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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ي�ستمر هاج�س معاجلة الق�ضايا ذات ال�ش�أن اال�ستثماري واملايل على ر�أ�س �أولويات جمل�س �إدارة االحتاد ،وهو
مايجعلنا نتابع الق�ضايا وامل�شاريع ذات ال�صلة بالقطاع اال�ستثماري وب�شكل م�ستمر مع اجلهات ذات ال�صلة بتلك
الق�ضايا وامل�شاريع ،فات�صاالتنا م�ستمرة مع هيئة �أ�سواق املال� ،سوق الكويت للأوراق املالية ،بنك الكويت املركزي،
وزارة املالية ،وزارة التجارة وال�صناعة وغريها من اجلهات ،ولعلكم تدركون الآثار املرتتبة على بع�ض القرارات
والتعميمات التي ت�صدر عن اجلهات الرقابية ،ومن ذلك ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،تعميم هيئة �أ�سواق املال
ال�صادر بتاريخ  2013/8/7ب�ضرورة التزام كافة ال�شركات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة بقواعد احلوكمة ،حيث قام
االحتاد من خالل مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية التابع له بتنظيم ور�شة عمل لر�ؤ�ساء جمال�س
�إدارت ال�شركات والر�ؤ�ساء التنفيذيني يف هذا ال�ش�أن ومل�ساعدة ال�شركات على فهم وتطبيق قواعد احلوكمة ومبا
يتنا�سب مع تعليمات الهيئة.

ومن املهم �أن ن�شري �أي�ضاً �إىل التعميم ال�صادر بتاريخ  2013/12/5ب�ش�أن توفيق الأو�ضاع مع �أحكام القانون
رقم  7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية ،وهو ما دعى االحتاد �إىل �سرعة التحرك جتنباً لأية �آثار ت�ضر �شركاتنا
ب�شكل خا�ص واقت�صادنا الوطني ب�شكل عام ،لذا قمنا بعقد لقاء مو�سع مع كافة ال�شركات اال�ستثمارية ،وتتويجاً ملا
متخ�ض عنه هذا اللقاء ،قمنا باالجتماع مع جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال ومت التباحث حول تلك التعميمات
وت�أثرياتها الإيجابية وال�سلبية على عمل ال�شركات اال�ستثمارية ،وغريها من �أمور ذات ارتباط مع الهيئة واجلهات
ذات التاثري على عمل ال�شركات اال�ستثمارية واخلدمات املالية ،ونحن م�ستمرون يف متابعة كافة الق�ضايا التي
تخ�ص عمل ال�شركات اال�ستثمارية.
�إن العمل على �إيجاد احللول الناجعة للم�شاكل التي تواجهها ال�شركات اال�ستثمارية يتطلب ت�ضافر اجلهود
لتذليلها وهو ما يقوم به االحتاد من خالل جلانه املتخ�ص�صة والتي تبذل من اجلهد الكثري لتحقيق ذلك وفق نهج
م�ؤ�س�سي يحقق الهدف املطلوب وهو ماجتدونه وب�شكل وا�ضح من خالل ت�صفحكم التقرير ال�سنوي املرفق .
�إنه وبجانب الأن�شطة املتنوعة التي قمنا بها  ،ف�إننا حري�صون على تنمية القوى الب�شرية العاملة يف ال�شركات
اال�ستثمارية ،وي�أتي ذلك من خالل نوعية الربامج التي يقدمها مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية،
الذراع املهني لالحتاد ،وهو �أمر حقق الهدف املرجو منه ،فقد بلغ عدد الذين خا�ضوا براجمنا التدريبية حوايل
 350م�شارك.
و�أخرياً ال ي�سعنى �إال �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والعرفان لأع�ضاء جمل�س الإدارة ولل�شركات الأع�ضاء� ،آملني
لوطننا الغايل دوام العز بقيادة ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه
اهلل ورعاه ،ووىل عهده الأمني �سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح و�سمو ال�شيخ جابر مبارك احلمد
ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء.
بدر نا�صر ال�سبيعي
رئي�س االحتاد
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احتاد الشركات االستثمارية
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�أن�شطة االحتاد:

� ً
أوال :اللجان العاملة فى االحتاد:

 اللجان الدائمة:
1 -1جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية.
تتكون جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية من ممثلني عن ال�شركات املمثلة فى االحتاد ،كما ي�أتي:
 ال�سيد /مناف عبدالعزيز الهاجري -الرئي�س التنفيذي� -شركة املركز املايل الكويتي(رئي�س اللجنة)

 ال�سيد /دخيل عبداهلل الدخيل -نائب الرئي�س لإدارة ال�شركات� -شركة دميه كابيتاللال�ستثمار (ع�ضو اللجنة)
 ال�سيد /زياد ح�سن القي�سي -نائب الرئي�س التنفيذى – رئي�س دائرة اال�ست�شاراتوالبحوث اال�ستثمارية � -شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – كامكو

(ع�ضو اللجنة)
 �أ.د .رم�ضان ال�شراح – الأمني العام – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية (مقرر) ال�سيدة /فدوى دروي�ش -مدير الدعم الفني – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية (مقررم�ساعد)
وتخت�ص بتقدمي التو�صيات املتعلقة بتطوير ومتابعة الر�ؤى وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
القت�صاد الدولة ب�شكل عام والقطاع املايل واال�ستثمارى ب�شكل خا�ص ،وب�شكل يدعم
الفكر اال�سرتاتيجي للدولة ب�شقيها احلكومي والت�شريعي .وت�شمل امل�س�ؤوليات الرئي�سية
للجنة تقدمي تو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سات االقت�صادية للدولة من �أجل حتقيق التنمية

امل�ستدامة واملرتبطة بالقطاع املايل واال�ستثمارى من خالل حماور رئي�سية للتنمية
هي الإدارة االقت�صادية العامة للبالد ،وهيكلية م�ؤ�س�ساتها ويف �صدارتها القطاع املايل،

وال�سيا�سات الب�شرية و�أ�سواق العمل ،ومتكني القطاع العام للقيام بالإ�صالحات املرج ّوة
منه ،والتى متثل خطة عمل اللجنة وفق املهام املنوطة بعمل االحتاد.

13
13

تقرير مجلس اإلدارة السنوي 2013

كما ي�شمل نطاق عمل اللجنة:
 تقدمي املقرتحات لإجراء �إ�صالحات يف القطاع اخلا�ص مبا فيها القطاع اال�ستثمارى،ومواكبة التحديات التي تطر�أ با�ستمرار مبا فيها املتعلقة بالربط بني ال�سيا�سة
والإدارة ،وترتيب �أولويات الإ�صالح.
 تقدم اللجنة ت�صوراتها للتعاون مع القطاع احلكومي لإجناز اخلطط التي من �ش�أنهاتفعيل القطاع اخلا�ص ،وب�شكل خا�ص القطاع اال�ستثمارى والرتكيز على �إيجاد بيئة
قانون ّية و�إدارية تعزّز التنمية االقت�صادية ،وت�سهل �إزالة املعوقات لإيجاد احللول املنا�سبة
لتنفيذ اخلطط.

 متابعة ودرا�سة الت�أثريات املبا�شرة وغري املبا�شرة لللقرارات ال�صادرة من اجلهاتاملعنية فى الدولة على جمال اال�ستثمار التى ميكن من خاللها تبنى الر�أى املنا�سب
الذى يحمى م�صالح الأع�ضاء والدفاع عنهم من خالل قنوات احلوار املختلفة.
➢ �أهم �أعمال جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية:
قامت جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية بتقدمي عدد من الدرا�سات ،والتي �ساهمت يف �أخذ
بع�ض القرارات ،ومت تقدمي عدد من تلك الدرا�سات واملذكرات �إىل اجلهات املعنية يف
الدولة� .أهم تلك الدرا�سات واملذكرات ما ي�أتي:
 مقرتح بعنوان “الأجندة االقت�صاديه املقرتحة من احتاد ال�شركات اال�ستثماريه اىلاللجنة املاليه يف جمل�س الأمة للف�صل الت�شريعي احلايل” ،بتاريخ .2013/2/20
 درا�سة تت�ألف من ثالث �أجزاء تهدف �إىل تفعيل امل�ؤ�س�سات املعنية بالتنمية وامل�شاريعالكربى من �أجل تنقية مناخ الأعمال يف الدولة ،والتعجيل يف طرح م�شاريع كربى،
ومتكني القطاع اخلا�ص للم�شاركة يف ذلك� .آخذاً يف االعتبار الدور املف�صلي مل�ؤ�س�سات
الدولة الإقت�صادية كو�سيط يف التعجيل يف حركة التنمية يف البالد ،تركز هذه الدرا�سة
على ثالث م�ؤ�س�سات يف الدولة لها دور حموري يف تعجيل التنمية وهذه امل�ؤ�س�سات
هي :ال�شركة الوطنية للأوف�ست ،اجلهاز الفني لدرا�سة امل�شروعات التنموية واملبادرات،
الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية .بتاريخ .2013/3/6
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 مذكرة بعنوان “ارتفاع متطلبات الإف�صاح وتقل�ص مهل هيئة �أ�سواق املال يتطلبا ت�ضافرجهود وزارة التجارة وال�صناعة” ،بتاريخ  ،2013/03/12وقد مت بالفعل �إر�سال الكتاب
بهذا امل�ضمون �إىل معايل وزير التجارة وال�صناعة ،كما مت الن�شر يف ال�صحافة و�إعالم
كافة �أع�ضاء االحتاد بذلك.
 درا�سة بعنوان “تفاوت الأداء بني امل�ؤ�شر ال�سعري وامل�ؤ�شر الوزين يف �سوق الكويتللأوراق املالية” ،بتاريخ 2013/4/28
 املالحظات القانونيه على م�شروع الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات رقم  25ل�سنة 2012وتعديالته ،بتاريخ .2013/6/11
 امل�ساهمة يف �صياغة “مقرتح بالإجراءات العاجلة ملعاجلة الو�ضع االقت�صادي يف دولةالكويت :املعاجلات القطاعية” ،بتاريخ .2013/6/16
 ورقة عن “قانون الإمتثال ال�ضريبي”فاتكا” وتداعياته على م�ؤ�س�سات القطاع املايل يفدولة الكويت” ،والتي مت �إر�سالها �إىل هيئة �أ�سواق املال بتاريخ .2013/9/1
 مقرتح بعنوان “ا�ستحداث جلنة م�شرتكة بني االحتاد وهيئة �أ�سواق املال ملراجعةم�سودات القوانني قبل �إ�صدارها” والتي مت �إر�سالها �إىل هيئة �أ�سواق املال بتاريخ
.2013/10/8
 مقرتح �إىل هيئة �أ�سواق املال بعنوان “ا�ستحداث رخ�ص �صانعي ال�سوق على غرارالأ�سواق العاملية” ،بتاريخ .2013/10/22
2 -2جلنة الت�سويق واخلدمات.
تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�شركات واجلهات املمثلة فى االحتاد ،كما ي�أتي:
 ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب� -شركةاال�ست�شارات املالية الدولية (رئي�س اللجنة)
 ال�سيدة /دانة في�صل عبدالعزيز اجلا�سم – م�ساعد نائب الرئي�س � -شركة م�شاريعالكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – كامكو (ع�ضو اللجنة)
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 ال�سيدة /ب�سمة عمانويل غريب  -نائب الرئي�س بالوكالة – ق�سم الت�سويق والعالقاتالعامة � -شركة املركز املايل الكويتي (ع�ضو اللجنة)
 ال�سيدة /فدوى دروي�ش -مدير الدعم الفني – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية (مقرر)ويُعهد �إىل اللجنة ما يلى:
 متابعة تنفيذ ال�سيا�سات والأنظمة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. ر�صد وتقييم الأعمال املنجزة من قبل الوحدات العاملة فى االحتاد. تعزيز �أوا�صر التجان�س والتناغم بني �أع�ضاء االحتاد وتبادل اخلربات ومبا يخدمم�صالح االحتاد.
 متابعة تنفيذ القرارات والتوجهيات التى يتم التو�صل �إليها بني الأع�ضاء. تن�سيق عمل اللجان الدائمة وامل�ؤقتة ودرا�سة ما يحال للجنة من مو�ضوعات وحلامل�شاكل والعقبات التى تعوق عملها.
 تنظيم عملية طلب الع�ضوية لالحتاد و�إعداد مذكرات بذلك الأمر �إىل جمل�س الإدارةللبت فيها.
 تنظيم الندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل مبا يخدم �صالح الأع�ضاء  ..كالتدريبوالتطوير � ...إلخ .و�أي�ضاً �إلقاء ال�ضوء على مو�ضوعات �آنية.
 ن�شاطات الن�شر املختلفة والتعريف باالحتاد ون�شاطاته. االلتقاء فى منا�سبات معينة مبا يخدم �صالح الأع�ضاء.➢ �أهم �أعمال جلنة الت�سويق واخلدمات:
قامت جلنة الت�سويق واخلدمات مبتابعة تطوير �شعار االحتاد والإ�شراف على ت�صميم
املوقع الإلكرتوين لالحتاد من خالل جلنة االختيار .Branding Committee

3 -3جلنة التن�سيق بني ال�شركات املتوافقة.
تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�شركات الأع�ضاء التي ين�ص نظامها الأ�سا�سي على االلتزام
ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ، ،كما ي�أتي:
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 ال�سيد /على �أحمد الزبيد  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -الع�ضو املنتدب � -شركةالإمتياز لال�ستثمار (رئي�س اللجنة)
 ال�سيد� /سمري عبداملح�سن الغربللي – نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب -�شركة دميه كابيتال لال�ستثمار (نائب رئي�س اللجنة)
 ال�سيد /خلف �سليمان اجلا�سم – رئي�س جمل�س الإدارة – �شركة الأمان لال�ستثمار(ع�ضو اللجنة)
 ال�سيد /دخيل عبداهلل الدخيل  -نائب الرئي�س لإدارة ال�شركات – �شركة دميه كابيتاللال�ستثمار (ع�ضو اللجنة)
 �أ.د .رم�ضان ال�شراح – الأمني العام – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية (مقرر)ويوكل �إىل اللجنة القيام باملهام الآتية:
 التن�سيق بني ال�شركات الأع�ضاء التي ين�ص نظامها الأ�سا�سي على االلتزام ب�أحكامال�شريعة الإ�سالمية فيما يتعلق بالق�ضايا واملو�ضوعات اخلا�صة التي تت�صل ب�أعمال
هذه ال�شركات.
 مناق�شة التطورات املالية واالقت�صادية ذات الآثر على ال�شركات املعنية وذلك بهدفتكوين ت�صور م�شرتك حول كيفية التعامل مع تلك التطورات.
 اقرتاح تعديل على الت�شريعات احلالية والقواعد وال�ضوابط الرقابية املت�صلة ب�أعمالال�شركات املعنية وذلك مبا يتنا�سب وطبيعة عمل وخ�صو�صية هذه ال�شركات.
	�إبداء الر�أي جتاه التعديالت املقرتحة على املعايري املحا�سبية والتي ت�ؤثر على �إعدادالبيانات املالية لل�شركات املعنية مبا يتوافق مع توجهات االحتاد ومبا ال يتعار�ض مع
طبيعة عمل هذه ال�شركات.
 التعاون فيما يتعلق بتطوير الأبحاث واملنتجات املالية الإ�سالمية. -التن�سيق فيما يتعلق باجلوانب ال�شرعية لأن�شطة ال�شركات املعنية.
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➢ �أهم �أعمال جلنة التن�سيق بني ال�شركات املتوافقة:
قامت جلنة التن�سيق بني ال�شركات املتوافقة مبخاطبة ال�شركات اال�ستثمارية ال�شركات
اال�ستثمارية التي يتوافق نظامها الأ�سا�سي مع تعليمات ال�شريعة الإ�سالمية بتاريخ
 2013/7/24ال�ستطالع �أهم املعوقات التي تواجههم يف العمل للوقوف على تلك املعوقات
التي تواجه ال�شركات للتحرك ملخاطبة اجلهات املعنية وترتيب لقاء مع معايل وزير
التجارة وال�صناعة ملحاولة حل �أو تخفيف معاناة ال�شركات يف تعامالتها ب�صفة عامة ومع
اجلهات الرقابية ب�صفة خا�صة .وقد اجتمعت اللجنة بتاريخ  2013/9/10ملناق�شة تلك
املعوقات.

 اللجان امل�ؤقتة:
عمد االحتاد �إىل ت�شكيل بع�ض اللجان امل�ؤقتة �أو امل�ساهمة من خالل ممثلني له فى بع�ض
اللجان احليوية فى الدولة ،والتى تقوم مبتابعة بع�ض امل�ستجدات والأمور التى تخ�ص
القطاع اال�ستثمارى ،وقد كانت تلك اللجان كالتاىل:
1 -1جلنة متابعة �أو�ضاع ال�شركات اال�ستثمارية.
بناء على قرار جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية يف اجتماعه ( )2012/4مت
ت�شكيل جلنة م�ؤقتة ملتابعة �أو�ضاع ال�شركات اال�ستثمارية ،وللجنة �أن ت�ستعني ب�أع�ضاء من
خارج االحتاد .وقد اعتمد املجل�س ت�شكيل اللجنة كما ي�أتي:
1 .1ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي
2 .2ال�سيد /خلف �سليمان اجلا�سم
3 .3ال�سيد /مناف عبدالعزيز الهاجري
�4 .4أ.د .رم�ضان ال�شراح
 -2جلنة مناق�شة التقارير والبيانات اخلا�صة بال�شركات اال�ستثمارية.
�إ�شارة �إىل اجتماع جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية مع بنك الكويت املركزي
بتاريخ  2012/9/24فقد مت التوافق على ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني االحتاد وبنك الكويت
املركزي ملناق�شة التقارير والبيانات اخلا�صة بال�شركات اال�ستثمارية ،كما ي�أتي:
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 .1ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمى -نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
 .2ال�سيد /عبداهلل علي �سويلم -مدير �أول – �إدارة العمليات � -شركة الإمتياز لال�ستثمار
 .3ال�سيد /علي عادل ال�شمايل  -متداول �أول – �إدارة اخلزينة � -شركة املركز املايل الكويتي
 .4ال�سيد� /أ�سامة �سميح �سعيدان  -مدير �أول  -االلتزام � -شركة الأمان لال�ستثمار
 .5ال�سيد /دخيل عبداهلل الدخيل  -نائب رئي�س �إدارة ال�شركات � -شركة دميه كابيتال لال�ستثمار
وقد عقدت اللجنة �أول اجتماع لها يف  2012/11/22مبقر بنك الكويت املركزي ملناق�شة
كيفية تخفيف كم التقارير والبيانات عن كاهل ال�شركات اال�ستثمارية .
 -3جلنة اختيار العالمة التجارية .Branding Committee
بناء على قرار جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية يف اجتماعه ( )2012/4مت ت�شكيل
جلنة م�ؤقتة لو�ضع الآلية املنا�سبة لتطوير املوقع الإلكرتوين لالحتاد والذي يت�ضمن
قاعدة بيانات خا�صة بكافة ال�شركات اال�ستثمارية وقد قامت اللجنة ببحث تلك الأمور
وخماطبة بع�ض ال�شركات ذات االخت�صا�ص للح�صول على عرو�ض حول ذلك .وقد مت
ت�شكيل اللجنة كما ي�أتي:
�1 .1أ .د .رم�ضان ال�شراح  -الأمني العام  -احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
2 .2ال�سيدة /فدوى دروي�ش -مدير الدعم الفني – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
3 .3ال�سيد /حممد فوزي عريبة – �سكرتري تنفيذي – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
4 .4ال�سيدة /دانة في�صل عبدالعزيز اجلا�سم – م�ساعد نائب الرئي�س � -شركة م�شاريع
الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – كامكو
5 .5ال�سيدة /ب�سمة عمانويل غريب  -نائب الرئي�س بالوكالة – ق�سم الت�سويق والعالقات
العامة � -شركة املركز املايل الكويتي
6 .6ال�سيد� /أني�س �شيف – م�ساعد مدير � -شركة املركز املايل الكويتي
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➢ �أهم �أعمال جلنة اختيار �شعار االحتاد والإ�شراف على ت�صميم املوقع الإلكرتوين:
قامت جلنة اختيار �شعار االحتاد والإ�شراف على ت�صميم املوقع الإلكرتوين لالحتاد

( )Branding Committeeوبعد عدة اجتماعات وم�شاورات ،باختيار ت�صميمني
خمتلفني لل�شعار اجلديد لالحتاد ،وقد اعتمد جمل�س �إدارة االحتاد يف اجتماعه
( )2013/5الإبقاء على ال�شعار احلايل لالحتاد وتطويره حيث �أنه الأن�سب ،وجاري العمل
على ت�صميم املوقع الإلكرتوين اجلديد لالحتاد.

جلان خارجية �شارك فيها االحتاد:
 -1جلنة تفعيل مذكرة التفاهم بني االحتاد وبرنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز
التنفيذي للدولة.
قام االحتاد وبالتعاون مع برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة
بتاريخ  2013/04/24بتوقيع مذكرة تفاهم �سعياً للتعاون لتوظيف �أكرب عدد من العمالة
الوطنية ،وذلك بهدف التعاون لرفع ن�سبة العمالة الوطنية يف القطاع اال�ستثماري وكافة
قطاعات الدولة و�إيجاد فر�ص عمل للم�سرحني من العمل يف القطاع اخلا�ص.
ولتفعيل تلك املذكرة ،مت ت�شكيل جلنة لتفعيل بنودها ،يحث مت ت�شكيل اللجنة من ممثلي
الربنامج:
1 .1ال�سيدة /نادره احلمود  -مدير �إدارة التوظيف
2 .2م .بدره املطريي  -رئي�س ق�سم االر�شاد الوظيفي
3 .3ال�سيدة /حنان كرم  -رئي�س ق�سم املتطلبات التدريبية
4 .4ال�سيد /عبداهلل الهاجري  -ع�ضو خارجي
5 .5ال�سيدة /عذا احلامد  -من�سق �إداري
وممثلني عن االحتاد و�أع�ضائه من ال�شركات اال�ستثمارية ،وكما ي�أتي:
1 .1ال�سيدة /فدوى دروي�ش – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
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2 .2ال�سيدة� /إميان البداح – م�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار
 3 .3ال�سيدة /خوله الرومي – بيت اال�ستثمار العاملي جلوبل
4 .4ال�سيد /في�صل جا�سم العمر � -شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار
➢ �أهم �أعمال جلنة تفعيل مذكرة التفاهم بني االحتاد وبرنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة:
قامت اللجنة من خالل االحتاد مبخاطبة كافة ال�شركات بتاريخ  2013/9/16ال�ستطالع
ال�شواغر الوظيفية لديهم لعر�ض ال�سري الذاتية املنا�سبة واخلا�صة بامل�سرحني لتوظيفهم
لدى تلك ال�شركات.

تقوم اللجنة وب�شكل م�ستمر من خالل االحتاد بتزويد ال�شركات اال�ستثمارية بال�سري
الذاتية وبيانات امل�سرحني والراغبني يف العمل يف ال�شركات اال�ستثمارية ملالئمة ما ميكن
مع حاجة ال�شركات.
 -2اللجنة الإ�شرافية .Steering Committee
تلبية لدعوة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،قام االحتاد بتاريخ  2013/4/14برت�شيح
ال�سيدة /فدوى دروي�ش – مدير الدعم الفني لع�ضوية اللجنة الإ�شرافية Steering

 Committeeوهي جلنة علمية متخ�ص�صة تقوم بتحديد ال�شروط املرجعية والإ�شراف
على الدرا�سة التي تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إعدادها حتت عنوانThe Comparative :

 Macro Economic Study for Kuwaitوهي درا�سة عن الو�ضع االقت�صادي يف
دولة الكويت ،بهدف املوازنة بني الو�ضع االقت�صادي من جهة و�أهداف احلكومة من جهة
�أخرى ،وذلك لتحويل دولة الكويت �إىل مركز اقت�صادي ومايل يف اخلليج العربي.
وقد مت ت�شكيل اللجنة من ممثلي م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي:
1 .1د .ع�صام ال�سيد عمر
2 .2ال�سيد /في�صل املرتوك
3 .3د .ر�ضا بهبهاين
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4 .4ال�سيد /عامر التميمي
5 .5د .هيثم كباره
وممثلني عن عدد من اجلهات ،وكما ي�أتي:
1 .1د .حمد احل�ساوي – احتاد م�صارف الكويت
2 .2د .عبا�س املجرن  -كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
3 .3د .عي�سى القي�سي – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
4 .4ال�سيد /ه�شام اجلويهل – وزارة املالية
5 .5ال�سيدة /فدوى دروي�ش – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
6 .6د .حممد العنزي – معهد الكويت للأبحاث العلمية
7 .7د .ندمي برين – معهد الكويت للأبحاث العلمية
عقدت اللجنة اجتماعني ،الأول بتاريخ  2013/10/8والثاين بتاريخ  2013/12/16ومازلت
توا�صل �أعمالها.
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ثاني ًا :ندوات وحما�ضرات عامة قدمها االحتاد للقطاع اال�ستثمارى:
 17يناير 2013
“ور�شة نقا�شية لتعزيز نظام معلومات �سوق العمل”
لتحقيق �أهداف �سيا�سات التنمية الب�شرية ،ف�إن �أي برنامج عمل للحكومة يتطلب تواجد نظام
ومعلومات عن �سوق العمل ميكنها من اتخاذ قرارات وو�ضع �إجراءات و�سيا�سات وا�ضحة ،بحيث
متكنها من رفع وتطوير كفاءة قوة العمل الوطنية لديها ،ومن هذا املنطلق وبالتعاون مع البنك
الدويل يف الكويت قام احتاد ال�شركات اال�ستثمارية بدعوة كافة قطاعات الدولة حل�ضور ندوة
وور�شة عمل بعنوان “ور�شة نقا�شية لتعزيز نظام معلومات �سوق العمل” وبح�ضور ال�سيد /ب�سام
رم�ضان – مدير مكتب البنك الدويل يف دولة الكويت ،وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2012/1/17
ال�ساعة � 10:00صباحاً �إىل  12:00ظهراً مبقر االحتاد .وقد مت خالل الور�شة بحث و�ضع
�سوق العمل احلايل وتقييمه وكيفية تطويره ،وما هي االحتياجات الفنية لرفع و�إ�ضافة جودة
�إىل �سوق العمل الكويتي ،الأمر الذي يتطلب نقا�ش حول �سلوكيات الأفراد ،و�آلية عمل �سوق
العمل ،وما هي م�صادر احل�صول على معلومات للعمل ،وكيف ت�ستخدم هذه املعلومات التخاذ
قرارات حول تطوير املهارات والتوظيف ،ولتحقيق الفائدة الق�صوى ،ولي�ستطيع البنك الدويل
يف التغيري ورفع �آرائه للمخت�صني مبا يعك�س الواقع الفعلي والعملي ل�سوق العمل .وقد ح�ضر
الور�شة خمت�صني وعاملني يف توظيف العمالة يف �أق�سام املوارد الب�شرية الذين �أثروا احلوار
و�أدلوا بوجهة نظرهم للم�شاركة يف االرتقاء بامل�ؤ�شرات التي �ستو�ضع والتي �سيتم مناق�شتها مع
اجلهات امل�س�ؤولة وبالتايل زيادة ن�سبة �إ�سهام املواطنني الكويتيني يف الن�شاط االقت�صادي ودعم
امل�شروعات والأعمال ال�صغرية واملتو�سطة ورفع كفاءة قوة العمل يف الدولة.
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 28يناير 2013
Ethical Decision Making CFA Society
بالتعاون مع جمعية املحللني املاليني املعتمدين يف الكويت ( )CFA Kuwaitعقدت يف
مقر احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ور�شة عمل حتت عنوان «�أخالقيات �أخذ القرار» قدمها
 Michael McMillan, CFAمدير الأخالقيات واملهنية االحرتافية يف معهد املحللني
املاليني املعتمدين الدويل ،وذلك يوم الإثنني املوافق  2013/1/28حيث قدم ور�شة عمل ت�ضم
عدة حاالت عملية حول �إ�شكالية الأخالقيات واللغط الذي يواجهه املهنيني يف جمال اال�ستثمار
(�سواء من حيث ت�ضارب امل�صالح املختلفة ،واجبهم جتاه عمالئهم �أو رب العمل ،الهدايا،
م�س�ؤولية املهن الرقابية) .ومت خالل الور�شة نقا�ش حول �أخالقيات العمل واللب�س الذي قد
يقع به املدير املايل �أو اال�ستثماري �أو �أي م�س�ؤول ،وبالتايل حماولة فهم وتطوير حلول لهذه
االلتبا�سات.

 4مار�س 2013
ندوة ا�سرتاتيجيات ت�أ�سي�س و�إدارة امل�شروعات ال�صغرية
�ضمن الأن�شطة الدورية واملحا�ضرات العامة التي يقدمها احتاد ال�شركات اال�ستثمارية لكافة
القطاع اال�ستثماري عقد االحتاد وبالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال يوم الأثنني 2013 / 3 / 4
يف قاعة بحرة مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت �أم�سية عامة حتت عنوان :ا�سرتاتيجيات
ت�أ�سي�س و�إدارة امل�شروعات ال�صغرية ،والتي تناولت املحاور الآتية :كيف ت�ستحدث فكرة م�شروع
�صغري؟ ،درا�سة امل�شروع ال�صغري ،اال�سرتاتيجيات االحرتافيه لت�أ�سي�س و�إدارة امل�شروعات
ال�صغرية ،والتي قدمها امل�ست�شار /حممد �شريف �أبو ر�ضوان� ،سفري جمعية ريادة الأعمال
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وامل�شرف العام على براجمها بدولة الكويت� .أتي تنظيم هذه الأم�سية من يقني االحتاد ب�أن
االهتمام بتنمية بيئة امل�شروعات ال�صغرية بدولة الكويت هي �أولوية لدى القطاع اال�ستثماري
كما �أنها �أولوية لدى حلكومة ،وعليه كان تعاوننا مع جمعية ريادة الأعمال لإقامة هذه الأم�سية
لفتح �آفاق جديدة �أمام ال�شباب وم�ساعدتهم على اتخاذ القرار ال�صحيح يف التوجه لت�أ�سي�س
م�شروعاتهم وبالطريقة ال�صحيحة لقيادتها والنجاح بها.

 7مار�س 2013
The Challenges Face The Private Sector
اجتمع يوم اخلمي�س املوافق  2013 / 3 / 7ال�ساعة � 10:00صباحاً مبقر احتاد ال�شركات
اال�ستثمارية ممثلني من البنك الدويل مع عدد من الر�ؤ�ساء التنفيذين واملعنيني يف القطاع
اخلا�ص ،وذلك ملناق�شة التحديات التي تواجه القطاع اخلا�ص يف دولة الكويت ،وقد كان
االجتماع مثمراً ،حيث مت التعر�ض �إىل العديد من النقاط والتحديات التي ال بد من �إيجاد
حلول لها فيما �إذا �أراد لهذا القطاع اخلا�ص �أن ي�أخذ دوره يف العملية التنموية لالقت�صاد.
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 19مار�س 2013
Companies Law : Amendments, Interpretations, Debate
نظم احتاد ال�شركات اال�ستثمارية يوم الثالثاء املوافق  19مار�س  2013بقاعة بحرة مببنى
غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،وبالتعاون مع دي ال بايرب و�شريكهم مكتب الوقيان والعو�ضي
وال�سيف ور�شة العمل حول قانون ال�شركات التجارية رقم  25ل�سنة  ،2012حيث ا�ست�ضاف
احتاد ال�شركات اال�ستثمارية:
 ال�سيد /نادر العو�ضي – �شريك م�ؤ�س�س يف دي ال بايرب الكويت و�شريك يف دي ال ايه بايربالعاملية و�شريك م�ؤ�س�س يف مكتب الوقيان والعو�ضي وال�سيف
 ال�سيد /عبد العزيز الياقوت  -املدير الإقليمي وال�شريك يف دي ال ايه بايرب ال�شرق الأو�سط ال�سيد /طارق يحيى  -ا�ست�شاري قانوين �أول يف مكتب الكويت دي ال ايه بايرب دي �إل ايهبايرب للمحاماة العاملية ،وهم من امل�ساهمني يف �صياغة القانون.
�أتي تنظيم هذه الور�شة من منطلق حر�ص االحتاد على متابعة وتو�ضيح القوانني التي تعنى
بال�ش�أن اال�ستثماري واالقت�صادي ،ال �سيما و�أن قانون ال�شركات التجارية من �أهم القوانني
وثيقة االت�صال بعمل ال�شركات اال�ستثمارية .وال �شك �إن قانون ال�شركات التجارية اجلديد يعد
�ضرورة ملحة ملواكبة التغريات املتالحقة فى عامل املال والأعمال ولتحقيق الآمال والطموحات
بتحويل دولة الكويت �إىل مركز ماىل وجتارى �إقليمى .وقد مت االنتهاء من و�ضع القانون
مب�شاركة وزارة التجارة وال�صناعة ،وبنك الكويت املركزي ،وهيئة �أ�سواق املال ،والهيئة العامة
لال�ستثمار ،وممثلني عن القطاع اخلا�ص.
وحيث �أن هذه التعديالت �سوف تدخل حيز التنفيذ مع ن�شره يف اجلريدة الر�سمية ووزارة
التجارة وال�صناعة �ست�صدر الالئحة التنفيذية خالل � 6أ�شهر من ن�شره ،عمل االحتاد على
تنظيم هذه الور�شة ملمثلي القطاعني اخلا�ص واحلكومي لتو�ضيح التعديالت التي متت على
قانون ال�شركات التجارية اجلديد و�آثارها ،وكذلك �إلقاء ال�ضوء على التعديالت الأخرية والآثار
املرتتبة على ال�شركات واال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف املنطقة.
يجلب القانون اجلديد معه املزيد من الو�ضوح من حيث �صالحيات وم�س�ؤوليات امل�ساهمني
وال�شركاء وجمال�س الإدارة و�أ�س�س احلوكمة �أو احلوكمة الر�شيدة ،ف�ضال عن مبادئ �أخرى
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وحلول عملية من �ش�أنها �أن تعزز بال �شك �صورة الكويت للم�ستثمر الأجنبي .كذلك �أنه من بني
التعديالت الأخرية ،و�أهمها متديد فرتة االمتثال لل�شركات القائمة ،والتمييز بني ال�شركات
املدرجة وغري املدرجة يف البور�صة ب�ش�أن اجلمع بني من�صبي الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س
الإدارة ،وتو�ضيح معنى حوكمة ال�شركات وتعديل الأحكام اخلا�صة بتوزيع ح�ص�ص و�أ�سهم ر�أ�س
مال ال�شركة.

� 16أبريل 2013
ندوة ت�أثري ال�صحافة االقت�صادية على امل�ؤ�س�سات واجلهات املالية
بدعوة من اللجنة الثقافية واالجتماعية بق�سم الت�أمني والبنوك بكلية الدرا�سات التجارية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب �ساهمت ال�سيدة /فدوى دروي�ش  -مدير الدعم
الفني لدى االحتاد بتاريخ  2013/4/16بتقدم ورقة �أو�ضحت فيها �أهمية دور الإعالم االقت�صادي
وم�س�ؤوليته الكبرية وعلى وجه اخل�صو�ص ال�صحافة االقت�صادية لإبراز دور االقت�صاد ومواكبة
الأحداث وعر�ضها على القارئ بكافة �أ�شكال ال�صناعة ال�صحفية من اخلرب ،احلدث ،التحليل،
التف�سري ،والتعليق �إيل التحقيق وطرح ومناق�شة الق�ضايا االقت�صادية بكافة �أبعادها مما
يوجب على ال�صحف الرائدة اليومية بتو�سيع تغطية الأخبار االقت�صادية واملحلية والعاملية
وبات لل�صحافة دور فعال يف �إنتاج الوعي ون�شر الثقافة االقت�صادية وغريها يف املجتمع
كالتعريف بالقوانني والت�شريعات والإجراءات التنظيمية وو�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية على
�صعيد التنمية يف كل جوانبها ،وهذا يتطلب �أن يكون املحررين االقت�صاديني متخ�ص�صني يف
جمال ال�صحافة االقت�صادية ويف تغطية �أخبار البور�صة ب�شكل يومي.
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� 26أبريل 2013
ندوة التحكيم الق�ضائي والتنمية � -شراكة وم�ستقبل
بدعوة من وزارة العدل �شارك احتاد ال�شركات اال�ستثمارية يف فعاليات ندوة التحكيم الق�ضائي
والتنمية � -شراكة وم�ستقبل ،وذلك من خالل م�شاركة ال�سيد /عبداللطيف عبداهلل الزير
(ممث ً
ال عن االحتاد) من مكتب اخلربة لال�ست�شارات القانونية و�أعمال املحاماة – امل�ست�شار
القانوين لالحتاد ،والذي قدم ورقة بعنوان «مدى ان�سجام قانون امل�ستثمر الأجنبي مع قانون
التحكيم الق�ضائي» وذلك خالل ندوة التحكيم الق�ضائي والتنمية – �شراكة وم�ستقبل ،يف

القرتة من � 27 – 26أبريل .2013
� 28أبريل 2013

الور�شة التدريبية عن �أهمية ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي يف القطاعات
احلكومية والأهلية وال�شركات اال�ستثمارية وامل�صرفية
يف �إطار �سعي احتاد ال�شركات اال�ستثمارية الطالع ال�شركات الأع�ضاء على كافة امل�ستجدات
فيما يخ�ص ال�ش�أن اال�ستثماري واالقت�صادي� ،شارك االحتاد يف الور�شة التدريبية «�أهمية
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي يف القطاعات احلكومية والأهلية وال�شركات اال�ستثمارية
وامل�صرفية» على هام�ش امللتقى االعالمي العربي العا�شر ،والتي نظمها مركز التدريب الإعالمي
التابع للملتقى االعالمي العربي بتاريخ  2013/4/28املمثل الر�سمي واملعتمد (يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي) للمركز الدويل لل�صحفيني (ومقره وا�شنطن) .ت�أتي هذه الور�شة للم�ساهمة
يف تطوير املهارات الفردية ملوظفي القطاعات احلكومية والأهلية وال�شركات اال�ستثمارية
واملالية وامل�صرفية من خالل هذه الور�شة ،مما ي�ساهم يف تطوير امل�ستوى الوظيفي واالرتقاء
به وذلك من خالل حما�ضرين معتمدين دوليا ذوي خرب عالية وتوفري مقررات التخ�ص�ص
املعتمدة من ال�شركات امل�صنعة وباحدث التجهيزات التقنية وو�سائل التعليم التخ�ص�صية  ،مما
ي�ؤهل املتدرب على اكت�ساب املهارات واخلربات الالزمة لتطبيق العمل العمل مبا يتواكب مع
متطلبات الع�صر احلديث .قام االحتاد برت�شيح  10م�شاركني يف ور�شة العمل من ال�شركات
اال�ستثمارية �أع�ضائه.
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 28مايو 2013
The US Growth Myth of Reality Europe Lost in Stagnation
نظم احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ،و�ضمن �أن�شطته الدوريه واملحا�ضرات العامة التى يقدمها
لكافة القطاع اال�ستثمارى وبالتعاون مع  Dexia Asset Managementندوة حتت
عنوان:
The US growth: Myth of Reality? Europe: Lost in Stagnation
والتي قدمها كل من  Anton Brenderو  Florence Pisaniاالقت�صادي الأول لدى
ديك�سيا ،وذلك يوم الثالثاء  2012/5/28فى قاعة بحرة بغرفة جتارة و�صناعة الكويت.

 4يونيو 2013
Insolvency and Creditor Debtor Regime Reform
نظم احتاد ال�شركات اال�ستثمارية بالتعاون مع البنك الدويل ور�شة عمل يف مقره بعنوان
Insolvency and Creditor/Debtor Regime Reform
يوم الثالثاء املوافق  ،2013/6/4وقد متت دعوة كافة ال�شركات اال�ستثمارية واجلهات حل�ضور
الور�شة ،قدم الور�شة عدد من اخلرباء يف البنك الدويل وبح�ضور ال�سيد /ب�سام رم�ضان –
مدير مكتب البنك الدويل يف الكويت.
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 25يونيو 2013
لقاء جمل�س �إدارة االحتاد مع ممثلي ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد
�أقام احتاد ال�شركات اال�ستثمارية لقاءاً ت�شاورياً مع �أع�ضائه يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25
ال�ساعة  12:30ظهراً يف قاعة البوم مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت .ح�ضر اللقاء �أع�ضاء
جمل�س �إدارة االحتاد وقيادات ال�شركات الأع�ضاء وقد متيز اللقاء باملكا�شفة والو�ضوح  ..وهو
ما �أو�ضحه ال�سيد /بدر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد ،ب�أن االحتاد حر�ص على اللقاء ب�أع�ضائه
لال�ستماع �إليهم وب�شكل مبا�شر لتلم�س امل�شكالت التي تواجه القطاع ب�شكل عام ،والق�ضايا
التي تندرج مبهام و�أهداف االحتاد وتعني ال�شركات اال�ستثمارية ب�شكل خا�ص.
وقدم الأ�ستاذ الدكتور رم�ضان ال�شراح – �أمني عام االحتاد عر�ضاً مرئياً عر�ض فيه جوانب عن
االحتاد و�أن�شطته من خالل تبيان اللجان العامة يف االحتاد �سواء اللجان الدائمة وهي :جلنة
ال�سيا�سات االقت�صادية ،جلنة التن�سيق بني ال�شركات املتوافقة ،جلنة الت�سويق واخلدمات،
وكذلك اللجان امل�ؤقتة.
ثم بني املتابعات التي قام بها االحتاد مع اجلهات الر�سمية املعنية بال�شركات اال�ستثمارية
و�أن�شطتها يف الدولة وهي بنك الكويت املركزي  ،هيئة �أ�سواق املال وزارة التجارة وال�صناعة،
وزارة املالية ،م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،برنامج �إعادة الهيكلة �،سوق الكويت للأوراق
املالية ،واملجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية ،حيث عر�ض مقرتح االحتاد لت�أ�سي�س املجل�س
الأعلى لالقت�صاد يعمل مبن�أى عن ال�ضغوط ال�سيا�سية ويركز على الإ�صالحات طويلة املدى
وال�سيا�سات االقت�صادية والتنمية امل�ستدامة ،و�أو�ضح �أن جمل�س الوزراء �أخذ باملقرتح و�أن وزارة
التجارة تدر�س امل�شروع متهيداً التخاذ الالزم .كما قدم االحتاد مقرتحاً باخلطوط العري�ضة
ل�سيا�سة الدولة للقطاع املايل  ،تلى ذلك عر�ض لأهم �أن�شطة االحتاد منذ يناير  2013وحتى
تاريخه من لقاءات مع عدد من ال�سفراء لعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة عندهم .و�أو�ضح
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�أن االحتاد قدم عدداً من الندوات واملحا�ضرات العامة للقطاع اال�ستثماري �شارك فيها �أكرث
من  200م�شارك من القطاعات املختلفة يف الدولة ،ومن ذلك:
 ور�شة نقا�شية لتعزيز نظام معلومات �سوق العملEthical Decision Making CFA Society -

 ندوة ا�سرتاتيجيات ت�أ�سي�س و�إدارة امل�شروعات ال�صغرية The Challenges Face The Private Sector Seminar Companies Law : Amendments, Interpretations, DebateInsolvency and Creditor/Debtor Regime Reform -

بالإ�ضافة �إىل عدد من ور�ش العمل وح�ضوره عدد من امل�ؤمترات والندوات ،وحتقيقاً لأهدافه
التثقيفية فقد �أ�صدر كتيباً بعنوان «التحليل الفني يف �سوق الكويت للأوراق املالية» والذي
يعترب الإ�صدار الثامن لالحتاد.
هذا بجانب عدد من امل�شاركات املجتمعية مثل ندوة ت�أثري ال�صحافة االقت�صادية على امل�ؤ�س�سات
واجلهات املالية  ،وندوة التحكيم الق�ضائي والتنمية �شراكة وم�ستقبل.
وقد قدمت ال�سيدة /فدوى دروي�ش – مديرة مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات
املالية �أو�ضحت فيه �أن املركز ميثل �إحدى �أهم اخلدمات التي يقدمها االحتاد للم�شروعات
اال�ستثمارية و�أن املركز يقدم حوايل  12برنامج تدريبي كل عام  .وقد قدم املركز  12برنامج
تدريبي و 3ور�ش عمل وحما�ضرتني عام � 2012شارك فيه  281متدرب وم�شارك من ال�شركات
اال�ستثمارية  ،كما قدم املركز  12برنامج تدريبي خالل الفرتة املنتهية من عام � 2013شارك
فيهم حوايل  180متدرب من ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد ومت عر�ض تو�ضيحي
لنوعية الربامج املقدمة.
تلى ذلك نقا�ش مفتوح بني االحتاد و�أع�ضائه تناول عدد من الق�ضايا املهمة التي تعنى بال�ش�أن
اال�ستثماري واملايل حيث قام االحتاد بت�شكيل جلنة لدرا�سة مثالب قانون هيئة �أ�سواق املال
والالئحة التنفيذية له و�آثارها على ال�شركات اال�ستثمارية  ،و�أعد مذكرة متكاملة مت �إر�سالها
�إىل هيئة �أ�سواق املال لإجراء التعديالت الالزمة وطلب االحتاد عقد لقاء مع الهيئة للتباحث
ب�ش�أن م�سودة الالئحة التنفيذية للقانون وملا فيه ال�صالح العام  ،كما عقد االحتاد ندوة حول
الالئحة التنفيذية �شارك فيها ممثلي القطاعات املختلفة يف الدولة ،متخ�ضت عن مالحظات
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وا�ستف�سارات متعددة ،مت �إر�سالها كافة �إىل الهيئة  ،كما اجتمع فريق فني من االحتاد مكون
من ممثلني من ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد مع الهيئة ملناق�شة الآليات التي حددتها
الالئحة حول (�صناديق اال�ستثمار– االكتتابات الدولية والإقليمية ،وغري ذلك من مو�ضوعات)
وقد مت االتفاق على �أن تقوم الهيئة بتنظيم ور�ش عمل للتوعية ون�شر التوجيه فيما يتعلق
بتطبيق �أحكام القانون رقم  7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية  ،كما و�أنه يف �إطار التوا�صل
بني االحتاد وال�شركات اال�ستثمارية ب�صفة عامة وال�شركات الأع�ضاء ب�صفة خا�صة ومبتابعة
الأمور التي تعنى يف عملهم  ،طالب عدد من الأع�ضاء ب�ضرورة تدخل االحتاد وخماطبة الهيئة
ب�ش�أن مو�ضوعي ال�صناديق اال�ستثمارية وميزانيات ال�شركات حيث تقدم االحتاد �إىل الهيئة
بدرا�سة قانونية لتوفيق �أو�ضاع �صناديق اال�ستثمار وفقاً لأحكام القانون رقم  7ل�سنة 2011
ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال  ،كما تقدم االحتاد بدرا�سة قانونية حول (موافقة هيئة �أ�سواق
املال على ميزانيات ال�شركات اال�ستثمارية) .كما تقدم االحتاد مبقرتحني لتح�سني عمل هيئة
�أ�سواق املال ،والعمل على �إعداد درا�سة قانونية وفنية عن الف�صل العا�شر من القانون رقم
 7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال و�آلية الإف�صاح عن  .ومت االتفاق على �أهمية
التوا�صل للو�صول �إىل نتائج ملمو�سة تخدم ال�شركات لتفعيل دورها املهم يف تنمية امل�صالح
االقت�صاد الوطني.

 27يونيو 2013
ندوة للتعريف عن �أكادميية املوارد الب�شرية الكويتية
يف �إطار التعاون بني احتاد ال�شركات اال�ستثمارية وكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت قام
االحتاد بدعوة ال�شركات اال�ستثمارية حل�ضور ندوة تعريفية عن �أكادميية املوارد الب�شرية
الكويتية والتي تتبع كلية العلوم الإدارية– جامعة الكويت ،وذلك يوم اخلمي�س املوافق 27
يونيو ،2013يف مقر احتاد ال�شركات اال�ستثمارية.
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حيث ت�ضمنت الندوة ما ي�أتي:
-

التعريف ب�أكادميية املوارد الب�شرية الكويتية

-

الأهداف

-

التعريف بالأع�ضاء احلاليني

-

الفئات امل�ستهدفة

-

اخلدمات والربامج املقدمة

-

ر�سوم اال�شرتاك

وقد قدم هذه الندوة كل من :الدكتور /جمدي قطينه ،مدر�س – كلية العلوم الإدارية جامعة
الكويت ،وال�سيدة /فاطمة عبدالواحد معريف ،م�ست�شار لدى جلوبال �سنرت
� 24سبتمرب 2013
UK Real Estate Market Trends and Movements, Technical
and Legal Overview
نظم احتاد ال�شركات اال�ستثمارية وبالتعاون مع �شركة بلوبرينت للإ�ست�شارت العقارية ندوة
عامه حول اجلوانب القانونية والفنية وال�ضريبية امل�صاحبة لعمليات اال�ستثمار العقاري يف
بريطانيا ،وذلك يوم الإثنني املوافق � 23سبتمرب  2103يف قاعة البوم مببنى غرفة جتارة
و�صناعة الكويت.
قدم الندوة كال من كيفن ات�شين�سني الرئي�س التنفيذي ل�شركة نايت فرانك لإدارة الإ�ستثمارات و
ايان وايتووك الرئي�س التنفيذي للإ�ستثمارات يف �شركة نايت فرانك و كذلك مايكل هيجين�سون
ال�شريك املدير ملكتب املحاماة الربيطاين تراورز اند هاميلتون.
�أتت هذه الندوة يف �إطار جهود االحتاد و�أن�شطته الدورية يف تقدمي الندوات التي ترثي جوانب
العمل اال�ستثماري وتقدم لأع�ضاء ومنت�سبي االحتاد اجلوانب الثقافية والعلمية املحيطة
بجوانب عملهم ،وكذلك جتاوبا مع الإهتمام الإ�ستثماري املتنامي يف ال�سنوات الأخرية يف
العقار الربيطاين والذي �شكل �أحد �أهم الوجهات الإ�ستثمارية للأموال الكويتية نظرا ملعدالت
منوه وعوائده املتميزة مقارنة ببقية الأ�سواق الأخرى.
وال �شك �أن ال�سوق الربيطاين هو �أحد �أهم �أ�سواق الإ�ستثمار العقاري لعدة عوامل اهمها
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انخفا�ض هام�ش تذبذب العملة وارتفاع العوائد على الأ�صول العقارية وحتقيق العقارات
امل�ست�أجرة عوائد عالية وانخفا�ض ن�سبة الفوائد على القرو�ض البنكية كما �أنها تتمتع ب�أنظمة
�شفافة وبريطانيا من �أكرث دول العامل �إ�ستقرارا اقت�صاديا وتتمتع ب�أقل معدالت البطاله
الأوروبية والعاملية كما �أنها تتمتع بنظام ت�شريعي متكامل والأنظمة الق�ضائية فيها متقدمة.
كما �أن ال�سوق العقاري الربيطاين �أ�ستطاع ان ي�ستقطب الأموال العاملية ال�ساخنه خا�صة
من �شرق ا�سيا ورو�سيا والهند و�سجلت مبيعات العقارات الفاخرة و�سط لندن معدالت غري
م�سبوقة تاريخيا.
مت تقدمي �شرح وتوقعات حول �إجتاهات ال�سوق العقاري الربيطاين يف ال�سنوات الثالث
القادمة كما حتدثت الندوة عن الر�ؤية الفنية لال�ستثمارات يف القطاعات ال�سكنية داخل
العا�صمة لندن وقطاع ال�سكن الطالبي وال�شقق ال�سكنية بنظام الإ�ستئجار والأرا�ضي الزراعية
وقد حتدث مايكل هينجي�سون ال�شريك الفني ملكتب تراورز اند هاميلتون عن امل�سار القانوين
للعمليات الإ�ستثمارية يف العقار الربيطاين و�أحدث الت�شريعات املنظمة لهذا القطاع و�أهم
الأخطاء التي يقع فيها امل�ستثمرين الأجانب عموما والكويتيني حتديدا يف ا�ستثماراتهم يف
العقار الربيطاين كما مت �إلقاء ال�ضوء على �أحدث التعديالت ال�ضريبية التي �أقرتها احلكومة
الربيطانية م�ؤخراً.

 13نوفمرب 2013
ور�شة عمل �أهم مالمح الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات
�إنه و�ضمن �أن�شطته الدوريه واملحا�ضرات العامة التى يقدمها االحتاد للقطاع اال�ستثمارى
عقدت ور�شه عمل عامة بالتعاون مع �شركة بروكابيتا لال�ست�شارات الإدارية حتت عنوان «�أهم
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مالمح الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات اجلديد» ،وذلك يوم الأربعاء  2013/11/13فى قاعة
البوم مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،حيث قدم الور�شة الأ�ستاذ� /أ�شرف �سمري – رئي�س
امل�ست�شارين القانونيني ملجموعة �شركات �إيفا ،والذي �شارك يف و�ضع قانون ال�شركات والئحته
التنفيذية .حيث قام الأ�ستاذ �أ�شرف بتقدمي عر�ض مف�صل عن الالئحة وت�ضمن العر�ض حماور
عديدة� ،أهمها:
-

الأحكام العامة يف الالئحة التنفيذية.

-

ال�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص (.)SPV

-

�شركة ال�شخ�ص الواحد.

-

انتقال وا�سرتداد ورهن احل�ص�ص يف ال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة.

-

ت�أ�سي�س �شركة امل�ساهمة و�أحكام متعهد االكتتاب.

-

زيادة وتخفي�ض ر�أ�س مال �شركة امل�ساهمة.

	�إدارة �شركة امل�ساهمة (جمل�س الإدارة واجلمعية العامة).-

�شركة امل�ساهمة املقفلة.

كما مت �إتاحة املجال لطرح العديد من الت�سا�ؤالت يف نهاية ور�شة العمل من قبل احل�ضور.

 12 – 11دي�سمرب 2013
امللتقى العربي لال�ستثمار
بدعوة من امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات �شارك احتاد ال�شركات
اال�ستثمارية يف فعاليات امللتقى العربي لال�ستثمار – فجوة جاذبية اال�ستثمار ،وذلك من خالل
م�شاركة ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي – نائب رئي�س االحتاد ممث ً
ال عن االحتاد.
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 16دي�سمرب 2013
لقاء جمل�س �إدارة االحتاد مع ممثلي ال�شركات اال�ستثمارية ب�شان تعميم هيئة
ا�سواق املال
�إ�شارة �إىل التعميم ال�صادر عن هيئة �أ�سواق املال بتاريخ � 2013/12/5إىل كافة ال�شركات
اخلا�ضعة لرقابة الهيئة ب�ش�أن توفيق الأو�ضاع مع �أحكام القانون رقم  7ل�سنة  2010والئحته
التنفيذية ،والذي يت�ضمن م�سائل هامة قد توثر على �أغرا�ض و�أن�شطة ال�شركات اال�ستثمارية
بوجه عام.
ويف �إطار عمل االحتاد ودوره يف مراعاة م�صالح ال�شركات الأع�ضاء خا�صة والقطاع اال�ستثماري
كافة وبالتايل اقت�صادنا الوطني ،اجتمع جمل�س �إدارة االحتاد ملناق�شة التعميم امل�شار �إليه
وارت�أوا �ضرورة دعوة كافة ال�شركات اال�ستثمارية حل�ضور اجتماع ملناق�شة هذا الأمر ،والذي
عقد يوم الإثنني املوافق  2013/12/16بقاعة البوم مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،حيث
مت تبادل وجهات النظر واالطالع على الر�ؤى واملقرتحات حيال ذلك .وقد �أو�ضح ال�سيد/
بدر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد �أن كافة املقرتحات املقدمة �سيتم بلورتها وعر�ضها على هيئة
�أ�سواق املال يف حماولة لإيجاد �آلية لتطبيق التعاميم الوادرة وتفادي �أية �أ�ضرار قد ت�ؤثر على
عمل ال�شركات اال�ستثمارية.
يذكر �أن ك�شف �أن�شطة الأوراق املالية املطلوبة وفقاً للمادة ( )124من الالئحة التنفيذية والقرار
رقم ( )32ل�سنة  2013ملجل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال ب�ش�أن متطلبات الأ�شخا�ص املرخ�ص
لهم ،والتي ترغب يف مزاولتها ،هي:
 -1الو�ساطة يف �شراء الأوراق املالية وبيعها حل�ساب الغري مقابل عمولة (و�سيط �أوراق مالية
غري م�سجل يف بور�صة الأوراق املالية).
 -2تقدمي اال�ست�شارات اال�ستثمارية املتعلقة بالأوراق املالية مقابل عمولة (م�ست�شار
ا�ستثمار).
� -3إدارة املحافظ اال�ستثمارية (مدير حمفظة ا�ستثمار).
 -4ت�أ�سي�س و�إدارة �أنظمة اال�ستثمار اجلماعي (مدير نظام ا�ستثمار جماعي).
 -5حفظ الأ�صول املكونة لأنظمة اال�ستثمار اجلماعي (�أمني احلفظ).
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 -6مراقب اال�ستثمار.
 -7عر�ض �أو بيع �أوراق مالية ل�صالح م�صدرها �أو حليفه �أو احل�صول على �أوراق مالية من
امل�صدر �أو حليفه لغر�ض �إعادة الت�سويق (�إدارة الإ�صدار).
وتقوم ال�شركة باختيار ترخي�ص مزاولة الن�شاط من تلك االختيارات.
وقد مت اخلروج بعدد من الق�ضايا� ،أهمها:
 عدم امل�سا�س بالأغرا�ض الأخرى التي متار�سها �شركات اال�ستثمار ومن�صو�ص عليها يفنظامها الأ�سا�سي ومل ي�شملها ك�شف الأن�شطة ال�سبعة املرفق مع تعميم الهيئة.
 عدم انطباق �شرط �إلغاء الرتخي�ص �إذا توقفت �شركة اال�ستثمار عن ممار�سة الن�شاطخالل �ستة ا�شهر من احل�صول على الرتخي�ص بح�سبان �أن هذا ال�شرط ينطبق فقط على
ال�شركات التي حت�صل على الرتخي�ص ابتداء من الهيئة ولي�س ال�شركات التي ح�صلت على
الرتخي�ص مبوجب ن�ص املادة ( )162من القانون رقم  7ل�سنة .2010
 تطبيق الر�سوم على الن�شاط الأعلى ولي�س على كل ن�شاط على حده ،مثلها كمثل قرارالهيئة يف ر�ؤو�س �أموال ال�شركات.
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ثالث ًا :الرعايات:
� 8أبريل 2012
The Euromoney Kuwait Conference
�شارك احتاد ال�شركات اال�ستثمارية و�ضمن �سعيه امل�ستمر فى التوا�صل وامل�شاركة فى كافة
الفعاليات التى من �ش�أنها دعم االقت�صاد ،ك�أحد اجلهات الداعمة مل�ؤمتر Euromoney
 Kuwaitوالذى عقد فى � 8أبريل  2013بفندق كورت يارد ماريوت حتت عنوان «اال�ستدامة
املالية ،القدرة التنظيمية  -التحدي املتمثل يف تغري».

رابع ًا� :إ�صدارات:
مايو 2013
�إ�صدار «التحليل الفني يف �سوق الكويت للأوراق املالية»
يف �إطار �سعي احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ترجمة �أهدافه التي �أن�شئ من �أجلها ومن ذلك
�إ�صدار املطبوعات الإعالمية لن�شر الثقافة اال�ستثمارية والتجارية يف املجتمع ولدى �أع�ضاء
االحتاد .وا�ستمراراً يف تقدمي ماهو مفيد للمجتمع.
ف�إن مو�ضوع التحليل الفني يحظى ب�أهمية كبرية
لدى �شريحة امل�ستثمرين عند اتخاذ قرارات البيع �أو
ال�شراء ،لذا حر�ص االحتاد على و�ضع هذه الدرا�سة
والتي �أتت حتت عنوان «التحليل الفني يف �سوق الكويت
للأوراق املالية» للدكتور /ه�شام املجمد ،والتي �أتت
على طرح اجلانب النظري باجلانب التطبيقي ل�سوق
الكويت للأوراق املالية ،ون�أمل �أن تكون دلي ً
ال للعديد من
امل�ستثمرين وممن يودون معرفة تداول وتقييم الأ�سهم
يف �سوق الكويت للأوراق املالية.
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خام�س ًا :م�شاركات جمتمعية:
 26يونيو –  28يوليو 2013
التدريب امليدانى
تن�سيقاً ما بني كلية التجارة واالقت�صاد بجامعة ال�سلطان قابو�س وكلية العلوم الإدارية بجامعة
الكويت قام احتاد ال�شركات اال�ستثمارية بالإ�شراف على التدريب امليداين لعدد طالبتني من
�سلطنة عمان.

�ساد�س ًا :م�شاركات ولقاءات:
قام ممثلى االحتاد بلقاء العديد من ممثلى اجلهات املختلفة من داخل وخارج دولة الكويت،
وذلك لتوثيق عرى التعاون والتوا�صل معهم ،وكذلك للتو�ضيح و�إلقاء ال�ضوء على دور االحتاد
و�أن�شطته والقطاع اال�ستثماري ،وذلك كما يلي:
 6فرباير 2013
«لقاء �سعادة ال�سفري التون�سي»
التقى ال�سيد /بدر نا�صر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد� ،أ.د .رم�ضان ال�شراح – الأمني العام،
وال�سيدة /فدوى دروي�ش – مدير الدعم الفني مع �سعادة ال�سفري التون�سي /ال�صغري الفطنا�سي،
ال�سيد� /أحمد بن ال�صغري – م�ست�شار من �سفارة اجلمهورية التون�سية لدي الكويت ،يف مقر
االحتاد ،وذلك لعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف اجلمهورية التون�سية وبحث �إمكانية
�إطالع ال�شركات اال�ستثمارية عليها.
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� 2أبريل 2013
«م�شاركة يف وفد لقاء رئي�س جمهورية املالديف»
�شارك ال�سيد /بدر نا�صر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد ،وال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي – نائب

رئي�س االحتاد يف وفد غرفة جتارة و�صناعة الكويت للقاء فخامة الدكتور حممد وجيد –

رئي�س جمهورية املالديف – بق�صر بيان.
 13مايو 2013
«لقاء وفد �أوكرانيا»

التقى احتاد ال�شركات اال�ستثمارية يوم االثنني املوافق  2013/5/13مع وفد من �أوكرانيا وقد

ح�ضر من جانب االحتاد كل من ال�سيد� /صالح ال�سلمي نائب رئي�س االحتاد  ،والأ�ستاذ الدكتور/
رم�ضان ال�شراح  -الأمني العام  ،وال�سيدة /فدوى دروي�ش مديرة الدعم الفني كما ح�ضر ممثل
لل�شركات اال�ستثمارية ال�سيد � /أحمد الدو�سري من �شركة االمتياز فيما مثل الوفد الأوكراين
ال�سيد� /أناتويل كومرييل رئي�س ق�سم االقت�صاد والتجارة مبحافظة دينيربوبيرتوف�سكا �إحدى
�أكرب املحافظات ال�صناعية الأوكرانية  ،وال�سيد� /أندريه ميلين�شانكو امل�ست�شار التجاري

بال�سفارة الأوكرانية بدولة الكويت  ،وقد تناول االجتماع فر�ص اال�ستثمار املتاحة يف �أوكرانيا
يف جماالت الزراعة والتعدين وال�صناعة وقد وجه الوفد الأوكراين الدعوة �إىل كافة ال�شركات

الراغبة يف دخول امل�شروعات ذات العوائد واالمتيازات الداعمة لال�ستثمار.
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 17يوليو 2013
«لقاء وكيل م�ساعد وزارة التجارة وال�صناعة»
التقى كل من ال�سيد /بدر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد و�أ.د .رم�ضان ال�شراح – الأمني العام مع
د .من�صور ال�سعيد – الوكيل امل�ساعد لل�شئون القانونية بوزارة التجارة وال�صناعة ،وذلك بتاريخ
 2013/7/17ملناق�شة تنفيذ مقرتح االحتاد ب�ش�أن ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى لالقت�صاد والت�أكيد
على �أن يكون هذا املجل�س تنفيذي ولي�س ا�ست�شاري ،وقد مت الت�أكيد على ذلك من خالل ر�سالة
مت �إر�سالها �إىل وزارة التجارة وال�صناعة عقب اللقاء.
� 26أغ�سط�س 2013
«لقاء وفد رئي�س الوزراء الياباين»
�شارك كل من ال�سيد /بدر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد وال�سيد� /صالح ال�سلمي – نائب الرئي�س
يف لقاء معايل ال�سيد� /شنزو �آبي  -رئي�س الوزراء الياباين والوفد االقت�صادي املرافق له
الزائرين لغرفة جتارة و�صناعة الكويت وذلك يوم يوم الإثنني املوافق  2013/8/26يف قاعة
البوم مببنى الغرفة ،حيث هدف اللقاء �إىل توثيق العالقات وتو�سيع قاعدة امل�شاريع امل�شرتكة
بني الكويت واليابان.
� 19 – 15سبتمرب 2013
«املنتدى االقت�صادي ال�صيني العربي»
�شارك ال�سيد /بدر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد وبدعوة من غرفة جتارة و�صناعة الكويت
يف الوفد االقت�صادي املرافق ملعايل ال�سيد� /أن�س خالد ال�صالح – وزير التجارة وال�صناعة
حل�ضور املنتدى االقت�صادي ال�صيني العربي ،والذي عقد يف مدينة نينغين�شيا بجمهورية
ال�صني ال�شعبية يف الفرتة من � 19 – 15سبتمرب .2013
� 30سبتمرب 2013
«لقاء وكيل م�ساعد وزارة التجارة وال�صناعة»
كرر كل من ال�سيد /بدر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد و�أ.د .رم�ضان ال�شراح – الأمني العام
لقائهم مع د .من�صور ال�سعيد – الوكيل امل�ساعد لل�شئون القانونية بوزارة التجارة وال�صناعة،
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وذلك بتاريخ  2013/9/30للت�أكيد على �أهمية تنفيذ مقرتح االحتاد ب�ش�أن ت�أ�سي�س املجل�س
الأعلى لالقت�صاد والت�أكيد على �أن يكون هذا املجل�س تنفيذي ولي�س ا�ست�شاري.
 12 – 7نوفمرب 2013
«وفد �سمو رئي�س جمل�س الوزراء �إىل الهند وباك�ستان»
�شارك ال�سيد /بدر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد وبدعوة من غرفة جتارة و�صناعة الكويت يف الوفد
االقت�صادي املرافق ل�سمو ال�شيخ /جابر مبارك احلمد ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء �إىل الهند
يف الفرتة من  10 – 7نوفمرب  2013وباك�ستان يف الفرتة من  12 – 10نوفمرب  ،2013حيث �أتت هذه
الزيارة يف �إطار تعزيز العالقات التجارية والتبادل التجاري بني الكويت والهند وباك�ستان.
�أهم لقاءات ممثلي االحتاد:
م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

1

20-Jan-13

عادل ال�صانع
املدير العام

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

بحث �سبل التعاون مع
االحتاد

2

د .ندمي �أخرت برين
6-Feb-13
باحث علمي �أول
دائرة الدرا�سات االقت�صادية -
�إدارة االقت�صاد التقني
د .فاتن يو�سف اجلب�شة
باحث علمي
�إدارة االقت�صاد التقني  -دائرة
الطرق الكمية والنمذجة
معهد الكويت للأبحاث العلمية
املهند�سة بدرة املطريي
4-Mar-13
برنامج �إعادة هيكلة القوى
العاملة واجلهاز التنفيذي يف
الدولة
في�صل املرتوك
4-Mar-13
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

فدوى عادل دروي�ش

بحث �سبل التعاون يف
�إعداد درا�سة عن واقع
ال�شركات اال�ستثمارية
وبيئة اال�ستثمار يف الكويت

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى عادل دروي�ش

بحث �سبل التعاون لتدريب
وتوظيف العمالة الكويتية
امل�سرحة

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

مناق�شة �سبل التعاون
لتطوير القدرات العلمية
والتكنولوجية لدى القطاع
اخلا�ص الكويتي

Ronny Engen
Dirctor
FACT - Management
Consulting

3

4

42
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م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

5

1-Apr-13

الرازي يو�سف البديوي
مدير الت�سويق والعالقات
العامة

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

بحث �سبل التعاون يف
تقدمي البحوث والدرا�سات

Raghu CFA.FRM
Sinior Vice President
Research
Marmore

املركز املايل الكويتي
رفيق حافظ
1-Apr-13
رئي�س جمعية املحللني املاليني
املعتمدين يف الكويت CFA
عبدالوهاب عبداملح�سن
2-Apr-13
احلجي
م�ست�شار املدير العام
مدرب معتمد يف اال�ستثمار
ليدرز جروب
د .م�صطفى بهبهاين
3-Apr-13

فدوى عادل دروي�ش

عر�ض �آخر امل�ستجدات
لدى اجلمعية

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى عادل دروي�ش

بحث �سبل التعاون يف
جمال التدريب

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

ب�ش�أن امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة

فدوى دروي�ش

االطالع على �آليات ت�شجيع
�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
ودعم العمالة الوطنية

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

عر�ض تقدمي خدمات
تدريبية لالحتاد

11

22-Apr-13

عبدالوهاب احلجي
ليدرز جروب

فدوى دروي�ش

عر�ض تقدمي خدمات
تدريبية لالحتاد

12

22-Apr-13

امللحق التجاري الثقايف
الأمريكي

فدوى دروي�ش

13

23-Apr-13

حممد ح�سني

فتح باب التعاون
واال�ستثمار يف امريكا
والكويت من خالل احتاد
ال�شركات والتعاون مع
ال�سفارة الواليات املتحدة
االمريكية
تقدمي الدكتور واملحا�ضر
ديفيد نورتن لالحتاد
والتعاون وبحث �سبل
التعاون يف جمال التدريب

6

7

8

9

10

ح�ضور ندوة بعنوان :ما
16-Apr-13
اثر ال�شبكات االقت�صادية
على املبادرين و�أ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية ؟ قدمتها
الدكتورة ندى املطوع اجلمعية
االقت�صادية الكويتية
 17-Apr-13املهند�سة �أنوار في�صل ال�صباح
alen

vigor academy

حممد عبدالرحيم
algas event

فدوى دروي�ش
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م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

14

30-Apr-13

م�شاري املعو�شرجي
�أ.د.
عبدالعزيز املانعي
ال�شركة العامليةامل�شرتكة

فدوى دروي�ش

مناق�شة �إمكانية تقدمي
دورات تدريبية

15

27-May13

16

4-Jun-13

ال�شيخ /عبدال�ستار القطان
املدير العام
�شركة �شورى لال�ست�شارات
ال�شرعية
ب�سام رم�ضان
املدير الإقليمي
البنك الدويل الكويت

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

بحث �سبل التعاون مع
االحتاد

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

�إطالع االحتاد على تعاون
البنك الدويل مع حكومة
الكويت لإن�شاء نظام جديد
وت�شريعات جديدة ب�ش�أن
الإفال�س والإع�سار وت�سوية
الديون
مناق�شة تعليقات االحتاد
على م�سودة الالئحة
التنفيذية
مناق�شة مقرتح الإجراءات
العاجلة

17

بدر ال�سبيعي
16-Jun-13
�صالح ال�سلمي
مناف الهاجري
بدر ال�سبيعي
17-Jun-13
�صالح ال�سلمي
�سمري الغربللي
مناف الهاجري
 18-Jun-13اجتماع لأع�ضاء جمل�س الإدارة

20

 19-Jun-13امل�ست�شارين القانونيني من عدد
من ال�شركات �أع�ضاء االحتاد

18

19

44
44

ما�ضي اخلمي�س
رئي�س جمل�س الإدارة
امللتقى الإعالمي العربي
مناف الهاجري
ع�ضو جمل�س االدارة

21

20-Jun-13

22

04-Jul-13

23

 26-Aug-13م�شاركة يف لقاء معايل ال�سيد/
�شنزو �آبي
رئي�س الوزراء الياباين والوفد
املرافق له الزائرين لغرفة
جتارة و�صناعة الكويت

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
الأمني العام
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
الأمني العام
بدر ال�سبيعي
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
الأمني العام
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
الأمني العام
بدر نا�صر ال�سبيعي
رئي�س االحتاد
�صالح �صالح ال�سلمي
نائب الرئي�س

مناق�شة امل�سودة الأولية
لالئحة التنفيذية لقانون
هيئة �أ�سواق املال
مناق�شة امل�سودة الأولية
لالئحة التنفيذية لقانون
هيئة �أ�سواق املال
دعوة االحتاد للم�شاركة
يف رعاية ملتقى الكويت
اال�ستثماري الثالث
مناق�شة الإعداد مل�ؤمتر
با�سم االحتاد
تو�سيع قاعدة امل�شاريع
امل�شرتكة بني الكويت
واليابان

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

م

التاريخ

اجلهة

24

Zahid Nawaz
27-Aug-13
Regional Manager
BG Consulting Group

فدوى دروي�ش

عر�ض تقدمي دورات
تدريبية

25

 09-Oct-13امل�شاركة يف الرئي�س القرب�صي
والوفد املرافق له بدعوة من
الدييوان الأمريي

بدر نا�صر ال�سبيعي
رئي�س االحتاد

26

رفيق حافظ
24-Oct-13
رئي�س جمعية املحللني املاليني
املعتمدين يف الكويت

فدوى دروي�ش

مناق�شة الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف
قرب�ص و�سبل تن�شيط
اال�ستثمار والتبادل التجاري
بني قرب�ص والكويت
تقدمي �شرح عن

CFA Tony Tan

27

حيدر توفيق
نائب الرئي�س التنفيذي
يو�سف في�صل املناعي
م�ساعد نائب الرئي�س � -إدارة
الأ�صول
�شركة دميه كابيتال لال�ستثمار
ال�شيخ �صباح جابر العلي
29-Oct-13
مدير عام م�ؤ�س�سة املوانئ
الكويتية
ووفد من امل�ؤ�س�سة

 10-Nov-13 28منتدى خا�ص ببنك الكويت
املركزي نظمه البنك على
�شرف معايل كري�ستني الجارد
 مدير عام �صندوق النقدالدويل
طارق اليحيى
26-Nov-13 29
DLA Piper

30

في�صل ال�سدحان
9-Dec-13
�ضابط عمليات
�أمين ا�سبيته
نائب رئي�س وحدة الت�سويق
امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان
اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات

Asset Manageوالذي ment Code
 CFAت�ضعه جمعية

و�ضرورة مبادرة ال�شركات
اال�ستثمارية للم�شاركه
يف تطبيقه لإعادة الثقة
للم�ستثمرين الكويتيني
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

مناق�شة �إمكانية تنظيم
االحتاد لربنامج تدريبي
حول ال�صناديق اال�ستثمارية
للعاملني مب�ؤ�س�سة املوانئ
الكويتية
دعوة للم�ساهمة يف �إثراء
احلوار

فدوى دروي�ش

مناق�شة التعاون لتنظيم
ندوة

فدوى دروي�ش

بحث �سبل تفعيل مذكرة
التفاهم املربمة بني االحتاد
وامل�ؤ�س�سة

بدر نا�صر ال�سبيعي
رئي�س االحتاد
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م

التاريخ

31

17-Dec-13

اجلهة

 17-Dec-13 32الدكتور /مهدي اجلزاف
نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني
با�سل الهارون
ع�ضو جمل�س املفو�ضني
هيئة �أ�سواق املال
عبداهلل م�ضف امل�ضف
18-Dec-13 33
مدير �أول اخلدمات الإلكرتونية
�شركة الكويت وال�شرق الأو�سط
لال�ستثمار املايل كميفك
الرازي البديوي
18-Dec-13 34
Marmore

46
46

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

بدر نا�صر ال�سبيعي
�صالح �صالح ال�سلمي
�سمري عبداملح�سن الغربللي
حمد حممد ال�سعد
خلف �سليمان اجلا�سم
في�صل من�صور �صرخوه
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
جمل�س �إدارة االحتاد

لقاء ت�شاوري ملجل�س �إدارة
االحتاد قبل لقاء هيئة
�أ�سواق املال ب�ش�أن التعميم
ال�صادر يف 5/12/2013
لتوفيق �أو�ضاع ال�شركات

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش
فدوى دروي�ش

اجتماع جمل�س �إدارة
االحتاد مع هيئة �أ�سواق
املال ب�ش�أن التعميم ال�صادر
يف  5/12/2013لتوفيق
�أو�ضاع ال�شركات
طلب اال�ستعانة باالحتاد
يف �إجراء لقاء مع هيئة
�أ�سواق املال لرتخي�ص �أداة
ا�ستثمارية
التن�سيق لعقد برنامج
تدريبي عن ال�صناديق
اال�ستثمارية

مركز الدراسات االستثمارية
واخلدمات املالية
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مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية:
�أع�ضاء جمل�س �إدارة مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية

بدر ناصر السبيعي

مناف عبدالعزيز الهاجري

خلف سليمان الجاسم

رئيس المركز

نائب الرئيس

عضو مجلس اإلدارة

سمير عبدالمحسن الغربللي
عضو مجلس اإلدارة

فيصل منصور صرخوه
عضو مجلس اإلدارة
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قدم مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية  12برنامج تدريبي و  3ور�ش عمل على
مدار عام  .2013بلغ عدد امل�شاركني من خمتلف ال�شركات الأع�ضاء حواىل  290م�شارك.
كما �سعى املركز �إىل التعاون مع الهيئة العامة لال�ستثمار وجامعة الكويت للم�شاركة يف الربامج
التدريبية التي يقدمونها والتي تعنى بعمل ال�شركات اال�ستثمارية ،وقد �شارك من قبل االحتاد
يف تلك الربامج حوايل  65م�شارك:
وبذلك ي�صبح �إجمايل امل�شاركني من ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد حوايل 346
م�شارك.
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ً �
: الربامج التدريبية التي قدمها مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية:أوال
1

 قاعة التدريب مبقر االحتاد/ ) �أيام4( 2013  يناير16 – 13

املكان/الفرتة

Professional Skills:
Stress Management
Problem Solving
Communication Skills
Decision Making

الربنامج

John Davies

املحا�ضر

Institute for International Research (IIR Middle East)
18

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

2

 قاعة التدريب مبقر االحتاد/ ) �أيام3( 2013  فرباير5 – 3

م
املكان/الفرتة

Certificate in Effective Business Writing Skills

الربنامج

Anne McDougall

املحا�ضر

Institute for International Research (IIR Middle
East) / The George Washington University
18
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م  

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد
عدد احل�ضور
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  م
الفرتة/املكان

 12 – 11فرباير ( 2013يومني)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

IFRS Updates

املحا�ضر

Experts in PricewaterhouseCoopers

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد
عدد احل�ضور

52
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3

PricewaterhouseCoopers
18

4

م
الفرتة/املكان

 13 – 11مار�س � 3( 2013أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

نظام الت�أمينات االجتماعية اجلديد

املحا�ضر

د .ه�شام ال�صالح

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد

�شركة �إنف�ست لال�ست�شارات والتدريب
18

عدد احل�ضور

م
الفرتة/املكان

5

 21 – 19مايو � 3( 2013أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Mastering Organizational Development & Process Improvement

املحا�ضر

Jorge Alex Negrete

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد
عدد احل�ضور

IJCKW / Global Executive Institute
18
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  م
الفرتة/املكان

 11 – 9يونيو � 3( 2013أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Concepts of Islamic Investment and Finance

املحا�ضر

Abdulkader Thomas

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد
عدد احل�ضور

54
54

6

Institute for International Research (IIR Middle East) /
CIFA
18

م
الفرتة/املكان
الربنامج
املحا�ضر
اجلهة املنظمة وجهة االعتماد

7

 19 – 17يونيو � 3( 2013أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد
نزاهة ال�شركات بني ال�شفافية وامل�ساءلة
�صالح الغزايل
جمعية ال�شفافية الكويتية

عدد احل�ضور

  م
الفرتة/املكان

18

8

� 25 – 23سبتمرب � 3( 2013أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Customer Complaint Management

املحا�ضر

Graeme l’Anson

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد
عدد احل�ضور

Institute for International Research (IIR Middle East) / The
George Washington University
18

55
55
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9

م
الفرتة/املكان

 1و  3أكتوبر( 2013يومين)  /قاعة التدريب بمقر االتحاد

الربنامج

الصناديق االستثمارية  ..االستثمار والتسويق

املحا�ضر

د .تركي الشمري

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد

شركة إنفست لالستشارات والتدريب
18

عدد احل�ضور

  م
الفرتة/املكان

 30 – 28أكتوبر  3( 2013أيام)  /قاعة التدريب بمقر االتحاد

الربنامج

Advanced Financial Modeling

املحا�ضر

Andre Lanser

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد
عدد احل�ضور

56
56

10

Institute for International Research (IIR Middle East) / The
George Washington University
18

11

م
الفرتة/املكان

 11 – 10نوفمبر ( 2013يومين)  /قاعة التدريب بمقر االتحاد

الربنامج

الذكاء البيعي للمنتجات االستثمارية

املحا�ضر

المستشار أحمد يوسف الصالح

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد

شركة بونساي اليابانية

عدد احل�ضور

18

  م
الفرتة/املكان

12
 21 – 17نوفمبر  5( 2013أيام)  /قاعة التدريب بمقر االتحاد

الربنامج

Advanced Human Resources Management

املحا�ضر

Fatma Mobarak, GPHR, PMP

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

IJCKW / Global Executive Institute
18

57
57
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ً
ثانيا :ور�ش العمل:
م
التاريخ/املكان
ور�شة العمل
املحا�ضر
اجلهة
عدد احل�ضور
م
التاريخ/املكان
ور�شة العمل
املحا�ضر

1
 24نوفمبر  / 2013قاعة التدريب بمقر االتحاد
ورشة عمل التوجيه التنفيذي – Executive Coaching
رجاء يوسف اللهو
شركة رواد الخليج Mashar -
5

2
 8ديسمبر / 2013قاعة البوم بمبنى الغرفة
CMA Corporate Governance
Daryoush Pour
George Stoyanov
Asaad Ibrahim
PricewaterhouseCoopers

اجلهة
عدد احل�ضور

50

3

م
التاريخ/املكان

 17دي�سمرب  / 2013قاعة التدريب مبقر االحتاد

ور�شة العمل

�أحدث التوجهات يف مكاف�آت وحوافز املدراء التنفيذيني

املحا�ضر

حممد �أبو الرب
�أحمد حلبي

اجلهة

�شركة بروكابيتا لال�ست�شارات الإدارية Procapita -

عدد احل�ضور

58
58

)Latest Executive Remuneration Trends (Especially FSI

19

ثالث ًا :برامج تدريبية لدى جهات �أخرى:
الهيئة العامة لال�ستثمار:
ن�شكر الهيئة العامة لال�ستثمار وب�صفة خا�صة �إدارة التدريب لدى الهيئة على �صادق تعاونها مع
مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية لدى احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ،حيث قامت
�إدارة التدريب لدى الهيئة بتوجيه دعوات لالحتاد لرت�شيح م�شاركني يف الربامج التدريبية التي
تعقدها الإدارة ،وعليه قام االحتاد بتوجيه الدعوة �إىل ال�شركات اال�ستثمارية الأع�ضاء لرت�شيح
متدربني من قبلهم لال�ستفادة من تلك الربامج القيمة .وقد تف�ضلت الإدارة ب�إتاحة الفر�صة
للم�شاركة يف  4برنامج تدريبية على مدار عام  .2013بلغ عدد امل�شاركني يف تلك الربامج من
ال�شركات الأع�ضاء حوايل  36م�شارك كويتي اجلن�سية ،وكما ي�أتي:
م
التاريخ/املكان
الربنامج التدريبي
املحا�ضر
اجلهة
عدد احل�ضور

1

� 8 – 6أكتوبر � 3( 2013أيام)  /قاعة تدريب الهيئة العامة لال�ستثمار
بفندق �سفري
Financial Risk Management
Peter Gillon
Innovative Leaders
8

59
59
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م
التاريخ/املكان
الربنامج التدريبي

2

� 29 – 27أكتوبر � 3( 2013أيام)  /قاعة تدريب الهيئة العامة
لال�ستثمار بفندق �سفري
Mergers and Acquisitions
Manjit Biant, Bsc. Hons ACMA CISI Certified
Instructor

املحا�ضر

Rockhooper Revolution LTD

اجلهة

9

عدد احل�ضور

م
التاريخ/املكان
الربنامج التدريبي
املحا�ضر
اجلهة
عدد احل�ضور
م
التاريخ/املكان
الربنامج التدريبي
املحا�ضر
اجلهة
عدد احل�ضور

60
60

3

 19 – 17نوفمرب � 3( 2013أيام)  /قاعة تدريب الهيئة العامة
لال�ستثمار بفندق �سفري

Money Laundering
Ian Ross, MSc., IAIP, CAMS, CFIP, CISI Certified
Instructor
Jasper International Academy
12
4

 28 – 26نوفمرب � 3( 2013أيام)  /قاعة تدريب الهيئة العامة
لال�ستثمار بفندق �سفري
Project Finance
Manjit Biant, Bsc. Hons ACMA CISI Certified
Instructor
Rockhooper Revolution LTD
7

كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت:
ا�ستمراراً للتعاون مع مركز املعامالت املالية يف كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ،قام مركز
املعامالت املالية بدعوة االحتاد لرت�شيح م�شاركني يف الربامج التدريبية التي يعقدها املركز
مقابل ر�سوم رمزية ،بدوره قام االحتاد بتوجيه الدعوة �إىل ال�شركات اال�ستثمارية الأع�ضاء
لرت�شيح متدربني من قبلهم لال�ستفادة من تلك الربامج .وقد �أُتيحت الفر�صة للم�شاركة يف 3
برنامج تدريبية خالل �شهر نوفمرب  .2013بلغ عدد امل�شاركني يف تلك الربامج من ال�شركات
الأع�ضاء حوايل  20م�شارك ،وكما ي�أتي:
م

1

 7 ،5 ،3نوفمرب � 3( 2013أيام)/قاعة برقان وكامكو للتداول – مركز
املعامالت املالية

الفرتة/املكان

Fundamental Analysis

الربنامج
اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
8

عدد احل�ضور

م
الفرتة/املكان
الربنامج
اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

2

14 ،12 ،10نوفمرب� 3( 2013أيام) /قاعة برقان وكامكو للتداول–
مركز املعامالت املالية
Stock Valuation

مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
11

61
61
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م
الفرتة/املكان
الربنامج
اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

62
62

3

21 ،19 ،17نوفمرب� 3(2013أيام)/قاعة برقان وكامكو للتداول–
مركز املعامالت املالية
Fundamental Reporting

مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
1

التقرير املاىل

2013

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
دولـة الكويت
البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
مع تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

63
63
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احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
دولـة الكويـت


البيانـات املاليـة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
مع
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل


المحتويات

بــــــــــــــــــيــــــــان
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

65

بيان املركز املايل

67

بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر

68

بيان التدفقات النقدية

69

�إي�ضاحات حول البيانات املالية

64
64

الصفحة

78-70

البزيع وشركاهم

ص .ب  2115الصفاة 13022 -

دولة الكويت
ت  + 965 22410010ف + 965 22412761

www.albazie.com

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل
ال�سادة  /رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة املحرتمني
احتاد ال�شركات اال�ستثمارية

تقرير البيانات املالية

لقد دققــــت البيــانات املاليــة املرفقـــة الحتــاد ال�شركات اال�ستثمـارية والتي تت�ضمـن بيـان
املركـز املايل كما يف  31دي�سمرب  2013وبيانات الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر
والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية �آنذاك وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات
الأخرى.

م�سئولية الإدارة عن البيانات املالية
�إن �إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها
للن�شاطات غري التجارية من م�سئولية الإدارة .وتقوم الإدارة بتحديد نظام رقابة داخلي يتعلق
ب�إعداد البيانات املالية ب�صورة عادلة بحيث ال تت�ضمن �أخطاء مادية �سواء كانت ناجتة عن
االحتيال �أو اخلط�أ.

م�سئولية مراقب احل�سابات
�إن م�سئوليتي هي �إبداء الر�أي حول البيانات املالية بناء على التدقيق الذي قمت به .لقد
قمت بالتدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب االلتزام ب�أخالق املهنة وتخطيط
وتنفيذ �إجراءات التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية ال تت�ضمن �أخطاء
مادية.
ت�شتمل �إجراءات التدقيق احل�صول على الأدلة امل�ؤيدة للمبالـغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات

65
65
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املالية .يتم اختيار الإجراءات ا�ستنادا �إىل تقدير مدقق احل�سابات  ،وت�شتمل على تقييم خماطر
الأخطاء املادية يف البيانات املالية �سواء كانت ناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ .ولتقييم تلك
املخاطر ،ي�أخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار نظام الرقابة الداخلي لإعداد وعر�ض البيانات
املالية ب�صورة عادلة بغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولي�س لغر�ض �إبداء
الر�أي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي .ويت�ضمن التدقيق تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات
املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم
�شامل لعر�ض البيانات املالية.
باعتقادي �أن الأدلة امل�ؤيدة التي مت احل�صول عليها كافية ومالئمة لتوفر �أ�سا�سا ميكنني من
�إبداء ر�أيي.

الر�أي
بر�أيي � ،إن البيانات املالية تظهر ب�صورة عادلة  -من جميع النواحي املادية  -املركز املايل
الحتاد ال�شركات اال�ستثمارية كما يف  31دي�سمرب  2013و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية
لل�سنة املنتهية �آنذاك وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها للن�شاطات غري التجارية .

تقرير املتطلبات التنظيمية الأخرى
بر�أيي كذلك� ،أن االحتاد مي�سك ح�سابات منتظمة  ،و�أن اجلرد �أجري وفقا لال�صول املرعية،
و�أن البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف ال�سجالت املحا�سبية لالحتاد ،و�أنه يف حدود
املعلومات التي توفرت يل ،مل يرد �إىل علمي �أية خمالفات وقعت خالل ال�سنة على وجه ي�ؤثر
ماديا يف املركز املايل لالحتاد.


دولة الكويت
 3فرباير 2014
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66

د � .شعيب عبداهلل �شعيب
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة �أ رقم 33
البزيع و�شركاهم
ع�ضو يف  RSMالعاملية

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية 
بيان املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2013
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

الـموجــــودات

�إيــ�ضــاح

املوجودات املتداولة :
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ودائع �إ�سالمية مطلقة
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

3

4

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات ثابتة

5

جمموع املوجودات

2013
21,811

980,000
4,860

2012
48,600

880,000
6,480

1,006,671

935,080

73,678

88,448

1,080,349

1,023,528

املطلوبات و�أموال االحتاد
املطلوبات املتداولة :
�أر�صدة دائنة �أخرى

6

جمموع املطلوبات املتداولة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات
�أموال االحتاد :
الفائ�ض يف نهاية ال�سنة
جمموع املطلوبات و�أموال االحتاد

7

17,799

9,504

17,799

9,504

33,026

26,762

50,825

36,266

1,029,524

987,262

1,080,349

1,023,528

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )10ت�شكل جزءا من البيانات املالية
رئي�س جمل�س الإدارة
بدر نا�صر ال�سبيعي

الأمني العام
�أ .د رم�ضان علي ال�شراح

67
67

تقرير مجلس اإلدارة السنوي 2013

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية

بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)



2013

�إي�ضاح

2012

الإيرادات:
�إ�شرتاك الأع�ضاء

200,000

175,000

�إنت�ساب الأع�ضاء

5,000

5,000

ايرادات ودائع ا�سالمية مطلقة

17,002

13,289

خم�ص�ص مل يعد له �ضرورة

12,000

-

ايرادات �أخرى

21,515

20,496

255,517

213,785

جمموع الإيرادات
امل�صروفات والأعباء الأخرى:

)(197,909

()193,859

خ�سائر بيع موجودات ثابتة

-

()1,982

�إ�ستهالكات

)(15,346

()14,554

خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة

-

()71,000

جمموع امل�صروفات والأعباء الأخرى

)(213,255

()281,395

�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة

42,262

()67,610

الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

-

-

جمموع (اخل�سارة) الدخل ال�شامل لل�سنة

42,262

()67,610

م�صروفات �إدارية وعمومية

9


�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )10ت�شكل جزءا من البيانات املالية
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احتاد ال�شركات اال�ستثمارية

بيان التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
2013

اي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية:
�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة

ت�سويات:

�إ�ستهالكات

خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة

خ�سائر بيع موجودات ثابتة

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
ايرادات ودائع ا�سالمية مطلقة

خم�ص�ص مل يعد له �ضرورة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

�أر�صدة دائنة �أخرى

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية:
�صايف احلركة على ودائع ا�سالمية مطلقة
املدفوع ل�شراء موجودات ثابتة

املح�صل من بيع موجودات ثابتة

ايرادات ودائع ا�سالمية مطلقة م�ستلمة

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية

�صايف (النق�ص) الزيادة يف نقد لدى البنوك
نقد لدى البنوك يف بداية ال�سنة



نقد لدى البنوك يف نهاية ال�سنة

42,262
15,346
-

-

6,264

)(17,002

)(12,000
34,870

13,620

8,295

56,785

)(100,000
)(576
-

17,002

)(83,574

)(26,789
48,600
21,811

2012
)(67,610
14,554

71,000
1,982
5,706

)(13,289
-

12,343
10,588

3,443

26,374

-

)(13,408

310

13,289
191

26,565

22,035

48,600

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )10ت�شكل جزءا من البيانات املالية
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

 –1الت�أ�سي�س و�أهداف الإحتا د
�شكل احتاد ال�شركات اال�ستثمارية  ،طبقا الحكام الباب الثالث ع�شر من قانون العمل
يف القطاع االهلي رقم ( )38ل�سنة  ، 1964وقد ا�شهر االحتاد مبوجب القرار الوزاري
رقم ( )184ل�سنة  2004والذي ن�شر يف جريدة كويت اليوم العدد ( )699ال�سنة احلادية
واخلم�سون بتاريخ  9يناير � ، 2005سجل االحتاد لدى وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية والعمل
بتاريخ  29دي�سمرب . 2004
يهدف الإحتاد �إىل رعاية م�صالح �أع�ضائه والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم يف كافة الأمور
املتعلقة ب�ش�ؤونهم امل�شرتكة وعلى وجه خا�ص :
1 .1العمل على تنمية وتطوير قطاعات اال�ستثمار با�ستخدام �أف�ضل االمكانيات املادية
واخلربات الب�شرية املتاحة لدى �أع�ضاء االحتاد .
�2 .2إعداد الدرا�سات والبحوث الفنية واملتخ�ص�صة يف قطاع التنمية والتطوير اال�ستثماري
.
3 .3الت�شاور وتبادل الر�أي مع كافة امل�ؤ�س�سات يف الدولة لتحقيق م�صالح الأع�ضاء واالقت�صاد
الوطني والتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية والأهلية املخت�صة بقطاع اال�ستثمار
لتذليل املعوقات التي تواجه �أع�ضاء االحتاد .
�4 .4إبداء الر�أي فيما قد يعر�ض عليه من م�شاريع �أو مقرتحات قوانني �أو نظم �أو لوائح
�أو قرارات تتعلق مبجال اال�ستثمار ب�شتى �صوره ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر و�أي�ضا
املجاالت اخلا�صة بتنظيم عمل ال�شركات اال�ستثمارية �أو اال�شراف �أو الرقابة عليها .
5 .5التنظيم وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات واحللقات الدرا�سية والبحثية املحلية
والعاملية املتعلقة بالن�شاط اال�ستثماري وتعميم نتائجها وتو�صياتها والأبحاث التي تقدم
فيها على �أع�ضاء االحتاد .
6 .6االرتقاء بامل�ستوى املهني والثقايف لأع�ضاء االحتاد و�إقامة وتنظيم االن�شطة االجتماعية
لأع�ضاء االحتاد .
7 .7ا�صدار املطبوعات االعالمية لن�شر الثقافة اال�ستثمارية والتجارية يف املجتمع ولدى
�أع�ضاء االحتاد .
�إن عن���وان الإحت���اد امل�سجل هو ����ص .ب  27555ال�صفاة – الرمز الربي���دي  13136دولة الكويت ،
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

مبنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت – الدور الثالث .



بلغ عدد موظفي االحتاد  6موظفني كما يف  31دي�سمرب  6 – 2012( 2013موظفني) .
مت���ت املوافقة على �إ�ص���دار البيانات املالية من قبل رئي�س جمل����س �إدارة االحتاد بتاريخ  3فرباير
� .2014إن اجلمعية العمومية لالحتاد لديها �صالحية تعديل تلك البيانات املالية بعد ا�صدارها .

 –2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ  -العرف املحا�سبي:

يتم �إعداد البيانات املالية على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية � .إن ال�سيا�سات املحا�سبية
املرفقة قد مت اتباعها ب�شكل مماثل لل�سنة ال�سابقة .

ب -الأدوات املالية :

يتعامل االحتاد �ضمن ن�شاطه الإعتيادي يف الأدوات املالية الأولية مثل النقد يف ال�صندوق
ولـدى البنوك والودائع اال�سالمية املطلقة واملدينني ،وتعترب القيمة الدفرتية لهذه الأدوات
املالية كما يف  31دي�سمرب م�ساوية تقريبا لقيمتها العادلة .

جـ  -املدينون

يتم االعرتاف مبدئيا باملدينني بالقيمة العادلة وتقا�س فيما بعد بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام
طريق���ة معدل الفائدة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص االنخفا�ض الدائم يف القيمة � .إن خم�ص�ص
االنخفا�ض الدائم يف قيمة املدينني يثبت عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن االحتاد
غري قادرعلى حت�صيل ديونــه خالل املدة الأ�صلية للمدينني  .تكمن �صعوبات املدينني املالية
اجلوهرية يف احتمالية �أن املدين �سيكون معر�ضا لإ�شهار �إفال�سه �أو �إعادة الهيكلة املالية �أو
عدم االنتظام �أو عدم ال�سداد  ،وتدل تلك امل�ؤ�شرات على �أن �أر�صدة املدينني قد انخف�ضت
قيمته���ا ب�صف���ة دائمة� .إن قيمة املخ�ص�ص هي الفرق ب�ي�ن القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة
احلالي���ة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقع���ة خم�صومة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية
الأ�صل���ي  .يت���م تخفي�ض القيم���ة الدفرتية للأ�صل من خالل ا�ستخ���دام ح�ساب خم�ص�ص ،
ويتم االعرتاف مببلغ اخل�سارة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر  .يف حال
عدم حت�صيل �أر�صدة املدينني  ،يتم �إعدامها مقابل ح�ساب املخ�ص�ص املتعلق باملدينني � ،إن
ال�س���داد الالحق للمبل���غ ال�سابق �إعدامه يدرج من خالل بيان الأرب���اح �أو اخل�سائر والدخل
ال�شامل الآخر .

د  -املوجودات الثابتة :

تت�ضم���ن التكلف���ة املبدئي���ة للموجودات الثابت���ة �سعر ال�ش���راء و�أي تكاليف مبا�ش���رة مرتبطة
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ب�إي�صال تلك املوجودات �إىل موقع الت�شغيل وجعلها جاهزة للت�شغيل .يتم عادة �إدراج امل�صارف
املتكب���دة بعد ت�شغيل املوجودات الثابتة ،مثل الإ�صالحات وال�صيانة والفح�ص يف بيان الأرباح
�أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر يف الفرتة التي يتم تكبد هذه امل�صاريف فيها .يف احلاالت
الت���ي يظهر فيه���ا بو�ضوح �أن امل�صاريف قد �أدت �إىل زي���ادة يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية
املتوقع احل�صول عليها من ا�ستخدام �إحدى املوجودات الثابتة �إىل حد �أعلى من معيار الأداء
املحدد �أ�سا�ساً ،ف�إنه يتم ر�سملة هذه امل�صاريف كتكلفة �إ�ضافية على املوجودات الثابتة.
تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة ناق�صة اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة.
عن���د بيع �أو �إنهاء خدمة املوجودات ،يتم ا�ستبعاد تكلفتها وا�ستهالكها املرتاكم من احل�سابات
ويدرج �أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعادها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر �أو الدخل ال�شامل
الآخر.
يتم احت�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة لبنود
املوجودات الثابتة كما يلي:
�أثاث وديكورات
كمبيوترات و�أجهزة

�ســـنوات
5
5

يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة اال�ستهالك دورياً للت�أكد من �أن طريقة وفرتة اال�ستهالك
تتفقان مع منط املنافع االقت�صاية املتوقعة من بنود املوجودات الثابتة.

هـ  -الدائنون :

يتمثل ر�صيد الدائنون يف الدائنني التجاريني والدائنني الآخرين  .الدائنون التجاريون هو
االلتزام ل�سداد ب�ضائع �أو خدمات التي مت �شراءها �ضمن الن�شاط االعتيادي من املوردين .
يتم �إدراج الدائنني مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي  .يتم ت�صنيف الدائنون كمطلوبات متداولة اذا كان ال�سداد ي�ستحق
خالل �سنة �أو �أقل (�أو �ضمن الدورة الت�شغيلية الطبيعية للن�شاط اذا كان �أطول)  .وان مل يكــن
 ،يتم الت�صــنيف كمطلوبات غري متداولة .

و – خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة :

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي يف
القطاع اخلا�ص وعقـود املوظفني � .إن هذا الإلتزام غري املمـول ميثل املبلغ امل�ستحق لكل
موظف  ،فيما لو مت �إنهاء خدماته فـي نهاية الفرتة املالية والذي يقارب القيمة احلالية لهذا
الإلتزام النهائي.
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ز – املخ�ص�صات :

يتم االعرتاف باملخ�ص�ص فقط عندما يكون على االحتاد التزام قانوين حايل �أو حمتمل،
نتيجة حلدث �سابق يكون من املرجح معه �أن يتطلب ذلك تدفقا �صادرا للموارد االقت�صادية
لت�سوية االلتزام ،مع �إمكانية �إجراء تقدير موثـوق ملبلغ االلتزام .ويتم مراجعة املخ�ص�صات
يف نهاية كل فرتة تقرير يف نهاية كل �سنة مالية وتعديلها لإظهار �أف�ضل تقدير حايل .
وعندما يكون ت�أثري القيمة الزمنية للنقود ماديا ،فيجب �أن يكون املبلغ املعرتف به كمخ�ص�ص
هو القيمة احلالية للم�صاريف املتوقعة املطلوبة لت�سوية االلتزام .ال يتم �إدراج املخ�ص�صات
للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية .

ح � -إنخفا�ض قيمة املوجودات :

يف نهاية الفرتة املالية ،يقوم االحتاد مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة لتحديد
فيما �إذا كان هناك دليل على �إنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات� .إذا كان يوجد دليل على
الإنخفا�ض  ،يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للموجودات الحت�ساب خ�سائر الإنخفا�ض
يف القيمة �( ،إن وجدت)� .إذا مل يكن من املمكن تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لأ�صل
منفرد ،يجب على االحتاد تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي
�إليها الأ�صل.
ً
�إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع �أو القيمة امل�ستخدمة،
�أيهما �أعلى .يتم تقدير القيمة امل�ستخدمة للأ�صل من خالل خ�صم التدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتوقعة مقابل القيمة احلالية لها بتطبيق �سعر اخل�صم املنا�سب .يجب �أن يعك�س
�سعر اخل�صم تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة بالأ�صل.
�إذا كانت القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة للأ�صل (�أو وحدة توليد النقد) �أقل من القيمة
الدفرتية للأ�صل  ،ف�إنه يجب تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو وحدة توليد النقد) �إىل
القيمة القابلة لال�سرتداد .يجب االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة مبا�شرة يف بيان
الرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر � ،إال �إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل معاد تقييمها
ويف هذه احلالة يجب معاجلة خ�سارة �إنخفا�ض قيمة الأ�صل ك�إنخفا�ض �إعادة تقييم.
عند عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة الحقاً  ،تزداد القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو وحدة
توليد النقد) �إىل القيمة التقديرية املعدلة القابلة للإ�سرتداد .يجب �أن ال يزيد املبلغ الدفرتي
ب�سبب عك�س خ�سارة �إنخفا�ض القيمة عن املبلغ الدفرتي الذي كان �سيحدد لو انه مل يتم
الإعرتاف ب�أية خ�سارة من �إنخفا�ض قيمة الأ�صل (�أو وحدة توليد النقد) خالل ال�سنوات
ال�سابقة يجب الإعرتاف بعك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة مبا�شرة يف بيان الأرباح �أو
اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر �إال �إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل معاد تقييمها ويف هذه
احلالة يجب معاجلة عك�س خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة كزيادة يف �إعادة التقييم.
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ط – م�شروع حتت التنفيذ :

يتم �إدراج جميع التكاليف لهذا امل�شروع �ضمن م�شروع حتت التنفيذ حتى اكتمال الإن�شاء
وجعله جاهز للإ�ستخدام .يتم ت�صنيف م�شروع حتت التنفيذ كموجودات ثابتة طبقاً لأهداف
االحتاد.

ي  -حتقق االيراد :

يتبع الإحتاد الأ�سا�س النقدي يف �إثبات �إيرادات ا�شرتاكات الأع�ضاء  ،ر�سوم الإنت�ساب ،
الإيرادات وامل�صاريف الأخرى.

ك  -الآراء والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة :

�إن االحتاد يقوم ببع�ض الآراء والتقديرات واالفرتا�ضات تتعلق ب�أ�سباب م�ستقبلية� .إن �إعداد
البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من �إدارة االحتاد �إبداء الر�أي
والقيام بتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والإف�صاح عن
املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ البيانات املالية واملبالغ املدرجة للإيرادات وامل�صاريف
خالل ال�سنة .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

�أ  -الآراء :

من خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لالحتاد واملبينة يف �إي�ضاح  ، 2قامت �إدارة
االحتاد ب�إبداء الآراء التالية التي لها �أثر جوهري على املبالغ املدرجة �ضمن البيانات املالية.

 - 1خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها :

�إن حتديد قابلية اال�سرتداد للمبلغ امل�ستحق من العمالء والعوامل املحددة الحت�ساب االنخفا�ض
يف قيمة املدينني تت�ضمن �آراء هامة .

ب  -التقديرات واالفرتا�ضات:

�إن االفرتا�ضات الرئي�سية التي تتعلق ب�أ�سباب م�ستقبلية وامل�صادر الرئي�سية الأخرى
للتقديرات غري امل�ؤكدة يف نهاية فرتة التقرير والتي لها خماطر جوهرية يف حدوث تعديالت
مادية للقيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة هي على ال�شكل
التايل :

 - 1خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها :

�إن عملية حتديد خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها تتطلب تقديرات � .إن خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها يتم �إثباته عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن االحتاد �سوف يكون
غري قادر على حت�صيل ديونه  .يتم �شطب الديون املعدومة عندما يتم حتديدها� .إن معايري
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حتديد مبلغ املخ�ص�ص �أو املبلغ املراد �شطبه يت�ضمن حتاليل تقادم وتقييمات فنية و�أحداث الحقة
� .إن قيد املخ�ص�صات وتخفي�ض الذمم املدينة تخ�ضع ملـوافقة الإدارة.

� – 2إنخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية :

�إن الإنخفا�ض يف القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو وحدة توليد النقد).
والذي ميثل القيمة العادلة ناق�صاً تكاليف البيع �أو القيمة امل�ستخدمة � ،أيهما �أعلى� .إن ح�ساب
القيمة العادلة ناق�صاً تكاليف البيع يتم بناء على البيانات املتاحة من معامالت البيع يف معامالت
جتارية بحته من �أ�صول مماثلة �أو �أ�سعار ال�سوق التي ميكن مالحظتها ناق�صاً التكاليف الإ�ضافية
الالزمة ال�ستبعاد الأ�صل .يتم تقدير القيمة امل�ستخدمة بناء على منوذج خ�صم التدفقات النقدية.
�إن التدفقات النقدية نا�شئة من امليزانية لل�سنوات اخلم�س املقبلة وهي ال ت�شمل �أن�شطة �إعادة
هيكلة يجب �أن يلتزم االحتاد بها �أو ا�ستثمارات م�ؤثرة يف امل�ستقبل والتي من �ش�أنها تعزز �أداء
الأ�صل (�أو وحدة توليد النقد)� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي الأكرث ح�سا�سية ملعدل اخل�صم
امل�ستخدم من خالل خ�صم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات التدفقات النقدية امل�ستقبلية
ومعدل النمو امل�ستخدم لأغرا�ض الإ�ستقراء.

 - 3ودائع �إ�سالمية مطلقة :

ميثل هذا البند قيمة ودائع لدى �أحد البنوك اال�سالمية املحلية بالدينار الكويتي  ،تكت�سب هذه
الودائع �أرباحا �سنوية وت�ستحق مبعدل  365يوم .

 –4مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى:

مدينون جتاريون
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�أ)
م�صاريف مدفوعة مقدما
ت�أمينات م�سرتدة

2013

2012

78,000

90,000

)(78,000

)(90,000

-

-

3,240

4,860

1,620

1,620

4,860

6,480
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 (�أ) خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها:

�إن حركة خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلهاهي كما يلي :
2013

الر�صيد يف بداية ال�سنة
خم�ص�ص ال�سنة
خم�ص�ص مل يعد له �ضرورة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2012

90,000

19,000

-

71,000

)(12,000

-

78,000

90,000

 –5موجودات ثابتة
�أثاث
وديكورات

كمبيوترات
و�أجهــزة

م�شروع حتت
التنفيذ

املجموع

التكلفة :
يف  31دي�سمرب 2012

اال�ضافات
يف  31دي�سمرب 2013
الإ�ستهالك املرتاكم :

500

76

-

576

51,321

25,489

37,955

114,765

11,968

13,773

-

25,741

ا�ستهالك حممل على ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2013

10,258

5,088

-

15,346

22,226

18,861

-

41,087

يف  31دي�سمرب 2012

�صايف القيمة الدفرتية :
يف  31دي�سمرب 2013

29,095

6,628

37,955

73,678

يف  31دي�سمرب 2012

38,853

11,640

37,955

88,448
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25,413

37,955
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ميثل بند م�شروع حتت التنفيذ قيمة درا�سة اجلدوى لإن�شاء مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات
املالية وجاري العمل مع اجلهات احلكومية املخت�صة لإمتام الرتاخي�ص.

� –6أر�صدة دائنة �أخرى
دائن موظف
م�صاريف م�ستحقة
خم�ص�ص �إجازات

 –7خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

2013

2012

-

17

3,602

1,000

14,197

8,487

17,799

9,504

2013

2012

الر�صيد يف بداية ال�سنة

26,762

21,056

املحمل خالل ال�سنة

6,264

5,706

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

33,026

26,762

 - 8فائ�ض �أموال االحتاد :
الفائ�ض يف بداية ال�سنة
جمموع الدخل (اخل�سارة) ال�شاملة لل�سنة
الفائ�ض يف نهاية ال�سنة

2013

2012

987,262

1,054,872

42,262

)(67,610

1,029,524

987,262
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 - 9م�صروفات �إدارية وعمومية :
رواتب و�أجور وملحقاتها
�إيجارات
بريد وبرق وهاتف
قرطا�سية ومطبوعات
م�صاريف دعاية و�إعالن
�أتعاب مهنية
م�صاريف تدريبات
م�صروفات متنوعة

2013

2012

117,534

110,089

19,440

19,440

5,551

2,779

606

1,206

1,392

11,904

5,000

5,000

42,542

37,286

5,844

6,155

197,909

193,859

 - 10الإرتباطات الر�أ�سمالية :

�إن امل�صاريف الر�أ�سمالية التي مت التعاقد عليها يف تاريخ نهاية التقرير ومل ت�ستحق بعد كما يلي:
م�شروع حتت التنفيذ
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2013
37,955

2012
37,955
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