسة، في السعي لتحويل 
دولة الكويت إلى مركز مالي وجتاري، حيث أنه وانطالقاً من إميان املؤسسة املوقرة بأهمية قطاع 
االستثمار في دولة الكويت لتحقيق هذه الرؤية السامية، كانت موافقتها الكرمية على رعاية دراسة 

لقطاع االستثمار من خالل احتاد شركات االستثمار املنوط بهذا القطاع الهام.

رابعًا: مجلة احتاد شركات االستثمار "املستثمر":
انطالقاً من أهداف احتاد شركات االستثمار بإصدار املطبوعات اإلعالمية لنشر الثقافة االستثمارية 
والتجارية في املجتمع ولدى أعضاء االحتاد، فقد حصل االحتاد بتاريخ 2016/10/24 على ترخيص 
وزارة اإلعالم إلصدار مجلته حتت اسم "املستثمر – The Investor" والتي صدر عددها األول 

في الربع األخير من عام 2017.
واجلدير بالذكر بأن فكرة إصدار مجلة فصلية الحتاد شركات االستثمار لم تكن فكرة جديدة، بل 
راودت االحتاد منذ فترة، غير أن بعض القرارات التي تخص األجهزة احلكومية استغرقت وقتا ليس 

بالقليل.
وتبرز املجلة أهمية قطاع االستثمار ملا تلعبه الشركات األعضاء من دور مهم وفاعل ضمن أنشطتها 
املتنوعة التي تلمس احلياة اليومية للمواطن في قطاعات التعليم والصحة واخلدمات إضافة إلى دور 
هذه الشركات البارز في أنشطة املسؤولية االجتماعية التي تنعكس إيجابا على جميع شرائح املجتمع 

الكويتي.
كما تهدف املجلة على إبراز الدور املهم الذي تقوم به شركات االستثمار في دعم العمالة الوطنية 
خصوصا فئة الشباب الكويتي الواعد من ذوي الكفاءة ومهارة العمل ليتسلم الراية لكويت الغد ليكون 

خير خلف خلير سلف من األباء واألجداد الذين وضعوا اللبنة األولى لالقتصاد الوطني.
ابراز وترجمة انشطة الشركات االستثمارية األعضاء في  وسوف حترص إدارة حترير املجلة على 

االحتاد من خالل نشر أنشطتها املتنوعة وبياناتها املالية الفصلية والسنوية واالعالن عن أرباحها.
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ولن يفوتنا أيضا اظهار مساهمة االحتاد في الدفاع عن مكتسبات الشركات االعضاء نظرا لدورها 
البارز واملهم في املشاريع التنموية في البالد وعلى رأسها الدور الرئيس لنشاطها في أسواق املال 
اخلليجية  املال  اسواق  بني  بارزة  مكانة  حتتل  التي  الكويت  بورصة  وخصوصا  واإلقليمية  العاملية 

والعربية.

خامسًا: فيلم وثائقي عن االحتاد:
سعياً من احتاد شركات االستثمار لتوثيق مراحل االقتصاد الكويتي منذ القدم، ووصوالً إلى االقتصاد 
الكويتي احلديث، والدور احملوري لالحتاد في االقتصاد الوطني منذ إشهاره في نهاية عام 2004، 
أقر مجلس إدارة االحتاد بتاريخ 2017/02/05 إعداد فيلم وثائقي يوثق تلك احلقائق، وليكون مرجع 

إعالمي لكافة املهتمني.
وسيتم إهداء نسخ من الفيلم إلى اجلهات املعنية في الدولة، كما سيتم نشره على املوقع اإللكتروني 

لالحتاد.

سادسًا: مشاركات ولقاءات:
الكويت، وذلك  العديد من ممثلي اجلهات املختلفة من داخل وخارج دولة  بلقاء  قام ممثلو االحتاد 
وأنشطته  االحتاد  دور  على  الضوء  وإلقاء  للتوضيح  وكذلك  معهم،  والتواصل  التعاون  عرى  لتوثيق 

والقطاع االستثماري، وذلك كما يلي:

16 يناير 2017

"لقاء مجلس إدارة االحتاد مع معالي السيد/ أنس خالد الصالح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية"

التواصل مع اجلهات في عمل شركات االستثمار،  في إطار سعي احتاد شركات االستثمار ملتابعة 
التقى مجلس إدارة االحتاد مع معالي السيد/ أنس خالد الصالح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية" في مقر الوزارة، حيث مت تناول عدد من املوضوعات، منها الدور الرئيسي لشركات االستثمار 
في األسواق املالية من خالل احملافظ والصناديق ورؤوس األموال التي تديرها، والتي تساهم بشكل 

أساسي في تطوير السوق.
الهام لشركات  الدور  إغفال  يتم  أن ال  الضروري  املنطلق فمن  أنه ومن هذا  أكد وفد االحتاد  كما 
االستثمار في أي نشاط مستقبلي، وبالتالي فإنه من الضروري أن تساهم احلكومة في دعم القطاع، 
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وأحد أهم صور هذا الدعم هو املشروعات التي تدخل فيها احلكومة، ومبا يساهم في إنعاش القطاع 
وبشكل أساسي.

وقد أشار معالي الوزير اللقاء بالتأكيد على حرص احلكومة متمثلة في مجلس الوزراء والهيئة العامة 
لالستثمار على دعم قطاع االستثمار وتغيير بعض السياسات.

18 يناير 2017

"املشاركة في وفد أصحاب األعمال الكويتيني للقاء سعادة السيد/ غيرهارد شرودر - املستشار السابق 
جلمهورية أملانيا االحتادية والوفد املرافق له"

تلبية لدعوة غرفة جتارة وصناعة الكويت، قام االحتاد بترشيح السيد/ بدر ناصر السبيعي - رئيس 
السيد/ غيرهارد  للقاء سعادة  االقتصادي  الكويتيني  األعمال  وفد أصحاب  في  للمشاركة  االحتاد 
شرودر - املستشار السابق جلمهورية أملانيا االحتادية والوفد املرافق له، وذلك يوم األربعاء املوافق 
18 يناير 2017 في قاعة البوم، في الدور احلادي عشر مبقر غرفة جتارة وصناعة الكويت، حيث 

حتدث الضيف عن العالقات االقتصادية بني الكويت وأملانيا.

22 يناير 2017

الدولة   وزير   - فوكس  ليام  د.  السيد/  معالي  للقاء  الكويتيني  األعمال  أصحاب  وفد  في  "املشاركة 
البريطاني للتجارة الدولية والوفد املرافق له"

تلبية لدعوة غرفة جتارة وصناعة الكويت، قام االحتاد بترشيح السيد/ بدر ناصر السبيعي - رئيس 
االحتاد للمشاركة في وفد أصحاب األعمال الكويتيني االقتصادي للقاء معالي السيد/ د. ليام فوكس 
- وزير الدولة للتجارة الدولية والوفد املرافق له، وذلك يوم األحد املوافق 22 يناير 2017 في قاعة 
مجلس اإلدارة، في الدور الثالث عشر مبقر غرفة جتارة وصناعة الكويت، حيث ألقى الضيف كلمة 
عن "آفاق التجارة وفرص االستثمار في اململكة املتحدة أثناء سير عملية انفصال بريطانيا عن االحتاد 

األوروبي".

23 أبريل 2017

"لقاء مجلس إدارة االحتاد مع معالي السيد/ خالد ناصر الروضان - وزير التجارة والصناعة"
التواصل مع اجلهات في عمل شركات االستثمار،  في إطار سعي احتاد شركات االستثمار ملتابعة 
التقى مجلس إدارة االحتاد مع معالي السيد/ خالد ناصر الروضان - وزير التجارة والصناعة بتاريخ 

2017/04/23 في مقر الوزارة، وذلك ملناقشة املوضوعات التالية:
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1. رأي القانون بشأن عدم جواز صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة املساهمة العامة 
قبل التوزيع الفعلي ألرباح املساهمني.

2. تسهيل إجراءات احلصول على التراخيص.
3. عدم حتديث النظام اآللي )Online System( لتأسيس الشركات مع القانون والئحته التنفيذية. 

)مثل عدم قدرة الشخص االعتباري على تأسيس شركة الشخص الواحد(
4. عدم مطابقة مناذج تأسيس الشركات بالوزارة مع القوانني السارية )مثل عقود تأسيس شركات 
لهيئة  القدمية  التنفيذية  الالئحة  وأحكام   2013 بسنة   25 رقم  للقانون  فيها  مشار  األشخاص 

أسواق املال وكالهما مت إلغائه( حيث يرفض موظفي الوزارة إجراء أي تعديل بالعقود.
5. تعديل نظام حجز املواعيد بالوزارة ليتمكن صاحب املعاملة من إلغاء املوعد أو تعديله إلكترونياً 

عند الضرورة.
واستالم  ومتابعة  تقدمي  املستندية وسرعة  الدورة  لتقليل  عام  بوجه  اإللكتروني  النظام  6. حتديث 
مشاكلها  بكافة  املستندية  الدورة  على  تعتمد  اإلدارات  بعض  هناك  زالت  ال  حيث  املعامالت، 

ومعوقاتها )مثال أقسام تعديل شركات األشخاص(.
7. تفعيل املادة 156 من قانون الشركات بحيث تلزم وزارة التجارة جميع الشركات بحفظ سجل 
الوحيدة  املقاصة  وكالة  هي  للمقاصة  الكويتية  الشركة  )حالياّ  مقاصة  وكالة  لدى  مساهميها 
املرخصة من هيئة أسواق املال(، حيث تقوم بعض الشركات بحفظ سجل مساهميها خارج الشركة 

الكويتية للمقاصة. 
وذلك ألن هذا قد يؤدى قيام بعض الشركات بحفظ سجل مساهميها لدى جهات غير مرخص لها 
كوكالة مقاصة إلى إبطال قرارات اجلمعيات العمومية في حالة قيام أحد املساهمني برفع قضية 

على الشركة لعدم امتثالها لصحيح القانون بإيداع سجل مساهميها لدى وكالة مقاصة.
8. تعديل فقرة من املادة 156 من قانون الشركات واملادة 39 من الالئحة التنفيذية بحيث تنص 
على"...... ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده مبا يخصه من بيانات من 
هذا السجل " بدال من النص احلالي"....... ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة 

بتزويده ببيانات من هذا السجل".
وذلك ألن هناك حاالت ترد إلى الشركة الكويتية للمقاصة من بعض املساهمني بتزوديهم بسجل 
التزويد(  القانون ينص على االطالع وليس  أن  الشركة )حيث  المتناع  بالكامل ونظراّ  املساهمني 
عن ذلك يلجأ هؤالء إلى القضاء للحصول على السجل، علماّ بأن الشركة تسمح لهؤالء املساهمني 

باالطالع على السجل لديها، وتزويده بالبيانات اخلاصة به فقط.
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وقد متت مخاطبة معالي وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2017/05/15 للتأكيد على تلك املوضوعات.

 04 - 07 سبتمبر 2017

إلى  ورعاه  اهلل  حفظه  البالد  أمير  لسمو  املرافق  الكويتيني  األعمال  أصحاب  وفد  في  "املشاركة 
الواليات املتحدة األمريكية"

تلبية لدعوة غرفة جتارة وصناعة الكويت، شارك السيد/ صالح صالح السلمي - نائب رئيس االحتاد 
األحمد  الشيخ صباح  البالد  أمير  لسمو  املرافق  االقتصادي  الكويتيني  األعمال  أصحاب  وفد  في 
 07 إلى   04 من  الفترة  خالل  األمريكية  املتحدة  الواليات  إلى  ورعاه  اهلل  حفظه  الصباح  اجلابر 
سبتمبر 2017، وخالل الفعاليات حضر السيد/ صالح السلمي منتدى التعاون االقتصادي الكويتي 

- األمريكي في واشنطن بتاريخ 2017/09/06.

14 - 16 سبتمبر 2017

إلى اجلمهورية  الوزراء  املرافق لسمو رئيس مجلس  الكويتيني  "املشاركة في وفد أصحاب األعمال 
التركية"

االحتاد  رئيس   - السبيعي  ناصر  بدر  السيد/  شارك  الكويت،  وصناعة  غرفة جتارة  لدعوة  تلبية 
الشيخ جابر  الوزراء  رئيس مجلس  لسمو  املرافق  االقتصادي  الكويتيني  األعمال  وفد أصحاب  في 
املبارك احلمد الصباح إلى اجلمهورية التركية خالل الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2017، وخالل 
الفعاليات حضر السيد/ بدر السبيعي املنتدى االقتصادي الكويتي - التركي في اسطنبول بتاريخ 

.2017/09/15

01 أغسطس و 27 سبتمبر 2017

"لقاء االحتاد مع رئيس بورصة الكويت لألوراق املالية"

التقى بتاريخ 2017/08/01 أمني عام االحتاد مع السيد/ طالل الغامن - رئيس مجلس إدارة بورصة 
الكويت، في مقر البورصة، حيث متت مناقشة سبل التعاون بني االحتاد وبورصة الكويت.

متابعة للقاء األول، مت عقد اللقاء الثاني بتاريخ 2017/09/27 مع السيد/ طالل الغامن، في مقر 
االحتاد، وبحضور السيد/ صالح السلمي - نائب رئيس االحتاد.
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توثيق العالقات املهنية ملركز دراسات االستثمار:
استمراراً جلهود مركز دراسات االستثمار - الذراع التدريبي لالحتاد، وبعد حصوله على الترخيص 

الفني من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتاريخ 2015/08/31.
قام املركز بالتسجيل كمورد خدمات تدريبية لدى كل من:

- ديوان اخلدمة املدنية.
- هيئة أسواق املال.

- وزارة املالية.
وجاري العمل على التواصل مع اجلهات احلكومية واألهلية العاملة في دولة الكويت، وذلك لتوسيع 

قاعدة جمهور املستفيدين من األنشطة التدريبية التي يقدمها مركز دراسات االستثمار.
احلكومي  القطاعني  لدى  خدماته  لتسويق  السعي  في  االستثمار  دراسات  مركز  جلهود  وتكلياًل 
واخلاص، حصل املركز على املوافقة بتقدمي ورشتي عمل لعدد من العاملني في هيئة أسواق املال، 
األمر الذي يعتبر تقدمًا في تنفيذ استراتيجية االحتاد، حيث متكن املركز من فتح خط عملي جديد 
.)In House Training( وهو تقدمي خدماته التدريبية كمورد منافس للجهات التدريبية األخرى

واجلهات  للمؤسسات  والتقدير  الشكر  بخالص  االستثمار  شركات  احتاد  يتقدم  أخرى  ناحية  من 
الداعمة ألنشطة مركز دراسات االستثمار، ومنها:

- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تقدم الدعم املتواصل لألنشطة التي يقدمها مركز دراسات 
االستثمار.

- إدارة التدريب لدى الهيئة العامة لالستثمار، حيث أتاحت الفرصة الستقبال مرشحني من شركات 
االستثمار األعضاء في االحتاد للمشاركة في البرامج التدريبية التي تقدمها، وكما سيرد تفصياًل 

أدناه.

أنشطة املركز:
قــدم مركــز دراســات االســتثمار )12( برنامــج تدريبــي، )3( ورش عمــل و)8( محاضــرات علــى مــدار 

عــام 2017.
كمــا أُتيحــت الفرصــة ملرشــحي شــركات االســتثمار األعضــاء فــي االحتــاد للمشــاركة فــي )8( برامــج 

تدريبيــة قدمتهــا الهيئــة العامــة لالســتثمار.
بلــغ إجمالــي عــدد املشــاركني فــي األنشــطة املشــار إليهــا أكثــر مــن 450 مشــارك مــن مختلــف 

الشــركات واجلهــات إضافــة إلــى املشــاركات الفرديــة.
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أواًل: البرامج التدريبية التي عقدها مركز دراسات االستثمار:
1  م

08 مارس 2017 )يوم واحد( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

IFRS Updates (16 ,15 ,09)البرنامج

Gaven Aspdenاحملاضر

)PricewaterhouseCoopers )PWCجهة االعتماد

2  م

13 و 14 مارس 2017 )يومني( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Advanced Leveraged Buyout )LBO( Modelingالبرنامج

Brad Barlowاحملاضر

Wall Street Prepجهة االعتماد

3  م

26 – 29 مارس 2017 )4 أيام( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

االلتــزام الرقابــي ومكافحــة غســل األمــوال للشــركات واملؤسســات املاليــة وفقــاً ألحــدث املمارســات البرنامج
الدوليــة لعــام 2017

د. جيهان جمال عبدالصبور -  مدرب معتمد من مركز التدريب الدولي للمطابقة وااللتزام ICTاحملاضر

 )International Compliance & Anti-Money Laundering Society UK )ICASجهة االعتماد

4  م

10 – 12 أبريل 2017 )3 أيام( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

التحليل املالي املتقدمالبرنامج

د. محمد دسوقياحملاضر

مركز دراسات االستثمار – Investment Studies Center (ISC)جهة االعتماد

5 م

01 – 03 مايو 2017 )3 أيام( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Mergers & Acquisitionsالبرنامج

Serge Vidalاحملاضر

Euromoneyجهة االعتماد
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6  م

22 – 25 مايو 2017 )4 أيام( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

School of Bonds and Fixed Income Productsالبرنامج

Paul Kitchingاحملاضر

Euromoneyجهة االعتماد

7م

13 - 15 نوفمبر 2017 )3 أيام( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Certified Job Evaluation & Job Descriptionالبرنامج

Aura Sereaاحملاضر

The KPI Instituteجهة االعتماد

8  م

11 و 12 ديسمبر 2017 )يومني( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Leading Organization Transformationالبرنامج

Steven D’Souzaاحملاضر

The American University in Cairoجهة االعتماد

9  م

13 ديسمبر 2017 )يوم واحد( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

)Leadership Development )for Top Managementالبرنامج

Steven D’Souzaاحملاضر

The American University in Cairoجهة االعتماد

10  م

19 ديسمبر 2017 )يوم واحد( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

IFRS Updatesالبرنامج

Gaven Aspdenاحملاضر

)PricewaterhouseCoopers )PWCجهة االعتماد
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ثانيًا: ورش العمل:
1  م

11 و 12 أبريل 2017 )يومني( / فندق كورت يارد ماريوتالفترة/املكان

Leadership – Great Leaders، Great Teams، Great Resultsورشة العمل

Dr. May Jabriاحملاضر

Franklin Covey Middle Eastجهة االعتماد

2  م
18 و 19 أبريل 2017 )يومني( / فندق جميرا املسيلة الكويتالفترة/املكان

 Bee A Great Leader -  Change Management، Leadership، Employeeورشة العمل
Engagement

Paul Rigbyاحملاضر

Vigor Eventsجهة االعتماد

3  م
08 – 10 مايو 2017 )3 أيام( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان
Risk Monitoring & Reporting in Investment Companiesورشة العمل

د. فريد حبيب لياناحملاضر
مركز دراسات االستثمار – Investment Studies Center (ISC)جهة االعتماد

ثالثًا: أنشطة قدمها مركز دراسات االستثمار ملوظفي جهات خارجية كمورد خلدمات تدريبية 
:)In House Training(

ــدى القطاعــني احلكومــي  ــه ل ــاًل جلهــود مركــز دراســات االســتثمار فــي الســعي لتســويق خدمات تكلي
واخلــاص، حصــل املركــز علــى املوافقــة بتقــدمي ورشــة العمــل التاليــة لعــدد مــن العاملــني فــي هيئــة 

أســواق املــال، األمــر الــذي يعتبــر تقدمــاً فــي تنفيــذ اســتراتيجية االحتــاد.
1  م

19 – 21 نوفمبر 2017 )3 أيام( / مقر هيئة أسواق املالالفترة/املكان

ورشة عمل رصد وحتليل وتوثيق املخاطر في شركات االستثمارورشة العمل
د. فريد حبيب لياناحملاضر

مركز دراسات االستثمار – Investment Studies Center (ISC)جهة االعتماد

2  م

03 – 05 ديسمبر 2017 )3 أيام( / مقر هيئة أسواق املالالفترة/املكان

ورشة عمل رصد وحتليل وتوثيق املخاطر في شركات االستثمارورشة العمل
د. فريد حبيب لياناحملاضر

مركز دراسات االستثمار – Investment Studies Center (ISC)جهة االعتماد
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رابعًا: برامج تدريبية لدى جهات أخرى:
* الهيئة العامة لالستثمار:

1  م

10 – 12 يناير 2017 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Risk Managementالبرنامج

Michael Staffertonاحملاضر
اجلهة املنظمة 
وجهة االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Jasper International Academy

2  م

17 – 19 يناير 2017 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Asset Allocationالبرنامج

 Paul Meadowsاحملاضر
اجلهة املنظمة 
وجهة االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Innovative Leaders

3  م

07 – 09 فبراير 2017 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Fixed Income Managementالبرنامج

Paul Meadowsاحملاضر
اجلهة املنظمة 
وجهة االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Innovative Leaders

4  م

12 – 14 فبراير 2017 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Portfolio Managementالبرنامج

Hassan AlSaadiاحملاضر

اجلهة املنظمة 
وجهة االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Invest Consultancy

5  م

02 و 03 أكتوبر 2017 )يومني( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Asset Allocationالبرنامج

Andrew Davidاحملاضر

اجلهة املنظمة 
وجهة االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Business School City، University of London
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6 م
30 أكتوبر–1 نوفمبر 2017 )03 أيام(/مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Manager Selectionالبرنامج
Dominique Warnerاحملاضر

اجلهة املنظمة 
وجهة االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Allianz

7 م
14 – 16 نوفمبر 2017 )03 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Report Writingالبرنامج

May Surgeonerاحملاضر

اجلهة املنظمة 
وجهة االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Jasper International Academy

8  م
05 – 07 ديسمبر 2017 )03 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Macroeconomic & Global Financeالبرنامج

Juan Carlosاحملاضر

اجلهة املنظمة 
وجهة االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Jasper International Academy

خامسًا: محاضرات وندوات عامة:
1 م

29 يناير 2017 / قاعة بحرة مببنى الغرفةالفترة/املكان
The rise of Populist Politics and the considerations for Investorsالندوة

احملاضر
- Jim McDonald، Chief Investment Strategist 
Geeta Sharma، Head of Fixed Income Strategies
Ben Goetsch، Equity Strategist

The Northern Trustاجلهة املقدمة

2 م

06 فبراير 2017 / قاعة بحرة مببنى الغرفةالفترة/املكان

The Instability of the Financial System & the Coming Global Financial Crisisالندوة

Tariq Al-Rifaiاحملاضر

Quorum Centre for Strategic Studiesاجلهة املقدمة
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3  م
13 فبراير 2017 / قاعة بحرة مببنى الغرفةالفترة/املكان

قانون العمل الكويتيالندوة
ناصر راشد الهاجرياحملاضر

الهيئة العامة للقوى العاملةاجلهة املقدمة

4  م
15 مارس 2017 / قاعة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )املسرح( مببنى الغرفةالفترة/املكان

Kuwait Tax Seminarالندوة

احملاضر
Fouad Douglas, PwC Country Senior Partner (Kuwait & Bahrain)
Sherif Shawki, PwC Kuwait Tax Partner
Nadine Feaheny, TLS Specialist in Financial Services as key note speaker
Mohamed Araji, Global Information Reporting Leader and Tax Director

 PricewaterhouseCoopers (PWC)اجلهة املقدمة

5  م
24 أبريل 2017 / قاعة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )املسرح( مببنى الغرفةالفترة/املكان

?Fintech: What’s Next -الندوة

احملاضر
- Saalim Chowdry, Entrepreneur in Residence at 500 Startups
Shaheen Al-Khudari, CEO of Ajar
Haider Al-Mosawi, CEO and cofounder of Sirdab Lab

CFA Societyاجلهة املقدمة

6  م
15 مايو 2017 / قاعة التدريب مبقر االحتاد مببنى الغرفةالفترة/املكان

Ethics: Doing the Right Thing Even When No One is Lookingالندوة
Steve Wallace، Chartered MCSI، CAIAاحملاضر

CFA Societyاجلهة املقدمة

7  م
28 نوفمبر 2017 / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Super Forecastingالندوة

 Michael Mauboussin، Director of Research، Blue Mountain Capitalاحملاضر
Management

CFA Societyاجلهة املقدمة

8  م
18 ديسمبر 2017 / قاعة بحرة مببنى الغرفةالفترة/املكان

Looking Ahead - Evolving Indirect Tax )VAT( Landscape in Kuwait & GCCالندوة

احملاضر
Mr. Alok Chugh – Partner
Mr. Waleed Abdulfadeel – Director
Mr. Munjal Mehta – Manager

Ernst & Youngاجلهة املقدمة
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 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
مع تقريـر مراقـب الحسـابـات المستـقـل

التقرير المالي  |  2017
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تقرير مراقب احلسابات املستقل 

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس االدارة  احملترمني
احتاد شركات االستثمار  

دولـة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات املالية

الرأي

لقد دققنا البيانات املالية املرفقـــة الحتاد شركات االستثمار “االحتاد” والتي تتضمـــــن بيـــــان املــــركز 
املـــــالي كمــــا فـــــي 31 ديســمبر 2017، وبيانــات اإليــرادات واملصروفــات والتـــدفقات النقديــة للســنة 
ــك ملخــص السياســات  ــة مبــا فــي ذل ــات املالي ــخ، واإليضاحــات حــول البيان ــك التاري ــة فــي ذل املنتهي

احملاســبية.

برأينــا، إن البيانــات املاليــة املرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي املاديــة، املركــز املالــي 
ــك  ــة للســنة املنتهيــة فــي ذل ــه النقدي ــي وتدفقات ــه املال لالحتــاد كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وأدائ

ــواردة فــي اإليضــاح رقــم )2(. ــخ وفقــا للسياســات احملاســبية ال التاري

أساس ابداء الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤوليتنا وفقــا لتلــك املعاييــر قــد مت 
شــرحها ضمــن بنــد مســؤوليات مراقــب احلســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة الــوارد فــي تقريرنــا. 
كمــا أننــا مســتقلون عــن االحتــاد وفقــا ملتطلبــات ميثــاق األخــالق للمحاســبني املهنيــني الصــادر عــن 
املجلــس الدولــي ملعاييــر أخالقيــة احملاســبني، باإلضافــة إلــى املتطلبــات األخالقيــة واملتعلقــة بتدقيقنــا 
للبيانــات املاليــة فــي دولــة الكويــت، كمــا قمنــا بااللتــزام مبســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى مبــا يتوافــق 
ــة  ــة ومالئم ــا، كافي ــا عليه ــي حصلن ــق الت ــة التدقي ــأن أدل ــد ب ــا نعتق ــاق. أنن ــات وامليث ــك املتطلب ــع تل م

لتكــون أساســا فــي ابــداء رأينــا.

RSM البزيع وشركاهم
برج الراية 2، الطابق ٤1 و ٤2

شارع عبدالعزيز حمد الصقر، شرق
ص. ب 2115 الصفاة 13022، دولة الكويت

ت 22٤10010 965 + 
ف 22٤12761 965 +

www.rsm.global/kuwait
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مسؤوليات اإلدارة حول البيانات املالية

إن اإلدارة هــي اجلهــة املســؤولة عــن إعــداد وعــرض تلــك البيانــات املالية بشــكل عادل وفقا للسياســات 
احملاســبية الــواردة فــي اإليضــاح رقــم )2(، وعــن نظــام الرقابــة الداخليــة الــذي تــراه مناســبا لتمكينهــا 
مــن إعــداد البيانــات املاليــة، بحيــث ال تتضمــن أيــة أخطــاء ماديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن اإلحتيــال 

أو اخلطــأ.

وإلعــداد تلــك البيانــات املاليــة، تكــون إدارة االحتــاد مســؤولة عــن تقييــم قــدرة االحتــاد علــى حتقيــق 
االســتمرارية واالفصــاح عنــد احلاجــة عــن األمــور املتعلقــة بتحقيــق تلــك االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ 
االســتمرارية احملاســبي، مــا لــم يكــن بنيــة اإلدارة تصفيــة االحتــاد أو إيقــاف أنشــطته أو عــدم توفــر 
ــة  ــة عملي ــة املســؤولة عــن مراقب ــا أن اإلدارة هــي اجله ــك، كم ــق ذل ــة لتحقي ــل أخــرى واقعي ــة بدائ أي

التقريــر املالــي لالحتــاد.

مسؤوليات مراقب احلسابات حول تدقيق البيانات املالية

إن هدفنــا هــو احلصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات املاليــة ككل، خاليــة مــن أخطــاء ماديــة، 
ســواء كانــت ناجتــة عــن االحتيــال أو اخلطــأ، وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يحتــوي علــى رأينــا. إن 
التأكيــدات املعقولــة هــي تأكيــدات عاليــة املســتوى، ولكنهــا ال تضمــن بــأن مهمــة التدقيــق املنفــذة وفــق 
متطلبــات املعاييــر الدوليــة للتدقيــق، ســوف تقــوم دائمــا بكشــف األخطــاء املاديــة فــي حالــة وجودهــا. 
إن األخطــاء ســواء كانــت منفــردة أو مجتمعــة والتــي ميكــن أن تنشــأ مــن االحتيــال أو اخلطــأ تعتبــر 
ماديــة عندمــا يكــون مــن املتوقــع أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدم واملتخــذة بنــاء علــى 

مــا ورد فــي تلــك البيانــات املاليــة. 

وكجــزء مــن مهــام التدقيــق وفــق املعاييــر الدوليــة للتدقيــق، نقــوم مبمارســة التقديــرات املهنيــة 
واالحتفــاظ مبســتوى مــن الشــك املهنــي طيلــة أعمــال التدقيــق، كمــا أننــا نقــوم بالتالــي: 

 حتديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة فــي البيانــات املاليــة، ســواء كانــت ناجتــة عــن االحتيــال أو 
اخلطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق املالئمــة التــي تتجــاوب مــع تلــك املخاطــر، واحلصــول 
علــى أدلــة التدقيــق الكافيــة واملالئمــة لتوفــر لنــا أساســا إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف 
الفروقــات املاديــة الناجتــة عــن االحتيــال تعتبــر أعلــى مــن تلــك املخاطــر الناجتــة عــن اخلطــأ، حيــث 
أن االحتيــال قــد يشــمل تواطــؤ، أو تزويــر، أو حذوفــات مقصــودة، أو عــرض خاطــئ أو جتــاوز 

إلجــراءات الرقابــة الداخليــة.

 اســتيعاب إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي لهــا عالقــة بالتدقيــق لغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق 
املالئمــة حســب الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض ابــداء الــرأي حــول فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة 

لالحتاد.
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 تقييــم مالءمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية املطبقــة واإليضاحــات 
املتعلقــة بهــا واملعــدة مــن قبــل إدارة االحتــاد.

 االســتنتاج حــول مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســس احملاســبية فــي حتقيــق مبــدأ االســتمرارية، 
وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، ســوف نقــرر فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري 
ــى  ــدرة االحتــاد عل ــة حــول ق ــى وجــود شــكوك جوهري ــد تشــير إل ــط بأحــداث أو ظــروف ق ومرتب
حتقيــق االســتمرارية، وإذا مــا توصلنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري، فــإن علينــا أن نلفــت االنتبــاه 
لذلــك ضمــن تقريــر مراقــب احلســابات إلــى اإليضاحــات املتعلقــة بهــا ضمــن البيانــات املاليــة، أو 
فــي حالــة مــا إذا كانــت تلــك اإليضاحــات غيــر مالئمــة، لتعديــل رأينــا. إن اســتنتاجاتنا ســوف تعتمــد 
علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق، ومــع ذلــك، فإنــه قــد يكــون 
هنــاك أحــداث أو ظــروف مســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم قــدرة االحتــاد علــى حتقيــق االســتمرارية.

 تقييــم اإلطــار العــام للبيانــات املاليــة مــن ناحيــة العــرض والتنظيــم والفحــوى، مبــا فــي ذلــك 
اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت تلــك البيانــات املاليــة تعكــس املعامــالت واألحــداث املتعلقــة بهــا 

بشــكل يحقــق العــرض الشــامل بشــكل عــادل.

إننــا نتواصــل مــع إدارة االحتــاد حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق املخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا 
ونتائــج التدقيــق الهامــة مبــا فــي ذلــك أيــة أوجــه قصــور جوهريــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي 

لفتــت انتباهنــا أثنــاء عمليــة التدقيــق. 

د. شعيب عبداهلل شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33دولــة الكـويت

RSM البزيع وشركاهم17 يناير 2018
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احتاد شركات االستثمار   
بيان املركز املالي 

كما في 31 ديسمبر 2017 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20172016إيضاحاملوجـــــــودات

 106,843 89,590نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 1,080,000 31,080,000ودائع ألجل 

 3,420 41,620أرصدة مدينة أخرى

 2,342 55,123ممتلكات ومعدات

 1,192,605 1,176,333مجموع املوجودات

املطلوبات وأموال االحتاد
 

املطلوبات :
 19,477 622,876أرصدة دائنة أخرى

 52,106 758,495مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

 71,583 81,371مجموع املطلوبات

أموال االحتاد :
 1,063,762 1,121,022الفائض املتراكم في بداية السنة

)النقص( الزيادة في اإليرادات عن 
 57,260)26,060(املصروفات للسنة

 1,121,022 1,094,962الفائض املتراكم في نهاية السنة 

 1,192,605 1,176,333مجموع املطلوبات وأموال االحتاد

  
إن اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )9( تشكل جزءا من البيانات املالية 

األمني العامرئيس مجلس اإلدارة
أ.د. رمضان علي الشراحبدر ناصر السبيعي
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احتاد شركات االستثمار   
بيان اإليرادات واملصروفات 

كما في 31 ديسمبر 2017 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20172016 إيضاح 

اإليرادات: 

 180,000 175,000اشتراك األعضاء

 29,745 33,653تدريب األعضاء

 21,928 24,040إيرادات ودائع ألجل

 53,013 814,460إيرادات أخرى 

 284,686 247,153مجموع اإليرادات 

املصروفات واألعباء األخرى:

)214,573()272,111(9مصاريف عمومية وإدارية

)12,853()1,102(5استهالكات 

)227,426()273,213(مجموع املصروفات واألعباء األخرى

 57,260)26,060()نقص( زيادة في اإليرادات عن املصروفات للسنة

 
إن اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )9( تشكل جزءا من البيانات املالية 
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احتاد شركات االستثمار   
بيان التدفقات النقدية  

كما في 31 ديسمبر 2017 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20172016
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 57,260)26,060()النقص( الزيادة في اإليرادات عن املصروفات للسنة 

تسويات:
 12,853 1,102استهالكات

 6,247 6,389مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
)21,928()24,040(إيرادات ودائع ألجل

)42,609(54,432 
التغير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

)1,800( 1,800أرصدة مدينة أخرى
)5,414( 3,399أرصدة دائنة أخرى 

 47,218)37,410(صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( الناجتة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
)100,000(-الزيادة على ودائع ألجل

)2,949()3,883(املدفوع إلضافات على ممتلكات ومعدات
 21,928 24,040إيرادات ودائع ألجل مستلمة

صافي التدفقات النقدية الناجتة من )املستخدمة في( األنشطة 
)81,021( 20,157االستثمارية

)33,803()17,253(صافي النقص في نقد في الصندوق ولدى البنوك

 140,646 106,843نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة 
 106,843 89,590نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة 

  إن اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )9( تشكل جزءا من البيانات املالية 
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1 - التأسيس والنشاط
شــكل احتــاد شــركات االســتثمار )ســابقا - احتــاد الشــركات االســتثمارية( )فيمــا يلــي “االحتــاد”(، 
طبقــا ألحــكام البــاب الثالــث عشــر مــن قانــون العمــل في القطاع االهــــلي رقــــم )38( لســنة 1964، 
وقــد أشــهر االحتــاد مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم )184( لســنة 2004، والــذي نشــر فــي جريــدة 
ــل االحتــاد  كويــت اليــوم العــدد )699( الســنة احلاديــة واخلمســون بتاريــخ 9 ينايــر 2005، سجـــ
لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بتاريــخ 29 ديســمبر 2004. ومبوجــب اجتمــاع اجلمعيــة 

العامــة الغيــر عاديــة لالحتــاد املنعقــدة بتاريــخ 31 مــارس 2016، متــت املوافقــة علــى مــا يلــي: 

1. تعديل املادة رقم )4( من النظام األساسي، ليكون نصها كاآلتي:
يقبــل فــي عضويــة االحتــاد كل شــركة كويتيــة اســتثمارية أو متويليــة أو مرخــص لهــا مبزاولــة 

أحــد األنشــطة التاليــة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال:
- بورصة أوراق مالية

- وكالة مقاصة
- مدير محفظة استثمار

- مدير نظام استثمار جماعي
- مستشار استثمار

- وكيل اكتتاب
- أمني حفظ

- صانع السوق
- وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة األوراق املالية

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق املالية
- مراقب استثمار

- وكالة تصنيف ائتماني
- تقومي األصول

- أي أنشطة أخرى حتددها الهيئة
ويكــون مــن ضمــن أغراضهــا األساســية توظيــف األمــوال حلســابها أو حلســاب الغيــر 
ــة  ــل بكاف ــع العضــو العام ــة، ويتمت ــات التمويلي ــة واخلدم ــح التســهيالت االئتماني و/ أو من

الصالحيــات واحلقــوق التــي ينــص عليهــا النظــام األساســي لالحتــاد.

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 

كما في 31 ديسمبر 2017 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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2. تعديل املادة رقم )6( من النظام األساسي، ليكون نصها كاآلتي: 
ــة األمــور  ــم فــي كاف ــم ومتثيله ــاع عــن حقوقه ــح أعضــاء االحتــاد والدف ــم مصال ــة وتنظي رعاي

ــى وجــه خــاص: ــة بشــئونهم املشــتركة، وعل املتعلق
- العمــل علــى تنميــة وتطويــر قطاعــات االســتثمار باســتخدام أفضــل اإلمكانيــات املاديــة 

واخلبــرات البشــرية املتاحــة لــدى أعضــاء االحتــاد.
والتطويــر  التنميــة  قطــاع  فــي  واملتخصصــة  الفنيــة  والبحــوث  الدراســات  إعــداد   -

االســتثماري.
- التشــاور وتبــادل الــرأي مــع كافــة املؤسســات فــي الدولــة لتحقيــق مصالــح األعضــاء 
واالقتصــاد الوطنــي والتعــاون مــع مختلــف اجلهــات احلكوميــة واألهليــة ذات الصلــة 

بأنشــطة االحتــاد لتذليــل املعوقــات التــي تواجــه أعضــاء االحتــاد.
- إبــداء الــرأي فيمــا قــد يعــرض عليــه مــن مشــاريع أو مقترحــات قوانــني أو نظــم أو لوائــح 
أو قــرارات تتعلــق مبجــال االســتثمار أو االقتصــاد بشــتى صــوره بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر وأيضــاَ املجــاالت اخلاصــة بتنظيــم عمــل الشــركات االســتثمارية أو املرخــص لهــا 

أو اإلشــراف أو الرقابــة عليهــا.
- التنظيــم واملشــاركة فــي املؤمتــرات والنــدوات واحللقــات الدراســية والبحثيــة احملليــة 
نتائجهــا وتوصياتهــا  وتعميــم  واالقتصــادي  االســتثماري  بالنشــاط  املتعلقــة  والعامليــة 

واألبحــاث التــي تقــدم فيهــا علــى أعضــاء االحتــاد.
األنشــطة  وتنظيــم  وإقامــة  االحتــاد  ألعضــاء  والثقافــي  املهنــي  باملســتوى  االرتقــاء   -

االحتــاد. ألعضــاء  االجتماعيــة 
- إصــدار املطبوعــات االعالميــة لنشــر الثقافــة االســتثمارية والتجاريــة فــي املجتمــع ولــدى 

أعضــاء االحتاد.
- إقامــة الــدورات التدريبيــة املتخصصــة فــي املجــاالت املاليــة واالســتثمارية واالقتصاديــة 

أو فــي املجــاالت ذات الصلــة بأنشــطة الشــركات واجلهــات ذات الصلــة.
- ولــه حــق إقــــامة الدعــاوي القضائيــة للدفـــاع عــن حقــوق املصالح العامــة ألعضاء االحتاد 

دون أن يؤثــر ذلــك علــى حــق كل عضــو في التقــــاضي.

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 

كما في 31 ديسمبر 2017 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(



49

التقرير السنوي  |  2017

3. تعديل املادة رقم )12( من النظام األساسي، ليكون نصها كاآلتي: 
ال يجــوز فصــل أي عضــو مــن االحتــاد دون إجــراء حتقيــق مــن جلنــة يشــكلها مجلــس اإلدارة 
ويعتبــر عــدم حضــور العضــو رغــم اســتدعاؤه مرتــان خطيــا تنــازال منــه عــن حقــه فــي الدفــاع 
عــن نفســه وال يتــم الفصــل إال مبوافقــة ثلثــي أعضــاء املجلــس وللعضــو املفصــول أن يتظلــم مــن 
قــرار الفصــل أمــام اجلمعيــة العموميــة فــي أول اجتمــاع لهــا ويكــون للجمعيــة حــق البــت النهائــي 

فــي التظلــم بالقبــول أو الرفــض.
4. تعديل املادة رقم )29( من النظام األساسي، ليكون نصها كاآلتي: 

تنظر اجلمعية العمومية العادية بوجه خاص في املسائل اآلتية:
- تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة املنتهية.

- اعتمــاد تقريــر مراقــب احلســابات وامليزانيــة العموميــة واحلســاب اخلتامــي للســنة املاليــة 
واملوافقــة علــى مشــروع امليزانيــة املقترحــة للســنة التاليــة.

- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري.
- النظر في االقتراحات املقدمة من مجلس اإلدارة أو أحد األعضاء.

- النظــر فــي التظلمــات املقدمــة مــن األعضــاء أو طالبــي االنضمــام الذيــن رفــض مجلــس 
ــام لالحتــاد. ــم باالنضم اإلدارة طلبه

- اختيار مدقق حسابات االحتاد وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.
- إجراء االنتخابات التكميلية.

5. تعديل املادة رقم )32( من النظام األساسي، ليكون نصها كاآلتي: 
يتولــى إدارة االحتــاد مجلــس إدارة يتكــون مــن تســعة أعضــاء تنتخبهــم اجلمعيــة العموميــة ملــدة 
ــم الدعــوة النعقــاد  ثــالث ســنوات عــن طريــق االقتــراع الســري. وفــور انتهــاء مــدة املجلــس يت
اجلمعيــة العموميــة النتخــاب مجلــس إدارة جديــد. وإذا تعــذر انتخــاب مجلــس إدارة جديــد 
فــي امليعــاد احملــدد اســتمر املجلــس القائــم فــي إدارة أعمــال االحتــاد إلــى حــني زوال األســباب 

وانتخــاب مجلــس جديــد.
إن عنــوان االحتــاد املســـجل هــو: ص. ب 27555 الصفــاة - الرمــز البريــدي 13136 دولـــة 

ــث.   ــدور الثال ــت - ال ــة جتــارة وصناعــة الكوي ــى غرف ــويت، مبن الكـ
متــت املوافقــة علــى إصــدار البيانــات املاليــة مــن قبــل رئيــس مجلــس إدارة االحتــاد بتاريــخ 17 
ينايــر 2018. إن اجلمعيــة العامــة الســنوية لالحتــاد لديهــا صالحيــة تعديــل تلــك البيانــات 

املاليــة بعــد إصدارهــا.

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 

كما في 31 ديسمبر 2017 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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2 - املبدأ احملاسبي والسياسات احملاسبية الهامة
تتلخص السياسات احملاسبية الهامة وفقا لهذا املبدأ فيما يلي: 

أ - أسس االعداد
يتــم عــرض البيانــات املاليــة بالدينــار الكويتــي الــذي ميثــل العملــة الرئيســية لالحتــاد، ويتــم 

إعدادهــا علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة املعــدل حــول االيــرادات.
ب - األدوات املالية 

تتضمــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املدرجــة فــي بيــان املركــز املالــي نقــد فــي الصنــدوق 
ولــدى البنــوك والودائــع ألجــل. 

املوجودات املالية
1.  ودائع ألجل:

إن ودائع ألجل يتم إيداعها لدى بنوك ولها فترة استحقاق تعاقدية ألكثر من 3 أشهر.
جـ - ممتلكات ومعدات  

تتضمــن التكلفــة املبدئيــة للممتلــكات واملعــدات ســعر الشــراء وأي تكاليــف مباشــرة مرتبطــة 
بإيصــال تلــك املوجــودات إلــى موقــع التشــغيل وجعلهــا جاهــزة للتشــغيل. يتــم عــادة إدراج 
املصاريــف املتكبــدة بعــد تشــغيل املمتلــكات واملعــدات، مثــل اإلصالحــات والصيانــة والفحــص 
ــا. فــي  ــف فيه ــد هــذه املصاري ــم تكب ــي يت ــرة الت ــرادات واملصروفــات فــي الفت ــان اإلي فــي بي
احلــاالت التــي يظهــر فيهــا بوضــوح أن املصاريــف قــد أدت إلــى زيــادة فــي املنافــع اإلقتصاديــة 
املســتقبلية املتوقــع احلصــول عليهــا مــن إســتخدام إحــدى املمتلــكات واملعــدات إلــى حــد أعلــى 
مــن معيــار األداء احملــدد أساســاً، فإنــه يتــم رســملة هــذه املصاريــف كتكلفــة إضافيــة علــى 

املمتلــكات واملعــدات.
تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك املتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي 
ــع أو إنهــاء خدمــة املوجــودات، يتــم اســتبعاد تكلفتهــا واســتهالكها املتراكــم  القيمــة. عنــد بيـ
مــن احلســابات ويــدرج أي ربــح أو خســارة ناجتــة عــن اســتبعادها فــي بيــان اإليــرادات 
واملصروفــات. يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واملعــدات لتحديــد االنخفــاض فــي 
القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو تغيــرات الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون 
قابلــة لالســترداد. فــي حالــة وجــود مثــل هــذه املؤشــرات وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن 
القيمــة القابلــة لالســترداد املقــدرة، يتــم تخفيــض املوجــودات إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد 

والتــي متثــل القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة املســتخدمة، أيهمــا أعلــى.

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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يتــم إحتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املتوقعــة 
لبنــود املمتلــكات واملعــدات كمــا يلــي:

سنوات
5 أثاث وديكورات
5 أجهزة حاسب آلي

يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي وطريقــة االســتهالك دوريــا للتأكــد مــن أن طريقــة وفتــرة 
االســتهالك تتفقــان مــع منــط املنافــع اإلقتصاديــة املتوقعــة مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات. 
يتــم إلغــاء االعتــراف ببنــود املمتلــكات واملعــدات عنــد اســتبعادها أو عنــد انتفــاء وجــود منفعــة 

اقتصاديــة متوقعــة مــن االســتعمال املســتمر لتلــك املوجــودات. 
د - إنخفاض قيمة املوجودات  

فــي نهايــة الفتــرة املاليــة، يقــوم االحتــاد مبراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات لتحديــد فيمــا 
ــل علــى  إذا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض فــي قيمــة تلــك املوجــودات. إذا كان يوجــد دليـ
االنخفــاض، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للموجودات الحتســاب خســائر االنخفاض 
فــي القيمــة، )إن وجــدت(. إذا لــم يكــن مــن املمكــن تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل 
ــي  ــد الت ــد النق ــة لالســترداد لوحــدة تولي ــة القابل ــر القيم ــى االحتــاد تقدي ــرد، يجــب عل منف

ينتمــي إليهــا األصــل. 
إن القيمة القابلة لالســترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة املســتخدمة، 
أيهمــا أعلــى. يتــم تقديــر القيمــة املســتخدمة لألصــل مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة 
املســتقبلية املتوقعــة مقابــل القيمــة احلاليــة لهــا بتطبيــق ســعر اخلصــم املناســب. يجــب أن 
يعكــس ســعر اخلصــم تقديــرات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود واملخاطــر املتعلقــة 

باألصــل.
إذا كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد املقــدرة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( أقــل مــن القيمة 
الدفتريــة لألصــل، فإنــه يجــب تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( 
إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد. يجــب االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة 
فــي بيــان اإليــرادات واملصروفــات، إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي 

هــذه احلالــة يجــب معاجلــة خســارة انخفــاض قيمــة األصــــل كانخفــاض إعــادة تقييــم.

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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ــة لألصــل )أو  ــة الدفتري ــزداد القيم ــا، ت ــة الحق ــي القيم ــاض ف ــد عكــس خســارة اإلنخف عن
ــة لالســترداد. يجــب أن ال يزيــد  ــة القابل وحــدة توليــد النقــد( إلــى القيمــة التقديريــة املعدل
املبلــغ الدفتــري بســبب عكــس خســارة إنخفــاض القيمــة عــن املبلــغ الدفتــري الــذي كان 
ســيحدد لــو أنــه لــم يتــم اإلعتــراف بأيــة خســارة مــن إنخفــاض قيمــة األصــل )أو وحــدة توليــد 
النقــد( خــالل الســنوات الســابقة. يجــب اإلعتــراف بعكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة 
مباشــرة فــي بيــان اإليــرادات واملصروفــات إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد 
تقييمهــا وفــي هــذه احلالــة يجــب معاجلــة عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي 

إعــادة التقييــم.
هـ - مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

يتــم إحتســاب مخصــص ملكافــأة نهايــة اخلدمــة للموظفــني طبقــا لقانــون العمــل الكويتــي فــي 
القطــاع األهلــي وعقــود املوظفــني. إن هــذا اإللتــزام غيــر املمــول ميثــل املبلــغ املســتحق لكـــل 
موظــف، فيمــا لــو مت إنهــاء خدماتــه فــي نهايــة الفتــرة املاليــة، والــذي يقــارب القيمــة احلاليــة 

لهــذا اإللتــزام النهائــي. 
و - حتقق االيراد 

يتبــع اإلحتــاد األســاس النقــدي فــي إثبــات إيــرادات إشــتراكات األعضــاء، إيــرادات تدريــب 
األعضــاء، رســوم االنتســاب، إيــرادات الودائــع ألجــل واإليــــرادات األخــرى.

ز - املخصصات 
يتــم اإلعتــراف باملخصــص فقــط عندمــا يكــون علــى االحتــاد اإللتــزام قانونــي حالــي أو 
محتمــل، نتيجــة حلــدث ســابق يكــون مــن املرجــح معــه أن يتطلــب ذلــك تدفقــا صــادرا للمــوارد 
اإلقتصاديــة لتســوية اإللتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثـــوق ملبلــغ اإللتــزام. ويتــم مراجعــة 
املخصصــات فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة وتعديلهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــي. وعندمــا يكــون 
تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود ماديــا، فيجــب أن يكــون املبلــغ املعتــرف بــه كمخصــص هــو 
القيمــة احلاليــة للمصاريــف املتوقعــة لتســوية اإللتــزام. ال يتــم إدراج املخصصــات للخســائر 

التشــغيلية املســتقبلية.
ح - عقود اإليجار:

تصنــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية إذا إحتفــظ املؤجــر بجــزء جوهــري 
مــن املخاطــر والعوائــد املتعلقــة بامللكيــة. تصنــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود إيجــار 

متويليــة.

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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إن حتديــد مــا إذا كان ترتيــب معــني هــو ترتيــب تأجيــري أو ترتيــب يتضمــن إيجــار يســتند 
ــى  إلــى مضمــون هــذا الترتيــب، ويتطلــب تقييــم مــا إذا كان تنفيــذ هــذا الترتيــب يعتمــد عل
إســتخدام أصــل معــني أو موجــودات محــددة، أو أن الترتيــب ينقــل أو مينــح احلــق فــي 

إســتخدام األصــل.
عقد اإليجار التشغيلي )االحتاد كمستأجر(

إن دفعــات اإليجــار املســتحقة حتــت عقــد إيجــار تشــغيلي يتــم إدراجهــا فــي بيــان اإليــرادات 
واملصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار. إن العوائــد 
املســتلمة واملســتحقة كحافــز للدخــول فــي عقــد اإليجــار التشــغيلي يتــم توزيعهــا علــى أســاس 

القســط الثابــت علــى مــدى مــدة فتــرة اإليجــار.
ط - األحداث احملتملة:

ال يتــم إدراج املطلوبــات احملتملــة ضمــن البيانــات املاليــة إال عندمــا يكــون إســتخدام مــوارد 
إقتصاديــة لســداد إلتــزام قانونــي حالــي أو متوقــع نتيجــة أحــداث ســابقة مرجحــا مــع إمكانيــة 
ــغ املتوقــع ســداده بصــورة كبيــرة. وبخــالف ذلــك، يتــم اإلفصــاح عــن املطلوبــات  تقديــر املبل

احملتملــة مــا لــم يكــن احتمــال حتقيــق خســائر إقتصاديـــة مستبعـــداً.
ال يتــم إدراج املوجــودات احملتملــة ضمــن البيانــات املاليــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون 

حتقيــق منافــع إقتصاديــة نتيجــة أحــداث ســابقة مرجحاً.

3 - ودائع ألجل 
ميثــل هــذا البنــد قيمــة ودائــع إســالمية مودعــة لــدى أحــد البنــوك االســالمية احملليــة بالدينــار 
ــوم )2016 –  ــدل 365 ي ــرة، وتســتحق مبع ــع أرباحــا ســنوية متغي ــي، تكتســب هــذه الودائ الكويت

ــوم(. 365 ي

4 - أرصدة مدينة أخرى
20172016

 78,000 78,000إيرادات مستحقة
)78,000()78,000(ناقصا: مخصص ديون مشكوك في حتصيلها 

--
 1,800-موظفون مدينون
 1,620 1,620تأمينات مستردة

 1,620 3,420 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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5 - ممتلكات ومعدات

 املجموعأجهزة حاسب آليأثاث وديكورات
التكلفة :

 82,726 30,005 52,721في 1 يناير 2016
 2,949 413 2,536إضافات

 85,675 30,418 55,257في 31 ديسمبر 2016
 3,883 2,278 1,605إضافات

 89,558 32,696 56,862في 31 ديسمبر 2017

اإلستهالك املتراكم:
 70,480 28,165 42,315في 1 يناير 2016
 12,853 2,252 10,601احململ على السنة 

 83,333 30,417 52,916في 31 ديسمبر 2016
 1,102 465 637احململ على السنة 

 84,435 30,882 53,553في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية :
 2,342 1 2,341في 31 ديسمبر 2016
 5,123 1,814 3,309في 31 ديسمبر 2017

  

6 - أرصدة دائنة أخرى 
20172016

 258 258مصاريف مستحقة
 19,219 22,618إجازات موظفني مستحقة

22,876 19,477 

7 - مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

20172016
 45,859 52,106الرصيد في بداية السنة 

 6,247 6,389احململ على السنة 
 52,106 58,495الرصيد في نهاية السنة 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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8 - إيرادات أخرى
20172016

إيرادات دعم من مؤسسة الكويت للتقدم 
 53,013 14,460العلمي )أ(

ميثــل هــذا البنــد قيمــة مــا مت اســتالمه نقــداً مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي للصــرف   )1(
 -  2016( دينــار كويتــي   4,500 إلــى مبلــغ  الرئيســية باإلضافــة  أنشــطة االحتــاد  علــى 
000,34 دينــار كويتــي( مت اســتالمه بهــدف إعــداد دراســة لتنميــة وتطويــر قطــاع االســتثمار 

فــي دولــة الكويــت.

9 - مصاريف عمومية وإدارية

20172016
 112,702 128,680تكاليف موظفني

 19,440 19,440إيجارات
 3,118 3,133مصاريف اتصاالت

 902 371قرطاسية ومطبوعات
 6,997 24,027مصاريف دعاية 

 15,000 39,000أتعاب مهنية 
 52,468 48,023مصاريف تدريبات 

 3,946 9,437أخرى
272,111 214,573 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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