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سمير عبداحملسن الغربللي

فيصل منصور صرخوه

حمد محمد السعد
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طارق إبراهيم املنصور

مناف عبدالعزيز الهاجري

نايف إبراهيم الهاجري

رئيس االحتاد

أمني الصندوق
وعضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

نائب الرئيس

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة (سابقاً)

أمني السر
وعضو مجلس اإلدارة (سابقا)ً
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* تقدم كل من ال�سادة التالية �أ�سمائهم باال�ستقالة من ع�ضوية جمل�س �إدارة احتاد �شركات اال�ستثمار:
ً
(�سابقا).
ال�سيد� /سمري عبداملح�سن الغربللي � -أمني ال�سر وع�ضو جمل�س الإدارة
ً
(�سابقا).
ال�سيد /خلف �سليمان اجلا�سم � -أمني ال�صندوق وع�ضو جمل�س الإدارة
ً
(�سابقا).
ال�سيد /مناف عبدالعزيز الهاجري – ع�ضو جمل�س الإدارة
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كلـمــة رئيس مجلس اإلدارة

ي�سعدين وزمالئي �أع�ضاء جمل�س �إدارة احتاد �شركات اال�ستثمار �أن ن�ضع بني �أيديكم تقرير جمل�س الإدارة
ال�سنوي  ،2014والذي يت�ضمن عر�ضاً للتقريرين الإداري واملايل.
�إن ما متيز به عملنا خالل هذه ال�سنة وبعد �سنوات من اخلربة هو العمل وفق منهج ونظام م�ؤ�س�سي نحاكي
فيه الواقع العملي الذي نعي�شه.
لقد كانت لنا م�ساهمات عديدة بغية �إيجاد احللول املنا�سبة لعدد من الق�ضايا التي تعوق �أداء مهام قطاع
اال�ستثمار واخلدمات املالية ب�صفة عامة ،وال�شركات الأع�ضاء ب�صفة خا�صة ،ومل ن�ألوا جهداً يف الت�شاور
والتباحث مع من يعنيهم الأمر �سواء هيئة �أ�سواق املال ،بنك الكويت املركزي ،وزارة التجارة وال�صناعة� ،أو
�سوق الكويت للأوراق املالية .كما �أن الأمر امتد للجهات الأخرى ذات ال�صلة ،وبف�ضل من اهلل ا�ستطعنا �أن
نحقق قدراً من النجاح يف ذلك.

كما �أنه وانطالقاً من الدور الفاعل واحليوي الحتاد �شركات اال�ستثمار يف القطاع اال�ستثماري وتفعي ً
ال للدور
اال�ست�شاري لالحتاد ،قام االحتاد وبدعوة من اجلهات املعنية يف الدولة بتقدمي الر�أي واملالحظات على
م�سودات عدد من القرارات والقوانني �أو تعديالتها ،واملعنية يف عمل القطاع اال�ستثماري.
وعلى �سبيل املثال� :ساهم االحتاد يف تقدم املالحظات لدى هيئة �أ�سواق املال على كل من :القواعد اخلا�صة
بالأ�سهم املمتازة ،قواعد ال�صكوك ،قواعد تداول ال�سندات �أو ال�صكوك� ،آلية احت�ساب امللكية املبا�شرة والغري
مبا�شرة.

�أي�ضاً كان هناك توا�صل بني االحتاد وجلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة ،حيث تقدم االحتاد
مبقرتح تعديل �أحكام القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم الأوراق املالية.

كذلك وبدعوة من وزارة التجارة وال�صناعة ،تقدم االحتاد مبقرتحاته ل�صيغة قانون ال�سجل التجاري
اجلديد.
كما �أنه ويف �إطار التعاون مع الإدارة املركزية للإح�صاء واملجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية� ،ساهم االحتاد يف
امل�سح امليداين لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر.
و�أخرياً ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والعرفان لأع�ضاء جمل�س الإدارة ولل�شركات الأع�ضاء ،والأمانة
العامة لالحتاد على ما قدموه وبذلوه من جهود� ،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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�أن�شطة االحتاد:

� ً
أوال :اللجان العاملة يف االحتاد:

 اللجان الدائمة:
 - 1جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية.
تتكون جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية من ممثلني عن ال�شركات املمثلة يف االحتاد ،كما ي�أتي:
 ال�سيد /في�صل من�صور �صرخوه� -أمني ال�صندوق وع�ضو جمل�س الإدارة باالحتاد  -الرئي�سالتنفيذي� -شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – كامكو

(رئي�س اللجنة)

 ال�سيد /دخيل عبداهلل الدخيل -نائب �أول رئي�س �إدارة اال�ستثمارات البديلة � -شركة دميهكابيتال لال�ستثمار

(ع�ضو اللجنة)

 ال�سيد /زياد ح�سن القي�سي -نائب الرئي�س التنفيذي – رئي�س دائرة اال�ست�شارات والبحوثاال�ستثمارية � -شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – كامكو (ع�ضو اللجنة)
 �أ .د .رم�ضان ال�شراح – الأمني العام – احتاد �شركات اال�ستثمار -ال�سيدة /فدوى دروي�ش -مدير الدعم الفني – احتاد �شركات اال�ستثمار

(مقرر)
(مقرر م�ساعد)

ي�شمل نطاق عمل اللجنة ما يلي:
 تقدمي املقرتحات لإجراء �إ�صالحات يف القطاع اخلا�ص مبا فيها القطاع اال�ستثماري ،ومواكبةالتحديات 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�أنها تفعيلالقطاع اخلا�ص ،وب�شكل خا�ص القطاع اال�ستثماري 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 للقرارات ال�صادرة من اجلهات املعنية يفالدولة على جمال اال�ستثمار التي ميكن من خاللها تبني الر�أي املنا�سب الذي يحمى م�صالح
الأع�ضاء والدفاع عنهم من خالل قنوات احلوار املختلفة.
13

 - 2جلنة الت�سويق واخلدمات.
تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�شركات واجلهات املمثلة يف االحتاد ،كما ي�أتي:
 ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي -نائب رئي�س االحتاد  -رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة اال�ست�شاراتاملالية الدولية

(رئي�س اللجنة)

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

 -ال�سيدة /فدوى دروي�ش -مدير الدعم الفني – احتاد �شركات اال�ستثمار

(ع�ضو اللجنة)
(مقرر)

ويُعهد �إىل اللجنة ما يلي:
 متابعة تنفيذ ال�سيا�سات والأنظمة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. ر�صد وتقييم الأعمال املنجزة من قبل الوحدات العاملة يف االحتاد. تعزيز �أوا�صر التجان�س والتناغم بني �أع�ضاء االحتاد وتبادل اخلربات ومبا يخدم م�صالحاالحتاد.
 متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتم التو�صل �إليها بني الأع�ضاء. تن�سيق عمل اللجان الدائمة وامل�ؤقتة ودرا�سة ما يحال للجنة من مو�ضوعات وحل امل�شاكلوالعقبات التي تعوق عملها.
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ثاني ًا :الدور اال�ست�شاري لالحتاد:

انطالقاً من الدور الفاعل واحليوي الحتاد �شركات اال�ستثمار يف القطاع اال�ستثماري وتفعي ً
ال للدور
اال�ست�شاري لالحتاد والذي هو من �أهم الأهداف املنوطة به ،قام جمل�س �إدارة االحتاد وبالتن�سيق مع

اللجان املخت�صة والأمانة العامة وبدعوة من اجلهات املعنية يف الدولة بتقدمي الر�أي واملالحظات على
م�سودات عدد من القرارات والقوانني �أو تعديالتها ،واملعنية يف عمل القطاع اال�ستثماري ،وكما ي�أتي:
هيئة �أ�سواق املال:
 القواعد اخلا�صة بالأ�سهم املمتازة. قواعد ال�صكوك. قواعد تداول ال�سندات �أو ال�صكوك.قام االحتاد بتاريخ  2014/05/27وبدعوة من هيئة �أ�سواق املال ب�إر�سال املالحظات الفنية على
امل�سودات ما قبل النهائية للقواعد اخلا�صة بكل من «الأ�سهم املمتازة»« ،ال�صكوك» و»تداول ال�سندات
وال�صكوك» ،كجزء من مرحلة مراجعة م�شاريع �إ�صدار القواعد.
وقد قامت الهيئة ب�إعداد تلك امل�سودات قبل النهائية يف �ضوء �أحكام قانون ال�شركات ال�صادر

باملر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  ،2012املعدل بالقانون رقم ( )97ل�سنة “ 2013قانون ال�شركات”

والئحته التنفيذية وكذلك القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم �أن�شطة
الأوراق املالية “قانون هيئة �سوق املال” والئحته التنفيذية ،وكما ي�أتي:
القواعد اخلا�صة بالأ�سهم املمتازة:

تنظم هذه القواعد �إ�صدار وتداول وحتويل وا�سرتداد الأ�سهم املمتازة ،وحقوق �أ�صحاب هذه الأ�سهم
ف�ض ً
ال عن االلتزامات امل�ستمرة ومتطلبات الإف�صاح وفقا للمادة ( )153من قانون ال�شركات.
قواعد ال�صكوك:
تنظم هذه القواعد كل ما يتعلق بكل نوع من �أنواع ال�صكوك من �إ�صدار ال�صكوك و�أحكام موجودات

ال�صكوك وطريقة حيازتها و�إدارتها وت�صفيتها ،وتوزيع عائدات الت�صفية ،والإ�شراف والتفتي�ش على
الكيانات التي تدير موجودات ال�صكوك وااللتزامات املتعلقة بالإف�صاح و�إدارة املخاطر وكذلك �أي
التزام �آخر وفقا للمادة ( )186من قانون ال�شركات.
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قواعد تداول ال�سندات �أو ال�صكوك:
تنظم هذه القواعد تداول ال�سندات �أو ال�صكوك ،وفقاً للمادة ( )199من قانون ال�شركات.
 �آلية احت�ساب امللكية املبا�شرة والغري مبا�شرة.ويف نف�س الإطار قام االحتاد وبتاريخ  2014/08/03بتقدمي املالحظات الفنية للهيئة على
درا�سة “�آلية احت�ساب امللكية غري املبا�شرة” وذلك بغر�ض اعتماد �آلية موحدة الحت�ساب امللكية
غري املبا�شرة بنا ًء على املمار�سات املحا�سبية املتعارف عليها دولياً.
وقد قامت الهيئة ب�إعداد هذه الدرا�سة على �ضوء اخت�صا�ص الهيئة بتنظيم ن�شاط الأوراق املالية
مبا يت�سم بالعدالة والتناف�سية وال�شفافية وذلك ا�ستنادا لأحكام القانون رقم ( )7ل�سنة 2010
ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم �أن�شطة الأوراق املالية “قانون هيئة �سوق املال” والئحته
التنفيذية.
جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة:
 مقرتح تعديل �أحكام القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم الأوراقاملالية.
اجتمع جمل�س �إدارة االحتاد بتاريخ  2014/05/18مع جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية مبجل�س
الأمة لعر�ض مقرتحاته الفنية ب�ش�أن التعديالت املقرتحة على القانون رقم ( )7ل�سنة 2010
ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ،وقد مت توثيق تلك املالحظات واملقرتحات
و�إر�سالها �إىل اللجنة بعد االجتماع.
وزارة التجارة وال�صناعة:
 قانون ال�سجل التجاري اجلديد.بدعوة من وزارة التجارة وال�صناعة ،ويف �إطار التن�سيق بني االحتاد والوزارة ،قام االحتاد ببلورة
عدد من املالحظات حول م�سودة قانون ال�سجل التجاري قبل �إقراره ومت �إر�ساله للوزارة بتاريخ
 ،2014/07/20حيث انطوت �أهم مالحظات االحتاد على بع�ض الإي�ضاحات ومقرتحات لإزالة
بع�ض الإ�شكاليات القانونية واملفاهيم.
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الإدارة املركزية للإح�صاء واملجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية:
 -امل�سح امليداين لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر.

يف �إطار التن�سيق بني االحتاد والإدارة املركزية للإح�صاء ،ووفق قانون الإح�صاء بدولة الكويت رقم
 27ل�سنة  1963يف مادته رقم (� )1أن الإدارة املركزية للإح�صاء هي املرجع الإح�صائي الوحيد يف
الدولة ،كما تن�ص املادة ( )6من القانون امل�شار �إليه على الآتي« :على الأفراد وال�شركات واجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،و�أ�صحاب املحالت العامة واحلرفية واملهنية التجارية وال�صناعية �أن يقدموا
جميع البيانات الالزمة للإح�صاء يف املواعيد املحددة لذلك �إىل الإدارة املركزية للإح�صاء �أو
مندوبيها» كما تن�ص املادة ( )7من القانون نف�سه على الآتي« :تكون جميع البينات �سرية وال يجوز
ن�شرها ويحظر �إطالع الغري عليها وال يجوز ا�ستخدامها لغري الأغرا�ض الإح�صائية».
قامت الإدارة املركزية للإح�صاء باال�ستعانة باالحتاد لتنفيذ م�سح اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
) (Foreign Direct Investment Surveyعلى قطاع اال�ستثمار بغر�ض بناء قاعدة بيانات
لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف دولة الكويت لت�شمل ال�شركات املقيمة يف دولة الكويت يف خمتلف
قطاعات االقت�صاد املحلي ،والذي تقوم عليه مكونة جلنة من اجلهات احلكومية برئا�سة الوكيل
امل�ساعد لقطاع العمل الإح�صائي يف الإدارة املركزية للإح�صاء وع�ضوية ممثلني عن كل من :وزارة
املالية ،وبنك الكويت املركزي ووزارة التجارة وال�صناعة ،و�سوق الكويت للأوراق املالية ،وذلك
بغر�ض تقدمي الدعم الفني واملعلوماتي الالزم لتنفيذ م�شروع بناء القاعدة الإح�صائية لال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر يف دولة الكويت.
وبدوره قام االحتاد مبخاطبة كافة �شركات اال�ستثمار للم�ساهمة يف عملية امل�سح امليداين ،وقد
تلقى عدداً من الردود مت التن�سيق ب�ش�أنها مع الإدارة املركزية للإح�صاء.

ثالث ًا :امل�س�ؤولية االجتماعية لالحتاد:
 15دي�سمرب 2014
حلقة نقا�شية حول امل�ساهمة الفعلية باخلدمات ال�شبابية املقدمة لفئات اليافعني وال�شباب
�إنه ومن منطلق الدور االجتماعي الحتاد �شركات اال�ستثمار� ،شاركت ال�سيدة /فدوى دروي�ش –
مدير الدعم الفني وبدعوة من وزارة الدولة ل�شئون ال�شباب يف حلقة نقا�شية حول امل�ساهمة الفعلية
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باخلدمات ال�شبابية املقدمة لفئات اليافعني وال�شباب ،وذلك يوم الإثنني املوافق ،2014/12/15
حيث قدمت ال�سيدة /دروي�ش ورقة بعنوان “ت�شخي�ص تطورات الرعاية ال�شبابية بدولة الكويت»
وكان الهدف من هذه احللقة ،وهي الأوىل من �سل�سلة حلقات �ستقوم بها الوزارة ،لتعزيز امل�س�ؤولية
املجتمعية جتاه مو�ضوع الرعاية ال�شبابية املن�شودة للمراحل العمرية املختلفة ،وقد ح�ضر عدد كبري
من ممثلي جهات املجتمع املدين واجلهات الر�سمية واخلا�صة مثل :لوياك – زين – برنامج �إعادة
الهيكلة – امل�شروعات ال�سياحية – وزارة الإعالم – جامعة الكويت – وزارة الرتبية – وزارة الأوقاف
– احتاد �شركات اال�ستثمار.
وخالل احللقة مت عر�ض ر�ؤى هذه اجلهات حول الإمكانيات والدور املمكن �أن تقدمه هذه اجلهات
لتحديد �أف�ضل ال�سبل والو�سائل التنفيذية لتفعيل الرعاية ال�شبابية .وقد بينت ال�سيدة /فدوى دروي�ش
يف هذا اخل�صو�ص �أن االحتاد من �ضمن �أهدافه هو تنمية ورفع �أداء ال�شركات من خالل تدريب ورفع
م�ستوى �أداء العاملني يف ال�شركات و�إقامة ندوات وحما�ضرات لتعريف العاملني يف هذا القطاع على
�آخر امل�ستجدات املحلية والإقليمية والدولية يف جمال �أ�سواق املال واال�ستثمار ،وذلك من منطلق �أن
ال�شباب هم �أداة التنمية وهم ر�أ�س املال الب�شري لالقت�صاد ،الأمر الذي فطن �إليه االحتاد ،ومن ثم
عمد �إىل تقدمي ودعوة ال�شباب حل�ضور ندواته وور�ش العمل التي يقدمها وبع�ض من دوراته التدريبية
وذلك ليكون لديهم معرفة واطالع على �أ�سواق العمل وبالتايل ت�شجيعهم للعمل يف القطاع اخلا�ص
والقطاع اال�ستثماري الذي يعترب ثاين �أكرب قطاع يف الدولة من حيث م�ساهمته يف الدخل القومي.
هذا وركزت ورقة االحتاد على �أن امل�س�ؤولية االجتماعية مفهوم اجتماعي يتمحور يف املعايري الآتية:
1 .1االحرتام وامل�س�ؤولية جتاه العاملني و�أفراد املجتمع.
2 .2دعم املجتمع وم�ساندته.
3 .3حماية البيئة من خالل االلتزام بتوقيت ما تقدمه امل�ؤ�س�سة من منتجات للمجتمع والبيئة،
والبد من ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية والرتكيز على عدد من امل�ؤ�شرات الرتبوية لتنمية
هذا احل�س لدى �أفراد املجتمع و�أن ال�شباب هم �أ�سا�س املجتمع الناجح و�أن ن�أخذ بيدهم لأنهم
عماد الوطن و�أمل امل�ستقبل وال بد من دعم ه�ؤالء ال�شباب وحثهم على البحث يف امل�شاريع
التي تخدمهم ومتيزهم .وبينت �أن االحتاد ومن �ضمن ا�سرتاتيجيته اجلديدة ووعيه لهذا الدور
احليوي �سيقوم بالتوجه �إىل وزارة ال�شباب منذ وجودهم يف املدار�س واجلامعات و�إعطاء بع�ض
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الندوات التي ت�شجعهم على الوعي اال�ستثماري فنحن جمتمع ا�ستهالكي بحت ،والبد من �أن نبني
كيفية االدخار ولو جزء ي�سري من امل�صارف واملخ�ص�صات ومن ثم �إيجاد رافد ا�ستثماري ال�ستفادة
من هذا اجلزء الي�سري من االدخار.
�4 .4إمكانية امل�ساهمة يف م�شاريع مبتكرة لدى املبادرين.
5 .5رعاية الأن�شطة االجتماعية.
�6 .6إمكانية قبولهم يف دورات �صيفية للعمل يف ال�شركات لالحتكاك ب�سوق العمل.
7 .7رعاية التبادل الطالبي بني اجلامعات املحلية والدولية.
8 .8امل�ساهمة يف بناء جمتمعات ريا�ضية ،ثقافية يف املناطق ال�سكنية على م�ستوى رفيع ي�ستطيع
ال�شباب ملئ فراغهم مب�ستوى عايل من التقنية التكنولوجية .وبينت ال�سيدة فدوى �ضرورة �أن
تقوم الدولة �إجراء قرارات ت�ؤدي �إىل ت�سريب العمالة الوطنية وال�شباب الذي مت تدريبه وبكلفة
عالية �إىل القطاع العام فهذا دور الدولة يف الدفع بو�ضع ا�سرتاتيجيات وا�ضحة تعمل على دفع
ال�شباب للعمل يف القطاع اخلا�ص وبقاءه فيه بتقدمي مزايا �أف�ضل عن عنه للعمل يف القطاع
العام ،فيما دار احلوار حول فكرة �إعداد ا�سرتاتيجية �شبابية �شاملة متثل الدولة.

رابع ًا :ندوات وحما�ضرات عامة قدمها االحتاد للقطاع اال�ستثماري:
 05مار�س 2014
Luxembourg, a European hub for investment funds and wealth management

ا�ست�ضاف احتاد �شركات اال�ستثمار �أرندت ومدرناخ لتقدمي هذه الندوة املذكورة ،وذلك يوم الأربعاء
 05مار�س  2014مبقر االحتاد مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،حيث مت من خالل الندوة
مناق�شة ثالثة حماور من قبل املحا�ضرين:
	-نظر ًة عام ًة عن كيفية �إدارة الأموال اخلا�صة بلوك�سمبورغ ومزايا �شركات �إدارة هذه الرثوات
وال�شركات القاب�ضة وغريها من و�سائل �إدارة الأموال اخلا�صة التي ت�ستخدم لتنظيم الرثوات
العائلية بهدف تخفي�ض العبء ال�ضريبي.
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	-نظرة عامة عن امل�ستجدات القانونية لهيكلة و�إن�شاء �صناديق اال�ستثمار يف لوك�سمبورغ مع الرتكيز
على خملفات تطبيق  AIFMDبالن�سبة �إىل مديري �صناديق اال�ستثمار الكويتية.
	�-آخر امل�ستجدات املتعلقة بالتمويل اال�سالمي وبع�ض احلاالت التطبيقية على كيفية �شراء العقارات
يف �أوروبا من قبل امل�ستثمرين يف ال�شرق الأو�سط .كما مت �شرح هيكلة اال�ستثمارات (مبا فيها
الهيكلة عرب ال�شركات القاب�ضة) من الناحية القانونية وال�ضريبية و�أ�ساليب التمويل التقليدية
(التمويل اال�سالمي و التمويل التقليدي).

 20مايو 2014
Economic Outlook

نظم احتاد �شركات اال�ستثمار وبالتعاون مع  Candriam Investors Groupندوة بعنوان
 Economic Outlookوذلك يوم الثالثاء املوافق  2014/05/20يف مقر االحتاد ،وقد قام
االحتاد بدعوة كافة �شركات اال�ستثمار حل�ضور تلك الندوة ،وقد قام اخلرباء االقت�صاديني ل�شركة
 Candriamمبناق�شة الو�ضع يف الأ�سواق املتطورة كما النا�شئة ،االقت�صاد الأمريكي ،وكذلك منطقة
اليورو (�إيطاليا ،اليونان و�أ�سبانيا).

 27مايو 2014
Investment Management Insurance

عقد احتاد �شركات اال�ستثمار وبالتعاون مع �شركة �إيالف للت�أمني التكافلي ندوة بعنوان Investment
 Management Insuranceوذلك يوم الثالثاء املوافق  2014/05/27يف مقر االحتاد .تناولت
الندوة توعية حول احلماية املالية �ضد امل�س�ؤولية املدنية ل�شركات اال�ستثمار ،كما مت عر�ض حاالت
وبرنامج خا�ص ل�شركات اال�ستثمار تعمل على تغطية وحماية ا�ستثماراتها من الأخطار املحيطة بها
وجمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�شكل يتنا�سب مع �أن�شطتها اال�ستثمارية املحلية والعاملية.
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 06نوفمرب 2014
FATCA Seminar - Today’s Status, Tomorrow’s Progress

نظم احتاد �شركات اال�ستثمار وبالتعاون مع براي�س ووتر هاو�س كوبرز ندوة عامة بعنوان Fatca
 Seminar – Today’s Status, Tomorrow’s Progressوذلك يوم اخلمي�س املوافق
 2014/11/06يف مبنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،حول �آليات البدء يف تطبيق قانون ال�ضرائب

الأمريكي اجلديد ( )FATCAو�أثر ذلك على امل�ؤ�س�سات املالية الكويتية� .أتى تنظيم هذه الندوة يف
�إطار الدور التوعوي والتثقيفي الحتاد �شركات اال�ستثمار ،وذلك لتوعية وحتديث معلومات امل�ؤ�س�سات
املالية العاملة يف دولة الكويت حول الآثار املرتتبة على البدء يف تطبيق قانون ال�ضرائب الأمريكي
اجلديد ( )FATCAومتا�شياً مع هذا الهدف.

 27نوفمرب 2014
The Latest Economic Developments as well as The Outlook for 2015

عقد احتاد �شركات اال�ستثمار وبالتعاون مع �شركة  Candriam Investors Groupندوة بعنوان
 The Latest Economic Developments as well as The Outlook for 2015وذلك

يوم الثالثاء املوافق  2014/11/25يف �شرياتون الكويت ،وقد �شارك يف الندوة ممثلي �شركات
اال�ستثمار .تناولت الندوة عر�ض الو�ضع االقت�صادي العاملي و�آخر التطورات على ال�ساحة املالية
واالقت�صادية ،ال �سيما يف العامل العربي مع تراجع �أ�سعار النفط العاملي وت�أثريها على ميزانيات الدول
املُ�صدرة ،وكذلك االقت�صاد العاملي.

 30نوفمرب 2014
UK Real Estate & Capital Markets Trends and Prospects

عقد احتاد �شركات اال�ستثمار وبالتعاون مع �شركة بلوبرينت الدولية لال�ست�شارات اال�ستثمارية
العقارية ويف �إطار متابعة املهتمني يف �ش�أن اال�ستثمار يف العقار الربيطاين واخلرباء وامل�ستثمرين يف

هذا املجال ،ندوة عامة بعنوان «توجهات الأ�سواق العقارية و�أ�سواق املال الربيطانية» ،وذلك يوم الأحد
املوافق  2014/11/30يف مبنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت .وقد تناولت الندوة املحاور التالية:
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1 .1نظرة حول �أ�سواق املال :نظرة عامه حول �أ�سواق املال و�شرح مقارن لأ�سعار العقارات التجارية
وال�سندات والأ�سهم و�أ�سعار الفائدة.

�2 .2أ�سواق العقار :تلخي�ص توجهات �أ�سعار اال�ستئجار يف خمتلف قطاعات ال�سوق العقاري.

�3 .3سوق و�سط لندن ال�سكني :نظرة على م�ستويات �أ�سعار العقار ال�سكني يف و�سط لندن والتوقعات لها.

 15دي�سمرب 2014
ندوة حول �آخر التطورات بخ�صو�ص القانون ( )110ل�سنة  2014لدى امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية
انطالقاً من دور احتاد �شركات اال�ستثمار يف �إطالع �شركات القطاع اال�ستثماري ب�صفة عامة

وال�شركات الأع�ضاء ب�صفة خا�صة على كافة التطورات التي تعنى ب�أعمالهم ،ومن ذلك الت�شريعات
والقوانني ،قام االحتاد بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بعقد ندوة حول �آخر

التطورات ب�ش�أن القانون رقم ( )110ل�سنة  2014اخلا�ص بتقرير مكاف�أة مالية للخا�ضعني لقانون
الت�أمينات االجتماعية وقانون معا�شات ومكاف�آت التقاعد عند االنتهاء من اال�شرتاك ،وذلك يوم
الإثنني املوافق  15دي�سمرب  2014يف مركز امل�ؤمترات باملبنى الرئي�س للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات

االجتماعية مبنطقة املرقاب ،حيث قدم الندوة اخلرباء امل�شرفني على تنفيذ القانون من امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية ،ومت خالل الندوة تقدمي �شرح للقانون �سالف الذكر من قبل املحــا�ضرين
مبا يتيح فهماً مي�سراً ونقا�شاً لأي ا�ستف�سارات ب�ش�أن القانون.

خام�س ًا� :إ�صدارات:
�أغ�سط�س 2014
“دور القيم �أخالقيات الأعمال يف التجارب العاملية يف ظل مفاهيم الإدارة الر�شيدة (احلوكمة)”
يف �إطار �سعي احتاد �شركات اال�ستثمار ترجمة لأهدافه 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 ما هو مفيد للمجتمع� ،أ�صدر االحتاد كتاب بعنوان «دور القيم �أخالقيات الأعمال

يف التجارب العاملية يف ظل مفاهيم الإدارة الر�شيدة (احلوكمة)».
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�ساد�س ًا :م�ؤمترات:
 05 - 03نوفمرب 2014
م�ؤمتر احلوكمة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

يحظى مو�ضوع احلوكمة باهتمام بالغ لدى كافة القطاعات ،ومن هذا املنطلق �شارك االحتاد يف
م�ؤمتر احلوكمة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،والذي عقد خالل الفرتة  05 –03نوفمرب 2014
يف فندق املارينا –دولة الكويت ،ومتثلت م�شاركة االحتاد يف:
 ال�سيد /بدر نا�صر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد  /الرئي�س التنفيذي  -ال�شركة الكويتية لال�ستثماررئا�سة جل�سة ،حتت عنوان «تقييم التجارب الدولية و�أهم التجارب الناجحة يف جمال تطبيق
احلوكمة على لأ�سواق املالية ،واحلوكمة كو�سيلة ملواجهة الأزمات املالية ولتح�سني بيئة الأعمال»
		 ال�سيد /في�صل من�صور �صرخوه – �أمني ال�صندوق وع�ضو جمل�س الإدارة  /الرئي�س التنفيذي –�شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول كامكو
تقدمي ورقة بعنوان «جتارب القطاع اخلا�ص يف التكيف مع �أنظمة وهياكل احلوكمة احلديثة»
		�أ .د .رم�ضان علي ال�شراح – الأمني العامرئا�سة جل�سة ،حتت عنوان «جتارب القطاع اخلا�ص يف التكيف مع �أنظمة وهياكل احلوكمة احلديثة»
		 ال�سيدة /فدوى دروي�ش – مدير الدعم الفنيمر�شحة من قبل االحتاد حل�ضور اجلل�سات العلمية وور�ش العمل امل�صاحبة للم�ؤمتر.

 04 – 03دي�سمرب 2014
امل�ؤمتر املهني الدويل الرابع للمحا�سبة واملراجعة (الواقع  -التحديات  -التطلعات)
�شارك احتاد �شركات اال�ستثمار يف رعاية امل�ؤمتر املهني الدويل الرابع املحا�سبة واملراجعة واملعر�ض
امل�صاحب له ،والذي عقدته جمعية املحا�سبية واملراجعني الكويتية يومي  03و  04دي�سمرب  2014يف
قاعة امل�ؤمترات مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت.
متثلت م�شاركة االحتاد يف تر�ؤ�س �أ.د .رم�ضان ال�شراح – �أمني عام االحتاد جلل�سة بعنوان “حوكمة
ال�شركات (الواقع – التحديات – التطلعات)”.
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�سابع ًا :م�شاركات ولقاءات:
قام ممثلو االحتاد بلقاء العديد من ممثلي 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:

 19 – 17فرباير 2014
“وفد معايل وزير املالية �إىل باري�س”
�شارك ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي – نائب رئي�س االحتاد وبدعوة من غرفة جتارة و�صناعة الكويت
يف الوفد االقت�صادي املرافق ملعايل وزير املالية ال�سيد� /أن�س خالد ال�صالح – �إىل باري�س يف الفرتة
من  19 – 17فرباير  ،2014حيث �أتت هذه الزيارة للم�شاركة يف اجتماع الدورة الثالثة ع�شرة من
اللجنة الوزارية الكويتية – الفرن�سية امل�شرتكة للتعاون االقت�صادي والتجاري.

� 16أبريل 2014
“امللتقى االقت�صادي الأ�سباين  -الكويتي”
�شارك ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي – نائب رئي�س االحتاد وال�سيد /في�صل من�صور �صرخوه –
ع�ضو جمل�س الإدارة وبدعوة من غرفة جتارة و�صناعة الكويت يف امللتقى االقت�صادي الأ�سباين
 الكويتي ،والذي كان جاللة امللك الأ�سباين خوان كارلو�س متحدثاً فيه ،وذلك يوم الأربعاء املوافق 2014/04/16بق�صر بيان يف اخليمة الأمريية.

 20 – 18مايو 2014
“وفد معايل وزير التجارة وال�صناعة �إىل الت�شيك”
�شارك ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمي – نائب رئي�س االحتاد وبدعوة من غرفة جتارة و�صناعة الكويت
يف الوفد االقت�صادي املرافق ملعايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير التجارة وال�صناعة ال�سيد/
عبداملح�سن مدعج املدعج – �إىل الت�شيك يف الفرتة من  20 – 18مايو  ،2014حيث �أتت هذه الزيارة
للم�شاركة �ضمن وفد غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،واملرافق ملعايل الوزير.
24
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2014
 18مايو 2014

“لقاء عدد من ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد مع ممثلي جلنة ال�شئون املالية
واالقت�صادية مبجل�س الأمة”
بدعوة من جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة ،اجتمع عدد من ال�سادة �أع�ضاء جمل�س

�إدارة االحتاد مع ممثلي اللجنة بتاريخ  2014/05/18ملناق�شة التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة
واالحتاد على قانون هيئة �أ�سواق املال.

� 23سبتمرب 2014
“لقاء رئي�س االحتاد مع رئي�س جلنة تقدمي مقرتحات احلكومة ب�ش�أن تعديالت قانون
هيئة �أ�سواق املال”
بناء على قرار جمل�س �إدارة احتاد �شركات اال�ستثمار ( )4/2014بتاريخ  ،2014/09/11التقى
ال�سيد /بدر نا�صر ال�سبيعي  -رئي�س االحتاد مع ال�شيخ الدكتور م�شعل جابر الأحمد ال�صباح – رئي�س
جلنة تقدمي مقرتحات احلكومة ب�ش�أن تعديالت قانون هيئة �أ�سواق املال رقم ( )7ل�سنة  ،2010وذلك

بتاريخ  2014/09/23يف مقر هيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر لينقل له وجهة النظر حول �ضرورة
متثيل االحتاد يف اللجنة.

 21دي�سمرب 2014
“امللتقى االقت�صادي العراقي  -الكويتي”
�شارك ال�سيد /بدر نا�صر ال�سبيعي – رئي�س االحتاد وبدعوة من غرفة جتارة و�صناعة الكويت يف

امللتقى االقت�صادي الأ�سباين  -الكويتي ،يوم الأحد املوافق  21دي�سمرب  2014يف ق�صر بيان ،وذلك

على هام�ش زيارة معايل الدكتور حيدر العبادي – رئي�س وزراء جمهورية العراق.

25

�أهم لقاءات ممثلي االحتاد:

26

م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

1

08-Jan-14

برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة

فدوى دروي�ش

لقاء �إر�شادي للخطة التدريبية ال�سنوية
لعام 2015-2014
دعوة من برنامج �إعادة هيكلة القوى
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة

2

28-Jan-14

Kasmin Cooney
Manager of Right track
Consultancy Ltd
Shireen Adel
Training Specialist
Edara Group

فدوى دروي�ش

مناق�شة توفري برامج تدريبية معتمدة
عاملياً

3

28-Jan-14

طارق اليحيى
DLA Piper

مناف الهاجري
فدوى دروي�ش

م�شاركة االحتاد مع DLA Piper
لعقد ندوات ومن�شورات عن حوكمة
ال�شركات

4

05-Feb-14

في�صل املرتوك
د .عبدالرحمن هيثم كباره
عامر التميمي
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

مناق�شة مقرتح درا�سة تطوير القطاع
اال�ستثماري

5

ح�سني جوهر
رئي�س جمل�س الإدارة
09-Feb-14
�شركة اال�ستثمارات ال�صناعية واملالية

مناق�شة اخلدمات التي يقدمها االحتاد
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
لل�شركات الأع�ضاء

6

19-Feb-14

طارق اليحيى
DLA Piper

مناف الهاجري
فدوى دروي�ش

متابعة مو�ضوع حوكمة ال�شركات

7

13-Mar-14

في�صل املرتوك
هيثم كبارة

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

مناق�شة �آليات تعزيز دور امل�ؤ�س�سات
يف خدمة القطاع اخلا�ص واالقت�صاد
الوطني

8

13-Mar-14

منيزا جميد
�سكرتري جتاري
نافيد �صابر
�ضابط تنمية التجارة
�سفارة جمهورية باك�ستان يف الكويت

مناق�شة �آليات الرتويج ملجاالت
�أ.د .رم�ضان ال�شراح اال�ستثمار بني دولة الكويت وجمهورية
باك�ستان

9

20-Mar-14

خولة الرومي
مدير املوارد الب�شرية
بيت اال�ستثمار العاملي جلوبل

فدوى دروي�ش

التعاون املتبادل يف الأن�شطة التدريبية

10

26-Mar-14

ماري ملحة
Ernst & Young

فدوى دروي�ش

عر�ض تقدمي برامج تدريبية متخ�ص�صة
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م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

11

23-Apr-14

ماهر حممد
�شركة فيجور

فدوى دروي�ش

عر�ض تقدمي برامج تدريبية

12

24-Apr-14

Ragou
Marmore

فدوى دروي�ش

بحث �إمكانية التعاون يف �إجراء البحوث
اخلا�صة باالحتاد

Dominic Samuelson
Chief Executive Officer
Campden Wealth

فدوى دروي�ش

التعاون يف تقدمي �أن�شطة تدريبية

01-May-14 13

Amer AlKhateeb
Client Partner
Vanessa Hopwood
05-May-14 14
Director Business
Development
Franklin Covey Middle East

فدوى دروي�ش

التعاون يف تقدمي �أن�شطة تدريبية

06-May-14 15

Lorena Abuin
Project Coordinator
Peninsula Press

فدوى دروي�ش

عر�ض امل�شاركة يف م�ؤمتر �صحفي -
لندن

16

18-May-14

معر�ض ال�صناعات الكويتية

بدر نا�صر ال�سبيعي
�أ.د .رم�ضان ال�شراح

ح�ضور معر�ض ال�صناعات الكويتية

17

18-May-14

اجتماع حت�ضريي لأع�ضاء جمل�س الإدارة والأمني العام للقاء جمل�س �إدارة االحتاد مع جلنة ال�شئون
املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة حول التعديالت املقرتحة على قانون هيئة �أ�سواق املال

18

18-May-14

الع�ضو /في�صل ال�شايع
رئي�س اللجنة
الع�ضو /في�صل الكندري
مقرر اللجنة
الع�ضو /حممد اجلابري
ع�ضو اللجنة
الع�ضو /خلف الدميثري
ع�ضو اللجنة
الع�ضو /راكان الن�صف
ع�ضو اللجنة
الع�ضو /حمود احلمدان
ع�ضو اللجنة
جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية
جمل�س الأمة

بدر نا�صر ال�سبيعي
رئي�س االحتاد
�سمري الغربللي
�أمني ال�سر وع�ضو
جمل�س الإدارة
لقاء جمل�س �إدارة االحتاد مع جلنة
�صالح علي القا�ضي
ع�ضو جمل�س الإدارة ال�شئون املالية واالقت�صادية مبجل�س
في�صل من�صور �صرخوه الأمة حول التعديالت املقرتحة على
قانون هيئة �أ�سواق املال
ع�ضو جمل�س الإدارة
مناف الهاجري
ع�ضو جمل�س الإدارة
�أ.د .رم�ضان علي
ال�شراح
الأمني العام

27

28

م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

19

25-May-14

د .فليب كرم
مدير املركز بالإنابة
د .رميا ترك
اقت�صادي �أول
مركز �صندوق النقد الدويل

فدوى دروي�ش

20

مناف عبدالعزيز الهاجري
ع�ضو جمل�س الإدارة
26-May-14
فدوى دروي�ش
مدير مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية بالوكالة

مراجعة ا�سرتاتيجية عمل املركز

21

26-May-14

بدر نا�صر ال�سبيعي
خليفه عبداهلل العجيل
رئي�س االحتاد
ع�ضو جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق
�صالح �صالح ال�سلمي
املال (قطاع الرقابة)
نائب الرئي�س
طالل حممد الزمامي
في�صل �صرخوه
مدير �إدارة الرقابة على �أ�سواق املال
ع�ضو جمل�س الإدارة
روال العتيقي
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
مديرة احلوكمة
الأمني العام

مناق�شة الق�ضايا املختلفة و�آليات
التوا�صل بني الهيئة واالحتاد

22

3-Jun-14

ي�سري �أحمد
Green International

23

4-Jun-14

نواف معريف
ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة
تنفيذية
املحامي� /أحمد اخلمي�س
جمموعة الإمتياز اال�ستثمارية

24

Amer ElKatib
Client Partner
16-Jun-14
Franklin Covey Middle East

25

9-Jul-14

26

15-Sep-14

فدوى دروي�ش

مو�ضوع اللقاء
التعاون بني مركز درا�سات �صندوق
النقد الدويل ومركز الدرا�سات
اال�ستثمارية واخلدمات املالية لدى
احتاد �شركات اال�ستثمار يف عقد ندوات
وور�ش عمل ودورات تدريبية متبادلة

عر�ض تقدمي برامج تدريبية

بدر نا�صر ال�سبيعي
طلب تدخل االحتاد لدى هيئة �أ�سواق
رئي�س االحتاد
املال للموافقة على طلب �شركة الإمتياز
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
لتعيني رئي�س تنفيذي لل�شركة
الأمني العام
فدوى دروي�ش

التعاون لإقامة ور�شة عمل مع احتاد
�شركات اال�ستثمار

د .حممد جميل ال�شب�شريي
مناف الهاجري
مناق�شة �إ�صدار جديد لالحتاد بعنوان
مدير الدرا�سات والتقارير
رئي�س جلنة ال�سيا�سات
�أخالقيات العمل
اال�سرتاتيجية والعالقات امل�ؤ�س�سية
االقت�صادية
بيت التمويل الكويتي
مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال

بحث �سبل التعاون ومناق�شة ما ا�ستجد
جمل�س �إدارة االحتاد
من الق�ضايا

التقرير السنوي
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27

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

ال�شيخ الدكتور
م�شعل جابر الأحمد ال�صباح
بدر نا�صر ال�سبيعي
 23-Sep-14رئي�س هيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر
رئي�س االحتاد
رئي�س جلنة تعديل �أحكام القانون رقم
7/2010

28

14-Oct-14

ه�شام عبدالرزاق الرزوقي

29

14-Oct-14

Kasmin Cooney
Manager of Right track
Consultancy Ltd

30

27-Oct-14

في�صل املرتوك
د .عبدالرحمن هيثم كباره
عامر التميمي
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

31

Amer ElKatib
Client Partner
28-Oct-14
Franklin Covey Middle East

مو�ضوع اللقاء
جلنة تعديل �أحكام القانون رقم
!7/2010
دولة الكويت

مناق�شة �سبل التعاون حول اقرتاح
بدر نا�صر ال�سبيعي
ت�أ�سي�س مركز درا�سات و�أبحاث يعنى يف
فدوى دروي�ش
تقدمي خمتلفة عن القطاع اخلا�ص
فدوى دروي�ش

عر�ض تقدمي برامج تدريبية

�أ.د .رم�ضان ال�شراح بحث �آليات �إجراء الدرا�سة املقررة عن
قطاع اال�ستثمار
فدوى دروي�ش

فدوى دروي�ش

التح�ضري لربنامج تدريبي

29
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مركز الدراسات االستثمارية والخدمات المالية

31
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2014
مجلس إدارة مركز الدراسات االستثمارية والخدمات المالية

بدر ناصر السبيعي
رئيس املركز

مناف عبدالعزيز الهاجري

فيصل منصور صرخوه

نائب الرئيس (سابقاً)

خلف سليمان اجلاسم
عضو مجلس اإلدارة (سابقاً)

سمير عبداحملسن الغربللي

عضو مجلس اإلدارة

وعضو مجلس اإلدارة (سابقاً)

بناء على ا�ستقالة ال�سادة التالية �أ�سمائهم من ع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد فقد �سرت اال�ستقالة � ً
أي�ضا على جمل�س �إدارة مركز
*
الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية:
ً
(�سابقا)
ال�سيد /مناف عبدالعزيز الهاجري – نائب رئي�س جمل�س �إدارة املركز.
ً
(�سابقا)
ال�سيد /خلف �سليمان اجلا�سم  -ع�ضو جمل�س �إدارة املركز.
ً
(�سابقا)
ال�سيد� /سمري عبداملح�سن الغربللي  -ع�ضو جمل�س �إدارة املركز.

33

�أن�شطة املركز:
قدم مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية  12برنامج تدريبي و  3ور�ش عمل على مدار عام ،2014
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 ،حيث �أثمر هذا التعاون عن م�شاركة مر�شحي االحتاد يف 8
برامج تدريبية لدى الهيئة العامة لال�ستثمار و برنامج تدريبي لدى كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.
بلغ �إجمايل عدد امل�شاركني من خمتلف ال�شركات الأع�ضاء يف �أن�شطة املركز امل�شار �إليها حوايل 350
م�شارك.
وهنا نتوجه بال�شكر مل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي على دعمها للربامج وور�ش العمل التي يقدمها مركز
الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية ،كما نتوجه بال�شكر �أي�ضاً للهيئة العامة لال�ستثمار وجامعة الكويت
على �إتاحة الفر�صة مل�شاركة مر�شحي ال�شركات �أع�ضاء االحتاد يف الربامج التدريبية التي يقدمونها.

34
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2014

� ً
أوال :الربامج التدريبية التي قدمها مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات
املالية:
1

  م
الفرتة/املكان

 29 - 27يناير � 3( 2014أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Advanced Financial Modeling

املحا�ضر

Andre Lanser
Institute for International Research - IIR Middle

جهة االعتماد

2

  م
الفرتة/املكان

 18 – 16فرباير � 3( 2014أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

عقود امل�شتقات

املحا�ضر

الدكتور تركي ال�شمري

جهة االعتماد

�شركة �إنف�ست لال�ست�شارات

  م
الفرتة/املكان

3
 04 – 02مار�س �3( 2014أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Anti-Money Laundering

املحا�ضر

Sharon Ditchburn

جهة االعتماد

Institute for International Research - IIR Middle East

35

4
 قاعة التدريب مبقر االحتاد/ ) �أيام3( 2014  مار�س12 – 10

م
املكان/الفرتة

Finance Essentials and Best Practice in Investor Relations

الربنامج

David Yates

املحا�ضر

Finance Talking

جهة االعتماد

5
 قاعة التدريب مبقر االحتاد/ ) (يومني2014  �أبريل7 – 6

م  
املكان/الفرتة

Leadership Coaching for Business Executive

الربنامج

Graeme l’Anson

املحا�ضر

Institute for International Research (IIR Middle East)

6
 قاعة التدريب مبقر االحتاد/ ) (يومني2014  �أبريل17 – 16

جهة االعتماد

م  
املكان/الفرتة

Negotiation Skills

الربنامج

Hamza Taqi

املحا�ضر

Edara Group - Righttrack

جهة االعتماد
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2014
7

  م
الفرتة/املكان

� 29 – 27أبريل � 3( 2014أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

تقييم �أداء املحافظ املالية

املحا�ضر

الدكتور حممد د�سوقي

جهة االعتماد

دار اال�ست�شارات

8

  م
الفرتة/املكان

� 30أبريل و  01مايو ( 2014يومني)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

التخطيط املايل يف ال�شركات اال�ستثمارية

املحا�ضر

الدكتور حممد د�سوقي

جهة االعتماد

دار اال�ست�شارات

  م
الفرتة/املكان

9
 4-5مايو ( 2014يومني) قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Presentation Skills

املحا�ضر

Philip Porter

جهة االعتماد

Institute for International Research - IIR Middle
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10

  م
الفرتة/املكان

 11و  12مايو ( 2014يومني)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

قانون الت�أمينات االجتماعية

املحا�ضر

الدكتور ه�شام ال�صالح

جهة االعتماد

�شركة �إنف�ست لال�ست�شارات

  م
الفرتة/املكان

� 24 – 22سبتمرب � 3( 2014أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد
Enterprise Performance Management

الربنامج

حممد �أبو الرب ،مهند ال�سعيد ،و�أحمد احللبي

املحا�ضر
جهة االعتماد

  م
الفرتة/املكان

Procapita Management Consulting

12
� 16 – 13أكتوبر � 4( 2014أيام)  /قاعة التدريب مبقر االحتاد

الربنامج

Risk Management for IT

املحا�ضر

Muhammad A. B. Ilyas

جهة االعتماد
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11

)The Institute of Banking Studies (IBS
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2014
ثاني ًا :ور�ش العمل:
  م
الفرتة/املكان

1
 31مار�س  ،2014قاعة التدريب مبقر االحتاد
Generation Y

ور�شة العمل

Dr. Carol Barnes

املحا�ضر

Edara Group - Righttrack

اجلهة املقدمة

  م
الفرتة/املكان

2
 19نوفمرب  ،2014قاعة بحره مببنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت
IFRS Updates

ور�شة العمل

Osama Harmouche, Elias Abi Nakhoul, Zulfiqar Unar

املحا�ضر
جهة االعتماد

  م
الفرتة/املكان

)PricewaterhouseCoopers (PWC

3
 9دي�سمرب ( 2014يوم) مقر احتاد �شركات اال�ستثمار مببنى غرفة جتارة و�صناعة
الكويت

الربنامج

Leaders Acquisition and Retention Workshop

املحا�ضر

Mohammad Abu Al-Rob, Ahmad El Halabi, May Ammouneh,
Amir El-Assaad

اجلهة املقدمة

Procapita Management Consulting
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ثالث ًا :برامج تدريبية لدى جهات �أخرى:

* الهيئة العامة لال�ستثمار:
  م
الفرتة/املكان

1
 28 – 26يناير � 3( 2014أيام)  /فندق �سفري
 11 – 9فرباير � 3( 2014أيام)  /فندق �سفري (الفرتة الثانية)

الربنامج

Investment Analysis & Portfolio Management

املحا�ضر

Paul Meadows
Innovative Leaders

جهة االعتماد

  م
الفرتة/املكان

� 8 – 6أبريل � 3( 2014أيام)  /فندق �سفري

الربنامج

Advanced Financial Statement

املحا�ضر

Ian Ross

جهة االعتماد

  م
الفرتة/املكان

Jasper International Academy UK

3
� 29 –27أبريل � 3( 2014أيام)  /فندق �سفري

الربنامج

Portfolio Management – Equity Investment

املحا�ضر

Dr. Shamel Hamawy

جهة االعتماد

40

2

Invest Consultant Co.

التقرير السنوي

2014
4
 فندق �سفري/ ) �أيام3( 2014  مايو13 – 11

املكان/الفرتة

Portfolio Management - Fixed Income Investment

الربنامج

Dr. Khelifa Mazouz

املحا�ضر

Invest Consultant Co.

جهة االعتماد

5
 فندق �سفري/ ) �أيام3( 2014  مايو27 –25

م  
املكان/الفرتة

Asset Management & Hedge Funds

الربنامج

Paul Meadows

املحا�ضر

Innovative Leaders

جهة االعتماد

6
 فندق �سفري/ ) �أيام3( 2014  �سبتمرب16 – 14

م  
املكان/الفرتة

Financial Risk Management

الربنامج

Michael Stafferton

املحا�ضر

Jasper International Academy UK

41

م  

جهة االعتماد

  م
الفرتة/املكان

7
� 30 – 28سبتمرب � 3( 2014أيام)  /فندق �سفري
� 14 – 12أكتوبر � 3( 2014أيام)  /فندق �سفري (الفرتة الثانية)

الربنامج

International Capital Markets

املحا�ضر

Derek Taylor
Rock hopper Revolution LTD

جهة االعتماد

  م
الفرتة/املكان

 09 – 07دي�سمرب � 3( 2014أيام)  /فندق �سفري

الربنامج

Macroeconomic & Global Finance

املحا�ضر

Juan Carlos Venegas

جهة االعتماد
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8

Innovative Leaders
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* 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 ال تتجاوز 30
د.ك .للمتدرب الواحد .بدوره قام االحتاد بتوجيه الدعوة �إىل �شركات اال�ستثمار الأع�ضاء لرت�شيح متدربني من
قبلهم لال�ستفادة من تلك الربامج .وقد �أُتيحت الفر�صة مل�شاركة  4مر�شحني يف الربنامج التدريبي الآتي:
الفرتة/املكان

 2مار�س – � 27إبريل  24( 2014يوم)
Burgan Bank & KAMCO Dealing Room Financial Trading Center
College of Business Administration Kuwait

الربنامج

)Certified Financial Technician (Level 1

املحا�ضر

Ayman Bayoumi Hussein Ahmed MSC, MFTA

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
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التقرير المالي | 2014
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احتاد �شركات اال�ستثمار
دولـة الكويـت

البيانـات الماليـة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
مــع تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

المحـتــويـــات
تقرير مراقب احلسابات املستقل

47

بيان املركز املالي

49

بيان اإليرادات واملصروفات

50

بيان التدفقات النقدية

51

إيضاحات حول البيانات املالية

46

59 - 52
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عمارة اخلطوط اجلوية الكويتية ،الدور ال�سابع� ،شارع ال�شهداء
�ص.ب  ٢١١٥ال�صفاة  ،١٣٠٢٢ -دولة الكويت
ت  +٩٦٥ ٢٢٩٦١٠٠٠ف +٩٦٥ ٢٢٤١٢٧٦١
E mail@albazie.com W www.albazie.com

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

ال�سادة  /رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة املحرتمون
احتاد �شركات اال�ستثمار
دولة الكويت
تقرير البيانات املالية
لقد دققــــت البيــانات املاليــة املرفقـــة الحتاد �شركات اال�ستثمار والتي تت�ضمـن بيـان املركـز املايل كما يف
 31دي�سمرب  2014وبيانات الإيرادات و امل�صروفات والتدفقات النقدية لل�سنة املالية املنتهية �آنذاك وملخ�ص
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية
�إن �إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املن�صو�ص عليها يف �إي�ضاح رقم
( )2من م�س�ؤولية 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  ،وكذلك �إختيار وتطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية وعمل التقديرات املحا�سبية املعقولة وفقا للظروف املالئمة.
م�س�ؤولية مراقب احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتي 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.
47

ت�شتمل �إجراءات التدقيق احل�صول على الأدلة امل�ؤيدة للمبالـغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات 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 الحتـــاد �شركات
اال�ستثمار كما يف  31دي�سمرب  2014و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2014وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املن�صو�ص عليها يف الإي�ضاح رقم (.)2

دولــة الكـويت
 26يناير 2015
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د� .شعيب عبداهلل �شعيب
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة �أ رقم 33
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احتاد �شركات اال�ستثمار
بيان املركز املايل

كما يف  31دي�سمرب ( 2014جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
املوج ــودات
املوجودات املتداولة :
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ودائع �إ�سالمية مطلقة
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
ممتلكات وعقارات ومعدات
جمموع املوجودات
املطلوبات و�أموال االحتاد
املطلوبات املتداولة :
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات
�أموال االحتاد :
الفائ�ض املرتاكم يف نهاية ال�سنة
جمموع املطلوبات و�أموال االحتاد

�إي�ضاح

3
4

5

2014

2013

80,463
980,000
4,860
1,065,323

21,811
980,000
4,860
1,006,671

60,730
1,126,053

73,678
1,080,349

6

16,648
16,648

17,799
17,799

7

38,851
55,499

33,026
50,825

8

1,070,554
1,126,053

1,029,524
1,080,349

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

رئي�س جمل�س الإدارة

بدر نا�صر ال�سبيعي

الأمني العام

�أ.د رم�ضان علي ال�شراح
49

احتاد �شركات اال�ستثمار

بيان الإيرادات وامل�صروفات

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2014جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
�إي�ضاح

2014

2013

الإيرادات :
�إ�شرتاك الأع�ضاء

205,000

200,000

�إنت�ساب الأع�ضاء

1,000

5,000

ايرادات ودائع ا�سالمية مطلقة

18,508

17,002

-

خم�ص�ص مل يعد له �ضرورة
�إيرادات �أخرى
جمموع الإيرادات

12,000

21,376

21,515

245,884

255,517

امل�صروفات والأعباء الأخرى :
م�صاريف عمومية و�إدارية

9

()189,009

()197,909

�إ�ستهالكات

5

()15,845

()15,346

جمموع امل�صروفات والأعباء الأخرى

()204,854

()213,255

فائ�ض الإيرادات عن امل�صروفات لل�سنة

41,030

42,262


�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )9ت�شكل جزءا من البيانات املالية
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احتاد �شركات اال�ستثمار
بيان التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2014جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
2014
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية :

41,030

فائ�ض الإيرادات عن امل�صروفات لل�سنة
ت�سويات :

15,845

�إ�ستهالكات

5,825

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

()18,508

�إيرادات ودائع ا�سالمية مطلقة

-

خم�ص�ص مل يعد له �ضرورة

44,192

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :

-

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

()1,151

�أر�صدة دائنة �أخرى

43,041

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية :

-

�صايف الزيادة على ودائع ا�سالمية مطلقة

()2,897

املدفوع ل�شراء ممتلكات وعقارات ومعدات

18,508

�إيرادات ودائع ا�سالمية مطلقة م�ستلمة
�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية
�صايف الزيادة (النق�ص) يف نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك يف بداية ال�سنة

15,611

58,652
21,811

80,463

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك يف نهاية ال�سنة

2013
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


�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )9ت�شكل جزءا من البيانات املالية
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احتاد �شركات اال�ستثمار

�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2014جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
-1

1الت�أ�سي�س و�أهداف الإحتا د
�شكل احتاد �شركات الإ�ستثمار (�سابقا – احتاد ال�شركات الإ�ستثمارية) ،طبقا الحكام الباب الثالث
ع�شر من قانون العمل يف القطاع االهــلي رقــم ( )38ل�سنة  ،1964وقد �أ�شهر االحتاد مبوجب القرار
الوزاري رقم ( )184ل�سنة  2004والذي ن�شر يف جريدة كويت اليوم العدد ( )699ال�سنة احلادية
واخلم�سون بتاريخ  9يناير � ،2005سجـــل االحتاد لدى وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية والعمل بتاريخ 29
دي�سمرب  .2004ومبوجب قرار اجلمعية العامة الغري عادية للإحتاد املنعقدة بتاريخ  4مار�س  2014مت
تغيري �إ�سم االحتاد من احتاد ال�شركات اال�ستثمارية �إىل احتاد �شركات اال�ستثمار.
يهدف الإحتاد �إىل رعاية م�صالح �أع�ضاء االحتاد والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم يف كافة الأمور
املتعلقة ب�شئونهم امل�شرتكة وعلى وجه خا�ص :
.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7
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1العمل على تنمية وتطوير قطاعات اال�ستثمار با�ستخدام �أف�ضل االمكانيات املادية واخلربات
الب�شرية املتاحة لدى �أع�ضاء االحتاد.
�2إعداد الدرا�سات والبحوث الفنية واملتخ�ص�صة يف قطاع التنمية والتطوير اال�ستثماري.
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.
�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.
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.
6االرتقاء بامل�ستوى املهني والثقايف لأع�ضاء االحتاد و�إقامة وتنظيم االن�شطة االجتماعية لأع�ضاء
االحتاد.
�7إ�صدار املطبوعات االعالمية لن�شر الثقافة اال�ستثمارية والتجارية يف املجتمع ولدى �أع�ضاء
االحتاد.
�إن عنوان الإحتاد امل�سجل هو �ص .ب  27555ال�صفاة – الرمز الربيدي  13136دولة الكويت ،مبنى
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غرفة جتارة و�صناعة الكويت – الدور الثالث.
بلغ عدد موظفي االحتاد  6موظفني كما يف  31دي�سمرب  6 – 2013( 2014موظفني).
متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية من قبل جمل�س �إدارة االحتاد بتاريخ  26يناير .2015
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2املبد�أ املحا�سبي وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
تتلخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة وفقا لهذا املبد�أ فيما يلي :
�أ�	.أ�س�س االعداد :
يتم عر�ض البيانات املالية بالدينار الكويتي ،ويتم اعدادها على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية.
ب .الأدوات املالية :
تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة يف بيان املركز املايل النقد يف ال�صندوق ولـدى
البنوك والودائع اال�سالمية املطلقة واملدينني.
جـ  .املدينون :
ميثل املدينون املبالغ امل�ستحقة من العمالء عن بيع ب�ضائع �أو خدمات منجزة �ضمن الن�شاط
الإعتيادي ،ويتم الإعرتاف مبدئيا باملدينني بالقيمة العادلة وتقا�س فيما بعد بالتكلفة املطف�أة
ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناق�صا خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة .يتم �إحت�ساب
خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمة املدينني التجاريني عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن
االحتاد غري قادر على حت�صيل ديونه خالل املدة الأ�صلية للمدينني .تكمن ال�صعوبات املالية
اجلوهرية للمدينني يف �إحتمال تعر�ض املدين للإفال�س �أو �إعادة الهيكلة املالية �أو عدم االنتظام
يف ال�سداد �أو عدم ال�سداد ،وتدل تلك امل�ؤ�شرات على �أن �أر�صدة املدينني التجاريني قد �إنخف�ضت
قيمتها ب�صفة دائمة� .إن قيمة املخ�ص�ص هي الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خم�صومة ب�إ�ستخدام معدل الفائدة الفعلي الأ�صلي .يتم
تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل �إ�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ،ويتم الإعرتاف مببلغ
53
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اخل�سارة يف بيان الإيرادات وامل�صروفات .يف حال عدم حت�صيل �أر�صدة املدينني التجاريني ،يتم
�شطـب هذه الأر�صدة مقابل ح�ساب املخ�ص�ص املتعلق باملدينني التجاريني� ،إن ال�سداد الالحق
للمبلغ ال�سابق �شطبه يدرج من خالل بيان الإيرادات وامل�صروفات.
د .ممتلكات وعقارات ومعدات :
تت�ضمن التكلفة املبدئية للممتلكات والعقارات واملعدات �سعر ال�شراء و�أي تكاليف مبا�شرة مرتبطة
ب�إي�صال تلك املوجودات �إىل موقع الت�شغيل وجعلها جاهزة للت�شغيل .يتم عادة �إدراج امل�صاريف
املتكبدة بعد ت�شغيل املمتلكات والعقارات واملعدات ،مثل الإ�صالحات وال�صيانة والفح�ص يف بيان
الإيرادات وامل�صروفات يف الفرتة التي يتم تكبد هذه امل�صاريف فيها .يف احلاالت التي يظهر فيها
بو�ضوح �أن امل�صاريف قد �أدت �إىل زيادة يف املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية املتوقع احل�صول عليها
من �إ�ستخدام �إحدى املمتلكات والعقارات واملعدات �إىل حد �أعلى من معيار الأداء املحدد �أ�سا�ساً،
ف�إنه يتم ر�سملة هذه امل�صاريف كتكلفة �إ�ضافية على املمتلكات والعقارات واملعدات.
تظهر املمتلكات والعقارات واملعدات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر الإنخفا�ض
يف القيمة .عند بيـع �أو �إنهاء خدمة املوجودات ،يتم �إ�ستبعاد تكلفتها وا�ستهالكها املرتاكم من
احل�سابات ويدرج �أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن �إ�ستبعادها يف بيان الإيرادات وامل�صروفات.
يتم �إحت�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة لبنود
املمتلكات والعقارات واملعدات كما يلي :
�أثاث وديكورات
كمبيوترات و�أجهزة

�سنوات
5
5

يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة اال�ستهالك دوريا للت�أكد من �أن طريقة وفرتة اال�ستهالك
تتفقان مع منط املنافع الإقت�صادية املتوقعة من بنود املمتلكات والعقارات واملعدات.
هـ .الدائنون :
يتمثل ر�صيد الدائنون يف الدائنني التجاريني والدائنني الآخرين .الدائنون التجاريون هو االلتزام
ل�سداد قيمة ب�ضائع �أو خدمات التي مت �شراءها �ضمن الن�شاط االعتيادي من املوردين .يتم �إدراج
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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
الأهلي وعقود املوظفني � .إن هذا الإلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق لكـل موظف ،فيما لو
مت �إنهاء خدماته يف نهاية الفرتة املالية ،والذي يقارب القيمة احلالية لهذا الإلتزام النهائي.
ز .املخ�ص�صات :
يتم الإعرتاف باملخ�ص�ص فقط عندما يكون على االحتاد الإلتزام قانوين حايل �أو حمتمل ،نتيجة
حلدث �سابق يكون من املرجح معه �أن يتطلب ذلك تدفقا �صادرا للموارد الإقت�صادية لت�سوية
الإلتزام ،مع �إمكانية �إجراء تقدير موثـوق ملبلغ الإلتزام .ويتــم 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 لت�سوية الإلتزام .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 لتحديد فيما �إذا
كان هناك دليل على �إنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات� .إذا كان يوجد دليـل على الإنخفا�ض،
يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للموجودات لإحت�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
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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 الإعرتاف بخ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة مبا�شرة يف بيان الإيرادات
وامل�صروفات� ،إال �إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل معاد تقييمها ويف هذه احلالة يجب معاجلة
خ�سارة �إنخفا�ض قيمة الأ�صــل ك�إنخفا�ض �إعادة تقييم.
عند عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة الحقا ،تزداد القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو وحدة توليد
النقد) �إىل القيمة التقديرية املعدلة القابلة لال�سرتداد .يجب �أن ال يزيد املبلغ الدفرتي ب�سبب
عك�س خ�سارة �إنخفا�ض القيمة عن املبلغ الدفرتي الذي كان �سيحدد لو �أنه 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 الإيرادات وامل�صروفات �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.
ط .م�شروع حتت التنفيذ :
يتم �إدراج جميع التكاليف لهذا امل�شروع �ضمن م�شروع حتت التنفيذ حتى اكتمال االن�شاء وجعله
جاهز لال�ستخدام .يتم ت�صنيف م�شروع حتت التنفيذ �ضمن املمتلكات والعقارات واملعدات طبقا
لأهداف االحتاد.
ي .حتقق االيراد :
يتبع الإحتاد الأ�سا�س النقدي يف �إثبات �إيرادات �إ�شرتاكات الأع�ضاء ،ر�سوم االنت�ساب ،االيـــرادات
وامل�صاريف الأخرى.
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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 ( 365 – 2013يوم).

-4

4مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
2014

78,000

مدينون جتاريون (�أ)
ناق�صا  :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (ب)
�صايف املدينني التجاريني
م�صاريف مدفوعة مقدما
ت�أمينات م�سرتدة

()78,000
-

3,240

1,620
4,860

2013

78,000

()78,000
-

3,240

1,620
4,860

(�أ) مدينون جتاريون :
�إن �أر�صدة املدينون التجاريون ال حتمل فائدة� ،إن حتليل �أعمار �أر�صدة املدينني التجاريني كما يلي :

2014

2013

منخف�ضة القيمة

املجموع

78,000

78,000

78,000

78,000

كما يف  31دي�سمرب  ،2014بلغت �أر�صدة املدينني التجاريني التي انخف�ضت قيمتها ومت تكوين خم�ص�ص
لها مبلغ  78,000دينار كويتي ( 78,000 - 2013دينار كويتي).
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 (ب) خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها :
�إن حركة خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها هي كما يلي :
2014
الر�صيد يف بداية ال�سنة
78,000
خم�ص�ص مل يعد له �ضرورة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
78,000

-5

2013
90,000
()12,000
78,000

5ممتلكات وعقارات ومعدات
�أثــاث
وديكورات
التكلفة :
يف  31دي�سمرب 2013
اال�ضافات
يف  31دي�سمرب 2014

51,321
51,321

الإ�ستهالك املرتاكم :
يف  31دي�سمرب 2013
ا�ستهالك حممل على ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2014

22,226
10,264
32,490

�صايف القيمة الدفرتية :
يف  31دي�سمرب 2014
يف  31دي�سمرب 2013

18,831
29,095

كمبيوترات
و�أجهــزة

م�شروع
حتت
التنفيذ

25,489
2,897
28,386

37,955
37,955

18,861
5,581
24,442

3,944
6,628

-

37,955
37,955

املجمـوع
114,765
2,897
117,662

41,087
15,845
56,932

60,730
73,678


ميثل بند �أعمال م�شروع حتت التنفيذ قيمة درا�سة اجلدوى لإن�شاء مركز للدرا�سات اال�ستثماريةواخلدمات املالية وجاري العمل مع اجلهات احلكومية املخت�صة المتام الرتاخي�ص.
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�6أر�صدة دائنة �أخرى
م�صاريف م�ستحقة
�إجازات موظفني م�ستحقة

-7

7خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املحمل على ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-8

2014
33,026
5,825
38,851

2013
26,762
6,264
33,026

�8أموال االحتاد
الفائ�ض املرتاكم يف بداية ال�سنة
فائ�ض الإيرادات عن امل�صروفات
الفائ�ض املرتاكم يف نهاية ال�سنة

-9

2014
16,648
16,648

2013
3,602
14,197
17,799

2014
1,029,524
41,030
1,070,554

2013
987,262
42,262
1,029,524

9م�صاريف عمومية و�إدارية
تكاليف موظفني
�إيجارات
ات�صاالت
قرطا�سية ومطبوعات
م�صاريف دعاية
�أتعاب قانونية ومهنية
م�صاريف تدريبات
�أخرى

2014
108,011
19,440
4,163
7,752
1,432
5,000
35,671
7,540
189,009

2013
117,534
19,440
5,551
606
1,392
5,000
42,542
5,844
197,909
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