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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
�ضاعف احتاد ال�شركات اال�ستثمارية يف عام  2012من جهوده و�أن�شطته املتنوعة ويف �سباق مع الزمن لإيجاد
الآليات املنا�سبة وال�سريعة حلماية ال�شركات اال�ستثمارية واخلدمات املالية ،والعمل مع اجلهات ذات القرارات
امل�صريية لتجنب اخل�سائر املحتملة لل�شركات نتيجة القرارات التي ت�صدرها تلك اجلهات ،ومن تلك اجلهود قام
وفد من احتاد ال�شركات اال�ستثمارية بلقاء معايل وزير التجارة وال�صناعة ملناق�شة الالئحة التنفيذية لقانون
هيئة �أ�سواق املال ،كما التقى وفد من االحتاد مع فريق العمل املكلف وامل�شكل من قبل املجل�س الأعلى للتخطيط
بدرا�سة �أو�ضاع ال�شركات اال�ستثمارية وو�ضع احللول املقرتحة ملعاجلة تلك الأو�ضاع ،كما قدم ر�ؤيته ال�شاملة من
خالل ورقة ملعاجلة الأزمة املالية وانعكا�ساتها على ال�شركات اال�ستثمارية يف دولة الكويت – احللول املقرتحة
– وكذلك عدد من املقرتحات التي ت�صب يف م�صلحة االقت�صاد الوطني ،ومن ذلك اقرتاح ت�أ�سي�س املجل�س
الأعلى لالقت�صاد ،هذا بجانب اللقاءات امل�ستمرة مع �سعادة حمافظ بنك الكويت املركزي ورئي�س هيئة مفو�ضي
هيئة �أ�سواق املال ،مدير عام �سوق الكويت للأوراق املالية ،وكذلك احتاد م�صارف الكويت ،وغري ذلك من ر�ؤى.
كما اختتم االحتاد لقاءاته بامل�شاركة يف تقدمي مبادرة ب�إجماع �أربعة احتادات اقت�صادية وهي احتاد م�صارف الكويت ،احتاد
ً
جذريا ،واقرتح ال�سبل
ال�صناعات الكويتية ،احتاد العقاريني ،واحتاد ال�شركات اال�ستثمارية ،وذلك ملعاجلة الكيانات امل�ضطربة
الكفيلة لإنعا�ش القطاعات كافة ومنها القطاع اال�ستثماري .وقد قدمت ل�سمو �أمري البالد بتاريخ  .2012/12/26تلى ذلك
عقد لقاءات مع �سمو ويل العهد و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء لتو�ضيح املقرتح املقدم.

وحر�ص االحتاد على تقدمي �أن�شطته املتنوعة من خالل تفعيل �أداء وعمل اللجان العاملة وهي جلنة ال�سيا�سات
االقت�صادية ،جلنة الت�سويق واخلدمات ،جلنة التن�سيق بني ال�شركات املتوافقة ،كما 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�ستثماري ،ومن تلك اللجان جلنة العمالة الوطنية وجلنة متابعة �أو�ضاع
ال�شركات اال�ستثمارية ،كما كان لالحتاد م�شاركات يف عدة �أن�شطة وم�ؤمترات علمية وعملية متخ�ص�صة ومتنوعة
يف كافة املجاالت ،وهو ما يت�ضمنه بالتف�صيل هذا التقرير ،كما حر�صنا على التواجد يف امل�شاركات املجتمعية
وكذلك الر�سمية.
كما ال يفوتنا الإ�شارة �إىل الدور البارز الذي يقدمه مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية – الذراع
املهني لالحتاد حيث قدم  12برنامج تدريبي و  3ور�ش عمل وحما�ضرتني على مدار عام  ،2012حيث بلغ عدد
امل�شاركني من خمتلف ال�شركات الأع�ضاء يف الدورات التدريبية حواىل  281م�شارك.
وال ي�سعني يف ختام هذه الكلمة املقت�ضبة �إال �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير لأع�ضاء جمل�س الإدارة ولل�شركات
الأع�ضاء� ،آملني اخلري والكرامة لوطننا العزيز 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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�أن�شطة االحتاد:

� ً
أوال :اللجان العاملة فى احتاد ال�شركات اال�ستثمارية:

 اللجان الدائمة:
فى �إطار ال�سعى امل�ستمر لتطوير القطاع والعمل ملا فيه �صالح ال�شركات اال�ستثمارية ،اعتمد
جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية فى اجتماعه الثانى
2012/2/28

2012

( )2012/2بتاريخ

ت�شكيل اللجان الدائمة العاملة فى االحتاد برئا�سة عدد من �أع�ضاء جمل�س

�إدارة االحتاد وع�ضوية عدد من العاملني فى ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد وممثل
عن احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ،حيث �أبدى عدد من ال�شركات الأع�ضاء فى االحتاد تعاونهم
باقرتاح �أ�سماء بع�ض من العاملني لديهم ومت االختيار النهائى من قبل رئي�س كل جلنة من
اللجان بحيث ال يزيد عدد �أفراد اللجنة الواحدة عن � 5أع�ضاء مبا فيهم رئي�س اللجنة وممثل
من االحتاد ،وقد كانت اللجان كالتاىل:
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:
1 .1ال�سيد /مناف عبدالعزيز الهاجري  -الرئي�س التنفيذي � -شركة املركز املايل الكويتي
(رئي�س اللجنة)
2 .2ال�سيد /دخيل عبداهلل الدخيل  -نائب الرئي�س لإدارة ال�شركات � -شركة دميه
كابيتال لال�ستثمار (ع�ضو اللجنة)

3 .3ال�سيد /زياد ح�سن القي�سي  -نائب الرئي�س التنفيذى – رئي�س دائرة اال�ست�شارات

والبحوث اال�ستثمارية � -شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – كامكو

(ع�ضو اللجنة)

�4 .4أ .د .رم�ضان ال�شراح – الأمني العام – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية (مقرر)

5 .5ال�سيدة /فدوى دروي�ش  -مدير الدعم الفني – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية (مقرر
م�ساعد)
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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.

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.
 -2جلنة الت�سويق واخلدمات.
تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�شركات واجلهات املمثلة فى االحتاد ،كما ي�أتي:

1 .1ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي  -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب � -شركة
اال�ست�شارات املالية الدولية (رئي�س اللجنة)

2 .2ال�سيدة /دانة في�صل عبدالعزيز اجلا�سم – م�ساعد نائب الرئي�س � -شركة م�شاريع
الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – كامكو (ع�ضو اللجنة)
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3 .3ال�سيدة /ب�سمة عمانويل غريب  -نائب الرئي�س بالوكالة – ق�سم الت�سويق والعالقات
العامة � -شركة املركز املايل الكويتي (ع�ضو اللجنة)

4 .4ال�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 -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:
1 .1ال�سيد /على �أحمد الزبيد  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -الع�ضو املنتدب � -شركة
الإمتياز لال�ستثمار (رئي�س اللجنة)
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2 .2ال�سيد� /سمري عبداملح�سن الغربللي – نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
� -شركة دميه كابيتال لال�ستثمار (نائب رئي�س اللجنة)

3 .3ال�سيد /خلف �سليمان اجلا�سم – رئي�س جمل�س الإدارة – �شركة الأمان لال�ستثمار
(ع�ضو اللجنة)

4 .4ال�سيد /دخيل عبداهلل الدخيل  -نائب الرئي�س لإدارة ال�شركات – �شركة دميه
كابيتال لال�ستثمار (ع�ضو اللجنة)

�5 .5أ .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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 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 تللك 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:
ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمى

ع�ضو جمل�س الإدارة

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية

ال�سيد /عبداهلل علي �سويلم

مدير �أول – �إدارة العمليات

�شركة الإمتياز لال�ستثمار

ال�سيد /علي عادل ال�شمايل

متداول �أول – �إدارة اخلزينة �شركة املركز املايل الكويتي

ال�سيد� /أ�سامة �سميح �سعيدان

مدير �أول  -االلتزام

�شركة الأمان لال�ستثمار

ال�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.
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 -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 .1ال�سيدة /دانة في�صل عبدالعزيز اجلا�سم – م�ساعد نائب الرئي�س � -شركة م�شاريع
الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – كامكو

2 .2ال�سيدة /ب�سمة عمانويل غريب  -نائب الرئي�س بالوكالة – ق�سم الت�سويق والعالقات
العامة � -شركة املركز املايل الكويتي

3 .3ال�سيد� /أني�س �شيف – م�ساعد مدير � -شركة املركز املايل الكويتي
�4 .4أ .د .رم�ضان ال�شراح  -الأمني العام  -احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
5 .5ال�سيدة /فدوى دروي�ش  -مدير الدعم الفني – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
6 .6ال�سيد /حممد فوزي عريبة – �سكرتري تنفيذي – احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
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ثاني ًا :ندوات وحما�ضرات عامة قدمها االحتاد للقطاع اال�ستثمارى:
� 27سبتمرب 2012
«ور�شة عمل حول �آثار ت�شريع قانون ال�ضرائب الأمريكي اجلديد على احل�سابات
الأجنبية (»)FATCA
�سعياً من احتاد ال�شركات اال�ستثمارية لإطالع كافة القطاع اال�ستثماري ب�صفة عامة وال�شركات
اال�ستثمارية �أع�ضائه ب�صفة خا�صة على م�ستجدات القرارات والقوانني الدولية املعنية يف
ال�ش�أن اال�ستثماري ،والتي قد ت�ؤثر على ن�شاط ال�شركات اال�ستثمارية نظم احتاد ال�شركات
اال�ستثمارية وبالتعاون مع براي�س وترهاو�س كوبرز (ال�شطي و�شركاه) ور�شة عمل حول �آثار
ت�شريع ال�ضرائب الأمريكي اجلديد على امل�ؤ�س�سات املالية يف الكويت ،وذلك يوم اخلمي�س
املوافق � 27سبتمرب  2012بقاعة البوم مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت.
نبذة عن القانون:
قد تكون تكاليف عدم االلتزام بالقانون اجلديد كبرية ،حيث �أن مدى االلتزام بالقانون املذكور
�سوف ي�صبح عام ً
ال مهماً يف اتخاذ قرارات ممار�سة الأعمال مع �أي فرد �أو جهة يف العامل
ولي�س فقط مع الواليات املتحدة .ومبجرد تطبيق قانون ال�ضرائب اجلديد ،فان امل�ؤ�س�سات
�ستتجنب التعامل مع غري امللتزمني بالقانون ،نظراً للتكاليف التي �سترتتب على عدم االلتزام
املطبقة ،ويت�ضمن ذلك اقتطاع ن�سبة � 30%ضريبة على الدفعات للم�ؤ�س�سات املالية الغري
ملتزمة بالقانون وفقدان العمالء وجهات تعامل �أخرى نظراً لفر�ض االقتطاع ال�ضريبي
والأ�ضرار املحتملة فيما يخ�ص �سمعة ال�شركات الغري ملتزمة.
�إن ما دفع االحتاد �إىل تنظيم هذه الور�شة هو و�صف قانون ال�ضرائب الأمريكي اجلديد ب�أنه
«مثري للجدل» و «مكلف» و «مت�ضارب» لذلك وللتعامل مع اال�ستف�سارات والق�ضايا واملخاوف
التي حتيط بتنفيذ القانون اجلديد.
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 6نوفمرب 2012
«ندوة نحو احلرية يف حتقيق االزدهار  -فر�ص العمل يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا»
يف �إطار التعاون مع البنك الدويل قام االحتاد بتنظيم ندوة بعنوان «نحو احلرية يف حتقيق
االزدهار :فر�ص العمل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» ،وذلك يوم الثالثاء املوافق
 6نوفمرب  2012مبقر االحتاد ،حيث قدمت الندوة ال�سيدة هنا بريك�سي ،وهي االقت�صادية
امل�س�ؤلة عن قطاع التنمية الب�شرية لدى البنك الدويل ،وذلك بح�ضور بع�ض من �أع�ضاء جمل�س
�إدارة االحتاد ،وقد مت التعر�ض يف هذه الندوة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل كافة العنا�صر والأدوات التي
من �ش�أنها توفري فر�ص عمل لل�شباب يف املنطقة.

 27نوفمرب 2012
»?«2013 : A Turning Point for The Global Economy
نظم احتاد ال�شركات اال�ستثمارية باال�شرتاك مع ديك�سيا لإدارة الأ�صول
 Managementندوة بعنوان – 2013 :نقطة حتول مف�صلي لالقت�صاد العاملي .توىل تقدمي
املحا�ضرة كبار اقت�صاديي ديك�سيا لإدارة الأ�صول اخلبريان �أنطون برندر وفلورن�س بيزاين.
يعتقد كبار اقت�صاديي ديك�سيا لإدارة الأ�صول ب�أن و�ضع االقت�صاد العاملي خمتلف بني املناطق،
ففي الواليات املتحدة الأمريكية ،االقت�صاد على طريق العودة �إىل النمو مع حت�سن ملحوظ يف
�سوق العقار ،هناك خطر الوقوع يف تراجع اقت�صادي حاد ،و�أن عمليات �ضخ ال�سيولة من قبل
البنوك املركزية مل ت�ؤدي �إىل زيادة يف االئتمان ،ومنطقة اليورو بحاجة �إىل ارتفاع يف حركة
االقت�صاد العاملي �أو انخفا�ض معدل �صرف اليورو لتفادي تراجع حاد وخطر يف �سنة .2013
Dexia Asset
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�أما يف الأ�سواق النا�شئة ،ف�إن �صندوق النقد الدويل يتوقع العودة �إىل النمو ،ولكن بارتفاع
حمدود .ومن املتوقع �أي�ضاً �أن ت�ساعد عائدات النفط بالد ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف
مواجهة النمو املتو�سط ،ف�سنة � 2013ست�شهد منو الأ�سواق النامية ،ت�ساعد وب�شكل حمدود يف
زيادة ن�سبة النمو العاملي.

ثالث ًا :الرعايات:
 27مار�س 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 للم�ؤمتر الأ�سا�سى واحليوى
 Euromoney Kuwaitوالذى عقد فى  27مار�س  2012بقاعة الراية  -فندق كورت يارد
ماريوت حتت عنوان «الكويت واالقت�صاد العاملى».
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 9 – 7مايو 2012
»ملتقى الكويت اال�ستثماري الأول«
�شارك احتاد ال�شركات اال�سثمارية كراعي ا�سرتاتيجي فى ملتقى الكويت اال�ستثماري الأول
(اال�ستثمار فى الكويت – الواقع واحللول) ،والذي نظمته جمموعة ما�ضي الإعالمية برعاية
معايل الدكتور فا�ضل �صفر – وزير الأ�شغال ووزير التنمية والتخطيط ،وذلك فى الفرتة من
 9 – 7مايو  2012مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،وقد �أتت م�شاركة االحتاد لأهمية
هذا امل�ؤمتر حيث �أتى عقده ا�ستلهاماً من الدعوات التى �أطلقها ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ب�ضرورة العمل على حتويل الكويت
�إىل مركز مايل ،ويف اليوم الثاين من فعاليات امل�ؤمتر �شارك ال�سيد /مناف عبد العزيز
الهاجري – ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد كمتحدث فى اجلل�سة الأوىل ،والتى حملت عنوان
«البيئة اال�ستثمارية يف الكويت  ..الواقع وامل�أمول» ،كما قام �أ.د .رم�ضان ال�شراح – �أمني
عام االحتاد برئا�سة اجلل�سة الثانية ،والتى حملت عنوان «اال�ستثمار فى ال�صناعات النفطية
والبرتوكيماوية».

 19 – 18يونيو 2012
»امل�ؤمتر الدويل الثانى ع�شر للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية«
�شارك احتاد ال�شركات اال�سثمارية فى رعاية امل�ؤمتر الدوىل الثانى ع�شر للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،والذى نظمته �شركة امل�شورة لال�ست�شارات املالية وال�شرعية برعاية معايل
ال�سيد� /أن�س ال�صالح وزير التجارة وال�صناعة ،وذلك يومي  18و  19يونيو  2012بفندق جي
دبليو ماريوت ،حيث قدم الأ�ستاذ الدكتور رم�ضان ال�شراح � -أمني عام االحتاد ورقة بعنوان
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«�أخالقيات اال�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية نحو مواطنة فاعلة لل�شركات الكويتية» وذلك
فى اجلل�سة الأوىل فى اليوم الأول ،والتى حملت عنوان «ال�شركات واال�ستفادة املثلى من
مواطنتها ال�صاحلة».
 6 – 5دي�سمرب 2012
»امل�ؤمتر املهني الثالث للمحا�سبة واملراجعة«
�شارك احتاد ال�شركات اال�سثمارية فى رعاية امل�ؤمتر املهني الثالث للمحا�سبة واملراجعة،
والذى نظمته جمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية برعاية �سمو ال�شيخ /جابر مبارك احلمد
ال�صباح – رئي�س جمل�س الوزراء ،حيث قام ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي – ع�ضو جمل�س
الإدارة برت�ؤ�س جل�سة بعنوان «املراجعة وبيئة العمل» وذلك خالل فعاليات اليوم الأول من
امل�ؤمتر.
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رابع ًا :م�شاركات جمتمعية:
� 9أبريل 2012
«مدر�سة الرتبية الفكرية بنني»
قام احتاد ال�شركات اال�ستثمارية برعاية �إن�شاء وجتهيز حديقة منوذجية وتعليمية لفئة طالب
(التخلف العقلي) مبدر�سة الرتبية الفكرية (بنني) بهدف تكوين و�سيلة �سهلة ومنوذجية لتو�صيل
املنهج الدرا�سي اخلا�ص مبوا�ضيع احلديقة و�إدخال البهجة وال�سرور على قلوبهم لك�سر امللل
ولإعطائهم الفر�صة للتعبري عن �أنف�سهم.
 18يونيو –  28يوليو 2012
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 اثنني من
الطالب العمانيني.

خام�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:
 29فرباير 2012
«لقاء معايل وزير التجارة وال�صناعة»
التقى وفد من جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية مع معايل وزير التجارة ال�سيد� /أن�س
خالد ال�صالح ،وقد �أتى هذا اللقاء ملناق�شة الالئحة التنفيذية لقانون هيئة �أ�سواق املال.
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� 24أبريل 2012
«لقاء املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية»
التقى وفد من جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية مع فريق العمل املكلف يف جمل�س
الوزراء بدرا�سة �أو�ضاع ال�شركات اال�ستثمارية وو�ضع احللول املقرتحة ملعاجلة تلك الأو�ضاع.
 2مايو 2012
«لقاء املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية»
يف �إطار م�شاركة املجتمع املدنى والقطاع اخلا�ص فى �إعداد اخلطة الإمنائية الثانية التقى
وفد من ممثلني عن احتاد ال�شركات اال�ستثمارية مع معاىل وزير الأ�شغال العامة ووزير الدولة
ل�شئون البلدية.
 9مايو 2012
«لقاء فخامة رئي�س جمهورية بنني»
�شارك االحتاد متمث ً
ال نائب رئي�س االحتاد فى وفد غرفة جتارة و�صناعة الكويت يف لقاء
فخامة الدكتور /بوين يايي رئي�س جمهورية بنني والوفد املرافق له بق�صر بيان ،وذلك يف 12
يونيو .2012
 9مايو 2012
«لقاء وفد �سنغافورة»
يف �إطار التعريف بالبيئة اال�ستثمارية فى الكويت وكيفية تقوية التعاون اال�ستثمارى املتبادل
بني الكويت و�سنغافورة ا�ستقبلت غرفة جتارة و�صناعة الكويت وفداً �سنغافورياً برئا�سة �سعادة
ال�سفري� /شبري ح�سن بهاى ،وقد �شارك االحتاد يف االجتماع املذكور.
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 30مايو ”2012
«لقاء وفد م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمى»
يف �إطار التوا�صل والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات الدولة املعنية يف ال�ش�أن االقت�صادي ب�صفة عامة
وال�ش�أن اال�ستثماري ب�صفة خا�صة التقي احتاد ال�شركات اال�ستثمارية وفد�أ من م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي يوم الأربعاء املوافق  2012/5/30مبقر االحتاد .وقد جاء هذا اللقاء بدعوة من
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ملناق�شة اال�سرتاتيجية اجلديدة والتي حتدد �أهداف وتوجهات
وبرامج امل�ؤ�س�سة لل�سنوات اخلم�س املقبلة (.)2016 – 2012

 31مايو 2012
«لقاء وفد �أوكرانيا»
�سعياً من احتاد ال�شركات اال�ستثمارية للتعرف على كافة الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة فى دول
العامل املختلفة ،التقى �أ .د .رم�ضان ال�شراح  -الأمني العام ،وال�سيدة فدوى عادل دروي�ش -
مدير الدعم الفنى مع وفد �أوكرانى ممثل فى كل من ال�سادة :يورى �شيفت�شينكو  -وكيل وزارة
املالية ،ميكوال خوبزى  -رئي�س �إدارة وزارة ال�صحة ،فولودميري موزيافكني  -احلا�صل على
لقب بطل �أوكرانيا ،فولودميري تولوكت�ش  -ال�سفري الأوكرانى لدى دولة الكويت ،فولودميري
مرتينيوك  -املحلق التجارى لل�سفارة� ،أندرى مريلت�شنكو  -امللحق الثقافى لل�سفارة الأوكرانية.
وقد قام الوفد الأوكرانى بع�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة فى �أوكرانيا وطرح �سبل لكيفية
اال�ستثمار فى �أوكرانيا والت�سهيالت التى تقدمها احلكومة الأوكرانية للم�ستثمرين.
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 3يونيو 2012
«لقاء �سوق الكويت للأوراق املالية»
التقى احتاد ال�شركات اال�ستثمارية متمث ً
ال يف كل من :ال�سيد� /سمري عبداملح�سن الغربللي –
�أمني ال�سر وع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي – ع�ضو جمل�س الإدارة ،و�أ.د.
رم�ضان ال�شراح – الأمني العام ،ال�سيد /فالح الرقبة مدير عام �سوق الكويت للأوراق املالية
يوم الأحد املوافق  3يونيو  2012ملناق�شة النظام الآىل اجلديد �إك�سرتمي للعمل فى ال�سوق
والذى و�ضعته �شركة نا�سداك �أومك�س .وقد مت الرتكيز خالل االجتماع على مناق�شة جانبني
�أ�سا�سيني فى عمل النظام ،وهما :ح�سابات العمالء ،والتى تدار من قبل العمالء �أنف�سهم
وكذلك من قبل ال�شركة ،حيث مت مناق�شة كيفية التعامل مع احل�سابني� .أما اجلانب الآخر فهو
�أن ال�سوق يفتقد �إىل ركن �أ�سا�سى فى عمله وهو �صانع ال�سوق ،وقد مت طرح عدد من الآليات
خللق �صناع ال�سوق .وفى النهاية مت االتفاق �أن يقوم االحتاد بدرا�سة الأمر وتقدمي درا�سة
وت�صور حول تلك الأمور وتقدميها لإدارة ال�سوق حتى يتم اال�ستئنا�س بها ،وذلك بعد موافقة
جلنة ال�سوق وهيئة �أ�سواق املال.
 14يونيو 2012
«لقاء دولة رئي�س وزراء اململكة الأردنية الها�شمية»
�شارك االحتاد متمث ً
ال يف ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي – ع�ضو جمل�س الإدارة يف وفد غرفة
جتارة و�صناعة الكويت برئا�سة ال�سيد /عبد الوهاب حممد الوزان  -النائب الثانى للرئي�س
للقاء دولة الدكتور /فايز الطراونة رئي�س وزراء اململكة الأردنية الها�شمية والوفد املرافق له
بق�صر بيان ،وذلك يف  14يونيو 2012
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 20يونيو 2012
”لقاء �سفري �أندوني�سيا”
التقى الأ�ستاذ الدكتور رم�ضان ال�شراح �أمني عام احتاد ال�شركات اال�ستثمارية مع �سعادة �سفري
�أندوني�سيا ال�سيد /فريي �أدمهار يوم الأربعاء املوافق  20يونيو  2012يف مقر االحتاد ،وقد دار
اللقاء حول �سبل التعاون بني ال�شركات اال�ستثمارية الكويتية والقطاعني العام واخلا�ص يف
�أندوني�سيا ،وقد مت االتفاق على �أن تقوم ال�سفارة الأندوني�سية لدى دولة الكويت با�ست�ضافة
م�ستثمرين �أندوني�سني ،وذلك لعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف �أندوني�سيا وت�شجيع
ال�شركات اال�ستثمارية الكويتية على اال�ستثمار يف جماالت اال�ستثمار املختلفة يف �أندوني�سيا.

� 24سبتمرب 2012
”لقاء بنك الكويت املركزي”
التقى وفد جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية مع �سعادة الدكتور /حممد يو�سف
الها�شل  -حمافظ بنك الكويت املركزي ،يف مقر البنك املركزي بتاريخ  ،2012/9/24وذلك
ملناق�شة متطلبات التقارير للجهات الرقابية ،مهل الردود على بنك الكويت املركزي ،الغرامات،
و�آليات االحتجاج .وقد مت االتفاق على ت�شكيل جلنة للتن�سيق بني االحتاد وبنك الكويت
املركزي للتن�سيق حول املو�ضوعات املتعلقة بال�شركات اال�ستثمارية.
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 11نوفمرب 2012
”لقاء هيئة �أ�سواق املال”
التقى جمل�س �إدارة االحتاد مع هيئة �أ�سواق املال بتاريخ  ،2012/11/11وقد ح�ضر من جانب
االحتاد كل من ال�سادة /بدر نا�صر ال�سبيعي� ،سمري عبداملح�سن الغربللي ،علي �أحمد الزبيد،
خلف �سليمان اجلا�سم� ،صالح �صالح ال�سلمي ،مناف عبد العزيز الهاجري ،و �أ .د .رم�ضان
ال�شراح – الأمني العام .فيما ح�ضر من جانب هيئة �أ�سواق املال ال�سيد� /صالح مبارك الفالح
– رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال ،وال�سيد /با�سل الهارون – ع�ضو جمل�س مفو�ضي
الهيئة .وقد مت خالل االجتماع مناق�شة العديد من املو�ضوعات التي تعوق عمل ال�شركات
اال�ستثمارية ،وكذلك عدد من مثالب قانون هيئة �أ�سواق املال والئحته التنفيذية.
 26نوفمرب 2012
”لقاء البنك الدويل بالكويت”
عقد لقاء بني احتاد ال�شركات اال�ستثمارية والبنك الدويل يف الكويت بتاريخ  2012/11/26يف
مقر االحتاد ب�ش�أن التمويل الإ�سالمي ،وقد كان هدف اللقاء بحث �آخر التطورات وامل�ستجدات
يف التمويل الإ�سالمي ،حيث �أن البنك الدويل عمل على �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة يف االقت�صاد
والتمويل الإ�سالمي نظراً لتطور التمويل والأدوات الإ�سالمية يف العامل وخ�صو�صاً ال�صكوك،
وقد ح�ضر من جانب االحتاد �أ .د .رم�ضان ال�شراح – الأمني العام ،وال�سيدة /فدوى دروي�ش
– مدير الدعم الفني ،وعدد من ممثلي ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد .كما ح�ضر من
جانب البنك الدويل ال�سيد� /أحمد ر�ستم  -مدير – ممار�سات النظم املالية العاملية  ،وال�سيد/
�أبيومي العو�ضي  -خمت�ص بالقطاع املايل – منطقتي �شرق �آ�سيا واملحيط الهادي.
 26نوفمرب 2012
”لقاء فخامة رئي�س وزراء �إيطاليا”

�شارك االحتاد متمث ً
ال فى ال�سادة /بدر نا�صر ال�سبيعي� ،صالح �صالح ال�سلمى ،مناف عبدالعزيز
الهاجري فى وفد غرفة جتارة و�صناعة الكويت للقاء فخامة ال�سيد /ماريو مونتي – رئي�س
وزراء جمهورية �إيطاليا ،والوفد املرافق له بق�صر بيان ،وذلك فى  18نوفمرب 2012
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 27نوفمرب 2012
”لقاء وزارة املالية – �إدارة ال�ضريبة”
عقد لقاء بني احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ووزارة املالية بتاريخ  2012/11/27يف مقر وزارة
املالية ،وذلك ملناق�شة ال�ضريبة املفرو�ضة على ال�شركات اال�ستثمارية ،وقد ح�ضر من جانب
االحتاد ال�سادة /بدر نا�صر ال�سبيعي ،مناف عبد العزيز الهاجري� ،أ .د .رم�ضان ال�شراح –
الأمني العام ،وال�سيدة /فدوى دروي�ش – مدير الدعم الفني .كما ح�ضر من جانب وزارة املالية
ال�سيد /و�سام العثمان – وكيل الوزارة امل�ساعد لل�شئون املالية وال�ضريبية.
كما قام ممثلوا االحتاد بعدة لقاءات �أخرى ،كما ي�أتي:
م
1

التاريخ

اجلهة

Alan Yarrow
16-Feb-12
Mr Alderman and
Sheriff
Sheriff of the City of
London
Chairman
Chartered Institute
& for Securities
Investment
Peter Sissons
Head of International
Affairs
Economic
Development Office

ممثل االحتاد
�أ .د .رم�ضان ال�شراح
فدوى عادل دروي�ش

مو�ضوع اللقاء
عر�ض تقدمي دورات
تدريبية وحما�ضرات
تخ�ص�صية

�ضرار يو�سف الغامن
ع�ضو جمل�س الإدارة
غرفة جتارة و�صناعة الكويت
2

19-Feb-12

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
الأمني العام
امللتقى الإعالمى العربى

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

3

11-Mar-12

زيد عبد الرحمن املنيفى
املدير العام

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

Beyond Kuwait

30

متابعة التنظيم مللتقى
الكويت اال�ستثمارى
طلب رعاية م�شاركة
الطلبة فى ور�ش عمل
Discover GIS

م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

4

11-Mar-12

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
الأمني العام
امللتقى الإعالمى العربى

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

متابعة التنظيم مللتقى
الكويت اال�ستثمارى

5

9-May-12

�سعادة بهاى
والوفد املرافق له
وفد �سنغافورة الزائر لدولة
الكويت لدى غرفة جتارة
و�صناعة الكويت

فدوى دروي�ش

التعريف بالبيئة
اال�ستثمارية فى الكويت
وكيفية تقوية التعاون
اال�ستثمارى املتبادل بني
الدولتني

6

22-May-12

هند ال�صبيح
بتكليف من اللجنة املالية
والت�شريعية مبجل�س الأمة

�أ .د .رم�ضان ال�شراح

�آليات جذب العاملني
للعمل فى القطاع اخلا�ص

7

م�شعل نا�صر حبيب
4-Sep-12
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب
�شركة ا�سرتاتيجيا لال�ستثمار

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

دعوة لالن�ضمام لع�ضوية
االحتاد

8

 6-Sep-12عبداللطيف عبداهلل عمر
الع�ضفور
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب
�شركة نور لال�ستثمار املايل

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

دعوة لالن�ضمام لع�ضوية
االحتاد

9

 10-Sep-12عبداملغني عبداهلل العبد املغني
الرئي�س التنفيذي
معتز باهلل عبدالبا�سط حجاب
رئي�س القطاع املايل  -قطاع
الرقابة املالية والعمليات
ال�شركة الكويتية للتمويل
واال�ستثمار

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

دعوة لالن�ضمام لع�ضوية
االحتاد

10

بدر نا�صر ال�سبيعي
12-Sep-12
نائب الرئي�س
خلف �سليمان اجلا�سم
ع�ضو جمل�س الإدارة
مناف عبدالعزيز الهاجري
ع�ضو جمل�س الإدارة

فدوى دروي�ش

مناق�شة الكتاب املوجه
�إىل هيئة �أ�سواق املال
ب�ش�أن مقرتحات حت�سني
اجراءات العمل مع هيئة
�أ�سواق املال و تعديـالت
مقرتحة يلـزم البـت
بهـا لـدى هيئـة �أ�سـواق
املال من �أجـل ا�ستقـرار
الأ�سـواق

31

م
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32

التاريخ

اجلهة

 17-Sep-12برنامج �إعادة هيكلة القوى
العاملة واجلهاز التنفيذي يف
الدولة
د .حمد احل�ساوي
الأمني العام
احتاد م�صارف الكويت

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

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

مناق�شة مقرتح قانون
حتديد ن�سب العمالة
الوطنية لزيادة بع�ض
الن�سب

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

مناق�شة الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك
مناق�شة حتديث املوقع
الإلكرتوين لالحتاد
وكيفية بناء قاعدة بيانات
مالية لدى االحتاد

مناق�شة مقرتح التعاون
بني االحتاد ومركز
ت�ساهيل لتطوير امل�شاريع
ال�صغرية

12

17-Sep-12

13

�أني�س �شيف
17-Sep-12
م�ساعد مدير
�شركة املركز املالية الكويتي
�أع�ضاء جلنة الت�سويق واخلدمات
ب�سمه عمانويل غريب
نائب الرئي�س بالوكالة  -ق�سم
الت�سويق والعالقات العامة
دانه في�صل عبدالعزيز اجلا�سم
م�ساعد نائب الرئي�س
�شركة م�شاريع الكويت
اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول
كامكو

�أ .د .رم�ضان ال�شراح
فدوى عادل دروي�ش
حممد فوزي عريبة

14

د .تركي ال�شمري
18-Sep-12
رئي�س وحدة امل�شروعات ال�صغرية
جامعة الكويت
د .عامر ذياب التميمي
�شريك
عدنان الدليمي
الرئي�س التنفيذي
�سليمان الوقيان
كبري امل�ست�شارين (�شريك)
ماجد �أحمد العدواين
مدير م�شاريع التكنولوجيا
مركز ت�ساهيل لدعم وتطوير
امل�شروعات الكويتية ال�صغرية
م�شاري البنوان
ع�ضو جمعية ريادة الأعمال
حممد �شريف �أبور�ضوان
خبري م�شاريع �صغرية وم�ست�شار
الأمني العام
برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي يف الدولة

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

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

م

فدوى دروي�ش

مناق�شة مقرتح التعاون
بني االحتاد ومركز
ت�ساهيل لتطوير امل�شاريع
ال�صغرية

16

4-Oct-12

حمد املرزوق
رئي�س جمل�س الإدارة
د .حمد احل�ساوي
الأمني العام
علي مو�سى املو�سى
ع�ضو اللجنة التنفيذية
حممد اجلراح
ع�ضو اللجنة التنفيذية
حممود النوري
ع�ضو اللجنة التنفيذية
احتاد م�صارف الكويت

بدر نا�صر ال�سبيعي
نائب الرئي�س
�سمري عبداملح�سن الغربللي
�أمني ال�سر وع�ضو جمل�س الإدارة
خلف �سليمان اجلا�سم
ع�ضو جمل�س الإدارة
�صالح �صالح ال�سلمي
ع�ضو جمل�س الإدارة
�أ .د .رم�ضان ال�شراح
الأمني العام

مناق�شة الق�ضايا
امل�شرتكة

17

16-Oct-12

د .حمد احل�ساوي
الأمني العام
احتاد م�صارف الكويت

�أ .د .رم�ضان ال�شراح
الأمني العام

متابعة الق�ضايا امل�شرتكة

18

11-Nov-12

فوفودميري تولوكت�ش
ال�سفري الأوكرانى
�أندرى مريلت�شنكو
ال�سفارة الأوكرانية

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

عر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة فى
�أوكرانيا

19

�أني�س �شيف
19-Nov-12
م�ساعد مدير
�شركة املركز املالية الكويتي
�أع�ضاء جلنة الت�سويق
واخلدمات
ب�سمه عمانويل غريب
نائب الرئي�س بالوكالة  -ق�سم
الت�سويق والعالقات العامة
دانه في�صل عبدالعزيز اجلا�سم
م�ساعد نائب الرئي�س
�شركة م�شاريع الكويت
اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول كامكو
ممثلي �شركة GNC

�أ .د .رم�ضان ال�شراح
حممد فوزي عريبة

مناق�شة حتديث املوقع
الإلكرتوين لالحتاد
وكيفية بناء قاعدة بيانات
مالية لدى االحتاد

15

التاريخ

اجلهة

عدنان الدليمي
30-Sep-12
الرئي�س التنفيذي
�سليمان الوقيان
كبري امل�ست�شارين (�شريك)
ماجد �أحمد العدواين
مدير م�شاريع التكنولوجيا
مركز ت�ساهيل لدعم وتطوير
امل�شروعات الكويتية ال�صغرية

33

34

م
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ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

20

19-Nov-12

�أنتونيو
�شركة خيال لال�ست�شارات

حممد فوزي عريبة
�سكرتري تنفيذي
احتاد ال�شركات اال�ستثمارية

مناق�شة  RFPاخلا�ص
باملوقع الإلكرتوين
لالحتاد

21

�صالح �صالح ال�سلمى
22-Nov-12
ع�ضو جمل�س الإدارة
احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
دخيل عبداهلل الدخيل
نائب رئي�س �إدارة ال�شركات
�شركة دميه كابيتال لال�ستثمار
عبداهلل علي �سويلم
مدير �أول � -إدارة العمليات
�شركة الإمتياز لال�ستثمار
�أ�سامة �سميح �سعيدان
مدير �أول  -االلتزام
�شركة الأمان لال�ستثمار

وليد العو�ضي
نائب املدير ل�شئون الإ�شراف
وال�سيا�سات

مناق�شة التقارير
والبيانات اخلا�صة
بال�شركات اال�ستثمارية

22

�أحمد ر�ستم
26-Nov-12
�أبيومي العو�ضي
البنك الدويل بدولة الكويت

�أ .د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

التمويل الإ�سالمي

23

و�سام العثمان
27-Nov-12
وكيل الوزارة امل�ساعد لل�شئون
املالية وال�ضريبية
وزارة املالية

بدر نا�صر ال�سبيعي
مناف عبدالعزيز الهاجري
�أ .د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

ال�ضريبة املفرو�ضة على
ال�شركات اال�ستثمارية

24

Ferry Adamhar
10-Dec-12
Ambassador
Ahmed Marufai
Embassy of The
Republic of Indonesia
Benny Surjadharma
President Director
Macquire Capital
Tan Tjoe Liang
Managing Director
Ewijaya
Director – Investment
Stephen K. Sulistyo
Managing Director
Rajawali Corp

�أ .د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

عر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف
�أندوني�سيا

مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية:
� ً
أوال :الدورات:
قدم مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية  12برنامج تدريبي و  3ور�ش عمل
وحما�ضرتني على مدار عام  .2012بلغ عدد امل�شاركني من خمتلف ال�شركات الأع�ضاء حواىل
 281م�شارك ،كما يلى:

م
الفرتة  /املكان

1

� 3 – 1أبريل � 3( 2012أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Certificate in Financial Modeling Using Excel

املحا�ضر

Andre Lanser

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

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

35

2

م
الفرتة  /املكان

� 11 – 9أبريل � 3( 2012أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

القانون رقم  7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية ب�ش�أن �إن�شاء هيئة
�أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية

املحا�ضر

د� .سيد الهنداوى

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

�شركة �إنف�ست لال�ست�شارات والتدريب
17

عدد احل�ضور

3

م
الفرتة  /املكان
الربنامج

الإلتزام والتقيد الرقابي

املحا�ضر

د .جمال عبد اخل�ضر عبد الرحيم

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

مكتب مكافحة اجلرائم املالية والتجارية

عدد احل�ضور

36

� 18أبريل ( 2012يوم واحد)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

17

4

م
الفرتة  /املكان

� 19أبريل ( 2012يوم واحد)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

حوكمة ال�شركات

املحا�ضر

د .جمال عبد اخل�ضر عبد الرحيم

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

مكتب مكافحة اجلرائم املالية والتجارية

عدد احل�ضور

17

37

5

 قاعة التدريب مبقر االحتاد/ ) �أيام3( 2012  �أبريل24 – 22

م
 املكان/ الفرتة

Options & Derivatives

الربنامج

Paul Roberts

املحا�ضر

Institute for International Research (IIR Middle East) /
The George Washington University
17

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

6

 قاعة التدريب مبقر االحتاد/ ) �أيام3( 2012  مايو9 – 7

م
 املكان/ الفرتة

Make Smart Decisions Using Statistics & Excel

الربنامج

John H. Davis, Ph.D., CCP

املحا�ضر

Davis Consulting / HR Certification Institute
20

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

38

7

م
الفرتة  /املكان

 31 – 27مايو � 5( 2012أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

�أخ�صائى تخطيط ا�سرتاتيجى

املحا�ضر

د� .أحمد حممد بوزبر

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

�شركة ديكم لال�ست�شارات والتدريب /

عدد احل�ضور

Oxford Leading Training Organization
13

39

8

م
الفرتة  /املكان

� 3 ، 1أكتوبر � 2( 2012أيام)  /قاعة برقان وكامكو للتداول –
مركز املعامالت املالية

Compliance & Alliance

الربنامج
املحا�ضر

�صفاء زبيب

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
7

عدد احل�ضور

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

40

9

� 11 – 9أكتوبر � 3( 2012أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

Financial Markets & Investor Relations Essentials

•

Understanding & Analyzing Financial Results

•

Corporate Finance and Valuation Essentials

•

David Yates
Financetalking Ltd
20

10

م
الفرتة  /املكان

� 30 ، 28أكتوبر � 3( 2012أيام)  /قاعة برقان وكامكو
للتداول – مركز املعامالت املالية

Technical Analysis

الربنامج
املحا�ضر

د� .أمين فتحي

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
8

عدد احل�ضور

11

م
الفرتة  /املكان

 8 ، 6 ، 4نوفمرب � 3( 2012أيام)  /قاعة برقان وكامكو
للتداول – مركز املعامالت املالية

Start Trading & Portfolio Management

الربنامج
املحا�ضر

�أمين بيومي

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
10

عدد احل�ضور

م
الفرتة  /املكان

12

 19 – 16دي�سمرب � 4( 2012أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Certificate in Structuring, Issuing and Investing in
Sukuk

املحا�ضر

Mohammad Shaheed Khan

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

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

41

ثاني ًا :ور�ش العمل:
1

م
الفرتة  /املكان
الربنامج

كيفية قراءة التقارير املالية املختلفة  -تقارير التناف�سية

املحا�ضر

د .حممد �أحمد د�سوقي

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

املنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية

عدد احل�ضور

42

 27 – 25مار�س  / 2012قاعة التدريب مبقر االحتاد

15

م
الفرتة  /املكان

2

 6يونيو  / 2012قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Investment Sales

املحا�ضر

Dr. Carlo Chalhoub

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

AAIM International
13

عدد احل�ضور

م
الفرتة  /املكان

3

 7يونيو  / 2012قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Wealth Management

املحا�ضر

Dr. Carlo Chalhoub

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

AAIM International

عدد احل�ضور

14

43

ثالث ًا :املحا�ضرات والندوات:
م
الفرتة  /املكان

 13مار�س  / 2012قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

2012 Human Resources Financial Services
Compensation Seminar

املحا�ضر

Ray Everett, George Broniszewski

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

44

1

Mclagan International
20

2

 قاعة التدريب مبقر االحتاد/ 2012  �أبريل25

 املكان/ الفرتة

Luxembourg, a European Hub for Investment Funds,
Wealth Management & Islamic Finance

الربنامج

Florence Stainier, Claude Medernach, Bishr Shiblaq

املحا�ضر

Arendt & Medernach
37

45

م

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

التقرير املاىل

2012

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
دولـة الكويت
البيانـات املاليـة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
مـع تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
دولـة الكويـت


البيانـات املاليـة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
مـع
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل


المحتويات

بــــــــــــــــــيــــــــان
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

47

بيان املركز املايل

49

بيان الدخل ال�شامل

50

بيان التدفقات النقدية

51

�إي�ضاحات حول البيانات املالية

48

الصفحة

52

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



تقرير البيانات املالية

لق���د دققــــ���ت البيــانات املاليــة املرفقـــة الحتــ���اد ال�شركات اال�ستثمـارية والت���ي تت�ضمـن بيـان املركـز
امل���ايل كم���ا يف  31دي�سمرب  2102وبيان���ات الدخل ال�شامل والتدفقات النقدي���ة لل�سنة املنتهية �آنذاك
وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.

م�سئولية الإدارة عن البيانات املالية

�إن �إع���داد وعر����ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وفقا ملتطلبات املعــاييـ���ر الدولية للتقارير املالية 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�سئوليت���ي ه���ي �إب���داء ال���ر�أي حول البيان���ات املالية بناء عل���ى التدقيق الذي قمت ب���ه .لقد قمت
بالتدقي���ق 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 املالية.
يت���م اختي���ار الإجراءات ا�ستنادا �إىل تقدي���ر مدقق احل�سابات ,وت�شتمل عل���ى تقييم خماطر الأخطاء
املادية يف البيانات املالية �سواء كانت ناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ .ولتقييم تلك املخاطر ،ي�أخذ مدقق
احل�ساب���ات يف االعتبار نظ���ام الرقابة الداخلي لإعداد وعر�ض البيان���ات املالية ب�صورة عادلة بغر�ض
ت�صمي���م �إج���راءات التدقيق املالئم���ة للظروف ولي�س لغر�ض �إب���داء الر�أي حول فعالي���ة 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.
باعتق���ادي �أن الأدل���ة امل�ؤيدة التي مت احل�ص���ول عليها كافية ومالئمة لتوف���ر �أ�سا�سا ميكنني من �إبداء
ر�أيي.

49

الر�أي

بر�أي���ي� ,إن البيان���ات املالي���ة تظهر ب�صورة عادل���ة  -من جميع النواحي املادي���ة  -املركز املايل الحتاد
ال�ش���ركات اال�ستثماري���ة كما يف  31دي�سم�ب�ر  2102و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدي���ة لل�سنة املنتهية
�آنذاك وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها للن�شاطات غري التجارية.

تقرير املتطلبات التنظيمية الأخرى

بر�أي���ي كذل���ك� ,أن االحت���اد مي�سك ح�سابات منتظم���ة ,و�أن اجلرد �أجري وفقا لال�ص���ول املرعية ,و�أن
البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف ال�سجالت املحا�سبية لالحتاد ,و�أنه يف حدود املعلومات التي
توف���رت يل ,مل ي���رد �إىل علم���ي �أية خمالفات وقعت خالل ال�سنة على وجه ي�ؤثر ماديا يف املركز املايل
لالحتاد.



دولــة الكـويت
 13يناير 2013
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د� .شعيب عبداهلل �شعيب
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة �أ رقم 33
 RSMالبزيع و�شركاهم

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية 
بيان املركز املايل

كما يف  31دي�سمرب 2102

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

الـموجــــودات

�إيــ�ضــاح

املوجودات املتداولة:
نقد لدى البنوك

3

ودائع �إ�سالمية مطلقة

4

�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة

5

موجودات ثابتة
جمموع املوجودات

2012
48,600

880,000
6,480

2011
22,035

880,000
88,068

935,080

990,103

88,448

91,886

1,023,528

1,081,989

املطلوبات واموال االحتاد
املطلوبات املتداولة:

6

�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة

7

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات
اموال االحتاد:

9,504
9,504
26,762

36,266

1,054872

الفائ�ض يف بداية ال�سنة
جمموع (اخل�سارة) الدخل ال�شامل لل�سنة
الفائ�ض يف نهاية ال�سنة
جمموع املطلوبات و�أموال االحتاد

()67,610

987,262

1,023,528

6,061
6,061
21,056
27,117

933,809

121,063

1,054,872
1,081,989

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )9ت�شكل جزءا من البيانات املالية
رئي�س جمل�س الإدارة
بدر نا�صر ال�سبيعي

51

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
بيان الدخل ال�شامل

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2102

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)



�إي�ضاح

الإيرادات:

175,000

�إ�شرتاك الأع�ضاء

جمموع امل�صروفات والأعباء الأخرى
�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
جمموع (اخل�سارة) الدخل ال�شامل لل�سنة

14,140

213,785

جمموع الإيرادات

خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة

34,101

20,496

ايرادات �أخرى

�إ�ستهالكات

17,359

-

خم�ص�ص مل يعد له �ضرورة

خ�سائر بيع موجودات ثابتة

15,000

13,289

ايرادات ودائع ا�سالمية مطلقة

م�صروفات �إدارية وعمومية

225,000

5,000

�إنت�ساب الأع�ضاء

امل�صروفات والأعباء الأخرى:

2012

2011

8

()193,859
()1,982

305,600

()183,228
-

()14,554
()71,000

()281,395
()67,610
-

()1,309
()184,537

()67,610


�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )9ت�شكل جزءا من البيانات املالية
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-

121,063
121,063

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
بيان التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2102

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

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
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�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 الزيادة (النق�ص) يف نقد لدى البنوك
نقد لدى البنوك يف بداية ال�سنة



نقد لدى البنوك يف نهاية ال�سنة

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

2011
121,063
1,309
-

3,696

()17,359

108,709

()34,374
()33,747
40,588

()150,000
()52,805
-

17,359

()185,446
()144,858
166,893
22,035

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )9ت�شكل جزءا من البيانات املالية
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احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2102

(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 ()184
ل�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 الربيدي  13136دولة الكويت ,مبنى
غرفة جتارة و�صناعة الكويت – الدور الثالث.
بلغ عدد موظفي االحتاد  6موظفني كما يف  31دي�سمرب  6 – 2011( 2102موظفني).

متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية من قبل رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد ال�سيد  /بدر نا�صر ال�سبيعي
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بتاريخ  13يناير � .2013إن 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  -املدينون

يت���م االع�ت�راف مبدئيا باملدينني بالقيمة العادلة وتقا�س فيما بع���د بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة
مع���دل الفائ���دة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص االنخفا�ض الدائم يف القيمة� .إن خم�ص�ص االنخفا�ض الدائم
يف قيم���ة املدين�ي�ن يثب���ت عندما يكون هناك دلي���ل مو�ضوعي على �أن االحتاد غ�ي�ر قادرعلى حت�صيل
ديونــه خالل املدة الأ�صلية للمدينني .تكمن �صعوبات املدينني املالية اجلوهرية يف احتمالية �أن املدين
�سيك���ون معر�ض���ا لإ�شه���ار �إفال�سه �أو �إع���ادة الهيكلة املالية �أو ع���دم االنتظام �أو ع���دم ال�سداد ,وتدل
تل���ك امل�ؤ�ش���رات على �أن �أر�ص���دة املدينني قد انخف�ضت قيمتها ب�صفة دائم���ة� .إن قيمة املخ�ص�ص هي
الف���رق بني القيمة الدفرتي���ة للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خم�صومة
با�ستخ���دام معدل الفائدة الفعلي���ة الأ�صلي .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل ا�ستخدام
ح�س���اب خم�ص����ص ,ويتم االع�ت�راف مببلغ اخل�سارة يف بي���ان الدخل ال�شامل .يف ح���ال عدم حت�صيل
�أر�ص���دة املدين�ي�ن ,يتم �إعدامها مقاب���ل ح�ساب املخ�ص�ص املتعلق باملدين�ي�ن� ,إن ال�سداد الالحق للمبلغ
ال�سابق �إعدامه يدرج من خالل بيان الدخل ال�شامل.

جـ  -ا�ستهالك املوجودات الثابتة :
ي�ستهلك الإحتاد املوجودات الثابتة على عمرها الإنتاجي بطريقة الق�سط الثابت مبعدل 20%
�سنويا.
د  -الدائنون:

يتمث���ل ر�صيد الدائن���ون يف الدائنني التجاري�ي�ن والدائنني الآخرين .الدائن���ون التجاريون هو االلتزام
ل�س���داد ب�ضائ���ع �أو خدمات التي مت �شراءها �ضمن الن�شاط االعتيادي من املوردين .يتم �إدراج الدائنني
مبدئي���ا بالقيم���ة العادلة وتقا�س الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريق���ة معدل الفائدة الفعلي .يتم
ت�صني���ف الدائن���ون كمطلوبات متداول���ة اذا كان ال�سداد ي�ستحق خالل �سنة �أو �أق���ل (�أو �ضمن الدورة
الت�شغيلية الطبيعية للن�شاط اذا كان �أطول) .وان مل يكن ,يتم الت�صنيف كمطلوبات غري متداولة.

هـ  -مكاف�أة نهاية اخلدمة:

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي يف القطاع اخلا�ص
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وعقـ���ود املوظف�ي�ن� .إن ه���ذا الإلتزام غري املمـول ميث���ل املبلغ امل�ستحق لكل موظ���ف ,فيما لو مت �إنهاء
خدماته فـي تاريـخ التقرير ,وهو يقارب القيمة احلالية لهذا الإلتزام.

و  -املخ�ص�صات

يت���م االع�ت�راف باملخ�ص�ص فق���ط عندما يكون على االحت���اد التزام قانوين ح���ايل �أو حمتمل ،نتيجة
حلدث �سابق يكون من املرجح معه �أن يتطلب ذلك تدفقا �صادرا للموارد االقت�صادية لت�سوية االلتزام،
م���ع �إمكاني���ة �إجراء تقدير موثـ���وق ملبلغ االلتزام .ويتم مراجعة املخ�ص�ص���ات يف نهاية كل فرتة تقرير
وتعديلها لإظهار �أف�ضل تقدير حايل .وعندما يكون ت�أثري القيمة الزمنية للنقود ماديا ،فيجب �أن يكون
املبل���غ املعرتف به كمخ�ص�ص هو القيمة احلالي���ة للم�صاريف املتوقعة املطلوبة لت�سوية االلتزام .ال يتم
�إدراج املخ�ص�صات للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية.

ز  -حتقق االيراد:

يتب���ع الإحتاد مب���د�أ اال�ستحقاق يف �إثبات �إي���رادات �إ�شرتاكات الأع�ضاء ,ر�س���وم االنت�ساب ,االيرادات
وامل�صاريف الأخرى.

ح  -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
املالي���ة وفق���ا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من �إدارة االحتاد �إبداء الر�أي والقيام بتقديرات
وافرتا�ض���ات ت�ؤث���ر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والإف�ص���اح 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 حتدي���د قابلي���ة اال�سرتداد للمبلغ امل�ستحق من العمالء والعوام���ل املحددة الحت�ساب االنخفا�ض يف
قيمة املدينني تت�ضمن �آراء هامة.

ب  -التقديرات واالفرتا�ضات:
�إن االفرتا�ض���ات الرئي�سية التي تتعلق ب�أ�سب���اب م�ستقبلية وامل�صادر الرئي�سية الأخرى للتقديرات غري
امل�ؤك���دة يف تاري���خ املركز املايل والتي لها خماطر جوهرية يف ح���دوث تعديالت مادية للقيم الدفرتية
للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة هي على ال�شكل التايل:
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 –2خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها:

�إن عملي���ة حتدي���د خم�ص�ص الدي���ون امل�شكوك يف حت�صيله���ا تتطلب تقدي���رات� .إن خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها يتم �إثباته عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن االحتاد �سوف يكون غري
ق���ادر عل���ى حت�صيل ديونه .يتم �إعدام الديون الرديئة عندما يتم حتديدها� .إن حتديد مبلغ املخ�ص�ص
�أو مبال���غ التخفي����ض تت�ضمن حتاليل تقادم وتقييمات فنية و�أحداث الحقة� .إن املخ�ص�صات وتخفي�ض
الذمم املدينة تخ�ضع ملـوافقة �إدارة االحتاد.

 –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  563يوم.

� –4أر�صدة مدينة �أخرى

ايرادات م�ستحقة
خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة (�أ)
م�صاريف مدفوعة مقدما
ت�أمينات م�سرتدة

2012

2011

90,000

100,000

()90,000

()19,000

-

81,000

4,860

4,860

1,620

2,208

6,480

88,068

(�أ) خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة
�إن حركة خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة يف حت�صيلها كما يلي:

2012

19,000

الر�صيد يف بداية ال�سنة
71,000
خم�ص�ص ال�سنة
90,000
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�إن خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة مت�ضمنة يف بيان الدخل.

2011

19,000

-

19,000
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 –5موجودات ثابتة

�أثاث
وديكورات

كمبيوترات
و�أجهــزة

م�شروع حتت
التنفيذ


املجموع

التكلفة:
يف  31دي�سمرب 2011

اال�ضافات
املحول من م�شروع حتت التنفيذ
اال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2012

19,824

12,557

86,643

119,024

450

1,821

12,172

14,443

47,590

12,235

-

59,825

()17,043

()1,200

()60,860

()79,103

50,821

25,413

37,955

114,189

الإ�ستهالك املرتاكم:
يف  31دي�سمرب 2011

16,555

10,583

-

27,138

ا�ستهالك حممل على ال�سنة

10,164

4,390

-

14,554

()14,751

()1,200

-

()15,951

11,968

13,773

-

25,741

املتعلق باال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2012

�صايف القيمة الدفرتية:
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يف  31دي�سمرب 2012

38,853

11,640

37,955

88,448

يف  31دي�سمرب 2011

3,269

1,974

86,643

91,886

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

 –7خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

2012
17

1,000
8,487
9,504

2012

2011
17
-

6,044
6,061

2011

الر�صيد يف بداية ال�سنة

21,056

17,360

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

26,762

21,056

املحمل خالل ال�سنة

5,706

3,696
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 –8م�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

 –9الأدوات املالية

2012

110,089
19,440
2,779

1,206

11,904
5,000

37,286
6,155

193,859

2011

106,410
8,802
2,411
244

10,042
5,240

42,022
8,057

183,228

يتعام���ل االحت���اد �ضمن ن�شاط���ه الإعتي���ادي يف الأدوات املالية الأولية مثل النق���د يف ال�صندوق ولـدى
البن���وك والودائ���ع اال�سالمية املطلقة ,وتعترب القيمة الدفرتية لهذه الأدوات املالية كما يف  31دي�سمرب
م�ساوية تقريبا لقيمتها العادلة.
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