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كلمة مجلس اإلدارة
يســرني والزمــاء أعضــاء مجلــس إدارة اتحــاد شــركات االســتثمار أن نقــدم لكــم التقريــر
الســنوي لالتحــاد  ،2020والــذي يقــدم ملخصـ ًـا ألهــم الجهــود واإلنجــازات التــي قــام بهــا
ـوال إلــى
االتحــاد وفقـ ًـا للــدور المنــوط بــه تجــاه الشــركات األعضــاء ،وقطــاع االســتثمار ،وصـ ً

صالــح االقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام.

وأود بدايــة اإلشــارة إلــى النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة  ،2020والــذي شــهد ُ
تأثــر

بيئــة األعمــال واالقتصــاد العالمــي وبالتالــي االقتصــاد الوطنــي بســبب التفشــي التدريجــي

لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19 -علــى مســتوى العالــم أجمــع بمــا فــي ذلــك
دولــة الكويــت.

وبــدوره لــم يكــن االتحــاد بمنــأى عــن تلــك األحــداث المحوريــة ،فقــد بــادر االتحــاد بوضــع

كافــة إمكاناتــه تحــت تصــرف مجلــس الــوزراء ووزارات الدولــة للمســاهمة فــي مواجهــة هذه

الجائحــة ،كمــا شــارك االتحــاد فــي عــدد مــن االجتماعــات الحكوميــة واجتماعــات مجلــس

األمــة الموقريــن لبحــث وتقديــم الــرؤى الفنيــة واالقتصاديــة لمواجهــة آثــار وتداعيــات هــذا
ـا فــي هــذا التقريــر.
الوبــاء ،وكمــا ســيرد تفصيـ ً

كذلــك حــري بنــا أن نشــير إلــى الــدور الحيــوي الــذي قامــت بــه اللجــان العاملــة فــي االتحــاد

بالتعــاون مــع مجلــس اإلدارة ،والــذي كان لــه األثــر الواضــح فــي دعــم الــدور المحــوري
لالتحــاد ،وذلــك بالتنســيق والتواصــل مــع الجهــات المعنيــة فــي الدولــة ،ومنهــا علــى ســبيل

المثــال ال الحصــر :مجلــس األمــة ،مجلــس الــوزراء ،هيئــة أســواق المــال ،وزارة الشــؤون

االجتماعيــة والعمــل ،بورصــة الكويــت ،غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت .وتتضــح ماهيــة
هــذا الــدور والتعــاون مــع تلــك الجهــات وغيرهــا مــن خــال تقديــم الــرؤى والمالحظــات

التــي قدمهــا االتحــاد علــى مســودات عــدد مــن القــرارات والقوانيــن أو تعديالتهــا والمعنيــة

بقطــاع االســتثمار كمــا هــو وارد فــي هــذا التقريــر.
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كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى الــدور الــذي قــام بــه مركــز دراســات االســتثمار ،الــذراع التدريبــي
لالتحــاد فــي تنميــة قــدرات ومهــارات العامليــن فــي شــركات االســتثمار وبصفــة خاصــة

الكــوادر الوطنيــة ،والــذي دأب علــى تأديــة دوره فــي تلبيــة متطلبــات قطــاع االســتثمار علــى
مــدار الســنة وحتــى فــي ظــل أزمــة وبــاء كورونــا.

ً
دائمــا علــى أن تضافــر كافــة الجهــود إنمــا هــو الســبيل األنجــع لتحقيــق آليــات
ونؤكــد
ً
جميعــا وبمــا يعــود بالخيــر علــى اقتصادنــا الوطنــي.
ورغبــات التطويــر التــي ننشــدها
وهنــا ال يســعني إال أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل لشــركات االســتثمار األعضــاء فــي االتحــاد

علــى تعاونهــم معنــا ،وكذلــك الجهــات التــي ســاهمت وتســاهم فــي إبــداء التعــاون مــع
االتحــاد لتمكينــه مــن أداء دوره وفــق األهــداف التــي ُأســس مــن أجلهــا.
كمــا يســعدني أن أتوجــه بوافــر الشــكر لكافــة العامليــن فــي االتحــاد مقـ ً
ـدرا ســعيهم الدؤوب
إلتقــان العمــل وتحقيــق النجاحات المســتمرة.

وأدعــو المولــى العلــي القديــر أن يحفــظ الكويــت وشــعبها فــي ظــل القيــادة الحكيمــة
لحضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح – حفظــه اللــه
ورعــاه ،وســمو ولــي عهــده الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح ،وســمو رئيــس مجلــس

الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح فــي إدارة البــاد نحــو التطويــر المنشــود،
والــذي يعــود بالخيــر واالســتقرار علــى وطننــا العزيــز .كمــا أدعــو العلــي القديــر أن يرفــع عــن

بالدنــا والعالــم أجمــع هــذه الغمــة.

صالح صالح السلمي
رئيس االتحاد
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التقرير اإلداري
اتحاد شركات االستثمار
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اتحاد شركات االستثمار:

أوال :اللجان العاملة في االتحاد:
ً

يتوجــه اتحــاد شــركات االســتثمار بخالــص الشــكر والتقديــر ألعضــاء اللجــان العاملــة فــي
االتحــاد ،حيــث يتقــدم االتحــاد بالتقديــر لتطوعهــم لتقديــم الــرأي الفنــي والمشــورة ،كل
فــي تخصصــه ،فقــد عقــدوا العديــد مــن االجتماعــات التــي تطلبــت بــذل الجهــد والوقــت.
واالتحــاد وإذا يثمــن تلــك الجهــود ،ليتمنــى لهــم التوفيــق والســداد.

اللجان الدائمة:

لجنة السياسات االقتصادية

تتكون لجنة السياسات االقتصادية من السادة التالية أسمائهم:
 السيد /عبدالله حمد التركيتأميـــن الســــر وعضو مجلـــس إدارة االتحـــاد – رئيس مجلس اإلدارة – شركــــة الصفــاة
(رئيس اللجنة)
لالستثمار
 السيد /طارق إبراهيم المنصورعضو مجلس إدارة االتحاد – رئيس مجلس اإلدارة – شركة الفنار لالستثمار (عضو اللجنة)
 السيد /جراح وليد الناصرنائب الرئيس – إدارة الثروات – كامكو إنفست

(عضو اللجنة)

 الشيخ /حمود صالح الصباحرئيس المكتب الحكومي – شركة المركز المالي الكويتي

(عضو اللجنة)

 السيد /دخيل عبدالله الدخيلنائب الرئيس التنفيذي – االستثمارات البديلة – شركة رساميل لالستثمار

(عضو اللجنة)

 السيد /عبدالله محمد الشطيمساعد الرئيس التنفيذي لالستثمار – شركة أعيان لإلجارة واالستثمار

(عضو اللجنة)

 السيدة /فدوى عادل درويشنائب األمين العام ومدير مركز دراسات االستثمار بالوكالة – اتحاد شركات االستثمار (مقرر)
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يشمل نطاق عمل اللجنة ما يلي:
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-

تقديــم المقترحــات والتوصيــات بشــأن السياســات االقتصاديــة واالســتثمارية العامــة
للدولــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة لألجيــال القادمــة ،ويكــون ذلــك مــن
خــال التواجــد بشــكل قريــب مــن الحــدث وعقــد نــدوات لطــرح تلــك المواضيــع أو نشــر
رأي االتحــاد فــي الصحــف المحليــة أو أي وســيلة إعــام أخــرى.

-

تعزيــز تعــاون االتحــاد مــع الجهــات الرقابيــة وبورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة وكذلــك
شــركات االســتثمار ،ويكــون ذلــك بعـــقد لقــــاءات تشاوريـــــة ومراجعــة التعاميــم
والقــرارات التــي تصــدر عنهــا لتقديــم المقترحــات لالرتقــاء بكفــاءة أســواق المــال
وتحســين بيئــة األعمــال.

-

تقديــم أفــكار ورؤى بشــأن أداوت ومنتجــات اســتثمارية جديــدة ،والتــي مــن شــأنها
أن تجــذب رؤوس أمــوال جديــدة تواكــب التغيــرات التــي يشــهدها قطــاع االســتثمار
ولتطويــر عمــل أســواق المــال.

-

تعزيــز الثقــة باالقتصــاد المحلــي وأســواق المــال ،وذلــك مــن خــال مزيــد مــن التعــاون
والتقــارب مــع الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة وعقــد نــدوات وورش عمل حــول التطورات
اإليجابيــة فــي الســوق إلظهــار اإلجــراءات والظواهــر اإليجابيــة مثــل القوانيــن الجديــدة
وزيــادة التــداوالت اليوميــة ودخــول رؤوس األمــوال األجنبيــة وتأثيــر ذلــك فــي تعزيــز
الثقــة باألســواق ،ولرفــع مســتوى الوعــي لــدى المتداوليــن فــي األســواق.

-

فتــح آفــاق للتعــاون مــع شــركات التكنولوجيــا الماليــة للتعــرف علــى آخــر التطــورات
التــي طــرأت علــى التكنولوجيــا الماليــة وكيفيــة اســتقطاب هــذه التكنولوجيــا لشــركاتنا
وأســواق المــال لدينــا لتحســين وتطويــر أعمــال شــركات االســتثمار.

-

التعــاون مــع مركــز دراســات االســتثمار لــدى االتحــاد واقتــراح خطــط لدعــم برامــج مهنية
متخصصــة وورش العمــل لتنميــة الكــوادر البشــرية لــدى شــركات االســتثمار ،خاصــة
تلــك المنضويــة تحــت مظلــة االتحــاد.

-

تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي عمليــــة التنميــــة االقتصاديـــــة ،وتعزيــز فكــــرة أن
شــركات االســتثمار شــريك مــع القطــــاع الحكومــي لتفعيــل برامــج الخصخصــة وأن
تكــون مستشـ ً
ـارا الحكومــة فــي هــذا المجــــال لمــا لديهــا مــــن إمكانــــات تمكنهـــا مــن
القيــام بهــذا الــدور ،وتبيــان كيــف أن الخصخصــــة تعمـــــل عـــلى خلــق فــرص وظيفيـــة
للعمالــة الوطنيــة.

 -2لجنة اإلعالم والتسويق.

تتكون اللجنة من ممثلين عن الشركات والجهات الممثلة في االتحاد ،كما يأتي:

 السيد /حمد محمد السعدعضو مجلس إدارة االتحاد – الرئيس التنفيذي – شركـة عمـــار للتمويـــل واإلجـــارة
(رئيس اللجنة)
							
 السيد /صالح صالح السلميرئيس االتحــاد – رئيس تنفيـــذي – مجموعـــة أرزان الماليــة للتمويــل واالستثمـار
(عضو اللجنة)
							
 السيدة /ابتهاج عبدالعزيز مساعد الرومينائب رئيس أول – إدارة التسويق والعالقات العامة – شركة االستثمارات الوطنيـة
(عضو اللجنة)
						
 السيدة /سارة جاسم المكيميمدير العالقات العامة والتسويق – شركة الصفاة لالستثمار

(عضو اللجنة)

 السيد /طارق أحمد عبدالعزيز أحمد الجاسمرئيس القطاع التنفيذي – العالقات العامة – التسويق وعالقات المستثمرين –
(عضو اللجنة)
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار			
 السيد /مصطفى نجيب زنتوترئيس إدارة التسويق وعالقات المستثمرين – كامكو إنفست

(عضو اللجنة)

 السيدة /فدوى عادل درويشنائب األمين العام ومدير مركز دراسات االستثمار بالوكالة – اتحاد شركات االستثمار
(مقرر)
								

ويعهد إلى اللجنة ما يلي:
ُ
-

تسويق االتحاد وقطاع االستثمار داخل وخارج دولة الكويت.

-

متابعــة تنفيــذ السياســات واألنظمــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة واللجــان
التابعــة لــه والخاصــة بالتســويق للقطــاع وسياســته اإلعالميــة.
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-

تعزيــز أواصــر التجانــس والتناغــم بيــن أعضــاء االتحــاد وتبــادل الخبــرات بمــا يخــدم
مصالــح االتحــاد ،وذلــك مــن خــال لقــاءات وأنشــطة علميــة واجتماعيــة.

-

رسم خطط اإلعالم والتسويق وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها.

-

اقتراح ندوات أو مؤتمرات بما يخدم مصالح األعضاء والقطاع.

-

المساهمة في طرح أنشطة للنشر للتعريف باالتحاد وأنشطته.

-

التقــارب مــع وســائل اإلعــام لمــا لذلــك مــن انعــكاس لعملهــا ومقاالتهــا علــى االتحــاد
والقطــاع.

-

التعريــف بنشــاط االتحــاد :إيجــاد وســيلة فــي التعريــف الصحيــح بنشــاط االتحاد لكســب
رضــى الجمهــور المســتهدف.

-

البحــث وجمــع المعلومــات :متابعــة بحــوث الــرأي واالســتطالع عــن الجهــات المشــابهة
لعمــل االتحــاد ومنتجاتهــا وجماهيرهــا.

-

االتصــال :توفيــر قنــوات االتصــال المناســبة فــي االتجاهيــن مــن االتحــاد إلــى الجماهيــر
ومــن الجماهيــر إلــى االتحــاد إمــا عــن طريــق االتصــال الشــخصي أو االتصــال الجماهيــري.

-

تخطيــط برامــج التســويق اإلعالمــي وتنفيــذه :وضــع خطــط وقائيــة وعالجيــة لتحســين
صــورة االتحــاد الذهنيــة لــدى الجماهيــر وتقســيمها إلــى خطــط طويلــة ومتوســطة
وقصيــرة المــدى.

-

التقييم :تقييم البرامج والخطط المعتمدة أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ.

-

المتابعــة :متابعــة كل مــا ُينشــر عــن االتحــاد فــي وســائل اإلعــام المختلفــة والــرد عليهــا
فــي حالــة الضــرورة وأرشــفة تلــك البيانــات للرجــوع اليهــا.

-

التقارير :رفع تقارير عن عمل اللجنة إلى مجلس إدارة االتحاد بصورة نصف سنوية.

 -3لجنة مركز دراسات االستثمار

تتكـــــون اللجنـــــة من ثالثـــــة من أعضـــاء مجلس إدارة اتحـــــــاد شركــــــات االستثمــــــار،
كما يـأتــــــــي:

 السيد /فيصل منصور صرخوهأمين الصندوق وعضو مجلس اإلدارة باالتحاد  -الرئيس التنفيذي  -كامكو إنفست
(رئيس اللجنة)
							
 السيد /صالح صالح السلميرئيس االتحاد – رئيس تنفيــــذي – مجموعــة أرزان الماليــة للتمويـــل واالستثمـــار
(عضو اللجنة)
							
 السيد /حمد أحمد العميرينائب رئيس االتحــــاد – رئيس مجلس اإلدارة  -شركــــة االستثمــــــارات الوطنــيــــة
(عضو اللجنة)
							
 السيدة /فدوى عادل درويشنائب األمين العام ومدير مركز دراسات االستثمار بالوكالة – اتحاد شركات االستثمار
(مقرر)
								

ويعهد إلى اللجنة ما يلي:
ُ

 -تشكيل الجهاز التنفيذي للمركز.

 اإلشراف العام على أنشطة وأعمال المركز. -اعتماد الخطة السنوية للمركز.

 تعتبر اللجنة هي جهة اتصال وتنسيق مع مجلس ادارة اتحاد شركات االستثمار. -تحديد المرتبات والمكافآت التي يتلقاها أعضاء الجهاز التنفيذي للمركز.
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 -4اللجنة القانونية

تتكون اللجنة من ممثلين عن الشركات والجهات الممثلة في االتحاد ،كما يأتي:

 السيد /صالح صالح السلميرئيس االتحـــاد – رئيس تنفيـــذي – مجموعـــة أرزان المالية للتمويـــــل واالستثمـــار
(رئيس اللجنة)
							
 السيد /بدر ناصر السبيعيعضــو مجلس إدارة االتحــــاد – الرئيس التنفيــذي – الشركــة الكويتيــة لالستثمـــار
(نائب رئيس اللجنة)
						

 السيد /خالد عبدالله السعيدعضو مجلس إدارة االتحاد – نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة الرتـاج لالستثمـار
(عضو اللجنة)
							

 السيد /أحمد أمين عليمدير أول  -اإلدارة القانونية وااللتزام – مجموعة أرزان المالية للتمويـل واالستثمـار
(عضو اللجنة)
							
 السيد /د .عبدالحميد منصور عبدالعظيم		
مستشار قانوني – الشركة الكويتية لالستثمار

(عضو اللجنة)

 السيد /عبدالمسيح عبدالمالك لبيبرئيس اإلدارة القانونية لشركات المجموعة – شركة االستشارات المالية الدولية (إيفا)
(عضو اللجنة)
							
 السيد /عمرو محمد حافظنائب أول /رئيس الدائرة القانونية – شركة المركز المالي الكويتي

(عضو اللجنة)

 السيد /مصطفى فتحي أحمدنائب رئيس اإلدارة القانونية – كامكو إنفست

(عضو اللجنة)

 السيدة /فدوى عادل درويشنائب األمين العام ومدير مركز دراسات االستثمار بالوكالة – اتحاد شركات االستثمار
(مقرر)
								

ويعهد إلى اللجنة ما يلي:
ُ
-
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مناقشــة األمــور القانونيــة المطروحــة مــن مجلــس اإلدارة أو رئيــس مجلــس اإلدارة ،أو
مــا يتــم بحثــه أو يــرى بحثــه.

ً
ثانيا :الدور االستشاري لالتحاد:
انطالقـ ًـا مــن الــدور الفاعــل والحيــوي التحــاد شــركات االســتثمار فــي القطــاع االســتثماري
وتفعيــا للــدور االستشــاري لالتحــاد والــذي هــو مــن أهــم األهــداف المنوطــة بــه ،قــام
ً
مجلــس إدارة االتحــاد وبالتنســيق مــع اللجــان المختصــة واألمانــة العامــة بتقديــم الــرأي
والمالحظــات علــى مســودات عــدد مــن القــرارات والقوانيــن أو تعديالتهــا ،والمعنيــة فــي
عمــل القطــاع االســتثماري ،وذلــك بدعــوة مــن الجهــات المعنيــة فــي الدولــة أو بمبــادرات
مــن االتحــاد.
وفــي اإلطــار لــم يغفــل االتحــاد اســتطالع رأي الشــركات األعضــاء فيمــا عــرض عليــه مــن
مســودات القــرارات والقوانيــن ،وذلــك لالســتئناس بوجهــات النظــر العمليــة لممثلــي
الشــركات األعضــاء.
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هيئة أسواق المال:
-

-
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قــرار هيئــة أســواق المــال رقــم  118لســنة  2019بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال
وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة ،وتعديالتهمــا ،بتعديــل المــادة ( )4-4وإضافة الملحق
رقــم (« )3هيــكل تقريــر المكافــآت» فــي الكتــاب الخامــس عشــر (حوكمــة الشــركات).
•

بتاريــخ  04/08/2019قــام االتحــاد بمخاطبــة كافــة الشــركات الســتطالع آرائهــم
ومالحظاتهــم حــول قــرار هيئــة أســواق المــال رقــم  118لســنة  2019ألخذهــا فــي
االعتبــار عنــد التنســيق مــع هيئــة أســواق المــال فــي هــذا الشــأن.

•

وقــد قــام االتحــاد بطــرح الموضــوع علــى غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت باعتبارهــا
مظلــة العمــل فــي القطــاع الخــاص مــن خــال لجنــة تنســيق األعمــال ،وقــد قامــت
مشــكورة بالتأكيــد علــى وجهــة نظــر االتحــاد وتبنيــه بلجنــة تنســيق األعمــال التــي تضــم
االتحــادات المهنيــة ،والذيــن أيــدوا وجهــة النظــر بدورهــم ،وخلصــت لجنــة تنســيق
األعمــال بإصــدار كتــاب موجــه إلــى هيئــة أســواق المــال موقــع مــن رئيــس الغرفــة
ورؤســاء االتحــادات المعنيــة تبيــن وجهــة نظــر القطــاع الخــاص فــي القــرار  ،118وأن
نتائجــه ســوف تكــون عكــس القصــد منــه ،وضــرره أكبــر بكثيــر مــن نفعــه ،وأن هــذا
الــرأي كذلــك انضــم إليــه قطــاع االتصــاالت واالتحــاد الكويتــي للتأميــن.

تعديــل الكتــاب الخامــس والعاشــر والحــادي عشــر مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة
أســواق المــال بشــأن تعامــل صانــع الســوق فــي أســهم الخزينــة.
•

بتاريــخ  2020/04/09قامــت هيئــة أســواق المــال بمخاطبــة االتحــاد الســتطالع رأيــه
فــي التعديــات المقترحــة علــى الكتــاب الخامــس والحــادي عشــر مــن الالئحــة التنفيذيــة
لقانــون هيئــة أســواق المــال بشــأن تعامــل صانــع الســوق فــي أســهم الخزينــة.

•

بتاريــخ  2020/04/10قــام االتحــاد بمخاطبــة كافــة الشــركات الســتطالع آرائهــم
ومالحظاتهــم حــول التعديــل المقتــرح ألخذهــا فــي االعتبــار عنــد التنســيق مــع
هيئــة أســواق المــال فــي هــذا الشــأن.

•

وبعــد دراســة التعديــات المقترحــة مــن كافــة الجوانــب الفنيــة والقانونيــة مــع
األخــذ فــي االعتبــار الجانــب العملــي للتطبيــق ،قــام االتحــاد بإرســال رؤيتــه بشــأن
التعديــات إلــى هيئــة أســواق المــال بتاريــخ  ،2020/04/16وهــو التاريــخ الــذي
حددتــه الهيئــة ،وقــد انطــوت رؤيــة االتحــاد بشــكل أساســي حــول إزالــة الحظــر
علــى الشــركات فــي إيــداع أســهم الخزينــة فــي حســابات محافــظ لــدى الشــركات

المرخصــة مزاولــة هــذا النشــاط .والــوارد بالفقــرة ( )3مــن المــادة ( )5-4-2مــن
الكتــاب الســابع  -أمــوال العمــاء وأصولهــم ،وذلــك بغــرض تمكيــن الشــركات
الراغبــة فــي تحســين مســتويات الســيولة علــى أســهمها مــن االســتفادة ومن خالل
عمليــة إيــداع األســهم الخزينــة الخاصــة بهــا لــدى صانــع الســوق ،مــن اســتقطاب
المســتثمرين المهتميــن بتلــك الشــركات ،األمــر الــذي ال يشــكل تعارضــا مــع
الهــدف مــن تملــك الشــركات ألســهما الخزينــة بــل أن مــن شــأنه المحافظــة علــى
اســتقرار الســهم ومســتوى الســيولة لــدى الشــركات ،ولضمــان حريــة أكثــر لصانــع
الســوق فــي أداء مهامــه كصانــع ســوق.

القواعد الخاصة بآلية احتساب الملكية غير المباشرة.
•

بتاريــخ  2020/08/30قامــت هيئــة أســواق المــال بمخاطبــة االتحــاد الســتطالع رأيــه
فــي التعديــات المقترحــة علــى كل مــن:

-

الكتــاب التاســع (االندمــاج واالســتحواذ) مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7
لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة
وتعديالتهمــا.

-

«أوال :آليــة احتســاب الملكيــة غيــر المباشــرة للشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري»
البنــد
ً
مــن الملحــق رقــم (« )7آليــة احتســاب الملكيــة غيــر المباشــرة» مــن الكتــاب التاســع
(االندمــاج واالســتحواذ) مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن
إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعديالتهمــا.

•

بــدوره قــام االتحــاد بتاريــخ  2020/08/30بمخاطبــة كافــة الشــركات الســتطالع
مالحظاتهــم ورؤاهــم بشــأن التعديــات المقترحــة لتضمينهــا فــي مذكــرة االتحــاد عنــد
تقديمهــا إلــى هيئــة أســواق المــال ،وقــد كان مــن بيــن النقــاط التــي تناولهــا االتحــاد
فــي تعليقــه علــى التعديــات المقترحــة مــن قبــل الهيئــة ،أن يتــم حــذف ارتبــاط ملكيــة
المجموعــة التــي يرتبــط بهــا الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن آليــة احتســاب الملكيــة
المباشــرة ،كــون مديــر الصنــدوق والصنــدوق لــكل منهمــا كيــان اعتبــاري مســتقل وذمة
ماليــة منفصلــة ونظـ ً
ـرا لصعوبــة متابعــة ملكيــات الشــركات المكونــة للمجموعــة فــي
الشــركات المدرجــة المختلفــة خاصــة المجموعــات ذات هيــاكل الملكيــات المعقــدة،
كذلــك ارتــأى االتحــاد تعديــل نســبة تملــك الشــركة األم لتتوافــق مــع تعريــف الشــركات
الزميلــة (ملكيــة تزيــد عــن .)%20

-

تعديــل التعليمــات الخاصــة بآليــة وضوابــط ترشــيح وانتخــاب األعضــاء المســتقلين
ضمــن الكتــاب الخامــس عشــر (حوكمــة الشــركات) مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون.
21
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•

بتاريــخ  2020/11/03قامــت هيئــة أســواق المــال بمخاطبــة االتحــاد الســتطالع
رأيــه فــي التعديــات المقترحــة علــى التعليمــات الخاصــة بآليــة وضوابــط ترشــيح
وانتخــاب األعضــاء المســتقلين ضمــن الكتــاب الخامــس عشــر (حوكمــة الشــركات)
مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق
المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعديالتهمــا.

•

بــدوره قــام االتحــاد بمخاطبــة كافــة الشــركات الســتطالع مالحظاتهــم ورؤاهــم
بشــأن التعديــات المقترحــة لتضمينهــا فــي مذكــرة االتحــاد ،عنــد تقديمهــا إلــى
هيئــة أســواق المــال.

•

ومــن ثــم وبعــد الدراســة المتأنيــة ،قــام االتحــاد بتقديــم الــرؤى المناســبة فــي هــذا
الشــأن للهيئــة عــن طريــق موقعهــا اإللكترونــي بتاريــخ  2020/11/18بنــاء علــى
ً
مؤكــدا دعمــه لفكــرة تواجــد األعضــاء المســتقلين فــي مجالــس
طلــب الهيئــة،
إدارات الشــركات المدرجــة والشــركات المرخــص لهــا ،وأن هــذه الفكــرة تســتقيم
مــع عمليــة تطويــر الســوق الكويتــي وتســجيله مــن ضمــن األســواق الناشــئة
ولكــن وجــب التنويــه إلــى الصعوبــات التــي ســيواجهها األشــخاص المرخــص لهــم
وخاصــة الشــركات المدرجــة فــي ترشــيح األعضــاء المســتقلين المؤهليــن فــي ظــل
النقــص العــددي المتوقــع فــي هــذا المنصــب بالســوق الكويتــي.

مجلس األمة:
-

قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة واإلفالس.
بدعــوة مــن مجلــس األمــة الموقــر ،شــارك االتحــاد فــي اجتمــاع لجنــة الشــؤون الماليــة
واالقتصاديــة بمجلــس األمــة لمناقشــة مشــروع قانــون إصــدار قانــون التســوية
الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة واإلفــاس ،وذلــك بتاريــخ  ،2020/01/29حيــث قــام ممثلــو
االتحــاد بعــرض الــرأي الفنــي والقانونــي خــال االجتمــاع بنــاء علــى دراســتهم لمشــروع
القانــون قبــل االجتمــاع ،ومــن ثــم قــام االتحــاد بإرســال المالحظــات الفنيــة والقانونيــة
علــى مشــروع القانــون إلــى مجلــس األمــة بتاريــخ  ،2020/01/30حيــث كان مــن بيــن
مقترحــات االتحــاد :اقتــرح إضافــة األشــخاص المرخــص لهــم مــن الهيئــة بمزاولــة
نشــاط مراقــب اســتثمار ،ووضــع معالجــة قانونيــة لحالــة وقــف ترخيــص الشــخص
المرخــص مــن جانــب الهيئــة بشــكل مؤقــت.
كذلــك أكــد االتحــاد مــن خــال مقترحــه علــى أن إقــرار هــذا القانــون يأتــي كأحــد متطلبات
األســواق الناشــئة والالزمــة لترقيــة بورصــة الكويــت ،وبالتالــي فأنــه إذا كان للقانــون
أثــر مباشــر علــى اســتقرار المعامــات الماليــة واالقتصاديــة داخــل دولــة الكويــت ،فأنــه
أيضــا ذو أثــر مباشــر وغيــر مباشــر علــى عمليــة جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة وزيــادة
حجــم االســتثمارات بشــكل كبيــر ،وفــي ضــوء ذلــك يتوجــب اآلتــي:
 -1إنشــاء محكمــة خاصــة بمنازعــات وأمــور هــذا القانــون ،وتزويدهــا بقضــاة يتــم
تدريبهــم وإعدادهــم لمباشــرة الطلبــات والدعــاوي الناشــئة عنــه.
 -2أن يتــم تســميه المحكمــة تحــت مســمى المحكمــة االقتصاديــة أو محكمــة
التســويات حيــث ســيكون لهــذا المســمى أثــره المباشــر لــدى جهــات االســتثمار
األجنبيــة واألفــراد.
 -3اســتبدال لفــظ االفــاس الــوارد بالقانــون بلفــظ التســوية الوديــة أو أي لفــظ آخــر
مناســب.

-

مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية.
قــام مجلــس األمــة الموقــر بمخاطبــة االتحــاد بتاريــخ  2020/04/19إلبــداء المالحظــات
حــول مشــروع قانــون بشــأن الصكــوك الحكوميــة والمقــدم مــن مجلــس الــوزراء الموقــر
إلــى مجلــس األمــة.

23

بــدوره قــام االتحــاد ومــن خالل المختصين بدراســة متأنية لمشــروع القانــون من جوانبه
الفنيــة والقانونيــة ،وذلــك لضمــان ســامة التطبيــق ولتحقيــق أقصــى اســتفادة لكافــة
األطــراف المعنيــة ،وبمــا يعــود باألثــر اإليجابــي علــى اقتصادنــا الوطنــي ،وتــم تســليم
تلــك المالحظــات فــي الموعــد المحــدد مــن قبــل مجلــس األمــة بتاريــخ ،26/04/2020
والتــي كانــت فــي مجملهــا مالحظــات علــى الصياغــة القانونيــة لعــدد مــن المــواد،
لتحقيــق ســامة التطبيــق.
-

إجــراءات الحكومــة فــي حمايــة االقتصــاد الوطنــي وإنعــاش القطاعــات التجاريــة
واالقتصاديــة والخدميــة والصناعيــة المختلفــة فــي ظــل أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا.
قــام مجلــس األمــة الموقــر بمخاطبــة االتحــاد بتاريــخ  2020/04/19إلبــداء المالحظــات
حــول إجــراءات الحكومــة فــي حمايــة االقتصــاد الوطنــي وإنعــاش القطاعــات التجاريــة
واالقتصاديــة والخدميــة والصناعيــة المختلفــة ،وذلــك لتضمينــه فــي تقريــر لجنــة
الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس األمــة فــي هــذا الصــدد.
وقــد قــام االتحــاد بتاريــخ  2020/04/26بتقديــم المقتــرح الــذي قدمــه إلــى الفريــق
االقتصــادي المشــترك بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة والقطــاع الخــاص والمكلــف
بالتعامــل مــع أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا وهبــوط أســعار النفــط ،خــال االجتمــاع
الــذي ُعقــد بتاريــخ  2020/03/25فــي مقــر األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بقصــر
الســيف ،وذلــك لتقــوم لجنــة الشــؤون الماليــة باالســتئناس بالحلــول الــواردة فيــه،
والتــي يــرى االتحــاد اتخاذهــا لمعالجــة أوجــه الخلــل لضمــان االســتدامة الماليــة.

-
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مشــروع قانــون بشــأن معالجــة اآلثــاء الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا علــى ســوق
العمــل.
•

قــام مجلــس األمــة الموقــر بمخاطبــة االتحــاد بتاريــخ  2020/06/01إلبــداء
المالحظــات حــول مشــروع قانــون بشــأن معالجــة اآلثــار الناجمــة عــن جائحــة كورونــا
علــى ســوق العمــل ،والــذي يتضمــن آليــات لتخفيــض أجــور العامليــن فــي القطــاع
الخــاص بســبب األزمــة.

•

بــدوره قــام االتحــاد ومــن خــال المختصيــن بدراســة متأنيــة لمشــروع القانــون
مــن جوانبــه الفنيــة والقانونيــة ،وذلــك لضمــان ســامة التطبيــق ولتحقيــق األثــر
المرجــو مــن تطبيقــه ،وتــم تســليم تلــك المالحظــات فــي الموعــد المحــدد مــن
قبــل مجلــس األمــة بتاريــخ  ،2020/06/06والتــي كان مفادهــا أنــه وبعــد مطالعــة

مشــروع المرســوم رقم  86لســنة  2020المقدم بشــأن معالجة اآلثار الناجمة عن
جائحــة كورونــا المســتجد علــى ســوق العمــل يــرى االتحــاد أن هــذا المشــروع يجــب
أن يأتــي فــي ظــل معالجــة أكثــر شــمولية ووضوحـ ًـا آلثــار تطبيقــه علــى مختلــف
قطاعــات العمــل األهلــي فــي دولــة الكويــت ،وبنــاء علــى ذلــك فــإن اتحــاد شــركات
االســتثمار يثمــن المســاعي الحكوميــة لضبــط ســوق العمــل فــي القطــاع الخــاص
وتحقيــق التــوازن العــادل بيــن أصحــاب األعمــال والعامليــن فيــه ،ويؤيــد النهــج
الحكومــي بشــأن الحــزم االقتصاديــة التحفيزيــة التــي تســعى الحكومــة إلقرارهــا
فــي مختلــف قطاعــات الدولــة ومــن ضمنهــا القطــاع الخــاص لمجابهــة اآلثــار
المترتبــة علــى فيــروس كورونــا المســتجد علــى ســوق العمــل ،وطالــب االتحــاد
المجلــس الموقــر مراعــاة البعــد االجتماعــي واالقتصــادي لكافــة أطيــاف المجتمــع
الكويتــي عنــد إقــراره لمشــروع القانــون وأن يصــدر بالتــوازي مــع مشــروعات قوانين
أخــرى تحقــق الغايــة المأمولــة منــه.
•

كمــا شــارك الســيد /صالــح صالــح الســلمي – رئيــس االتحــاد فــي اجتمــاع لجنــة
الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس األمــة بتاريــخ  2020/06/07فــي مقــر
اللجنــة بمجلــس األمــة لمناقشــة مشــروع القانــون.

25

مجلس الوزراء:
-

أزمة انتشار فيروس كورونا.
•

تلقــى االتحــاد دعــوة مــن األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء الموقــر بتاريــخ
 23/03/2020للمشــاركة فــي اجتمــاع الفريــق االقتصــادي المشــترك بيــن الجهــات
الحكوميــة المعنيــة والقطــاع الخــاص للتعامــل مــع أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا،
بتاريــخ  2020/03/25فــي مقــر مجلــس الــوزراء بقصــر الســيف.

•

عقــد مجلــس إدارة االتحــاد اجتماعـ ًـا طارئـ ًـا بتاريــخ  2020/03/24لمناقشــة اآلثــار
االقتصاديــة المترتبــة علــى انتشــار فيــروس كورونــا وهبــوط أســعار النفــط.

•

وبعــد دراســة مســتفيضة لكافــة الجوانــب واالعتبــارات قــام مجلــس إدارة االتحــاد
بوضــع الــرؤى والحلــول المناســبة التــي يــرون أنــه مــن الواجــب اتخاذهــا لمعالجــة
الخلــل لضمــان االســتدامة الماليــة وتقليــل آثــار وتداعيــات تلــك األزمــة ،وتــم
إرســال مقتــرح االتحــاد بتلــك الــرؤى إلــى األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بتاريــخ
 ،2020/03/24وفيمــا يلــي ملخــص للرؤيــة التــي قدمهــا االتحــاد لوضــع نهــج
هــادف إلعــادة إحيــاء دورة األعمــال وتعزيــز االقتصــاد الكويتــي مــن خــال اتخــاذ
التدابيــر اآلتيــة:
( )1تأســيس صنــدوق إنعــاش اقتصــادي لدعــم جهــود التعافــي االقتصــادي
والتعجيــل بــه.
-

إعــادة تخصيــص األمــوال الخاصــة باإلنفــاق  /االســتثمار الرأســمالي
الحكومــي وتوجيههــا إلــى صنــدوق االنعــاش االقتصــادي.

-

اختيــار بعــض القطاعــات  /الشــركات وتحديــد األولويــات للجهــات األكثــر
ً
احتياجــا.

-

إعادة توجيه األموال من صندوق االحتياطي العام.

( )2الموازنة  /العجز الحكومي:
-

-
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إصــدار قانــون يســمح باالقتــراض الحكومــي طويــل األجــل (التقليــدي
واإلســامي) مــن أســواق رأســمال الديــن لتمويــل العجــز ودعــم تطويــر
أســواق الديــن المحليــة.

ترشيد الموازنة الحكومية وخفض بعض عناصر اإلنفاق غير الضرورية.

-

إعطــاء األولويــة للمدفوعــات المتعلقــة بالمشــاريع الحيويــة الجــاري
تنفيذ هــا .

تجميــد األتعــاب والرســوم الحكوميــة علــى البنــود الحيويــة مثــل :المرافــق
العامــة والمــواد األوليــة  /الوقــود ورســوم االســتيراد ،إلــخ لفتــرة  6أشــهر.

( )3بورصة الكويت
-

الحد من عمليات البيع للجهات الحكومية.

-

تدخــل الهيئــة العامــة لالســتثمار والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة
ـا لقــرارات ســابقة وجديــدة
المســتثمرة فــي ســوق األوراق الماليــة تفعيـ ً
لدعــم الســيولة.

-

التنســيق مــع الجهــات التنظيميــة والرقابيــة بشــأن موازنــة معاييــر
الشــفافية مــع النتائــج االســتثنائية الســلبية علــى خلفيــة الظــروف
القائمــة.

( )4دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة:
-

-

دعــم الرواتــب واإليجــارات التــي تدفعهــا الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
وتمويــل االلتزامــات المســتحقة.

تحســين المعاييــر المتعلقــة بالبيانــات وقواعــد إعــداد التقاريــر لتعكــس
الوضــع بدقــة – تبنــي اســتخدام المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر.

ضمــان أو إعــادة هيكلــة قيمــة القــروض والفوائــد المســتحقة علــى
التســهيالت االئتمانيــة لقطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بالتعــاون
مــع الجهــات المقرضــة.

( )5دعم بنك الكويت المركزي:
-

منــح البنــوك المحليــة مرونــة إلعــادة هيكلــة الديــون الخاصــة بالشــركات
المتأثــرة.

-

دراســة ضمــان أو شــراء المديونيــات للشــركات بالقطاعــات المتأثــرة
مثــل الشــركات االســتثمارية والعقاريــة والصناعيــة والفندقــة والطيــران
والشــركات األخــرى المتضــررة.

-

تمديــد فتــرة االعفــاء مــن تســديد الفائــدة أو إعــادة جدولــة تســديد أصــل
قيمــة القــرض.
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وزارة الشؤون االجتماعية والعمل:
-

تعديــل المادتيــن  51و 70مــن القانــون رقــم  6لســنة  2010بشــأن العمــل فــي القطــاع
األهلــي:
بعــد الدراســة الفنيــة والقانونيــة المتأنيــة ،قــام اتحــاد شــركات االســتثمار بتاريــخ
 2020/09/29بمخاطبــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمذكــرة فنيــة وقانونيــة
بشــأن التعديــات المقترحــة علــى المادتيــن  51و 70مــن القانــون رقــم  6لســنة
 2010بشــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي ،سـ ً
ـعيا لضمــان ســامة التطبيــق مــن كافــة
األطــراف المعنيــة بالقانــون المشــار إليــه ،وتلخصــت مطالــب االتحــاد فــي ضــرورة
إعــــــــادة النظــــــر فــــي هذا المقتــــــرح وإجــــــراء المزيــــــــد مــــــن الدراســات بشــأنه ـــ قبل
ً
خاصــة وأن:
إصــداره
( )1الهيئـــــة العامــــة للقوى العاملـــة  -لــــم توافـــــق علـــى هـــذا المقتــــرح لمـــا لـــه مـــن
آثـــــار سلبيـــة.
( )2والمؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعيـــة امتنعــــت عن إبـــداء الـــرأي بشأنـه وهما
الجهتـان المعنيتـــان بشكــل مباشــر بهــذا التعديـل المقتـــرح.
( )3وغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت أبــدت تخوفهــا مــن اســتخدام األثــر الرجعــي فــي
التشــريعات االقتصاديــة لمــا يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية علــى االقتصــاد الوطنــي.
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غرفة تجارة وصناعة الكويت:
-

الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني لدول مجلس التعاون الخليجي:
فــي إطــار التعــاون المتبــادل بيــن اتحــاد شــركات االســتثمار وغرفــة تجــارة وصناعــة
الكويــت ،ولمــا فيــه صالــح قطــاع االســتثمار قــام االتحــاد وبنــاء علــى كتــاب غرفــة تجــارة
وصناعــة الكويــت بدعــوة عــدد مــن الشــركات األعضــاء للمشــاركة فــي اجتمــاع بتاريــخ
 2020/03/10لحضــور لقــاء تنويــري لتبــادل وجهــات النظــر قبــل إقــرار الدليــل الخليجــي
للتصنيــف والتوصيــف المهنــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

-

المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق السوق الخليجية المشتركة:

-

تعديــل المادتيــن  51و 70مــن القانــون رقــم  6لســنة  2010بشــأن العمــل فــي القطــاع
األهلــي:

ً
اســتمرارا للتعــاون المتبــادل بيــن اتحــاد شــركات االســتثمار وغرفــة تجــارة وصناعــة
الكويــت ،قــام االتحــاد بتاريــخ  2020/09/01بإرســال مذكــرة بالمعوقــات والصعوبــات
التــي تواجــه الســوق الخليجيــة المشــتركة ،وذلــك ً
ردا علــى كتــاب الغرفــة الموجــه
لالتحــاد بتاريــخ .2020/08/27

تــم تقديــم نفــس الدراســة التــي تــم تقديمهــا إلــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل،
والمذكــورة فــي هــذا التقريــر ،كذلــك إلــى غرفــة تجــاة وصناعــة الكويــت بتاريــخ
.2020/10/04

ً
ثالثا :جهود االتحاد بشأن مواجهة أزمة كورونا:
وضع إمكانات االتحاد تحت تصرف دولة الكويت

فــي إطــار الــدور المجتمعــي التحــاد شــركات االســتثمار ،قــام االتحــاد ومنــذ بدايــة أزمــة تفشــي
فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19بمخاطبــة كل مــن ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء ،معالــي
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة ووزيــر الدولــة لشــئون مجلــس الــوزراء ،ومعالــي
وزيــر الصحــة ،لوضــع إمكانيــات االتحــاد تحــت تصــرف مجلــس الــوزراء فيمــا يرونــه مــن أمــور
فــي ســبيل محــاوالت الحــد مــن آثــار هــذه الجائحــة ،وذلــك بتاريــخ .2020/03/12
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مقترحــات ورؤى االتحــاد مــع الجهــات المعنيــة لمواجهــة التداعيــات االقتصاديــة ألزمــة
فيــروس كورونــا

كمــا أشــرنا فــي الجــزء الخــاص بالــدور االستشــاري لالتحــاد فــي هــذا التقريــر ،أنــه قــد كان
هنــاك تنســيق علــى مختلــف األصعــدة بيــن االتحــاد وكل مــن :مجلــس الــوزراء ومجلــس
األمــة الموقريــن ،حيــث تــم تقديــم دراســات ورؤى االتحــاد لمواجهــة التداعيــات االقتصاديــة
المترتبــة علــى انتشــار فيــروس كورونــا وهبــوط أســعار النفــط ،وكذلــك التشــريعات التــي
تــم إقرارهــا فــي هــذا الصــدد ،كمــا شــارك ممثلــو االتحــاد فــي عــدد مــن االجتماعــات التــي
عقدتهــا تلــك الجهــات لمناقشــة األوضــاع االقتصاديــة فــي ظــل هــذه األزمــة وبحــث
الخطــوات المناســبة لمجابهــة اآلثــار المترتبــة عليهــا.
مبــادرة االتحــاد إلعــداد بروتوكــوالت وخطــط تجهيزيــة لشــركات االســتثمار عنــد العــودة

التدريجيــة للعمــل فــي ظــل أزمــة كورونــا ،وبالتنســيق مــع هيئــة أســواق المــال

تبنــى االتحــاد مبــادرة وبالتنســيق مــع مستشــار عالمــي متخصــص فــي إعــداد بروتوكــوالت
وخطــط تجهيزيــة لشــركات االســتثمار للعمــل بــه عنــد بدايــة العــدوة التدريجيــة لألعمــال
وفقـ ًـا لخطــط الحكومــة ،وبمــا يســاعد الشــركات فــي ضمــان اســتدامة أعمالهــا وتوفيــر بيئــة
عمــل آمنــة لكافــة األطــراف المتعاملــة معهــا بمــا يضمــن اســتقرار قطــاع االســتثمار ،وقــد
قــام االتحــاد بمخاطبــة هيئــة أســواق المــال بتاريــخ  2020/05/31لتكــون تلــك المبــادرة
بمباركتهــا ،ولضمــان ســامة التطبيــق وفقـ ًـا لمتطلبــات الهيئــة وبمــا يتســق مــع أفضــل
الممارســات الدوليــة فــي هــذا اإلطــار.
وتتلخــص المبــادرة فــي قيــام االتحــاد بإعــداد خطــة تفصيليــة وبروتوكــوالت لعمــل
الشــركات المرخــص لهــا وتهيئتهــا للعــودة للعمــل بحيــث تتضمــن علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر المحــاور المهمــة اآلتيــة:
•
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آلية العمل عن ُبعد وكيفية الحفاظ على أمن وسرية المعامالت.

•

ً
وتحديـــدا تلـــك المتعلقـــة بالمســـتثمرين ،الهيئـــة،
المراســـات الداخليـــة والخارجيـــة
البورصـــة والمقاصـــة.

•

تحديــد القــوى العاملــة المتواجــدة فــي ميــدان العمــل وأســس دوران العامليــن للتقليــل
مــن فــرص العــدوى.

•

قواعد العمل الداخلي ،االجتماعات الداخلية والخارجية وأسس التواصل.

•

بروتوكــوالت التواصــل مــع مــوردي الخدمــات واألطــراف األخــرى المتعاقــدة مــع
الشــركة.

•

تحديــد آليــة التعامــل مــع مؤشــرات أعــراض اإلصابــة بيــن الموظفيــن وكيفيــة الحــد
منهــا.

•

أســس بيئــة تكنولوجيــا المعلومــات الالزمــة لتطبيــق إطــار العمــل التشــغيلي فــي
مرحلــة مــا بعــد الجائحــة.

•

تهيئــة وتوعيــة العامليــن واألطــراف المتعاملــة مــع الشــركة ببروتوكــوالت العمــل
المعــدة لذلــك.

وقــد كان هنــاك تجــاوب مــن قبــل هيئــة أســواق المــال ،حيــث تــم بتاريــخ 2020/06/01
وبنــاء علــى طلــب الهيئــة إطالعهــا علــى تفاصيــل اآلليــة المقترحــة لتحديــد توصياتهــا فــي
هــذا الصــدد.
وبنــاء علــى تأييــد ومباركــة هيئــة أســواق المــال لتوجــه االتحــاد بتاريــخ ،2020/06/04
قــام االتحــاد بتاريــخ  2020/06/09بدعــوة كافــة شــركات االســتثمار لالســتفادة مــن هــذه
المبــادرة.

تصاريح عدم التعرض لموظفي شركات االستثمار

فــي ضــوء قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  2020/03/21بفرض
حظــر التجــول الجزئــي فــي البــاد ابتــداء مــن الســاعة  05:00مســاء إلــى الســاعة 04:00
ـرا اعتبـ ً
فجـ ً
ـارا مــن تاريــخ  2020/03/22وحتــى إشــعار آخــر ،فــي إطــار اإلجــراءات االحترازيــة
لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد.

قــام اتحــاد شــركات االســتثمار بمخاطبــة وزارة الداخليــة بتاريــخ  2020/03/23لطلــب إصــدار
تصاريــح لعــدد مــن الموظفيــن فــي كل شــركة مــن شــركات االســتثمار للحفــاظ علــى ســير
األعمــال األساســية فــي تلــك الشــركات ،والتــي لهــا ارتباطــات أساســية دوليــة ومحليــة،
حتــى يتمكــن هــؤالء الموظفــون مــن الذهــاب إلــى مقــار أعمالهــم خــال فتــرات حظــر
التجــول.

وبعــد جهــود كبيــرة مــن قبــل االتحــاد فــي المتابعــة مــع الجهــات المعنيــة فــي الدولــة،
وافقــت وزارة الداخليــة علــى إصــدار تصريحــي عــدم تعــرض للمركبــات لــكل شــركة مــن
الشــركات التــي تقدمــت لالتحــاد بطلــب الحصــول علــى تلــك التصاريــح.

31

إال أن وزارة الداخليــة ،وفــي ظــل تطــورات األزمــة قامــت بإلغــاء تلــك التصاريــح بتاريــخ
 ،2020/04/02وبعدهــا قــام االتحــاد بالمتابعــة مــع الــوزارة علــى كافــة األصعــدة إلعــادة
إصــدار تصاريــح للشــركات باآلليــة الجديــدة التــي دشــنتها الــوزارة بتقنيــة الباركــود ،وكان آخــر
تلــك المخاطبــات بتاريــخ  ،2020/05/10حيــث أفــادت الــوزارة أن علــى الشــركات ترتيــب
أوضاعهــا وإجراءاتهــا لمزاولــة أعمالهــا خــارج أوقــات الحظــر فقــط أو عــن ُبعــد.

ً
رابعا :مشاركات مجتمعية:

برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الكويتيين  -المجموعة (:)42

ً
ً
ودعمــا
اســتمرارا للتعــاون بيــن اتحــاد شــركات االســتثمار والهيئــة العامــة لالســتثمار،
للكــوادر الوطنيــة والخريجيــن الجــدد ،قــام االتحــاد بدعــوة الشــركات األعضــاء للمشــاركة
فــي برنامــج تدريــب وتأهيــل الخريجيــن الكويتييــن الجــدد (مرحلــة التدريــب أثنــاء العمــل) مــن
خــال اســتضافة عــدد ( )4 – 2متــدرب مــن المجموعــة ( )42لمــدة  4أســابيع خــال الفتــرة
مــن  28مــارس –  21أبريــل  ،2021حيــث كان هــؤالء المتدربيــن حاصليــن علــى شــهادات
إتمــام عــدد ( )27برنامجـ ًـا تدريبيـ ًـا فــي مجــال المــال واالســتثمار والمهــارات اإلداريــة ،والتــي
تــم تنفيذهــا مــن قبــل أفضــل الشــركات والمؤسســات التدريبيــة المحليــة والعالميــة.

وقــد كان هنــاك ترحيــب مــن قبــل عــدد مــن الشــركات األعضــاء ،وقــام االتحــاد بالــدور
التنســيقي بيــن الهيئــة والشــركات األعضــاء ،حيــث تــم اســتضافة حوالــي ( )20متــدرب فــي
الشــركات األعضــاء.

ً
خامسا :مجلة اتحاد شركات االستثمار «المستثمر»:

ً
ـتمرارا فــي تحقيــق أهدافــه بإصــدار المطبوعــات اإلعالميــة لنشــر الثقافــة االســتثمارية
اسـ
والتجاريــة فــي المجتمــع ولــدى أعضــاء االتحــاد ،واصــل االتحــاد إصــدار مجلتــه «المســتثمر
–  »The Investorوالتــي صــدر عددهــا األول فــي الربــع األخيــر مــن عــام  2017بموجــب
الترخيــص الــذي حصــل عليــه االتحــاد مــن وزارة اإلعــام بتاريــخ  ،2016/10/24وتــم إصــدار
العــدد الثامــن فــي مــارس  ،2020والعــدد التاســع فــي يونيــو ويوليــو .2020

ومــن خــال األعــداد التــي صــدرت مــن المجلــة كان االتحــاد حريصـ ًـا علــى إبــراز أهميــة قطــاع
االســتثمار لمــا تلعبــه الشــركات األعضــاء مــن دور مهــم وفاعــل ضمــن أنشــطتها المتنوعــة
التــي تلمــس الحيــاة اليوميــة للمواطــن فــي قطاعــات التعليــم والصحــة والخدمــات إضافــة
إلــى دور هــذه الشــركات البــارز فــي أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة التــي تنعكــس إيجابــا
علــى جميــع شــرائح المجتمــع الكويتــي.
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وكذلــك الــدور الــذي تقــوم بــه شــركات االســتثمار فــي دعــم العمالــة الوطنيــة خصوصــا
فئــة الشــباب الكويتــي الواعــد.

كمــا تمــت إتاحــة الفرصــة للمهتميــن مــن الشــركات األعضــاء بنشــر مقاالتهــم عــن
الموضوعــات التــي تهــم القــارئ والباحــث فــي مجالــي االســتثمار واالقتصــاد.

ً
سادسا :مشاركات ولقاءات:

قــام ممثلــو االتحــاد بلقــاء العديــد مــن ممثلــي الجهــات المختلفــة مــن داخــل وخــارج دولــة
الكويــت ،وذلــك لتوثيــق عــرى التعــاون والتواصــل معهــم ،وكذلــك للتوضيــح وإلقــاء الضوء
علــى دور االتحــاد وأنشــطته والقطــاع االســتثماري ،وذلــك كمــا يأتــي:
 03فبراير 2020

«لقاء رئيس االتحاد مع وفد المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار في لبنان»

تلبيــة لدعــوة غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت ،قــام االتحــاد باســتضافة وفــد المؤسســة
العامــة لتشــجيع االســتثمار فــي لبنــان ،والــذي ضــم كل مــن :الدكتــور /مــازن ســويد – رئيس
مجلــس اإلدارة والمديــر العــام ،والســيد /رؤوف أبــو زكــي – مستشــار المؤسســة للعالقــات
العربيــة ،فيمــا حضــر مــن جانــب االتحــاد كل مــن :الســيد /صالــح الســلمي – رئيــس االتحــاد،
والســيدة /فــدوى درويــش – نائــب األميــن العــام ومديــر مركــز دراســات االســتثمار بالوكالــة،
وذلــك يــوم اإلثنيــن الموافــق  2020/02/03فــي مقــر االتحــاد.
تلــى ذلــك ،مشــاركة رئيــس االتحــاد فــي اللقــاء الثنائــي الموســع بيــن الجانبيــن الكويتــي
واللبنانــي لــدى غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت فــي نفــس اليــوم.
 10فبراير 2020

«المشاركة في تكريم الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة الكويت»

بدعــوة مــن غرفــة التجــارة العربيــة البريطانيــة شــارك الســيد /صالــح الســلمي فــي وفــد
تكريــم الســيد /علــي محمــد ثنيــان الغانــم – الرئيــس الســابق لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويت،
فــي بالتيمــور – لنــدن.
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 27أكتوبر 2020

«لقاء وفد االتحاد مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت»

التقــى وفــد اتحــاد شــركات االســتثمار مــع ممثلــي غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت ،يــوم
الثالثــاء الموافــق  ،2020/10/27وذلــك بشــكل أساســي لتهنئــة الســيد /محمــد جاســم
الحمــد الصقــر بتزكيتــه رئيسـ ًـا لمجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت فــي أبريل .2020

وقد حضر من جانب االتحاد كل من:
		
السيد /صالح صالح السلمي

		
السيد /خالد عبدالله السعيد
		
السيدة /فدوى عادل درويش

رئيس االتحاد

عضو مجلس اإلدارة

نائب أمين عام االتحاد

فيما حضر من جانب غرفة تجارة وصناعة الكويت كل من:
		
السيد /محمد جاسم الحمد الصقر

رئيس مجلس اإلدارة

		
السيد /رباح عبدالرحمن الرباح

المدير العام

		
السيدة /وفاء أحمد القطامي
			
السيد /صالح عيادة

عضو مجلس اإلدارة

مدير إدارة العالقات الخارجية

أكــد رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت الســيد /محمــد جاســم الصقــر أن القطــاع
الخــاص يواجــه فــي الوقــت الحاضــر تحديــات عديــدة بســبب أزمــة جائحــة كورونــا ،إلــى جانــب
اســتحقاقات يطالــب القطــاع بضــرورة إقرارهــا ،فــي مقدمتها إقــرار قانون الضمــان المالي،
إضافــة إلــى أن قضيــة إصــاح خلــل التركيبــة الســكانية للبــاد تعتبــر إحــدى أهــم قضايــا
اإلصــاح ،كونهــا تتعلــق بمســتقبل الكويــت االقتصــادي .وأشــاد الصقــر بالــدور الكبيــر
الــذي يقــوم بــه اتحــاد شــركات االســتثمار لتنميــة وتطويــر قطــاع االســتثمار باســتخدام
أفضــل اإلمكانيــات والخبــرات البشــرية المتاحــة وذلــك خدمـ ًـة لالقتصــاد الوطنــي مــن خــال
إبــداء الــرأي والتشــاور مــع كل المؤسســات فــي الدولــة لمراجعــة التشــريعات االقتصاديــة
وإعــداد الدراســات المتعلقــة باالســتثمار وتقديــم االقتراحــات المناســبة وتذليــل العقبــات
ً
مشــيدا بالتعــاون المســتمر والمثمــر مــا بيــن الغرفــة
التــي تواجــه هــذا القطــاع المهــم،
واالتحــاد فــي العديــد مــن القضايــا التــي تهــم قطــاع األعمــال.

من جانبه قدم الســيد /صالح الســلمي التهنئة للصقر بمناســبة توليه رئاســة مجلس إدارة
الغرفــة ،متمنيـ ًـا لــه ولزمالئــه أعضــاء مجلــس اإلدارة كل التوفيــق والنجــاح فــي مهمتهــم
ـا أن يســتمر التعــاون البنــاء مــع الغرفــة فــي القضايــا
فــي خدمـ ًـة لالقتصــاد الكويتــي .آمـ ً
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ذات االهتمــام المشــترك ،ال ســيما أن القطــاع الخــاص يعانــي الكثيــر مــن الصعوبــات
والمعوقــات علــى الرغــم مــن دوره الهــام فــي االقتصــاد الوطنــي ،وهــذا يتطلــب أن تكــون
هنــاك وقفــة جــادة وتوحيــد الــرؤى لمواجهــة هــذه التحديــات ،خصوصـ ًـا بعــد تداعيــات أزمــة
كورونــا ومــا ســببته مــن صعوبــات ماليــة لشــريحة كبيــرة مــن قطــاع األعمــال.
 25نوفمبر 2020

«مشاركة االتحاد في اللقاء االفتراضي مع اتحاد أرباب العمل في فرنسا»

فــي إطــار التعــاون بيــن اتحــاد شــركات االســتثمار وغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت ،شــارك
االتحــاد فــي لقــاء أصحــاب األعمــال الكويتييــن مــع نظرائهــم الفرنســيين ،حيــث تــم تنظيــم
هــذا اللقــاء االفتراضــي ( )Webinarمــن قبــل الغرفــة بالتعــاون مــع اتحــاد أربــاب العمــل فــي
فرنســا (الدولــي)  MEDEF INTERNATIONALلبحــث آفــاق التعــاون وتبــادل الخبــرات
فيمــا يتعلــق بمواجهــة التداعيــات االقتصاديــة النتشــار وبــاء كوفيــد –  ،19وكذلــك االطــاع
علــى الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي البلديــن الصديقيــن ،وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق
 25نوفمبــر .2020
 28ديسمبر 2020

ً
استعدادا للقاء هيئة أسواق المال»
«لقاء تنسيقي نظمه االتحاد مع عدد من الجهات

بدعــوة مــن اتحــاد شــركات االســتثمار ُعقــد اجتمــاع تنســيقي فــي مقــر االتحــاد حضــره
ممثلــو قطــاع االتصــاالت واالتحــاد الكويتــي للتأميــن وعــدد مــن الشــركات التابعــة لــه،
وذلــك لتوحيــد وجهــات النظــر لعــرض موقــف موحــد فــي اجتمــاع هيئــة أســواق المــال مــع
االتحــادات لمناقشــة طلــب إعــادة النظــر فــي قــرار هيئــة أســواق المــال رقــم  118لســنة
 2019بشــأن المعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي تقريــر المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
 30ديسمبر 2020

«مشاركة االتحاد في اللقاء االفتراضي مع هيئة أسواق المال»

تــم عقــد اجتمــاع عــن ُبعــد ضــم هيئــة أســواق المــال وممثلــو االتحــادات والقطاعــات
المختلفــة لمناقشــة طلــب تلــك القطاعــات إعــادة النظــر فــي قــرار هيئــة أســواق المــال
رقــم  118لســنة  2019بشــأن المعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي تقريــر المكافــآت
الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
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مركز دراسات االستثمار

Investment Studies Center (ISC)
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توثيق العالقات المهنية لمركز دراسات االستثمار:
في إطار المســـؤولية المنوطة باتحاد شـــركات االستثمار تجاه الشـــركات األعضاء وقطاع
االســـتثمار بصفـــة عامـــة وكافـــة المعنييـــن ،وبما يصب فـــي صالح االقتصـــاد الوطني،
وعلـــى الرغـــم من الظروف التـــي مرت بها البالد ضمـــن اإلطار العالمي النتشـــار فيروس
كورونـــا ،والتـــي فرضت ضـــرورة التباعـــد االجتماعـــي ،ومن ذلـــك التعليـــم والتدريب عن
ُبعـــد ( ،)Online Virtual Trainingوالـــذي أصبـــح ضرورة ملحـــــة تفــــــرض نفسهــــــا على
كافـــة القطاعـــات ،كمـــا أنها تتســـق مـــع التوجه العـــام لدولــــــة الكويت للتحـــول الرقمي
بكافـــة أشكالـــــــه ومجاالتــــــه ،مع ضرورة الرقابة على ســـير العملي التدريبيــــــة بمهنيـــــة
ومصداقية وشـــفافية.
فمــن هــذا المنطلــق ،فقــد بــادر االتحــاد مــن خــال الــذراع التدريبــي لــه مركــز دراســات
االســتثمار ،والــذي يقــدم أنشــطته بموجــب الترخيــص الفنــي مــن الهيئــة العامــة للتعليــم
التطبيقــي والتدريــب ،الصــادر بتاريــخ  ،2015/08/31بإطــاق المنصــة التدريبيــة علــى
شــبكة اإلنترنــت مــن خــال الرابــط اإللكترونــي https://unioninvestlearning.org /
لالســتمرار فــي تلبيــة كافــة المتطلبــات التدريبيــة للعامليــن فــي شــركات االســتثمار وكافــة
المعنييــن بمــا يشــمل البرامــج التدريبيــة العامــة واألساســية وتلــك التــي تتســق مــع
متطلبــات الجهــات الرقابيــة.
وقــد حصــل االتحــاد علــى موافقــة هيئــة أســواق المــال الموقــرة لتقديــم البرامــج التدريبيــة
المتخصصــة عــن طريــق تلــك المنصــة بطريقــة التعليــم عــن ُبعــد ،وأهمهــا البرامــج
المعتمــدة مــن (،The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI
وذلــك مــن خــال شــراكته مــع أكاديميــة التــداول المعتمــدة مــن قبــل (.)CISI
كمــا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن مركــز دراســات االســتثمار يواصــل مســاعيه للتواصــل مــع
الجهــات الحكوميــة واألهليــة العاملــة فــي دولــة الكويــت ،وذلــك لتوســيع قاعــدة جمهــور
وتكليــا لهــذا الســعي لتســويق
المســتفيدين مــن األنشــطة التدريبيــة التــي يقدمهــا،
ً
خدمــات مركــز دراســات االســتثمار لــدى القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،فقــد تنــوع
المشــاركون فــي البرامــج التدريبيــة المختلفــة التــي قدمهــا المركــز بيــن مشــاركين مــن
جهــات حكوميــة ،شــركات وجهــات خاصــة ،وبنــوك ،إضافــة إلــى المشــاركات الفرديــة ،كمــا
توســعت المشــاركات لتشــمل مشــاركين مــن خــارج دولــة الكويــت.
مــن ناحيــة أخــرى يتقــدم اتحــاد شــركات االســتثمار بخالــص الشــكر والتقديــر للهيئــة العامــة
لالســتثمار علــى إتاحــة الفرصــة الســتقبال مرشحيـــــن مــن شركـــــات االستثمــــار األعضــاء
ـا فــي
فــي االتحـــاد للمشاركـــة فــي البرامــج التدريبيــة التــي تقدمهــــا ،وكمــا سيـــــرد تفصيــ ً
التقريــر التالــي.
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أنشطة المركز:

قــدم مركــز دراســات االســتثمار خــال عــام  )10( 2020برامــج تدريبيــة ،و( )02ورش عمــل،
و( )06محاضــرات.
كمــا ُأتيحــت الفرصــة لمرشــحي شــركات االســتثمار األعضــاء فــي االتحــاد للمشــاركة فــي
برنامجيــن تدريبييــن تــم تقديمهمــا مــن قبــل الهيئــة العامــة لالســتثمار.

بلــغ إجمالــي عــدد المشــاركين فــي األنشــطة المشــار إليهــا أكثــر مــن  580مشــارك مــن
مختلــف الشــركات والجهــات إضافــة إلــى المشــاركات الفرديــة.

أوال :البرامج التدريبية التي عقدها مركز دراسات االستثمار:
ً
  م
الفترة/المكان

 11 – 09مارس  3( 2019 2020أيام)  /قاعة التدريب بمقر االتحاد

البرنامج

اإلفصاح والشفافية

المحاضر

عماد الحسين

جهة االعتماد

Grant Thornton

  م

2

الفترة/المكان

خالل النصف الثاني من عام  / 2020تدريب إلكتروني
من خالل شبكة اإلنترنت

المحاضر

كريم منصور

البرنامج

مكافحة غسل األموال والجرائم المالية

جهة االعتماد

أكاديمية التداول

  م

3

الفترة/المكان

 24 – 13سبتمبر  / 2020تدريب إلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت

المحاضر

كريم منصور

جهة االعتماد

أكاديمية التداول
The Chartered Institute for Securities & Investment CISI

البرنامج
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1

CISI International Introduction to Securities & Investment

  م

4

الفترة/المكان

 30 – 14سبتمبر  / 2020تدريب إلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت

البرنامج
المحاضر

المقدمة في األوراق المالية واالستثمار  -المعتمدة من CISI
(اللغة العربية)
كريم منصور

جهة االعتماد

أكاديمية التداول
The Chartered Institute for Securities & Investment CISI

  م

5

الفترة/المكان

 22 – 07أكتوبر  / 2020تدريب إلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت
(الفترة المسائية – اللغة اإلنجليزية)

البرنامج

CISI Capital Markets Authority Rules & Regulations

المحاضر

كريم منصور

جهة االعتماد

أكاديمية التداول
The Chartered Institute for Securities & Investment CISI

  م

6

الفترة/المكان

 20 – 11أكتوبر  / 2020تدريب إلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت
(الفترة الصباحية – اللغة العربية)

المحاضر

كريم منصور

البرنامج

قوانين ولوائح هيئة أسواق المال  -المعتمدة من CISI

جهة االعتماد

أكاديمية التداول
The Chartered Institute for Securities & Investment CISI

  م

7

الفترة/المكان

 20 – 11أكتوبر  / 2020تدريب إلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت
(الفترة المسائية – اللغة العربية)

المحاضر

كريم منصور

البرنامج

جهة االعتماد

قوانين ولوائح هيئة أسواق المال  -المعتمدة من CISI

أكاديمية التداول
The Chartered Institute for Securities & Investment CISI
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  م
الفترة/المكان

 27أكتوبر –  15نوفمبر  / 2020تدريب إلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت
(الفترة الصباحية – اللغة العربية)

المحاضر

كريم منصور

البرنامج

قوانين ولوائح هيئة أسواق المال  -المعتمدة من CISI

جهة االعتماد

أكاديمية التداول
The Chartered Institute for Securities & Investment CISI

  م

9

الفترة/المكان

 29نوفمبر –  03ديسمبر  / 2020تدريب إلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت
(الفترة الصباحية – اللغة اإلنجليزية)

المحاضر

Karim Mansour

البرنامج

CISI Capital Markets Authority Rules & Regulations

جهة االعتماد

Tadawul Academy
The Chartered Institute for Securities & Investment CISI

  م

10

الفترة/المكان
البرنامج
المحاضر
جهة االعتماد
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8

 17 – 13ديسمبر  / 2020تدريب إلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت
(الفترة الصباحية – اللغة العربية)

أسس النظام المصرفي والتمويل اإلسالمي – المعتمدة من معهد
CISI
كريم منصور

أكاديمية التداول
The Chartered Institute for Securities & Investment CISI

ً
ثانيا :ورش العمل:
  م

1

الفترة/المكان

 08أبريل ( 2020يوم واحد)  /تدريب عن ُبعد من خالل شبكة اإلنترنت

ورشة العمل

المقدمة في األوراق المالية واالستثمار

المحاضر

كريم منصور

جهة االعتماد

أكاديمية التداول

  م

2

الفترة/المكان

 24أغسطس ( 2020يوم واحد)  /تدريب عن ُبعد
من خالل شبكة اإلنترنت

ورشة العمل

حوكمة الشركات – المفاهيم والقواعد

المحاضر

د .أشرف جمال الدين

جهة االعتماد

معهد حوكمة

43

ً
ثالثا :محاضرات وندوات عامة:

44

  م

1

الفترة/المكان

 15يناير  / 2020قاعة بحرة بمبنى الغرفة

الندوة

النظرة االقتصادية العالمية وكيف يمكن أن تؤثر على الكويت

المحاضر

طارق الرفاعي

الجهة المقدمة

مركز كوروم للدراسات االستراتيجية في لندن

  م

2

الفترة/المكان

 29يناير  / 2020قاعة التدريب بمقر االتحاد

الندوة

Strategic Asset Allocation Across All Alternatives

المحاضر

Apostolos Katsaris, CEO of Investment

الجهة المقدمة

CdR Capital

  م

3

الفترة/المكان

 11مارس  / 2020الشيرمانز كلوب ببرج كيبكو

الندوة

Unraveling Artificial Intelligence to Gain Edge in a Turbulent
Industry

المحاضر

CJ Finnegan

الجهة المقدمة

Plotinus Asset Management
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4

م  

 فعالية عن ُبعد من خالل شبكة اإلنترنت/ 2020  يونيو16

المكان/الفترة

Structuring UK Real Estate Investments: Where now?

الندوة

Claire Malkoun – Director, Business Development, VG
Ashley Le Feuvre – Director, VG Funds
Ed Peters - Tax Director, BDO, London
Alex Tapp - Audit Partner, BDO
Alastair Glover - Private Wealth Partner, Trowers & Hamlins
Nick Green - Corporate partner and cross-border
investment specialist, Trowers & Hamlins

المحاضر

VG, BDO and Trowers & Hamlins

الجهة المقدمة

5

م  

 فعالية عن ُبعد من خالل شبكة اإلنترنت/ 2020  يوليو08

المكان/الفترة

Smartline Technical Analysis - Mini Course

الندوة

Kyprianos Kyprianou – CEO and Founder

المحاضر

Smartline Global

الجهة المقدمة

6

م  

 فعالية عن ُبعد من خالل شبكة اإلنترنت/ 2020  أكتوبر19

المكان/الفترة

»Sustainability« ورشة عمل االستدامة

الندوة

كريم أبوعيد – شريك – خدمات االستدامة

المحاضر

آر أس إم البزيع لالستشارات اإلدارية واالقتصادية

الجهة المقدمة

ً
: فعاليات تدريبية نظمتها جهات أخرى:رابعا
1

:* الهيئة العامة لالستثمار
م  

 مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار/ ) أيام3( 2020  يناير16 – 14
بفندق سفير

المكان/الفترة

Asset Allocation

البرنامج

Prof. Andrew Clare, Columbia Threadneedle Investments

المحاضر

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)

الجهة المنظمة

2

م  

 مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار/ ) أيام3( 2020  يناير30 – 28
بفندق سفير

المكان/الفترة

Risk Management & Compliance

البرنامج

Matthew Salter, CFA, Consultant, Macro-economist &
Trainer, BNP PARIBAS Asset Management

المحاضر

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)

الجهة المنظمة
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التقريـــر المالــي
البيانات الماليـة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
مع تقرير مراقب الحسابات المستقل

47

المحتويـــــات
تقرير مراقب الحسابات المستقل

51

بيان المركز المالي

55

بيان اإليرادات والمصروفات

56

بيان التدفقات النقدية

57

إيضاحات حول البيانات المالية

58
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى السادة  /رئيس وأعضاء مجلس االدارةالمحترمين
اتحاد شركات االستثمار


دولـة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية
الـــــرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المرفقـــة التحاد شــركات االســتثمار "االتحاد" والتي تتضمـــــن

بيـــــان المــــركز المـــــالي كمــــا فـــــي  31ديســمبر  ،2020وبيانــات اإليــرادات والمصروفــات

والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،واإليضاحــات حــول البيانــات
الماليــة بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية.

برأينــا ،إن البيانــات الماليــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الماديــة،
المركــز المالــي لالتحــاد كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020وأدائــه المالــي وتدفقاتــه النقديــة

للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للسياســات المحاســبية الــواردة فــي اإليضــاح
رقــم (.)2
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أساس ابداء الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،إن مســؤوليتنا وفقــا

لتلــك المعاييــر قــد تــم شــرحها ضمــن بنــد مســؤوليات مراقــب الحســابات حــول تدقيــق

البيانــات الماليــة الــوارد فــي تقريرنــا .كمــا أننــا مســتقلون عــن االتحــاد وفقــا لمتطلبــات
ميثــاق األخــاق للمحاســبين المهنييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر أخالقيــة

المحاســبين ،باإلضافــة إلــى المتطلبــات األخالقيــة والمتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة
فــي دولــة الكويــت ،كمــا قمنــا بااللتــزام بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى بمــا يتوافــق مــع

تلــك المتطلبــات والميثــاق .أننــا نعتقــد بــأن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا ،كافيــة
ومالئمــة لتكــون أساســا فــي ابــداء رأينــا.

أمـــــر أخــــر

قامــت اإلدارة بإعــداد هــذه البيانــات الماليــة وفقــا للسياســات المحاســبية الــواردة فــي

االيضــاح رقــم ( )2ألغراضهــا الخاصــة ووفقــا لنظامهــا األساســي وبالتالــي قــد ال تكــون
مناســبة لالســتخدام مــن قبــل أطــراف أخــرى.

مسؤوليات اإلدارة حول البيانات المالية

إن اإلدارة هــي الجهــة المســؤولة عــن إعــداد وعــرض تلــك البيانــات الماليــة بشــكل عــادل
وفقــا للسياســات المحاســبية الــواردة فــي اإليضــاح رقــم ( ،)2وعــن نظــام الرقابــة الداخليــة

الــذي تــراه مناســبا لتمكينهــا مــن إعــداد البيانــات الماليــة ،بحيــث ال تتضمــن أيــة أخطــاء
ماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن اإلحتيــال أو الخطــأ.

وإلعــداد تلــك البيانــات الماليــة ،تكــون إدارة االتحــاد مســؤولة عــن تقييــم قــدرة االتحــاد

علــى تحقيــق االســتمرارية واالفصــاح عنــد الحاجــة عــن األمــور المتعلقــة بتحقيــق تلــك
االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،مــا لــم يكــن بنيــة اإلدارة تصفيــة

االتحــاد أو إيقــاف أنشــطته أو عــدم توفــر أيــة بدائــل أخــرى واقعيــة لتحقيــق ذلــك ،كمــا أن

اإلدارة هــي الجهــة المســؤولة عــن مراقبــة عمليــة التقريــر المالــي لالتحــاد.
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مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات الماليــة ككل ،خاليــة مــن

أخطــاء ماديــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ ،وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي
يحتــوي علــى رأينــا .إن التأكيــدات المعقولــة هــي تأكيــدات عاليــة المســتوى ،ولكنهــا ال
تضمــن بــأن مهمــة التدقيــق المنفــذة وفــق متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،ســوف

تقــوم دائمــا بكشــف األخطــاء الماديــة فــي حالــة وجودهــا .إن األخطــاء ســواء كانــت منفــردة
أو مجتمعــة.

والتــي يمكــن أن تنشــأ مــن االحتيــال أو الخطــأ تعتبــر ماديــة عندمــا يكــون مــن المتوقــع أن

تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدم والمتخــذة بنــاء علــى مــا ورد فــي تلــك البيانــات
المالية.

وكجــزء مــن مهــام التدقيــق وفــق المعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،نقــوم بممارســة التقديــرات
المهنيــة واالحتفــاظ بمســتوى مــن الشــك المهنــي طيلــة أعمــال التدقيــق ،كمــا أننــا نقــوم
بالتالــي:

•

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن

االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المالئمــة التــي تتجــاوب مــع
تلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة التدقيــق الكافيــة والمالئمــة لتوفــر لنــا أساســا

إلبــداء رأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف الفروقــات الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال تعتبــر
أعلــى مــن تلــك المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث أن االحتيــال قــد يشــمل تواطــؤ ،أو

تزويــر ،أو حذوفــات مقصــودة ،أو عــرض خاطــئ أو تجــاوز إلجــراءات الرقابــة الداخليــة.
•

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

فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة لالتحــاد.
•

تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية

•

االســتنتاج حــول مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســس المحاســبية فــي تحقيــق مبــدأ

المطبقــة واإليضاحــات المتعلقــة بهــا والمعــدة مــن قبــل إدارة االتحــاد.

االســتمرارية ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا ،ســوف نقــرر فيمــا إذا
كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري ومرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تشــير إلــى وجــود
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شــكوك جوهريــة حــول قــدرة االتحــاد علــى تحقيــق االســتمرارية ،وإذا مــا توصلنــا إلــى

وجــود عــدم تأكــد جوهــري ،فــإن علينــا أن نلفــت االنتبــاه لذلــك ضمــن تقريــر مراقــب
الحســابات إلــى اإليضاحــات المتعلقــة بهــا ضمــن البيانــات الماليــة ،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 االتحــاد علــى
تحقيــق االســتمرارية.

•

تقييــم اإلطــار العــام للبيانــات الماليــة مــن ناحيــة العــرض والتنظيــم والفحــوى ،بمــا
فــي ذلــك اإلفصاحــات ،وفيمــا إذا كانــت تلــك البيانــات الماليــة تعكــس المعامــات
واألحــداث المتعلقــة بهــا بشــكل يحقــق العــرض الشــامل بشــكل عــادل.

إننــا نتواصــل مــع إدارة االتحــاد حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال

التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة بمــا فــي ذلــك أيــة أوجــه قصــور جوهريــة فــي
أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي لفتــت انتباهنــا أثنــاء عمليــة التدقيــق.

د .شعيب عبدالله شعيب
دولة الكويت
 22فبراير 2021
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مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم RSM 33
البزيع وشركاهم

اتحاد شركات االستثمار
بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
الموجـــودات

إيضاح

نقد في الصندوق ولدى البنوك

2019

2020
20,429

11,666

ودائع ألجل

3

1,022,000

1,185,000

أرصدة مدينة أخرى

4

24,178

2,140

ممتلكات ومعدات

5

158,513

11,394

1,225,120

1,210,200

مجموع الموجودات
المطلوبات وأموال االتحاد
المطلوبات:
أرصدة دائنة أخرى

6

71,754

20,900

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

7

50,881

103,220

122,635

124,120

مجموع المطلوبات
أموال االتحاد:



الفائض المتراكم في بداية السنة

1,086,080

1,067,890

الزيادة في اإليرادات عن المصروفات للسنة

16,405

18,190

الفائض المتراكم في نهاية السنة

1,102,485

1,086,080

مجموع المطلوبات وأموال االتحاد

1,225,120

1,210,200

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )9تشكل جزءا من البيانات المالية.

رئيس مجلس اإلدارة

صالح صالح السلمي
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اتحاد شركات االستثمار
بيان اإليرادات والمصروفات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
إيضاح



2020

2019

اإليرادات :
اشتراك األعضاء

140,000

170,000

تدريب األعضاء

35,199

53,470

إيرادات ودائع ألجل

47,730

41,823

-

إيرادات أخرى
أرباح بيع ممتلكات ومعدات

13,189

مجموع اإليرادات

236,118

7,566
272,859

المصروفات واألعباء األخرى:



مصاريف عمومية وإدارية

8

()218,010

()252,780

استهالكات

5

()1,703

()1,889

مجموع المصروفات واألعباء األخرى

()219,713

()254,669

الزيادة في اإليرادات عن المصروفات للسنة

16,405

18,190

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )9تشكل جزءا من البيانات المالية.
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اتحاد شركات االستثمار
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
2020

2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
الزيادة في اإليرادات عن المصروفات للسنة

16,405

18,190

تسويات:
إستهالك

1,703

1,889

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

16,426

10,106

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

()13,189

إيرادات ودائع ألجل

()47,730

()41,823

()26,385

()11,638

-

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:



أرصدة مدينة أخرى

()2,038

420

أرصدة دائنة أخرى

()8,241

1,243

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()68,765

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

()105,429

()9,975

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
صافي النقص (الزيادة) على ودائع ألجل

163,000

()105,000

المدفوع إلضافات على ممتلكات ومعدات

()96,538

()4,055

إيرادات ودائع ألجل مستلمة

47,730

41,823

صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في)
األنشطة االستثمارية

114,192

()67,232

صافي الزيادة (النقص) في نقد في الصندوق ولدى البنوك

8,763

()77,207

نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

11,666

88,873

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

20,429

11,666

 تتضمن الممتلكات والمعدات واالرصدة الدائنة األخرى حركات غير نقدية بمبلغ  59,095دينار كويتي.إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )9تشكل جزءا من البيانات المالية.
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اتحاد شركات االستثمار
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

 -1التأسيس والنشاط

شــكل اتحــاد شــركات االســتثمار (ســابقا – اتحــاد الشــركات االســتثمارية) (فيمــا يلــي

"االتحــاد") ،طبقــا ألحــكام البــاب الثالــث عشــر مــن قانــون العمــل فــي القطــاع االهــــلي
رقــــم ( )38لســنة  ،1964وقــد أشــهر االتحــاد بموجــب القــرار الــوزاري رقــم ( )184لســنة

 ،2004والــذي نشــر فــي جريــدة كويــت اليــوم العــدد ( )699الســنة الحاديــة والخمســون

بتاريــخ  9ينايــر  ،2005سجـــــل االتحــاد لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بتاريــخ
 29ديســمبر .2004

إن عنــوان االتحــاد المســـجل هــو :ص .ب  27555الصفــاة – الرمــز البريــدي 13136
دولـــة الكـــويت ،مبنــى غرفــــة تجــارة وصناعــة الكويــت – الــدور الميزانيــن.

تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة مــن قبــل رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد

بتاريــخ  22فبرايــر  .2021إن الجمعيــة العامــة الســنوية لالتحــاد لديهــا صالحيــة تعديــل


تلــك البيانــات الماليــة بعــد إصدارهــا.

 -2السياسات المحاسبية الهامة

تتلخص السياسات المحاسبية الهامة وفقا لهذا المبدأ فيما يلي:
أ  -أسس االعداد

يتــم عــرض البيانــات الماليــة بالدينــار الكويتــي الــذي يمثــل العملــة الرئيســية
لالتحــاد ،ويتــم إعدادهــا علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعــدل حــول

االيــرادات.

ب  -األدوات المالية

تتضمــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي

نقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك والودائــع ألجــل.
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الموجودات المالية

ودائع ألجل:

إن ودائــع ألجــل يتــم إيداعهــا لــدى بنــوك ولهــا فتــرة اســتحقاق تعاقديــة ألكثــر مــن
 3أشــهر.
جـ  -ممتلكات ومعدات 
تتضمــن التكلفــة المبدئيــة للممتلــكات والمعــدات ســعر الشــراء وأي تكاليــف
مباشــرة مرتبطــة بإيصــال تلــك الموجــودات إلــى موقــع التشــغيل وجعلهــا جاهــزة
للتشــغيل .يتــم عــادة إدراج المصاريــف المتكبــدة بعــد تشــغيل الممتلــكات
والمعــدات ،مثــل اإلصالحــات والصيانــة والفحــص فــي بيــان األربــاح أو الخســائر
فــي الفتــرة التــي يتــم تكبــد هــذه المصاريــف فيهــا .فــي الحــاالت التــي يظهــر فيهــا
بوضــوح أن المصاريــف قــد أدت إلــى زيــادة فــي المنافــع االقتصادية المســتقبلية
المتوقــع الحصــول عليهــا مــن اســتخدام إحــدى الممتلــكات والمعــدات إلــى حــد
ً
أساســا ،فإنــه يتــم رســملة هــذه المصاريــف
أعلــى مــن معيــار األداء المحــدد
كتكلفــة إضافيــة علــى الممتلــكات والمعــدات.
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر
االنخفــاض فــي القيمــة .عنــد بيـــع أو إنهــاء خدمــة الموجــودات ،يتــم اســتبعاد
تكلفتهــا واســتهالكها المتراكــم مــن الحســابات ويــدرج أي ربــح أو خســارة ناتجــة
عــن اســتبعادها فــي بيــان األربــاح أو الخســائر .يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة
للممتلــكات والمعــدات لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث
أو تغيــرات الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد.
فــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن
القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة ،يتــم تخفيــض الموجــودات إلــى قيمتهــا
القابلــة لالســترداد والتــي تمثــل القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة
المســتخدمة ،أيهمــا أعلــى.
يتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة
المتوقعــة لبنــود الممتلــكات والمعــدات كمــا يلــي:
سنوات
أثاث وديكورات

5

أجهزة حاسب آلي

5
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يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي وطريقــة االســتهالك دوريــا للتأكــد مــن أن طريقــة

وفتــرة االســتهالك تتفقــان مــع نمــط المنافــع االقتصاديــة المتوقعــة مــن بنــود
الممتلــكات والمعــدات.

يتــم إلغــاء االعتــراف ببنــود الممتلــكات والمعــدات عنــد اســتبعادها أو عنــد انتفــاء

وجــود منفعــة اقتصاديــة متوقعــة مــن االســتعمال المســتمر لتلــك الموجــودات.

د  -إنخفاض قيمة الموجودات 

فــي نهايــة الفتــرة الماليــة ،يقــوم االتحــاد بمراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات

لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض فــي قيمــة تلــك الموجــودات .إذا
كان يوجــد دليــل علــى االنخفــاض ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للموجودات
الحتســاب خســائر االنخفــاض فــي القيمــة( ،إن وجــدت) .إذا لــم يكــن مــن الممكــن

تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل منفــرد ،يجــب علــى االتحــاد تقديــر القيمــة
القابلــة لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل.

إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو

القيمــة المســتخدمة ،أيهمــا أعلــى .يتــم تقديــر القيمــة المســتخدمة لألصــل مــن

خــال خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مقابــل القيمــة الحاليــة
لهــا بتطبيــق ســعر الخصــم المناســب .يجــب أن يعكــس ســعر الخصــم تقديــرات
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المتعلقــة باألصــل.

إذا كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة لألصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) أقــل
مــن القيمــة 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 والمصروفــات ،إال إذا كانــت

القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي هــذه الحالــة يجــب معالجــة خســارة

انخفــاض قيمــة األصــــل كانخفــاض إعــادة تقييــم.

عنــد عكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة الحقــا ،تــزداد القيمــة الدفتريــة لألصــل

(أو وحــدة توليــد النقــد) إلــى القيمــة التقديريــة المعدلــة القابلــة لالســترداد .يجــب

أن ال يزيــد المبلــغ الدفتــري بســبب عكــس خســارة إنخفــاض القيمــة عــن المبلــغ
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الدفتــري الــذي كان ســيحدد لــو أنــه لــم يتــم اإلعتــراف بأيــة خســارة مــن إنخفــاض
قيمــة األصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) خــال الســنوات الســابقة .يجــب اإلعتــراف
بعكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان اإليــرادات والمصروفــات

إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي هــذه الحالــة يجــب

معالجــة عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي إعــادة التقييــم.
هـ  -مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتــم احتســاب مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن طبقــا لقانــون العمــل
الكويتــي فــي القطــاع األهلــي وعقــود الموظفيــن إن هــذا االلتــزام غيــر الممــول
يمثــل المبلــغ المســتحق لكـــل موظــف ،فيمــا لــو تــم إنهــاء خدماتــه فــي نهايــة
الفتــرة الماليــة ،والــذي يقــارب القيمــة الحاليــة لهــذا االلتــزام النهائــي.

و  -تحقق اإليرادات

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

ز  -المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصــص فقــط عندمــا يكــون علــى االتحــاد التــزام قانونــي
حالــي أو محتمــل ،نتيجــة لحــدث ســابق يكــون مــن المرجــح معــه أن يتطلــب ذلــك
تدفقــا صــادرا للمــوارد االقتصاديــة لتســوية االلتــزام ،مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر
موثـــوق لمبلــغ االلتــزام .ويتــم مراجعــة المخصصــات فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة

وتعديلهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــي .وعندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة
للنقــود ماديــا ،فيجــب أن يكــون المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو القيمــة
الحاليــة للمصاريــف المتوقعــة لتســوية االلتــزام .ال يتــم إدراج المخصصــات

للخســائر التشــغيلية المســتقبلية.
ح  -عقود اإليجار

تصنــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية إذا إحتفــظ المؤجــر بجــزء
جوهــري مــن المخاطــر والعوائــد المتعلقــة بالملكيــة .تصنــف جميــع عقــود اإليجــار
األخــرى كعقــود إيجــار تمويليــة.
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إن تحديــد مــا إذا كان ترتيــب معيــن هــو ترتيــب تأجيــري أو ترتيــب يتضمــن إيجــار
يســتند إلــى مضمــون هــذا الترتيــب ،ويتطلــب تقييــم مــا إذا كان تنفيــذ هــذا الترتيــب

يعتمــد علــى إســتخدام أصــل معيــن أو موجــودات محــددة ،أو أن الترتيــب ينقــل أو
يمنــح الحــق فــي إســتخدام األصــل.

عقد اإليجار التشغيلي (االتحاد كمستأجر)

إن دفعــات اإليجــار المســتحقة تحــت عقــد إيجــار تشــغيلي يتــم إدراجهــا فــي بيــان
اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجار.

إن العوائــد المســتلمة والمســتحقة كحافــز للدخــول فــي عقــد اإليجــار التشــغيلي يتــم

توزيعهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى مــدة فتــرة اإليجــار.
ط  -األحداث المحتملة

ال يتــم إدراج المطلوبــات المحتملــة ضمــن البيانــات الماليــة إال عندمــا يكــون
إســتخدام مــوارد إقتصاديــة لســداد إلتــزام قانونــي حالــي أو متوقــع نتيجــة أحــداث
ســابقة مرجحــا مــع إمكانيــة تقديــر المبلــغ المتوقــع ســداده بصــورة كبيــرة.

وبخــاف ذلــك ،يتــم اإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة مــا لــم يكــن احتمــال
تحقيــق خســائر إقتصاديـــة مستبعــ ً
ـدا.
ال يتــم إدراج الموجــودات المحتملــة ضمــن البيانــات الماليــة بــل يتــم اإلفصــاح
ً
مرجحــا.
عنهــا عندمــا يكــون تحقيــق منافــع إقتصاديــة نتيجــة أحــداث ســابقة

 -3ودائع ألجل

يمثــل هــذا البنــد قيمــة ودائــع إســامية مودعــة لــدى أحــد البنــوك االســامية المحليــة

بالدينــار الكويتــي ،تكتســب هــذه الودائــع أرباحــا ســنوية متغيــرة ،وتســتحق بمعــدل 365
يــوم ( 365 – 2019يــوم).
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 -4أرصدة مدينة أخرى
2019

2020
إيرادات مستحقة

-

78,000

ناقصا  :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (أ)

-

()78,000

صافي االيرادات المستحقة

-

شيكات تحت التحصيل
موظفون مدينون
تأمينات مستردة

-

20,000
-

520

4,178

1,620

24,178

2,140

(أ) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:
إن حركة مخصص خسائر األئتمان المتوقعة كما يلي:

2020

الرصيد في بداية السنة

78,000

المستخدم خالل السنة

()78,000

الرصيد في نهاية السنة

-

2019
78,000
78,000

تمت الموافقة على تسجيل المخصص كمستخدم خالل السنة بناء على كتاب رئيس مجلس إدارة اإلتحاد
بتاريخ  17فبراير .2021
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 -5ممتلكات ومعدات

أثاث
وديكورات

أجهزة
حاسب آلي

أعمال
رأسمالية
تحت التنفيذ


المجموع

التكلفة:
في  1يناير 2019

57,337
-

إضافات

38,161

-

95,498

305

3,750

4,055

في  31ديسمبر 2019

57,337

38,466

3,750

99,553

إضافات

118,702

36,931

-

155,633

استبعادات (أ)

()57,337

()39,336

-

()96,673

المحول الى اثاث وديكورات

3,750

في  31ديسمبر 2020

122,452

36,061

()3,750
-

158,513

اإلستهالك المتراكم:
في  1يناير 2019

54,295

31,975

-

86,270

المحمل على السنة

608

1,281

-

1,889

في  31ديسمبر 2019

54,903

33,256

-

88,159

المحمل على السنة

487

1,216

-

1,703

المتعلق باالستبعادات (أ)

()55,390

()34,472

-

()89,862

في  31ديسمبر 2020

-

-

-

-

صافي القيمة الدفترية:
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في  31ديسمبر 2019

2,434

5,210

في  31ديسمبر 2020

122,452

36,061

3,750
-

11,394
158,513

(أ) قــام االتحــاد ببيــع الممتلــكات والمعــدات بمقــره القديــم بالــدور األول فــي مبنــى
غرفــة التجــارة والصناعــة الــى المســتأجر الجديــد للمقــر بتاريــخ  31ديســمبر  ،2020وتــم
االنتقــال الــى المقــر الجديــد بنفــس المبنــى بــدور الميزانيــن بنفــس التاريــخ المذكــور،
وعليــه لــم يتــم تحميــل أيــة اســتهالكات الضافــات المقــر الجديــد.

 -6أرصدة دائنة أخرى
2020

2019
258

مصاريف مستحقة

21,733

دائنو مقاولين

38,620

إجازات موظفين مستحقة

11,401

20,642

71,754

20,900

-

 -7مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2020

2019

الرصيد في بداية السنة

103,220

93,114

المحمل على السنة

16,426

10,106

المدفوع خالل السنة

()68,765

الرصيد في نهاية السنة

50,881

103,220
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 -8مصاريف عمومية وإدارية

2020

2019

تكاليف موظفين

126,202

158,131

إيجارات

42,691

19,440

مصاريف اتصاالت

3,562

3,162

قرطاسية

350

463

مصاريف دعاية وإعالن ومطبوعات

-

25,141

أتعاب مهنية

22,400

5,300

مصاريف تدريبات

18,796

33,210

أخرى

4,009

7,933

218,010

252,780

 -9االستمرارية وجائحة فيروس كورونا المستجد
أدى تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد (" )"Covid - 19عبــر مناطــق جغرافيــة مختلفــة
علــى مســتوى العالــم إلــى تعطيــل األعمــال واألنشــطة االقتصاديــة ،حيــث أعلنــت
منظمــة الصحــة العالميــة أنــه وبــاء عالمــي ،كمــا أعلنــت الســلطات الماليــة والنقديــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،بمــا فــي ذلــك دولــة الكويــت ،عــن تدابيــر دعــم مختلفــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم لمواجهــة اآلثــار الســلبية المحتملــة .يبيــن هــذا اإليضــاح تأثيــر
تفشــي الوبــاء علــى عمليــات االتحــاد والتقديــرات واألحــكام الهامــة التي تطبقهــا اإلدارة
فــي تقييــم الموجــودات والمطلوبــات كمــا فــي  31ديســمبر .2020
•
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إدارة مخاطر السيولة

اســتجابة لتفشــي وبــاء (" ،)"Covid - 19يقــوم االتحــاد بتقييــم الســيولة ووضــع
التمويــل بعنايــة واتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر المناســبة .ســيواصل االتحــاد تقييــم
مركــز الســيولة لديــه وذلــك مــن خــال مراقبــة تدفقاتــه النقديــة وتوقعاتــه بعنايــة.

كمــا أجــرى االتحــاد تقييمــا حــول قدرتــه علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة فــي ظــل
الظــروف االقتصاديــة الحاليــة وكافــة المعلومــات المتاحــة حــول مخاطــر وحــاالت عــدم
التأكــد المســتقبلية بمــا فيهــا تقييــم التوقعــات التــي تتنــاول األداء المســتقبلي لالتحــاد

والســيولة ،وبنــاءا عليــه تشــير التوقعــات إلــى أن االتحــاد لديــه مــوارد كافيــة لالســتمرار فــي
مزاولــة عملياتــه ونتيجــة لذلــك ،فقــد أعــدت هــذه البيانــات الماليــة بمــا يتوافــق مــع أســاس
مبــدأ االســتمرارية.

مــن المتوقــع أن تســتمر اآلثــار الحاليــة والمتوقعــة لتفشــي تأثيــر وبــاء (")"Covid - 19
علــى االقتصــاد العالمــي واألســواق الماليــة فــي التطــور واالنتشــار ،كمــا ال يــزال حجــم
ومــدة هــذه التطــورات غيــر مؤكــد فــي هــذه المرحلــة ولكــن يمكــن أن يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى األداء
المالــي لالتحــاد والتدفقــات النقديــة والمركــز المالــي فــي المســتقبل .ســيواصل االتحــاد
مراقبــة توقعــات الســوق وتحديــث االفتراضــات والتوقعــات الخاصــة بــه حيــث قــد يكــون
لذلــك تأثيــر كبيــر علــى البيانــات الماليــة فــي المســتقبل.
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