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بدر ناصر السبيعي
رئي�س االحتاد

صالح صالح السلمي
نائب الرئي�س

عبداهلل حمد التركيت
اأمني ال�شر وع�شو جمل�س االإدارة

 فيصل منصور صرخوه
اأمني ال�شندوق وع�شو جمل�س االإدارة

حمد أحمد العميري
ع�شو جمل�س االإدارة

حمد محمد السعد
ع�شو جمل�س االإدارة

خالد عبداهلل السعيد
ع�شو جمل�س االإدارة

طارق إبراهيم املنصور
ع�شو جمل�س االإدارة

�شركات  احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  من  باال�شتقالة  العي�شى  اإبراهيم  عثمان  ال�شيد/  تقدم   *
وفقًا  املال  اأ�شواق  هيئة  مفو�شي  جمل�س  لرئي�س  كنائب  اجلديد  ملن�شبه  لتفرغه  اال�شتثمار، 

للمر�شوم االأمريي املن�شور يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 2018/08/19.

أعضاء مجلس إدارة اإلحتاد
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اإنه ملن دواعي �شروري والزمالء واأع�شاء جمل�س اإدارة احتاد �شركات اال�شتثمار اأن نقدم لكم 

تقرير جمل�س االإدارة ال�شنوي 2018، والذي يحتوي جممل االأن�شطة والفعاليات التي قدمها 

االحتاد خالل عام 2018، حيث ت�شافرت اجلهود للعمل على تقدمي االآراء املهنية والفنية 

ب�شاأن الق�شايا املعنية يف عمل قطاع اال�شتثمار، و�شوالً اإىل حتقيق ال�شالح العام لالقت�شاد 

الوطني.

وقد كان دور اللجان العاملة يف االحتاد بالتعاون مع جمل�س االإدارة حيوياً يف اإعداد تلك االآراء 

للت�شدي والدفاع عن ال�شركات االأع�شاء و�شركات القطاع على خمتلف االأ�شعدة مع اجلهات 

املعنية يف الدولة.

به االحتاد مع عدد من  قام  الذي  التقرير مدى اجلهد  و�شتجدون من خالل حمتوى هذا 

التي  التطوير  ورغبات  اآليات  لتحقيق  اال�شتثمار  قطاع  عمل  يف  واملعنية  الفاعلة  اجلهات 

نن�شدها �شواء من خالل جهود االحتاد وتعاونه مع ال�شركات االأع�شاء وكذا املوؤ�ش�شات املهنية 

الزميلة، واأي�شاً من خالل مركز درا�شات اال�شتثمار - الذراع املهني لالحتاد-، والذي قام 

بدور بارز يف تطوير كفاءة العاملني يف قطاع اال�شتثمار من خالل تقدمي االأن�شطة التدريبية 

وفقاً للمتطلبات االآنية وامل�شتقبلية للعاملني يف �شركات اال�شتثمار وبكفاءة م�شهودة من قبل 

احل�شور. 

وهنا ال ي�شعني اإال اأن اأتوجه بال�شكر اجلزيل ل�شركات اال�شتثمار االأع�شاء يف االحتاد على 

تعاونهم معنا، وكذلك العديد من اجلهات التي �شاهمت وت�شاهم يف اإبداء التعاون، ومن ذلك 

هيئة اأ�شواق املال، بنك الكويت املركزي، وزارة التجارة وال�شناعة، وزارة املالية، غرفة جتارة 

و�شناعة الكويت.

كما ي�شعدين اأن اأتوجه بجزيل ال�شكر لكافة العاملني يف االحتاد مقدراً �شعيهم الدوؤوب الإتقان 

العمل وحتقيق النجاحات امل�شتمرة.

واأدعو املوىل العلي القدير اأن يحفظ كويتنا و�شعبها يف ظل القيادة احلكيمة حل�شرة �شاحب 

ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح -حفظه اهلل ورعاه-، و�شمو ويل 

عهده ال�شيخ نواف االأحمد اجلابر ال�شباح، و�شمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك 

احلمد ال�شباح يف اإدارة البالد نحو التطوير املن�شود، والذي يعود باخلري واال�شتقرار على 

وطننا العزيز.

بدر ناصر السبيعي
رئيس االحتاد

 كلمة مجلس اإلدارة
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التقرير اإلداري 2018
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احتاد �شركات اال�شتثمار:

اأواًل: اللجان العاملة يف االحتاد:

يتوجه احتاد �شركات اال�شتثمار بخال�س ال�شكر والتقدير الأع�شاء اللجان العاملة يف االحتاد، حيث 

يتقدم االحتاد بالتقدير لتطوعهم لتقدمي الراأي الفني وامل�شورة، كل يف تخ�ش�شه، فقد عقدوا العديد 

لهم  ليتمنى  اجلهود،  تلك  يثمن  واإذا  واالحتاد  والوقت.  اجلهد  بذل  تطلبت  التي  االجتماعات  من 

التوفيق وال�شداد.

اللجان الدائمة:

1 - جلنة ال�شيا�شات االقت�شادية
تتكون جلنة ال�شيا�شات االقت�شادية من ال�شادة التالية اأ�شمائهم:

- ال�شيد/ عبداهلل حمد الرتكيت

اأمني ال�شر وع�شو جمل�س اإدارة االحتاد، رئي�س جمل�س االإدارة - �شركة ال�شفاة لال�شتثمار  )رئي�س اللجنة(.

- ال�شيد/ حمد اأحمد العمريي

)ع�شو اللجنة(. ع�شو جمل�س اإدارة االحتاد، رئي�س جمل�س االإدارة - �شركة اال�شتثمارات الوطنية 

- ال�شيد/ طارق اإبراهيم املن�شور 

)ع�شو اللجنة(. ع�شو جمل�س اإدارة االحتاد، رئي�س جمل�س االإدارة - �شركة الفنار لال�شتثمار 

- ال�شيد/ بدر غامن الغامن  

نائب الرئي�س التنفيذي ورئي�س اإدارة االأ�شول يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا - بيت 

)ع�شو اللجنة(. اال�شتثمار العاملي جلوبل 

- ال�شيد/ عبدالرزاق طالل رزوقي

)ع�شو اللجنة(. مدير م�شاعد - اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية - �شركة املركز املايل الكويتي 

- ال�شيد/ عبداهلل حممد ال�شطي

)ع�شو اللجنة(. م�شاعد الرئي�س التنفيذي لال�شتثمار- �شركة اأعيان لالإجارة واال�شتثمار 

- ال�شيد/ في�شل نزار الن�شف

)ع�شو اللجنة(. م�شت�شار الرئي�س التنفيذي لال�شتثمار - �شركة اال�شتثمارات الوطنية 

- ال�شيدة/ فدوى دروي�س

)مقرر(. مدير الدعم الفني ومدير مركز درا�شات اال�شتثمار بالوكالة - احتاد �شركات اال�شتثمار 
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ي�شمل نطاق عمل اللجنة ما يلي:

1 - تقدمي املقرتحات والتو�شيات ب�شاأن ال�شيا�شات االقت�شادية واال�شتثمارية العامة للدولة من اأجل 
حتقيق التنمية امل�شتدامة لالأجيال القادمة، ويكون ذلك من خالل التواجد ب�شكل قريب من احلدث 

وعقد ندوات لطرح تلك املوا�شيع اأو ن�شر راأي االحتاد يف ال�شحف املحلية اأو اأي و�شيلة اإعالم 

اأخرى.

�شركات  وكذلك  املالية  لالأوراق  الكويت  وبور�شة  الرقابية  اجلهات  مع  االحتاد  تعاون  تعزيز   -  2
عنها  ت�شدر  التي  والقرارات  التعاميم  ومراجعة  ت�شاورية  لقاءات  بعقد  ذلك  ويكون  اال�شتثمار، 

لتقدمي املقرتحات لالرتقاء بكفاءة اأ�شواق املال وحت�شني بيئة االأعمال.

3 -  تقدمي اأفكار وروؤى ب�شاأن اأداوت ومنتجات ا�شتثمارية جديدة، والتي من �شاأنها اأن جتذب روؤو�س 
اأموال جديدة تواكب التغريات التي ي�شهدها قطاع اال�شتثمار ولتطوير عمل اأ�شواق املال

4 - تعزيز الثقة باالقت�شاد املحلي واأ�شواق املال، وذلك من خالل مزيد من التعاون والتقارب مع 
اجلهات الرقابية ذات ال�شلة وعقد ندوات وور�س عمل حول التطورات االإيجابية يف ال�شوق الإظهار 

االإجراءات والظواهر االإيجابية مثل القوانني اجلديدة وزيادة التداوالت اليومية ودخول روؤو�س 

االأموال االأجنبية وتاأثري ذلك يف تعزيز الثقة باالأ�شواق، ولرفع م�شتوى الوعي لدى املتداولني يف 

االأ�شواق.

5 - فتح اآفاق للتعاون مع �شركات التكنولوجيا املالية للتعرف على اآخر التطورات التي طراأت على 
لتح�شني  لدينا  املال  واأ�شواق  ل�شركاتنا  التكنولوجيا  هذه  ا�شتقطاب  وكيفية  املالية  التكنولوجيا 

وتطوير اأعمال �شركات اال�شتثمار.

6 - التعاون مع مركز درا�شات اال�شتثمار لدى االحتاد واقرتاح خطط لدعم برامج مهنية متخ�ش�شة 
وور�س العمل لتنمية الكوادر الب�شرية لدى �شركات اال�شتثمار، خا�شة تلك املن�شوية حتت مظلة 

االحتاد.

7 - تعزيز دور القطاع اخلا�س يف عملية التنمية االقت�شادية، وتعزيز فكرة اأن �شركات اال�شتثمار 
احلكومة يف هذا  م�شت�شاراً  تكون  واأن  برامج اخل�شخ�شة  لتفعيل  القطاع احلكومي  مع  �شريك 

املجال ملا لديها من اإمكانات متكنها من القيام بهذا الدور، وتبيان كيف اأن اخل�شخ�شة تعمل على 

خلق فر�س وظيفية للعمالة الوطنية.

2 - جلنة االإعالم والت�شويق

تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�شركات واجلهات املمثلة يف االحتاد، كما ياأتي:

- ال�شيد/ حمد حممد ال�شعد

)رئي�س اللجنة(. ع�شو جمل�س اإدارة االحتاد، الرئي�س التنفيذي - �شركة عمار للتمويل واالإجارة 

- ال�شيد/ �شالح �شالح ال�شلمي

نائب رئي�س االحتاد، رئي�س جمل�س االإدارة - �شركة اال�شت�شارات املالية الدولية اإيفا  )ع�شو اللجنة(.
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- ال�شيد/ م�شطفى جنيب زنتوت 

)ع�شو اللجنة(. نائب اأول ورئي�س اإدارة الت�شويق واالت�شال - بيت اال�شتثمار العاملي جلوبل 

- ال�شيد/ عمرو حممد ح�شن

)ع�شو اللجنة(. م�شاعد نائب رئي�س - اإدارة الت�شويق - �شركة كامكو لال�شتثمار )كامكو( 

- ال�شيدة/ فدوى دروي�س

مدير الدعم الفني ومدير مركز درا�شات اال�شتثمار بالوكالة - احتاد �شركات اال�شتثمار  )مقرر(.

وُيعهد اإىل اللجنة ما يلي:

- ت�شويق االحتاد وقطاع اال�شتثمار داخل وخارج دولة الكويت.

- متابعة تنفيذ ال�شيا�شات واالأنظمة املعتمدة من قبل جمل�س االإدارة واللجان التابعة له واخلا�شة 

بالت�شويق للقطاع و�شيا�شته االإعالمية.

- تعزيز اأوا�شر التجان�س والتناغم بني اأع�شاء االحتاد وتبادل اخلربات مبا يخدم م�شالح االحتاد، 

وذلك من خالل لقاءات واأن�شطة علمية واجتماعية.

- ر�شم خطط االإعالم والت�شويق وعر�شها على جمل�س االإدارة العتمادها.

- اقرتاح ندوات اأو موؤمترات مبا يخدم م�شالح االأع�شاء والقطاع.

- امل�شاهمة يف طرح اأن�شطة للن�شر للتعريف باالحتاد واأن�شطته.

- التقارب مع و�شائل االإعالم ملا لذلك من انعكا�س لعملها ومقاالتها على االحتاد والقطاع.

- التعريف بن�شاط االحتاد: اإيجاد و�شيلة يف التعريف ال�شحيح بن�شاط االحتاد لك�شب ر�شى اجلمهور 

امل�شتهدف.

االحتاد  لعمل  امل�شابهة  اجلهات  عن  واال�شتطالع  الراأي  بحوث  متابعة  املعلومات:  وجمع  البحث   -

ومنتجاتها وجماهريها.

- االت�شال: توفري قنوات االت�شال املنا�شبة يف االجتاهني من االحتاد اإىل اجلماهري ومن اجلماهري 

اإىل االحتاد اإما عن طريق االت�شال ال�شخ�شي اأو االت�شال اجلماهريي.

- تخطيط برامج الت�شويق االإعالمي وتنفيذه: و�شع خطط وقائية وعالجية لتح�شني �شورة االحتاد 

الذهنية لدى اجلماهري وتق�شيمها اإىل خطط طويلة ومتو�شطة وق�شرية املدى.

- التقييم: تقييم الربامج واخلطط املعتمدة اأثناء التنفيذ وبعد التنفيذ.

- املتابعة: متابعة كل ما يُن�شر عن االحتاد يف و�شائل االإعالم املختلفة والرد عليها يف حالة ال�شرورة 

واأر�شفة تلك البيانات للرجوع اليها.

- التقارير: رفع تقارير عن عمل اللجنة اإىل جمل�س اإدارة االحتاد ب�شورة ن�شف �شنوية.
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3 - جلنة مركز درا�شات اال�شتثمار.

تتكون اللجنة من ثالثة من اأع�شاء جمل�س اإدارة احتاد �شركات اال�شتثمار، كما ياأتي:

- ال�شيد/ في�شل من�شور �شرخوه

اأمني ال�شندوق وع�شو جمل�س االإدارة باالحتاد - الرئي�س التنفيذي - �شركة كامكو لال�شتثمار.

)رئي�س اللجنة(

- ال�شيد/ �شالح �شالح ال�شلمي

نائب رئي�س االحتاد، رئي�س جمل�س االإدارة - �شركة اال�شت�شارات املالية الدولية )اإيفا( )ع�شو اللجنة(.

- ال�شيد/ حمد اأحمد العمريي

)ع�شو اللجنة(. ع�شو جمل�س اإدارة االحتاد، رئي�س جمل�س االإدارة - �شركة اال�شتثمارات الوطنية 

وُيعهد اإىل اللجنة ما يلي:

- ت�شكيل اجلهاز التنفيذي للمركز.

- االإ�شراف العام على اأن�شطة واأعمال املركز. 

- اعتماد اخلطة ال�شنوية للمركز.

- تعترب اللجنة هي جهة ات�شال وتن�شيق مع جمل�س ادارة احتاد �شركات اال�شتثمار.

- حتديد املرتبات واملكافاآت التي يتلقاها اأع�شاء اجلهاز التنفيذي للمركز.

4 - اللجنة القانونية

تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�شركات واجلهات املمثلة يف االحتاد، كما ياأتي:

- ال�شيد/ �شالح �شالح ال�شلمي

نائب رئي�س االحتاد، رئي�س جمل�س االإدارة - �شركة اال�شت�شارات املالية الدولية اإيفا  )رئي�س اللجنة(.

- ال�شيد/ بدر نا�شر ال�شبيعي

رئي�س االحتاد، الرئي�س التنفيذي - ال�شركة الكويتية لال�شتثمار  )نائب رئي�س اللجنة(.

- ال�شيد/ خالد عبداهلل ال�شعيد

ع�شو جمل�س اإدارة االحتاد، نائب رئي�س جمل�س االإدارة - �شركة الرتاج لال�شتثمار )ع�شو اللجنة(.

- ال�شيد/ اأحمد اأمني علي

مدير اأول - االإدارة القانونية واالإلتزام - جمموعة اأرزان املالية للتمويل واال�شتثمار، )ع�شو اللجنة(.
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- ال�شيد/ د. عبداحلميد من�شور عبدالعظيم

)ع�شو اللجنة(. م�شت�شار قانوين، ال�شركة الكويتية لال�شتثمار 

- ال�شيد/ عبدامل�شيح عبداملالك لبيب

رئي�س االإدارة القانونية ل�شركات املجموعة - �شركة اال�شت�شارات املالية الدولية )اإيفا( )ع�شو اللجنة(.

- ال�شيد/ عمرو حممد حافظ

)ع�شو اللجنة(. نائب اأول/ رئي�س الدائرة القانونية - �شركة املركز املايل الكويتي 

- ال�شيد/ م�شطفى فتحي اأحمد

)ع�شو اللجنة(. نائب رئي�س االإدارة القانونية، االإدارة العليا - �شركة كامكو لال�شتثمار 

- ال�شيدة/ فدوى دروي�س

)مقرر(. مدير الدعم الفني ومدير مركز درا�شات اال�شتثمار بالوكالة - احتاد �شركات اال�شتثمار 

وُيعهد اإىل اللجنة ما يلي:

- مناق�شة االأمور القانونية املطروحة من جمل�س االإدارة اأو رئي�س جمل�س االإدارة، اأو ما يتم بحثه اأو يرى بحثه.

ثانيًا: الدور اال�شت�شاري لالحتاد:

انطالقاً من الدور الفاعل واحليوي الحتاد �شركات اال�شتثمار يف القطاع اال�شتثماري وتفعياًل للدور 

اإدارة االحتاد وبالتن�شيق  اأهم االأهداف املنوطة به، قام جمل�س  اال�شت�شاري لالحتاد والذي هو من 

القرارات  من  عدد  م�شودات  على  واملالحظات  الراأي  بتقدمي  العامة  واالأمانة  املخت�شة  اللجان  مع 

اأو تعديالتها، واملعنية يف عمل القطاع اال�شتثماري، وذلك بدعوة من اجلهات املعنية يف  والقوانني 

الدولة اأو مببادرات من االحتاد.

ويف االإطار مل يغفل االحتاد ا�شتطالع راأي ال�شركات االأع�شاء فيما عر�س عليه من م�شودات القرارات 

والقوانني، وذلك لال�شتئنا�س بوجهات النظر العملية ملمثلي ال�شركات االأع�شاء.

 هيئة اأ�شواق املال: .................................................................................................

الت�شويت الرتاكمي وحماية حقوق االأقلية:

نظراً الأهمية هذا املو�شوع، واأثره على عمل �شركات اال�شتثمار، مت بتاريخ 2018/02/18 اإر�شال 

ا�شتبيان الت�شويت الرتاكمي وحماية حقوق االأقليات اإىل ال�شركات االأع�شاء يف االحتاد ال�شتطالع 

اآرائهم، والذي طرحته هيئة اأ�شواق املال يف اإطار درا�شتها الإلزام ال�شركات املدرجة يف بور�شة الكويت 

بالت�شويت الرتاكمي الختيار اأع�شاء جمل�س ادارتهم.

واال�شتئنا�س  املو�شوع  هذا  بدرا�شة  املخت�شة  واللجان  االإدارة  جمل�س  خالل  من  االحتاد  قام  كما 

باملالحظات التي قدمتها عدد من ال�شركات االأع�شاء، ومن ثم مت بلورة املالحظات ب�شكلها النهائي 

واإر�شاله اإىل هيئة اأ�شواق املال.
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كما تابع االحتاد تعزيز وجهة نظره وال�شركات االأع�شاء من خالل ورقة عمل قدمها ال�شيد/ خالد 

ال�شعيد - ع�شو جمل�س االإدارة يف املوؤمتر ال�شنوي الثالث لهيئة اأ�شواق املال )اأ�شواق املال واال�شتدامة 

املوؤمتر  حماور  ثاين  �شمن  الورقة  تقدم  مت  حيث   ،2018/03/22 بتاريخ  ُعقد  الذي  املوؤ�ش�شية( 

"الت�شويت الرتاكمي وحماية حقوق االأقلية".

منوذج اعرف عميلك:

لهم  املرخ�س  االأ�شخا�س  املال  اأ�شواق  هيئة  اإلزام  ب�شاأن  اال�شتثمار  �شركات  من  ملطالب عدد  ا�شتجابة 

بتحديث بيانات عمالئهم ب�شكل دوري يف مدة قليلة، االأمر الذي يعمل على اإعاقة عمل �شركات اال�شتثمار.

املال  اأ�شواق  والقانونية مبخاطبة هيئة  الفنية  الناحيتني  االأمر من  درا�شة  وبعد  قام االحتاد  بدوره 

اأن عملية التحديث امل�شار اإليها ووفقاً لتعليمات الهيئة تتطلب من  بتاريخ 2018/04/30 مو�شحاً 

العمالء زيارة �شركات اال�شتثمار التي يتعاملون معها مقدمني جميع البيانات واملعلومات ال�شخ�شية 

التي تخ�س هوؤالء العمالء مما ي�شبب اإعاقة لعمل ال�شركة من جهة وي�شبب املزيد من اجلهد املبذول 

من قبل العمالء لزيارة ال�شركات املتعاملون فيها.

ومن جهة اأخرى يف حال عدم قيام العميل مبراجعة ال�شركة التي يتعامل بها، فاإن ذلك االأمر ي�شتدعي 

قيام ال�شركة بتجميد ح�شابات العميل، بناء على تعليمات هيئة اأ�شواق املال كما ورد يف كتاب اأموال 

العمالء وا�شولهم بالف�شل اخلام�س " قواعد املحافظ اال�شتثمارية لالأوراق املالية" يف املادة 5-1-3 

والتي تن�س" يف حال عدم توافر معلومات كافية عن العميل على النحو املن�شو�س عليه يف املادة -5-1

1 من هذا الكتاب، يلتزم ال�شخ�س املرخ�س له باإخطار العميل باأنه �شيتوقف عن تقدمي خدماته اإىل 
العميل ما مل يقدم تلك املعلومات خالل ثالثة اأيام عمل من هذا االإخطار، وعلى ال�شخ�س املرخ�س له 

التوقف عن تقدمي خدماته اإىل العميل الذي ُيخفق يف تقدمي املعلومات بعد انق�شاء فرتة االإخطار".

وهذا بطبيعة االأمر يخلق نوع من اال�شطراب بني ال�شركة والعميل، واأي�شاً قد يوؤدي اإىل ان�شحاب عدد 

من العمالء من ال�شركات والتوجه اىل �شركات اأخرى.

وبناء على ذلك طالب االحتاد حتديد عملية حتديث بيانات عمالء �شركات اال�شتثمار "اعرف عميلك" 

ب�شكل دوري كل 3 �شنوات اأو يف احلاالت التي ت�شتدعي التحديث على بع�س البيانات الثبوتية مثل: 

انتهاء �شالحية البطاقة املدنية للعميل او جواز ال�شفر او الرخ�شة التجارية لالأ�شخا�س االعتبارين، 

حيث جاء يف تعليمات هيئة اأ�شواق املال يف كتاب اأموال العمالء واأ�شولهم بالف�شل اخلام�س " قواعد 

واملعلومات  بيانات  حتديث   " تن�س  والتي   5-1-1 املادة  يف  املالية"  لالأوراق  اال�شتثمارية  املحافظ 

املتعلقة بالعمالء ب�شكل �شنوي - كحد اأدنى - اأو اجراء مراجعة عليها ح�شب احلاجة عند حدوث 

الرخ�شة  او  ال�شفر  جواز  او  للعميل  املدنية  البطاقة  �شالحية  )انتهاء  التحديث  ت�شتدعي  حاالت 

التجارية لالأ�شخا�س االعتبارين(".
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بيانات  مدة حتديث  قد حددت  املال  اأ�شواق  هيئة  اأن  اأعاله  الفقرة  على  وبناء  اأنه  االحتاد  واأو�شح 

بعني  لالأخذ  املال  اأ�شواق  قابلية هيئة  يعني وجود  اأدين، مما  �شنوي كحد  ب�شكل  العمالء  ومعلومات 

االعتبار باقرتاح احتاد �شركات اال�شتثمار بتحديد مدة حتديث بيانات ومعلومات العميل كل 3 �شنوات.

املزايدة على ح�شة من اأ�شهم راأ�س مال �شركة بور�شة الكويت لالأوراق املالية:

اإ�شارة اإىل اإعالن هيئة اأ�شواق املال عن بدء اإجراءات املزايدة على ح�شة من اأ�شهم راأ�س مال �شركة 

بور�شة الكويت لالأوراق املالية، وذلك بالن�شبة للح�شة التي ترتاوح ما بني 26% اإىل 44% والتي 

ن�شت املادة )33( من قانون الهيئة على اأن تخ�ش�س لل�شركات املدرجة يف البور�شة مع م�شغل عاملي 

للبور�شات اأو م�شغل عاملي منفرداً.

ورد من عدد من ال�شركات املدرجة يف بور�شة الكويت لالأوراق املالية االأع�شاء يف االحتاد واملتقدمني 

لعملية املزايدة مطالبات بالعمل على اإعطاء فرتة كافية الإجراء هذه العملية بهدف درا�شتها ب�شكل 

مف�شل خ�شو�شاً مع وجود م�شغل عاملي.

وبناء على ذلك قام االحتاد وبتاريخ 2018/05/28 مبخاطبة الهيئة ليطلب موافقتها على اإعطاء 

مدة �شتة اأ�شهر الإجراء عملية املزايدة ليت�شنى لتلك ال�شركات اأخذ الوقت الالزم الإمتام هذه العملية 

الفني واملهني  بال�شكل  االأعمال  اإجناز تلك  اإىل  ب�شكل مدرو�س واتخاذ االإجراءات املطلوبة، و�شوالً 

املن�شود، ومبا يدعم بيئة االأعمال واالقت�شاد الوطني.

بني  اجتماع  ترتيب  �شيتم  باأنه  مو�شحة   2018/05/31 بتاريخ  االحتاد  مع  الهيئة  جتاوبت  وقد 

اهتمام  اإبداء  كتاب  قدمت  التي  املحلية  وال�شركات  الكويت  بور�شة  خ�شخ�شة  عملية  م�شت�شاري 

ملناق�شة  فر�شة  توفري  اإىل  االجتماع  هذا  يهدف  حيث  البور�شة،  خ�شخ�شة  عملية  يف  للم�شاركة 

ا�شتف�شارات ال�شركات املحلية وتوفري املزيد من املعلومات واالإي�شاحات الالزمة املتعلقة بهذه العملية.

القواعد اخلا�شة باأنظمة اال�شتثمار اجلماعي التعاقدية.

مت طرح م�شودة القواعد اخلا�شة باأنظمة اال�شتثمار اجلماعي التعاقدية يف الف�شلني الثالث والرابع 

بتاريخ  الهيئة  قبل  من  املال  اأ�شواق  هيئة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  ع�شر  الثالث  الكتاب  من 

2018/04/19، ومت حتديد تاريخ 2018/05/17 من قبل الهيئة كموعد نهائي ال�شتالم املالحظات 
على امل�شودة امل�شار اإليها.

بدوره قام احتاد �شركات اال�شتثمار بتاريخ 2018/04/22 بتعميم امل�شودة على كافة �شركة اال�شتثمار 

ال�شتطالع اآرائهم واإبداء مالحظاتهم لت�شمينها �شمن رد االحتاد، كما اأنه قد مت حتديد موعد نهائي 

ال�شتالم املالحظات من ال�شركات بتاريخ 2018/05/08.
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املوعد  املنا�شبة يف  والقانونية  الفنية  املالحظات  بتقدمي  قام  متاأنية من قبل االحتاد،  درا�شة  وبعد 

املحدد من قبل الهيئة.

�شروط واإجراءات اإ�شدار نظام خيار �شراء االأ�شهم للموظفني:

مت طرح م�شودة م�شروع تعليمات خيار �شراء االأ�شهم للموظفني من قبل هيئة اأ�شواق املال ال�شتطالع 

على  املالحظات  ال�شتالم  نهائي  كموعد  الهيئة  قبل  من   2018/06/21 تاريخ  ومت حتديد  االآراء، 

امل�شودة امل�شار اإليها.

�شركات  كافة  على  امل�شودة  بتعميم   2018/05/29 بتاريخ  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  قام  بدوره 

اال�شتثمار ال�شتطالع اآرائهم واإبداء مالحظاتهم لت�شمينها �شمن رد االحتاد.

وبعد الدرا�شة من قبل االحتاد، مت تقدمي املالحظات الفنية والقانونية املنا�شبة يف املوعد املحدد من قبل الهيئة.

منوذج عقد تاأ�شي�س �شركة ذات غر�س خا�س:

مت طرح م�شودة منوذج عقد تاأ�شي�س �شركة ذات غر�س خا�س من قبل هيئة اأ�شواق املال ال�شتطالع 

على  املالحظات  ال�شتالم  نهائي  كموعد  الهيئة  قبل  من   2018/06/21 تاريخ  ومت حتديد  االآراء، 

امل�شودة امل�شار اإليها.

�شركات  كافة  على  امل�شودة  بتعميم   2018/05/29 بتاريخ  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  قام  بدوره 

اال�شتثمار ال�شتطالع اآرائهم واإبداء مالحظاتهم لت�شمينها �شمن رد االحتاد.

وبعد الدرا�شة من قبل االحتاد، مت تقدمي املالحظات الفنية والقانونية املنا�شبة يف املوعد املحدد من 

قبل الهيئة.

القواعد اخلا�شة باأحكام عر�س ال�شراء اجلزئي:

ا�شتطالع  للم�شاركة يف  2018/07/11 مبخاطبة االحتاد لدعوته  بتاريخ  املال  اأ�شواق  قامت هيئة 

الراأي واإبداء مالحظاته حول م�شودة القواعد اخلا�شة باأحكام عر�س ال�شراء اجلزئي.

من جانبه قام االحتاد وكما املعتاد بدرا�شة االأمر من خالل جمل�س اإدارته واللجان املخت�شة وو�شع 

املالحظات الفنية والقانونية املنا�شبة وحتميل تلك املالحظات على املوقع االإلكرتوين للهيئة يف املوعد 

املحدد من قبلها يف 2018/08/16.

ازدواجية الرقابة ال�شرعية اخلارجية على �شركات اال�شتثمار التي تعمل وفق اأحكام ال�شريعة 

اال�شالمية.

تفعياًل الأحد اأهم اأهداف احتاد �شركات اال�شتثمار وهو رعاية م�شالح ال�شركات االأع�شاء، فقد حترك 

االحتاد وبطلب من اإحدى �شركاته االأع�شاء للتدخل ب�شاأن ازدواجية الرقابة ال�شرعية اخلارجية على 

�شركات اال�شتثمار التي تعمل وفق اأحكام ال�شريعة اال�شالمية.
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وقد قام االحتاد بدرا�شة االأمر من اجلوانب الفنية والقانونية، ومن ثم قام بطلب اجتماع مع املعنيني 

يف هيئة اأ�شواق املال، وقد حر�س االحتاد على ح�شور ممثل من ال�شركة مع وفد االحتاد يف اجتماعهم 

مع املعنيني يف هيئة اأ�شواق املال بتاريخ 2018/10/21، وذلك لعر�س وجهة نظر ال�شركة كاملة.

وقد قام ال�شيد/ �شالح ال�شلمي - رئي�س وفد االحتاد يف هذا االجتماع باإطالع احل�شور على ما 

تلقاه احتاد �شركات اال�شتثمار من ا�شتف�شارات حول مدلول ن�س املادة 15 من قانون ال�شركات ب�شاأن 

هيئة الرقابة ال�شرعية لل�شركات التي تعمل وفق اأحكام ال�شريعة اال�شالمية، وتخوفها من تطبيق ن�س 

الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة، دون التزامها بتعيني هيئة الرقابة ال�شرعية املن�شو�س عليها يف املادة 

امل�شار اإليها بقانون ال�شركات، حيث اأفاد باأن مفهوم ن�س املادة وفق ما يرى احتاد �شركات اال�شتثمار 

اأن اإلزامية تعيني هيئة الرقابة ال�شرعية ال ينطبق على االأ�شخا�س املرخ�س لهم من الهيئة، ويجب 

على هوؤالء اتباع الن�شو�س املنظمة لذلك وفق الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة، كما اأ�شار اإىل اأنه قد 

مت طلب االجتماع للوقوف على راأي الهيئة يف هذا ال�شاأن والذي قد يتوافق مع راأي االحتاد. وقد 

عر�س ممثلو اللجنة القانونية لالحتاد باإيجاز متطلبات الرقابة ال�شرعية يف قانون ال�شركات بتعيني 

هيئة رقابة �شرعية وكذلك متطلبات الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة بتعيني وحدة داخلية ومكتب 

تدقيق �شرعي خارجي.

من جانبهم اأكد ممثلو هيئة اأ�شواق املال على اتفاقهم مع املفهوم الذي طرحه ممثلوا احتاد �شركات 

التدقيق  )مكاتب  اخلام�س  الق�شم  من   )2( رقم  البند  عليه  ن�س  ما  على  ذلك  واأ�ش�شوا  اال�شتثمار، 

ال�شرعي اخلارجي امل�شجلة لدى الهيئة( مبذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة التجارة وال�شناعة وهيئة 

الراأي حول  الإبداء  رقابة �شرعية  تعيني هيئة  2017، من جواز  نوفمرب   21 واملوؤرخة  املال،  اأ�شواق 

اأن�شطة ال�شركة وت�شرفاتها، ومدلول هذا الن�س اأن حكم تعيني هيئة الرقابة ال�شرعية جوازي ولي�س 

وجوبي. وتكون ال�شركة ملزمة بتعيني هيئة رقابة �شرعية فقط اإذا كان هذا االأمر من�شو�س عليه يف 

عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها االأ�شا�شي.

وبناء على ما تقدم فيمكن لل�شركات التي ترغب يف عدم تعيني هيئة رقابة �شرعية اأن تبداأ باتخاذ 

اإجراءات تعديل عقد ال�شركة ليتوافق مع توجهاتها، وذلك وفق االإجراء املعمول به.

 وزارة التجارة وال�شناعة: .................................................................................................................. 

معوقات اإجراءات اجلمعيات العمومية:

يف اإطار متابعته لكافة الق�شايا املعنية يف عمل �شركات اال�شتثمار، حر�س احتاد �شركات اال�شتثمار 

على تقدمي الراأي الفني والقانوين لوزارة التجارة وال�شناعة ب�شاأن بع�س املعوقات التي تواجه �شركات 

اال�شتثمار عند عقد اجلمعيات العمومية، حيث قام االحتاد مبخاطبة الوزارة بتاريخ 2018/05/15 

مو�شحاً االآتي:
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بالن�شبة لوزارة التجارة وال�شناعة:

- اأ�شدر وزير التجارة وال�شناعة يف وقت �شابق قرار يق�شي باإلغاء املوافقة امل�شبقة على البيانات املالية 

املدّققة لل�شركات، واالكتفاء باحل�شول على ن�شخة من البيانات املالية من مدقق احل�شابات، والقيام 

باأر�شفتها لدى الوزارة دون التوا�شل مع ال�شركات كما درجت العادة الرقابية. وتلي ذلك �شدور قرار 

الوزاري بوقف العمل بنظام عر�س جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية على »التجارة«، واحل�شول 

على موافقتها امل�شبقة لعقد اجلمعيات العمومية وحتديداً العادية منها، والعائق االجرائي: يتمثل 

القرارات  الرغم من �شدور  االأعمال على  اإلزامية احل�شول على موافقة م�شبقة على جدول  يف 

الوزارية امل�شار اإليها.

- عند تقدمي طلب حتديد موعد اجلمعيات العمومية من خالل املوقع االلكرتوين لوزارة التجارة 

التو�شية  واملت�شمن  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  اجتماع  حم�شر  حتميل  يطلب  النظام  فاأن  وال�شناعة 

بعقد االجتماع، والعائق االجرائي: يتمثل يف اأن العمل قد جرى على اأن يقوم رئي�س جمل�س االإدارة 

و�شكرتري املجل�س بالتوقيع على �شورة من حم�شر االجتماع الذي يتم رفعه على النظام االلكرتوين 

للوزارة، اأال اأن الوزارة رف�شت هذا االجراء وطلبت ب�شرورة رفع املح�شر على اأن يكون موقعا من 

جميع اأع�شاء املجل�س، والغريب اأنه يتم خمالفة ال�شركة عن ذلك االأمر وال يتم رفع املخالفة اأال بعد 

ا�شتكمال باقي التوقيعات من اأع�شاء املجل�س، وحت�شل ال�شركة على ورقة باملخالفة.

- نظر لالإ�شالحات اجلارية مببنى جممع الوزارات منذ اأكرث من �شنتني، فقد مت نقل مكان انعقاد 

)الدور  ال�شرة  جنوب  مبنطقة  لل�شناعة  العامة  الهيئة  مبنى  اإيل  لل�شركات  العمومية  اجلمعيات 

والعائق  باحل�شور،  املعنني  وال�شناعة  التجارة  وزارة  موظفي  اجلديد  باملقر  ويتواجد  االأر�شي( 

مقر  وبني  ال�شرة  جنوب  الوزارة مبنطقة  موظفي  بني  اآيل  ربط  وجود  عدم  يتمثل يف  االجرائي: 

الوزارة مبجمع الوزارات، وهذا الربط �شروري على االأقل فيما يتعلق بتاأكيد وجود م�شتندات معينه 

اأو قيام ال�شركات برفع هذه امل�شتندات على النظام االلكرتوين للوزارة، اأو اإلغاء خمالفات معينة 

قبل انعقاد اجلمعيات.

- تهدف وزارة التجارة وال�شناعة، من وراء اعتماد ال�شيا�شات اجلديدة فيما يتعلق بت�شهيل اإجراءات 

واالإجرائية،  البريوقراطية  العقبات  وحتدي  االقت�شادية  احلرية  توفري  اإيل  العمومية  اجلمعيات 

اأال  الدولية،  التو�شيات  مع  ين�شجم  مبا  بها،  املعمول  الرقابية  االآليات  وتطوير  االنفتاح  مل�شلحة 

اأنه وعلى الرغم من ذلك فاأن بع�س موظفي الوزارة يطلبون ممثلي ال�شركات باإعادة تقدمي �شور 

اجلمعية  انعقاد  طلب  تقدمي  اأثناء  للوزارة  االلكرتوين  املوقع  على  رفعها  �شبق  التي  امل�شتندات 

حيث  الوزارة  اإدارات  بني  تن�شيق  وعدم  ازدواجية  وجود  يف  يتمثل  االجرائي:  والعائق  العمومية، 

يطلب تقدمي اأ�شلني من البيانات املالية املدققة لل�شركة رغم رفعها على موقع الوزارة االلكرتوين، 

ف�شال عن اأية م�شتندات اأخرى مت رفعها على املوقع االلكرتوين للوزارة.

- واإحلاقا بالعائق االإجرائي ال�شابق فاأنه يف حال ان�شياع ال�شركات لطلبات موظفي الوزارة بتقدمي 

امل�شتندات ال�شابق رفعها على املوقع االلكرتوين للوزارة، فاأن املوظف املخت�س ي�شتمهل ال�شركة 10 
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اإجراء تعديل عليها وت�شليمها  اأيام على االأقل لدرا�شة البيانات املالية، ويف بع�س االأحيان يطلب 

املقدمة من  امل�شتندات  يطالعون  الوزارة ال  اأن موظفي  يتمثل يف  والعائق االجرائي:  اأخرى،  مرة 

ال�شركات واملرفوعة على النظام االلكرتوين للوزارة االأمر الذي يعد اهدارا للوقت واجلهد ويتنافى 

مع الغر�س من تفعيل النظام االلكرتوين لتحديد مواعيد اجلمعيات العامة لل�شركات. 

- عند قيام ال�شركات برفع امللفات املطلوبة على النظام االلكرتوين لوزارة التجارة وال�شناعة جتد 

ال�شركات �شعوبة يف رفع امللفات ذات االأحجام الكبرية مثل امليزانية ال�شنوية وحما�شر اجتماعات 

جمال�س االإدارات، والعائق االجرائي: يتمثل يف قيام ال�شركات جتزئة امل�شتندات حتى يتمكن املوقع 

وبحيث   "  UPLOAD" النظام االلكرتوين  للوزارة من قبولها، ونرى �شرورة تعديل  االلكرتوين 

ي�شمح برفع امللفات ذات االأحجام الكبرية.

- تالحظ لدينا اأنه عند وجود م�شاكل تقنية يف عملية رفع امللفات اأو ا�شتخدام النظام االلكرتوين 

للوزارة، فاأنه ال يوجد دعم فني ميكن اللجوء اإليه حلل تلك امل�شاكل التقنية، والعائق االجرائي: 

يتمثل عدم وجود اإدارة للدعم الفني ميكن لل�شركات التوا�شل معها ب�شاأن اأي م�شكلة تقنية تعرت�س 

ال�شركات عند ا�شتخدام املوقع االلكرتوين للوزارة. 

ال�شركات  من  ملجموعة  املالية  البيانات  لدرا�شة  بعينه  موظف  تخ�شي�س  ا�شتمرار  لدينا  تالحظ   -

متهيدا لتحديد موعد اجتماع اجلمعية العمومية، والعائق االجرائي: يتمثل يف عدم وجود تن�شيق 

بني موظفي االإدارة املعنية باأمور اجلمعيات العمومية االأمر الذي يوؤدي يف الغالب وخا�شة يف حال 

عدم تواجد املوظف املعني بتعطيل اإجراءات باملوافقة على البيانات املالية ومن ثمة تاأخري حتديد 

موظفي  من  زمالئه  امتناع  وذلك يف ظل  املوظف  عودة  لل�شركة حلني  العمومية  اجلمعية  موعد 

االإدارة من مبا�شرة مهام اأعماله يف اأوقات تغيبه.

تتفاجاأ  العمومية  لعقد اجلمعية  املقدم  االلكرتوين  الطلب  ب�شاأن  للوزارة  ال�شركات  - عند مراجعة 

بطلب م�شتندات اأخرى غري معلن -عنها مبوقع الوزارة االلكرتوين مثال )عقد التاأ�شي�س – كتاب من 

اإدارة املوارد الب�شرية HR – ك�شف بامل�شاهمني( وعند مناق�شة موظفي الوزارة يحتجون باأن هذه 

امل�شتندات تدخل حتت بند "م�شتندات اأخرى"، والعائق االجرائي: يتمثل يف اأنه ال اعرتا�س على 

طلب الوزارة تزويدها باأية م�شتندات ذات العالقة باجلمعيات العمومية – حتى واإن كانت م�شتحدثة 

خالل فرتة عقد اجلمعيات – ولكن يجب االإف�شاح عنها على موقع الوزارة جتنبا لتعطيل ال�شركات 

وتاأخرها يف اإجراءات عقد اجلمعية العمومية ب�شبب متطلبات ورقية مل يتم االإعالن عنها.

- تهدف وزارة التجارة وال�شناعة اإىل تقليل التعامالت اليدوية والت�شهيل على املتعاملني معها من 

خالل ا�شتخدام التقنيات االلكرتونية املنا�شبة، وهو توجه حممود للوزارة، اأال اأن اإدارة اجلمعيات 

العامة وموظفيها املتواجدين مبقر الوزارة بجنوب ال�شرة ال يوجد لديهم بريد الكرتوين اأو اأرقام 

هاتفية ميكن من خالله التوا�شل معهم ب�شاأن اإجراءات عقد اجلمعيات العمومية، والعائق االجرائي: 

يتمثل يف اأن املنظومة االلكرتونية يجب اأن تكون ممتدة لكافة اإدارات الوزارة حتى يتحقق من ورائها 

الفائدة املرجوة. 
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بالن�شبة الأمني حفظ �شجل امل�شاهمني )ال�شركة الكويتية للمقا�شة - اخلليجية للمقا�شة( 

- ترف�س �شركة املقا�شة قبول طلب تزويد ال�شركات بدعوات امل�شاهمني للجمعية العامة اإال اإذا كان 

الكتاب املوجهة اإليها موقع من رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة اأو نائب الرئي�س، ومتتنع من قبول الكتب 

اجلمعيات  وح�شور  اإدارة  عملية  اأن  يف  يتمثل  االجرائي:  والعائق  التنفيذي،  الرئي�س  من  املوقعة 

العمومية هو عمل من اأعمال االإدارة ولي�س من اأعمال الت�شرفات ويجب على �شركة املقا�شة ت�شهيل 

اأعمال ال�شركات يف اجلمعيات العمومية خا�شة واأن االإدارة التنفيذية لل�شركات هي التي تتوىل كافة 

االجراءات اخلا�شة بعقد اجلمعيات العمومية.

الدعوات  بطاقات  مب�شح  اجلمعية  انعقاد  يوم  يف  يقوم  املقا�شة  �شركة  موظف  اأن  لنا  تالحظ   -

لعقد  القانونية  الن�شبة  بلوغ  من  والتاأكد  منها  االنتهاء  وعند  به  اخلا�س  اجلهاز  على  للحا�شرين 

اجلمعية يعلن لرئي�س اجلمعية موظف الوزارة عن ذلك لبدء اإجراءات اجلمعية، اأال اأنه يف حال 

ح�شور اأي م�شاهم )اأ�شل – بالوكالة( بعد بدء اإجراءات اجلمعية يرف�س ت�شجيل ح�شوره وي�شمح له 

بح�شور اإجراءات اجلمعية دون الت�شويت، والعائق االجرائي: يتمثل يف اأن حق ح�شور اجلمعيات 

العمومية )عادية – غري عادية( والت�شويت فيها هو حق اأ�شيل للم�شاهم مرتبط مبلكيته لل�شهم، 

واأن منعه من مبا�شرة تلك احلقوق هو يف حقيقة االأمر جزاء ال ميلك توقيعه اأال اجلهة املخت�شة 

)هيئة اأ�شواق املال اأو املحكمة( بعد التحقيق معه و�شدور قرار نهائي يف �شاأن حتييد االأ�شهم اأو 

�شدور حكم نهائي من الق�شاء بذلك، والقول بغري ذلك يعترب انتهاك حلقوق امل�شاهمني.

- كما تالحظ لدينا قيام موظف �شركة املقا�شة يف يوم انعقاد اجلمعية وفور قيامه بت�شليم رئي�س 

اجلمعية بيان بن�شبة احل�شور مبغادرة مقر االجتماع ب�شبب قلة عدد موظفي املقا�شة خا�شة يف 

مو�شم انعقاد اجلمعيات العمومية )�شهر مار�س – ابريل(، والعائق االجرائي: يتمثل يف اأن مغادرة 

يف  وامل�شاركة  اجلمعية  ح�شور  حق  من  م�شاهم  اأي  مينع  االجتماع  انعقد  اأثناء  املقا�شة  موظف 

الت�شويت على ما تبقى من بنود بجدول االأعمال باعتباره اأنه اجلهة املعنية الوحيدة بالتاأكد من 

هوية احل�شور )الدعوة(، كما يخلق م�شكلة عملية فيما لو اأثريت م�شكلة ب�شاأن �شحة ح�شور اأحد 

امل�شاهمني واالعرتا�س من بع�س امل�شاهمني على ذلك.

بالن�شبة ل�شركة بور�شة الكويت:

من اال�شرتاطات املعمول بها يف حال قيام اجلمعية العامة لل�شركات بتقرير توزيع اأرباح على امل�شاهمني 

�شرورة االإعالن عن جدول ا�شتحقاقات االأ�شهم خالل مدة زمنية حمددة )10 اأيام عمل من تاريخ 

االجتماع( واأنه من مقت�شى خمالفة هذا االجراء �شرورة اإعادة اإجراءات اجلمعية العمومية بالكامل، 

ونظرا مل�شادفتنا لبع�س االأعطال االلكرتونية يف نظام �شركة البور�شة )ومنها نظام القارئ االلكرتوين 

يتمثل يف عدم وجود �شمانات  العائق االجرائي:  ال�شركات املدرجة( فاأن،  للبطاقات املدنية ملمثلي 

اأو معاجلات حلالة وجود اأعطال بالنظام االلكرتوين ل�شركة البور�شة مما قد ينتج عنه اإعادة كافة 

اإجراءات اجلمعية العمومية ب�شبب عطل فني.      



 التقرير السنوي 2018      | 23

 وزارة املالية: ................................................................................................................................................. 

اإعداد الفئات ال�شريبية:

يف اإطار التن�شيق مع كافة اجلهات املعنية يف عمل �شركات اال�شتثمار، التقى احتاد �شركات اال�شتثمار 

 2018/01/09 املوافق  الثالثاء  يوم  املالية  بوزارة  والتخطيط  ال�شريبي  اإدارة اخل�شوع  مع ممثلي 

ال�شاعة 09:30 �شباحاً يف مقر االحتاد، وذلك ملناق�شة اإعداد قوائم تو�شح االأن�شطة التي تقوم بها 

�شركات اال�شتثمار لال�شتئنا�س بها من قبل وزارة املالية يف اإعداد الفئات ال�شريبية.

مت  املالية،  وزارة  لدى  ال�شريبي  اخل�شوع  واإدارة  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  بني  للتن�شيق  وموا�شلة 

عقد لقاء لدى االحتاد �شم ممثلي عدد من �شركات اال�شتثمار مع ممثلي اإدارة اخل�شوع ال�شريبي 

والتخطيط بوزارة املالية يوم االإثنني املوافق 2018/02/05 ال�شاعة 10:00 �شباحاً يف مقر االحتاد، 

وذلك لتوعية ال�شركات ب�شاأن االإجراءات الواجب اتباعها فيما يخ�س حمجوز �شمان �شريبة الدخل 

املرتاكم، من خالل تناول املو�شوعات االآتية:

- �شرح ملر�شوم �شريبة الدخل والقرارات والتف�شريات امللحقة به.

دوري  بك�شف  الوزارة  تزويد  من خالل  الكويت  يف  تعمل  التي  االأجنبية  ال�شركات  اأعمال  ح�شر   -

للتعاقدات.

- حتديد �شابط ات�شال مع الوزارة.

 بور�شة الكويت لالأوراق املالية: .................................................................................

كتاب قواعد البور�شة وعملية تق�شيم االأ�شواق:

اإ�شارة اإىل قرار بور�شة الكويت لالأوراق املالية رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن قواعد البور�شة ال�شادر 

من قبل بور�شة الكويت 2018/01/10، والذي ت�شمن اأحكاماً كثرية ذات تاأثري جوهري على طبيعة 

تق�شيم  قرار  ت�شمن  والذي  الثامن،  الف�شل  واأهمها  الكويت،  دولة  االأعمال يف  وبيئة  االأ�شواق  عمل 

االأ�شواق اإىل ثالثة اأ�شواق )ال�شوق االأول، ال�شوق الرئي�شي، و�شوق املزادات(.

واللجان  االإدارة  م�شتوى جمل�س  على  االجتماعات  من  العديد  بعقد  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  قام 

املخت�شة لدرا�شة االأمر والوقوف على االآثار املرتتبة على عملية تق�شيم االأ�شواق ومدى مالءمة هذا 

االإجراء لطبيعة االأ�شواق يف الكويت.

كما قام االحتاد باتخاذ �شل�شلة من التحركات على النحو التايل:
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- بتاريخ 2018/02/11 وبناء على طلب االحتاد، اجتمع عدد من اأع�شاء جمل�س اإدارة االحتاد مع 

تق�شيم  ملناق�شة مو�شوع  وذلك  الكويت،  بور�شة  املالية يف مقر  لالأوراق  الكويت  بور�شة  م�شوؤويل 

االأ�شواق واآثاره املتوقعة.

ب�شاأن  اآرائهم  ال�شتطالع  اال�شتثمار  �شركات  كافة  االحتاد مبخاطبة  قام   2018/02/12 بتاريخ   -

قرار بور�شة الكويت لالأوراق املالية رقم )01( ل�شنة 2018 الإ�شدار كتاب قواعد البور�شة بتاريخ 

2018/01/10، وب�شفة خا�شة الف�شل الثامن اخلا�شة بقواعد اأق�شام وموؤ�شرات ال�شوق، واآثار 
ذلك على االأ�شواق.

- بناء على االجتماع امل�شار اإليه مت بلورة راأي االحتاد م�شتئن�شاً مبالحظات التي وردت من ال�شركات 

اأنه  اأو�شح فيها االحتاد  اإر�شالها على بور�شة الكويت بتاريخ 2018/02/28  يف مذكرة فنية مت 

وبالنظر لكون قطاع �شركات اال�شتثمار يدير ما يعادل 16 مليار دينار كويتي، حيث مّثلت اأعمال 

القطاع خالل عام 2017 �شيولة بواقع 40% من اإجمايل تداول ال�شوق وذلك عن طريق ال�شناديق 

اال�شتثمارية وحمافظ العمالء وال�شركات، وانطالقاً من حر�س االحتاد على التعاون مع بور�شة 

الكويت يف �شبيل االرتقاء للممار�شات املثلى يف عمل ال�شوق، فاإن االحتاد يقدم روؤيته ب�شاأن قواعد 

تق�شيم ال�شوق، وكما ياأتي:

تاأثري التق�شيم على �شوق االأوراق املالية الكويتي:

قرار تق�شيم ال�شوق اإىل ثالثة اأ�شواق: 

اإىل  املتو�شطة  ال�شوقية  والقيمة  العالية  ال�شيولة  ذات  ال�شركات  ي�شتهدف  الذي  االأول  ال�شوق  اأ(   

الكبرية. 

ب( ال�شوق الرئي�شي الذي ي�شم ال�شركات ذات ال�شيولة اجليدة التي جتعلها قادرة على التداول مع 

�شرورة توافقها مع �شروط االإدراج املعمول بها. 

ج( و�شوق املزادات الذي ي�شم ال�شركات التي ال ت�شتويف �شروط ال�شوقني االأويل والرئي�شي واالأ�شهم 

ذات ال�شيولة املنخف�شة واملتوا�شعة. 

اإىل  وال�شعر  ال�شوقية،  والقيمة  ال�شيولة،  منها  معايري حمددة  على  ال�شركات  تقييم  عملية  وترتكز 

القيمة االإ�شمية. 

اإال اأن تق�شيم �شوق بهذا احلجم ال�شغري من حيث ال�شيولة وعدد ال�شركات املدرجة اإىل ثالثة اأ�شواق، 

يف راأينا هو اأمر يتجاوز طاقة هذا ال�شوق على التكيف، وينهي املطاف ب�شوق اأويل ال يتجاوز عدد 

ال�شركات فيه 20 �شركة. 

وكما تعلمون اأن املعايري العاملية توؤكد على الدور احليادي الإدارة البور�شات وحظر توجيهها لل�شوق 

من خالل فر�س قواعد توؤثر على تداوالت ال�شركات.



 التقرير السنوي 2018      | 25

فال�شوق الكويتي يعاين من اأزمة يف ال�شيولة منذ �شنوات، وال يجب حل هذه امل�شكلة بتخفي�س مكانة 

التي قد تعاين من  ال�شركات  ال�شوق. فهذه  ال�شيولة يف  �شركات عريقة ال تتحمل م�شوؤولية �شعف 

ال�شيولة املنخف�شة تتمتع منذ عقدين من الزمان بنظم قوية للحوكمة، ومعايري قوية لالإف�شاح، وجودة 

عالية من االأرباح، وعلى الرغم من ذلك، يتم تقييمها بناًء على درجة �شيولة اأ�شهمها، بغ�س النظر عن 

اأدائها ونتائجها املالية ومنو اإيراداتها الت�شغيلية وتوزيع االأرباح النقدية. فهناك العديد من ال�شركات 

الكربى التي ال تتمتع بقدر عال من ال�شيولة ب�شب القطاع التي تنتمي له، اأو نتيجة انخفا�س التعومي 

بينما  له،  امل�شاربني  اأو  املتداولني  رغبة  من  يقلل  والذي  ال�شهم  تذبذب  انخفا�س  ب�شبب  اأو  احلر، 

تت�شدر االأ�شهم ال�شغرية املوؤ�شرات االأكرث تداوالً على اأ�شا�س يومي. 

املالية يف دولة  اأن �شوق االأوراق  1976 حتى تاريخه نرى  لل�شوق منذ ن�شاأته عام  وبقراءة تاريخية 

الكويت قد مر بعدة انتكا�شات منذ اأزمة 1976 مروراً باأزمة املناخ والغزو والتي بلغت اأكرث من �شتة 

انتكا�شات ولعل اآخرها اأزمة 2008 والتي الزالت اآثارها م�شتمرة منذ ع�شر �شنوات، حيث اأدت هذه 

االأزمات اإىل اأفول �شركات وظهور �شركات اأخرى جديدة، االأمر الذي ن�شتخل�س منه اأن هذه ال�شيولة 

خ�شعت ملوؤثرات تخرج عن نطاق قوى ال�شوق، وبالتايل فاإن تاليف هذه ال�شلبيات تخ�شع ملعاجلات 

عديدة بالتاأكيد لي�س من بينها مقرتح تق�شيم ال�شوق.

طلق عام 2011 لي�شم اأكرب 15 
ُ
حيث يت�شابه التق�شيم احلايل لل�شوق مع موؤ�شر كويت 15، الذي اأ

�شركة من حيث ال�شيولة وراأ�س املال، من حيث اعتمادهما ال�شيولة كاأحد مقايي�س الت�شنيف املوؤثرة. 

اإال اأن ال�شوق ال تزال بحاجة اإىل �شيولة اأكرب رغم مرور 7 اأعوام على اإطالقه. االأمر الذي يوؤكد على 

اأن ال�شيولة ال تزال معياراً غري كاٍف لزيادة جاذبية ال�شوق.

ال يتطلب موؤ�شر )فوت�شي را�شل( هذا النوع من القيود وال يفر�س اأي �شروط لتق�شيم ال�شوق. وعادة 

اأدنى ال�شرتاط راأ�شمال ال�شوق، بينما، تفر�س االأ�شواق النا�شئة مثل  ما ت�شع االأ�شواق العاملية حداً 

الربازيل ورو�شيا والهند �شرط ال�شيولة. وثمة اأ�شواق اأخرى ال تفر�س �شروطاً على اأ�شا�س متو�شط 

اأدنى للتعومي احلر  ال�شيولة اليومية، بينما حتاول اإنعا�س ال�شيولة يف ال�شوق عن طريق فر�س حداً 

لالأ�شهم. وهناك تباين يف معدل ا�شرتاطات التعومي احلر من �شوق الآخر، وعلى �شبيل املثال يف اململكة 

العربية ال�شعودية احلد االأدنى للتعومي احلر ي�شل اإىل 30% يف البور�شة ال�شعودية )تداول(؛ بينما 

يف قطر يبلغ احلد االأدنى للتعومي احلر 10%، ويف م�شر قد ينخف�س م�شتوى التعومي احلر اإىل %5. 

االأ�شهم  25% من  بن�شبة  اأدنى  ال�شركات توفري حداً  املتحدة من  اأ�شرتاليا واململكة  وتطلب كل من 

للتعومي احلر، ومن اجلدير بالذكر اأن تق�شيم ال�شوق يف اململكة املتحدة ياأخذ يف احل�شبان قواعد 

حوكمة �شارمة. وكذلك تق�شم رو�شيا والربازيل ال�شوق على اأ�شا�س معايري و�شع التقارير واحلوكمة؛ 

وتق�شم الربازيل �شوقها اإىل �شتة اأق�شام خمتلفة. 

وال يقدم تق�شيم ال�شوق حاًل م�شتداماً لتعزيز ال�شيولة فيه، فال�شيولة يف ال�شوق �شوف تتح�شن فقط 

واحلوكمة  ال�شفافية  من  اأعلى  معايري  مع  اأف�شل  اأداء  اإىل  يوؤدي  االأعمال مبا  بيئة  ما حت�شنت  اإذا 

لل�شركات. ويجب تطبيق حلول اأكرب من جمرد تق�شيم ال�شوق بهدف جذب ال�شيولة اإىل �شوق االأ�شهم.
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هناك تداعيات اأبعد تتعلق بقرو�س البنوك، حيث نتوقع من البنوك وموؤ�ش�شات التمويل االأخرى و�شع 

قيود �شعبة على القرو�س امل�شمونة باأ�شهم ال�شركات غري امل�شمولة يف ال�شوق االأولية كرفع هام�س 

ال�شمان اأو رفع تكاليف التمويل اأو حتى االمتناع عن التمويل مما يخف�س من جودة ال�شمانات لهذه 

ال�شيولة  ذات  ال�شركات  يف  اال�شتثمار  امل�شتثمرون  �شيتجنب  حيث  ال�شيولة،  م�شكلة  ويزيد  االأ�شهم 

املنخف�شة بغ�س النظر عن جودة اأ�شولها اأو نوعية اأرباحها.

اليومية  تداوالتها  على  فقط  ينح�شر  ال�شركات  ت�شنيف  فاإن  ال�شوق،  تق�شيم  لقواعد  وفقا  ولكن 

ومعدالت ال�شيولة، االأمر الذي ي�شنف العديد من ال�شركات الكربى �شاحبة العوائد العالية �شمن 

وذلك  عادال  ولي�س  متناق�شا  ذاته  بحد  يعد  الذي  االأمر  املزادات.  �شوق  وهو  اأال  االأ�شعف  ال�شوق 

اأوال على تراجع ثقة امل�شتثمرين املتداولني بال�شركة لكونها يف �شوق املزادات وثانيا  �شينعك�س �شلباً 

اأمام املالك وامل�شاهمني الرئي�شيني لل�شركة.

اإن تق�شيم ال�شوق وخلق �شوق مزادات يتنافى مع اآلية تداول االأ�شواق، حيث يوؤدي اإىل تاأثري �شلبي على 

تداول اأ�شهم ال�شركات وامل�شاهمني وال�شوق ب�شكل عام، ويف�شح املجال للتالعب باأ�شعار االأ�شهم، االأمر 

الذي ال يعك�س القيمة احلقيقية لل�شركات، وال يعزز ال�شيولة التي ين�شدها ال�شوق. 

كما تقدم االحتاد باحللول املقرتحة لتح�شني بيئة اال�شتثمار وتعزيز ال�شيولة يف ال�شوق، وكما ياأتي:

1( تق�شيم ال�شوق اإىل �شوقني فقط، االأول لل�شركات ذات القيمة ال�شوقية املرتفعة، و�شوق اآخر لل�شركات 
ال�شغرية يتناغم مع �شيا�شة الدولة لدعم امل�شاريع ال�شغرية املتنوعة وت�شجيعها على االإدراج.

2( طرح اأدوات ا�شتثمارية جديدة جلذب روؤو�س اأموال جديدة اإىل ال�شوق.
3( يف حال عدم اعتماد احلل رقم )1( اأعاله، نقرتح العمل على اإلغاء اآلية عمل �شوق املزادات واعتماد 

اآلية التداول املعتادة )Ticker(. وتعديل ا�شم ال�شوق.

4( ت�شهيل اإدراج ال�شركات العائلية واخلا�شة وامل�شاريع ال�شغرية.
5( متديد فرتة توفيق االأو�شاع لطرح االأدوات اال�شتثمارية اجلديدة.

6( ا�شتحداث تداول املوؤ�شرات الذي �شيوؤثر اإيجاباً على جذب امل�شتثمرين.
غالبية  عليه  يعتمد  الذي  التاريخية  املوؤ�شرات  من  يعترب  حيث  ال�شعري  املوؤ�شر  على  االإبقاء   )7

امل�شتثمرين.

كما اأ�شار اإىل اأن التغيري يف �شكل البور�شة يف الوقت احلايل قد يت�شبب يف �شعوبات الحقاً لتعديل 

اأو اإجراء تغيريات اأخرى، وقد يوؤثر ذلك �شلباً على قرار اأي م�شرتي ل�شركة البور�شة، كما اأنه من 

االأف�شل ترك مثل هذه القرارات اال�شرتاتيجية واجلوهرية اإىل املالك اجلدد لر�شم روؤيتهم لتطوير 

ال�شوق، وهذا من منطلق حر�س االحتاد على اأهمية التعاون امل�شرتك ملا فيه م�شلحة �شوق االأوراق 

املالية ب�شورة خا�شة واقت�شادنا الوطني.
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- قام م�شوؤولو بور�شة الكويت لالأوراق املالية بتاريخ 2018/03/19 بالرد على املذكرة التي قدمها 

االحتاد، حيث اأفادوا باأن عملية تق�شيم االأ�شواق ت�شاهي ما قامت به االأ�شواق العاملية خللق من�شات 

تداول جاذبة حتاكي جميع اأنواع ال�شركات مبختلف اأحجامها واأن�شطتها، واأن تق�شيم ال�شواق يعد 

حاًل م�شتداماً لي�س فقط لتعزيز ال�شيولة ولكن خللق بنية حتتية م�شتقرة اأتاحت للبور�شة اإ�شدار 

قواعد جديدة لالإدراج حتاكي املمار�شات العاملية التي تعتمد على القيمة احلرة لالأ�شهم املدرجة 

)Free Float( بدالً من القيود التي كان معموالً بها مثل �شرط اإدراج ما يعادل 30% من قيمة 
ال�شركة ون�شبة ربحية ت�شاوي 05% اأو اأكرث.

- بدوره عمد االحتاد اإىل متابعة اأداء بور�شة الكويت بعد تق�شيم االأ�شواق ومقارنتها ب�شكل اأ�شبوعي 

و�شهري مع البيانات التاريخية )قبل البدء بتق�شيم االأ�شواق( وو�شع املالحظات حول تاأثر ال�شيولة 

وال�شفافية على البور�شة �شواء كان اإيجاباً اأم �شلباً.

 غرفة جتارة و�شناعة الكويت: ...................................................................................................... 

مقرتح تعديل القانون رقم )06( ل�شنة 2010 ب�شاأن العمل يف القطاع االأهلي"، فيما يخ�س 

عدم خ�شم ا�شرتاكات التاأمينات االجتماعية من مكافاأة نهاية اخلدمة للعمالة الوطنية.

يف اإطار عمل احتاد �شركات اال�شتثمار كع�شو يف جلنة تن�شيق االأعمال، وهي جلنة ت�شم ممثلني عن 

كل من: غرفة جتارة و�شناعة الكويت واالحتادات القطاعية يف دولة الكويت ومن بينهم احتاد �شركات 

اال�شتثمار.

�شارك االحتاد يف اجتماع اللجنة بتاريخ 2018/05/08 ال�شاعة 12:30 يف مبنى الغرفة ملناق�شة 

تعديل القانون رقم )06( ل�شنة 2010 ب�شاأن العمل يف القطاع االأهلي، حيث يق�شي التعديل بح�شول 

2010 حتى 2017 على مكافاأة نهاية اخلدمة كاملة دون خ�شم  املوظفني من عام  املتقاعدين من 

ا�شرتاك املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية، والذي متت اإحالته من قبل جمل�س االأمة اإىل احلكومة 

لتنفيذه باأثر رجعي، االأمر الذي �شيكون له انعكا�شات �شلبية عديدة على بيئة االأعمال.

املعوقات وال�شعوبات التي تواجه تطبيق ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة.

بدعوة من غرفة جتارة و�شناعة الكويت، قام احتاد �شركات اال�شتثمار بتاريخ 2018/12/23 باإبداء 

مالحظاته ب�شاأن اأهم املعوقات وال�شعوبات التي تواجه تطبيق ال�شواق اخلليجية امل�شرتكة، وكما ياأتي:

امل�شافة يف عدد من دول اخلليج )مثل  القيمة  ان تطبيق قيمة  امل�شافة:  القيمة  - تطبيق �شريبة 

الأنها غري مطبقة  �شوق خليجي م�شرتك،  تطبيق  ت�شكل عائق حقيقي يف  واالمارات(  ال�شعودية، 

املنتجات  اأ�شعار  بتعريف  ي�شكل �شعوبة  الكويت وقطر( مما  )مثال  اأخرى خليجية  دول  حالياً يف 

احلقيقة.
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- تقلبات �شرف العملة: عدم وجود عملة موحدة لدول اخلليج مثل االحتاد االأوربي، ي�شكل عائق 

بالدوالر  العمالت اخلليجية مربوطة  لتطبيق �شوق خليجية م�شرتكة، حيث ان عدد من  اأ�شا�شي 

االأمريكي )مثل ال�شعودية( وغريها مربوط ب�شلة عمالت )مثل الكويت(، وهذا يوؤدي اىل خماطر يف 

تقلبات �شعر ال�شرف من بلد اىل اخر.

- اخلالفات ال�شيا�شية يف منطقة اخلليج: من اهم االأ�شباب التي ت�شكل عائق رئي�شي بت�شكيل �شوق 

اىل  يوؤدي  مما  اخلليج،  منطقة  يف  ال�شيا�شية  اخلالفات  من  عدداً  وجود  هو  م�شرتك،  خليجي 

�شعوبات لتطبيق نهج م�شرتك فيما بينهم من حيث التنقل واالإقامة وغريها من املحفزات التي 

ت�شاعد على اإقامة �شوق خليجية م�شرتكة.

- اختالف القوانني الت�شريعية والتنظيمية: هناك عدد من االختالفات يف الت�شريعات والقوانني بني 

دول اخلليج مثل التعريفات اجلمركية ومتلك العقارات واالأ�شهم. وبرزت اإجراءات معقدة اّقرتها 

بع�س الدول اخلليجية فيما يتعلق بحرية اال�شتثمار، خا�شًة يف قطاع امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية، 

حيث من بني هذه االإجراءات عدم �شماح بع�س الدول اخلليجية بفتح فروع لبنوك اأخرى تعمل يف 

دول خليجية، وكذلك احلال ينطبق على �شركات اال�شتثمار و�شركات التاأمني.

تنمية  يُ�شهم يف  ان  املمكن  من  الذي  املوحدة  اخلليجية  ال�شياحية  التاأ�شرية  م�شروع  تفعيل  - عدم 

القطاع ال�شياحي مبنطلقة اخلليج.

- واأكد االحتاد على اأن تذليل تلك املعوقات وال�شعوبات يتطلب مزيداً من اجلهد وعقد العديد من 

االجتماعات ملعاجلتها.

  الهيئة العامة للقوى العاملة:    .................................................................  

ن�شب  الوزراء رقم )1028/2014( اخلا�س بتحديد  التعديالت املقرتحة على قرار جمل�س 

العمالة الوطنية املالئمة للقطاعات غري احلكومية.

اال�شتثمار  �شركات  عمل  يف  املعنية  الق�شايا  كافة  ملتابعة  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  من  ا�شتمراراً 

ال�شركات  كافة  بدعوة  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  قام  الكويت،  و�شناعة  مع غرفة جتارة  وبالتن�شيق 

للم�شاركة يف االجتماع امل�شرتك للجنة ال�شناعة والعمل لدى الغرفة واالحتادات النوعية الفاعلة مع 

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مع كبار معاونيه للت�شاور ب�شاأن التعديالت املقرتحة على قرار 

جمل�س الوزراء رقم )1028/2014( اخلا�س بتحديد ن�شب العمالة الوطنية املالئمة للقطاعات غري 

احلكومية ومبا يفيد بيئة االأعمال وتنمية املوارد الب�شرية الوطنية يف دولة الكويت، ومناق�شة العنا�شر 

امل�شتحدثة مثل الزيادات املقرتحة وتغليظ الغرامات واإلغاء االإعفاءات باالإ�شافة على تقدمي �شهادة 

اال�شتيفاء كل ثالثة �شهور، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/01/09 ال�شاعة 09:30 �شباحاً بقاعة 

البوم بالدور احلادي ع�شر مببنى الغرفة.
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وقد مت خالل اللقاء تداول مو�شوع �شعي الهيئة العامة للقوى العاملة باإعداد م�شروع قرار للعر�س 

على جمل�س الوزراء ب�شاأن حتديد ن�شب العمالة الوطنية لدى اجلهات غري احلكومية، مت�شمناً زيادات 

واإلغاء االإعفاءات وتقدمي  الغرامات  الكويت، مع تغليظ  العاملة يف دولة  القطاعات  مقرتحة ملعظم 

�شهادة اال�شتيفاء كل 3 �شهور، و�شم العقود احلكومية وغري ذلك من االلتزامات والقيود االأخرى. 

الن�شب(  قرار  �شيا�شة  )مراجعة  العمل  �شوق  - حمور  االإ�شالح  وثيقة  عر�س  مت  االجتماع  وخالل 

واملُعدة من قبل املجموعة الثالثية العاملية لال�شت�شارات )TICG(، وتبني اأن ن�شبة التكويت يف قطاع 

اال�شتثمار والتمويل بقيت على حالها دون تغيري بن�شبة %40.

وتغيري يف  القطاعات  لبع�س  الن�شبة  زيادة  الكثري من االحتادات على  اعرتا�شات  االجتماع  و�شهد 

الغرامات، واالإعفاءات وتاأثري ذلك على ال�شركات والعقود احلكومية املقرتحة يف وثيقة االإ�شالح.

وقد قام االحتاد باإر�شال تلك الوثيقة واجلداول اخلا�شة بن�شب العمالة الوطنية اإىل كافة ال�شركات 

بتاريخ 2018/01/18 لالطالع واإبداء املالحظات واالآراء.

ثم متت متابعة املو�شوع مع برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، حيث قام 

االحتاد باإعداد كتاب اإىل الربنامج بتاريخ 2018/02/05 تناول فيه االحتاد وجهة نظر متكاملة حول 

املو�شوع، وكما �شريد الحقاً يف هذا التقرير.

مقرتح منع اإ�شدار ت�شاريح عمل والتجديد والتحويل حلاملي املوؤهالت دون الدبلوم الذين 

بلغوا من العمر )65( عامًا.

بتاريخ  الكويت  و�شناعة  جتارة  غرفة  نظمته  الذي  اللقاء  يف  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  �شارك 

العامة  الهيئة  مع ممثلي  الظهر  بعد   12:00 ال�شاعة  اجلالبوت مبقرها  قاعة  2018/05/08 يف 
للقوى العاملة وممثلي االحتادات النوعية الفاعلة ملناق�شة مقرتح منع اإ�شدار ت�شاريح العمل والتجديد 

والتحويل حلاملي املوؤهالت دون الدبلوم الذين بلغوا من العمر )65( عاماً.

وعلى خلفية ما دار يف اللقاء وبعد ا�شتطالع اآراء �شركات اال�شتثمار قام االحتاد باإر�شال كتاب اإىل 

باأن هذا القرار ال يوثر ب�شكل مبا�شر  غرفة جتارة و�شناعة الكويت بتاريخ 2018/05/20 مفيداً 

على قطاع اال�شتثمار، بل اأنه �شيوؤثر على امل�شلحة العامة، حيث اأن دولة الكويت ت�شعى جاهدة لتنويع 

م�شادر الدخل والتنمية با�شتقطاب اال�شتثمار االأجنبي للبالد هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن 

حتديد عمر هذه اخلربات باأقل من )65( عام �شيوؤثر على قطاعات اأخرى تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على 

خربات باأعمار متنوعة مثل قطاع ال�شيافة يف دولة الكويت.
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 برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة: ..............  

الوزراء رقم )1028/2014( اخلا�س بتحديد ن�شب  التعديالت املقرتحة على قرار جمل�س 

العمالة الوطنية املالئمة للقطاعات غري احلكومية.

ا�شتكماالً لبحث مو�شوع ن�شب العمالة الوطنية يف قطاعات العمل االأهلي، ح�شر ممثلو احتاد �شركات 

مقر  2018/01/31 يف  بتاريخ  اجتماعاً  االأع�شاء  اال�شتثمار  �شركات  وعدد من ممثلي  اال�شتثمار 

برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة مع ممثلي الربنامج، حيث مت بناء على 

النظر  وجهة  االحتاد  فيه  تناول   2018/02/05 بتاريخ  الربنامج  اإىل  كتاب  اإعداد  االجتماع  ذلك 

ب�شاأن املو�شوعات التي متت مناق�شتها يف هذا االجتماع وكذلك االجتماع ال�شابق، وكذلك مت تقدمي 

املقرتحات واحللول التي يرى االحتاد اأنها قد ت�شاعد �شركات اال�شتثمار يف ا�شتقطاب عدد اأكرب من 

العاملني الكويتيني، وكان م�شمون الكتاب ما ياأتي:

تقدمي �شهادة اال�شتيفاء:

االقرتاح بتقدمي ال�شهادة كل ثالث �شهور يعد غري مربر، وذلك لق�شر املدة، اإال اأن ما ذكر باأن ال�شهادة 

�شوف ت�شدر تلقائياَ من خالل النظام االآيل �شوف يحل هذه امل�شكلة.

اإلغاء االعفاءات للعمالة الوافدة فوق احلدود امل�شموح بها: 

بالنظر اإىل نوع القطاع يجب اإعادة النظر يف مو�شوع االعفاءات حيث �شيكون من ال�شعب الو�شول 

اإىل الن�شب املطلوبة وخ�شو�شا خالل مرحلة تاأ�شي�س ال�شركات وبدون اأي اعفاءات.

زيادة الغرامة احلالية لكل وافد اإ�شايف: 

من غري املنطقي الزيادة املقرتحة والتي ت�شاعفت ب�شكل كبري مع النظر اإىل عامل الوقت املطلوب 

للو�شول اإىل الن�شب املقرتحة.

كما تقدم االحتاد مبجموعة من املالحظات واملقرتحات من الواقع العملي لقطاع اال�شتثمار واإدارة 

االأ�شول يف الكويت، وكما ياأتي:

الن�شبة احلالية: 

تواجه الكثري من ال�شركات يف القطاع اخلا�س ب�شفة عامة، وقطاع اال�شتثمار ب�شفة خا�شة �شعوبة 

يف حتقيق الن�شبة احلالية 40% للعمالة الوطنية وذلك لالأ�شباب االآتية: 

1( عزوف الكويتيني عن التوظيف يف �شركات اال�شتثمار وميولهم غالباَ نحو �شركات النفط والبنوك 
حيث تعد هذه ال�شركات الوجهة واخليار االأول ملعظم الكويتيني وذلك ب�شبب امليزات املمنوحة. 
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2( طول �شاعات العمل يف قطاع اال�شتثمار حيث ينتهي معظمها يف ال�شاعة 3:00 اأو 3:30 ب�شبب 
طبيعة عملها وذلك مقارنة باجلهات احلكومية.

3( املرونة واالأمان الوظيفي املتواجد يف القطاع احلكومي من دون احلاجة اإىل بذل جهد اأكرب لتحقيق 
ن�شبة معينة من االرباح او حتقيق اهداف ترتبط بها الزيادة واملكافاأة ال�شنوية.

4( كمية وحجم العمل وامل�شئوليات التي يتحملها املوظف يف ال�شركات اال�شتثمارية مقارنة بالقطاع 
احلكومي.

5( توجه معظم الكويتيني اإىل االإدارات التي تولد املال مثل اخلدمات امل�شرفية والتداول وغريها 
الب�شرية  واملوارد  املعلومات  تكنولوجيا  مثل  للعمل  الدعم  تقدم  التي  االإدارات  عن  وعزوفهم 

واملحا�شبة، اإلخ مما ي�شطر �شركات قطاع اال�شتثمار اإىل تغطية هذه ال�شواغر من خالل تعيني 

موظفني من جن�شيات اأخرى.

الكويتية  اخلربات  تعد  حيث  واملخاطر  االلتزام  جماالت  يف  درا�شية  تخ�ش�شات  توفر  عدم   )6
حمدودة فيها يف حني توفر هذه اخلربات لدى مر�شحني من جن�شيات اأخرى، باالإ�شافة اإىل قلة 

اخلربات املطلوبة يف �شوق العمل املحلي مبا يتما�شى مع متطلباتنا لتعيني حمللني ماليني وبع�س 

 CFA,( املجال  هذا  يف  الكبرية  واخلربات  العالية  ال�شهادات  ذوي  من  النوعية  التخ�ش�شات 

CPA,CIA,CMA(، ووفق متطلبات هيئة اأ�شواق املال.

7( عدم �شمان الوظيفة يف حال رغبة املوظف يف اإكمال الدرا�شة واحل�شول على التفرغ الدرا�شي كما 
هو احلال يف القطاع النفطي واجلهات احلكومية.

8( تناف�شية القطاع احلكومي، والقطاع النفطي مع القطاع اخلا�س ب�شكل عام، والقطاع اال�شتثماري 
الرواتب  من حيث  اجلامعات  من خريجي  املتميزين  اجتذاب  ب�شكل خا�س، يف  االأ�شول  واإدارة 

والتفاوت الكبري بني امتيازات العاملني يف القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س، وكذلك من حيث 

عدد �شاعات العمل، واأي�شاً االأمان الوظيفي مما ي�شعب مهمة القطاع اخلا�س يف جذب العمالة 

الوطنية املتخ�ش�شة للعمل لديه. 

كما عر�س االحتاد بع�س املقرتحات واحللول التي قد ت�شاعد �شركات اال�شتثمار يف ا�شتقطاب عدد 

اأكرب من الكويتيني:

1( الت�شاور مع القطاعات املختلفة واالجتماع مع االحتادات النوعية بالقطاع اخلا�س كل على حده 
ال�شتعرا�س وجهات النظر املختلفة يف هذا ال�شاأن. 

اإداري،  2( �شرورة العمل على معاجلة نق�س العمالة من منظور اقت�شادي ولي�س فقط من منظور 
وربطها مع خطة دولة الكويت للتنمية الوطنية وامل�شاريع املطروحة خاللها.  
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3( تنمية الكوادر الوطنية واك�شابها املهارات واخلربات الالزمة التي تلبي احتياجات القطاع اخلا�س 
باإعداد  القيام  خالل  من  وذلك  خا�شة،  ب�شفة  واال�شتثماري  االقت�شادي  والقطاع  عامة  ب�شفة 

وتطوير حديثي التخرج والراغبني يف العمل يف جمال االلتزام واإدارة املخاطر وتكنولوجيا املعلومات 

من خالل طرح برنامج تدريبي مكثف ملدة �شنة يتم خالله تدريبهم فنيا واإداريا يف هذه املجاالت 

واإعدادهم للعمل يف �شوق اال�شتثمار. 

4( تقدمي دورات وبرامج اإعداد فنية مكثفة وب�شهادات تخ�ش�شية معتمدة يف كافة املجاالت الإعداد 
الكويتيني ومتكينهم من �شغل وظائف اإدارية على م�شتوى االإدارة املتو�شطة والعليا.  

5( تقدمي برنامج اإعادة الهيكلة حوافز اإ�شافية للتخ�ش�شات التي يتم تدريبها اأعاله للت�شجيع على 
توافد اخلريجني على هذه الوظائف مقارنة بالوظائف يف االإدارات التي تولد املال.

6( ا�شتمرار تقدمي دعم العمالة والت�شجيل يف التاأمينات االجتماعية للمتفرغني درا�شيا يف القطاع 
اخلا�س.

7( معاجلة التناف�شية والتفاوت الكبري بني امتيازات العاملني يف القطاع احلكومي، والقطاع النفطي 
دعم  رواتب  النظر يف  واإعادة  الوظيفي،  االأمان  وم�شتويات  القطاع اخلا�س  بالعاملني يف  مقارنة 

العمالة. 

املحددة  الن�شبة  من  للكويتيني  جاذبة  الغري  الوظائف  بع�س  ال�شتبعاد  اال�شتثمار  �شركات  8( تتطلع 
للعمالة الوطنية، وكذلك العمالة املتدنية كاملندوبني وال�شكرتارية من هذه الن�شبة. 

9( كون اأن اإقبال الكويتيني على �شركات الغري مدرجة اأو الغري م�شاهمة قليل، مل ال يتم تقدمي نوع من 
احلوافز لهذه ال�شركات لتتمكن من ا�شتقطاب الكويتيني للعمل فيها؟ اأو اإلغاء دفع الغرامات عنها 

يف اجلهات احلكومية؟ 

10( بخ�شو�س الغرامات، ح�شب املربر املقدم فاإن زيادة الغرامة هي لتحفيز توظيف الكويتيني، ماذا 
لو كان هناك عزوف من الكويتيني لبع�س املجاالت؟ اإن مل ميكن اإبقاء الو�شع كما هو عليه ممكن، 

فلم ال يكون هناك تدرج يف مبالغ الغرامات بدال من زيادة املبلغ من 100 دينار اإىل 500 دينار؟  

11( ملا ال يتم تقدمي نوع من احلوافز الت�شجيعية لل�شركات امل�شتوفية للن�شب املطلوبة مرتبطة باالأعمال 
املتعلقة باملوظفني؟ مثل االإعفاء عن ر�شوم ا�شتخدام اخلدمة االإلكرتونية لوزارة ال�شوؤون االجتماعية 

والعمل، اأو اإلغاء ر�شوم اإ�شدار اأو جتديد اأذونات العمل لغري الكويتيني؟
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 االإدارة املركزية لالإح�شاء: ............................................................................................................. 

االأجنبي يف دولة  لبيانات اال�شتثمار  االإح�شائية  القاعدة  بناء  الثاين مل�شروع  امليداين  امل�شح 

الكويت.

يف اإطار التعاون بني احتاد �شركات اال�شتثمار واجلهات احلكومية يف الدولة، خا�شة يف االأمور املعنية 

يف عمل �شركات اال�شتثمار، كان هناك تعاون بني االحتاد واالإدارة املركزية لالإح�شاء ال�شتيفاء بيانات 

امل�شح امليداين الثاين، والذي اعتزمت االإدارة املركزية لالإح�شاء البدء فيه يف يوليو 2018 بهدف 

بناء القاعدة االإح�شائية لبيانات اال�شتثمار االأجنبي يف دولة الكويت، حيث ي�شرف على هذا امل�شروع 

جلنة من اجلهات احلكومية برئا�شة الوكيل امل�شاعد لقطاع العمل االإح�شائي يف االإدارة، وع�شوية 

ممثلني عن كل من: وزارة املالية، بنك الكويت املركزي، هيئة اأ�شواق املال، وزارة التجارة وال�شناعة، 

هيئة ت�شجيع اال�شتثمار املبا�شر، والهيئة العامة لل�شناعة.

 جمل�س االأمة: ........................................................................................................................................... 

االقرتاح بتعديل املادتني )51( و )70( من القانون رقم )6( ل�شنة 2010.

يف اإطار متابعة احتاد �شركات اال�شتثمار لكافة الق�شايا التي من �شاأنها التاأثري على بيئة االأعمال 

املقرتح  ب�شاأن  املوقر  االأمة  2018/12/20 مبخاطبة جمل�س  بتاريخ  قام االحتاد  الكويت،  دولة  يف 

املقدم من بع�س اأع�شاء جمل�س االأمة املوقرين لتعديل املادتني )51( و )70( من القانون رقم )6( 

ل�شنة 2010 يف �شاأن العمل يف القطاع االأهلي، مو�شحاً وجهة النظر ب�شاأن هذا املقرتح، فاإذا كان من 

�شاأن هذا التعديل حتقيق ميزة اإ�شافية للعامل، اإال اأنه يولد عبء اإ�شايف مايل على رب العمل قد ال 

يتحمله البع�س.

واإذا كان حق رب العمل يف ت�شغيل العامل �شتة اأيام يف االأ�شبوع، مبا يوؤدي حلق العامل يف يوم راحة 

بت�شغيلهم  العاملني لديهم  اإلزام  العمل بعدم  اأرباب  العديد من  مدفوع االأجر، وف�شاًل من  ا�شبوعياً 

يوم اآخر اإ�شافة اإىل اليوم املقرر قانوناً، وما ت�شمنه عقد العمل، وقد اأفرز الواقع العملي لدى كثري 

من اجلهات اأن يكون يوم اجلمعة هو الراحة االأ�شبوعية واليوم االآخر يكون يوم ال�شبت، فلي�س من 

االإن�شاف اأن يقابل ف�شل واإح�شان رب العمل بعبء مايل من قبل ال�شلطة الت�شريعية ل�شالح العامل 

اأف�شل  اإ�شافية  اأنه حق مكت�شب، وميزة  االأمر على  العمل مادياً، وتكييف هذا  يثقل كاهل رب  مبا 

للعامل للوهلة االأوىل، رغم عدم وجود �شند قانوين ي�شع قيداً على رب العمل يف اإلزام العامل بت�شغيله 

يوم ال�شبت.
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وحيث يرتتب على تعديل ن�س املادة )51( من القانون حتمل رب العمل مكافاأة نهاية اخلدمة كاملة 

التاأمينات  موؤ�ش�شة  يف  العامل  ا�شرتاك  نظري  حتملها  التي  املبالغ  خ�شم  دون  خدمته  انتهاء  عند 

االجتماعية اأثناء فرتة عمله يوؤدي ذلك اإىل زيادة العبء املايل على رب العمل قد ت�شل اإىل م�شاعفة 

ما يقوم ب�شداده ل�شالح العامل.

ومن جانب اآخر فاإنه من �شاأن ذلك التعديل التاأثري على و�شع العمالة الوطنية يف �شوق العمل يف 

القطاع االأهلي وقد يرتتب عليه عزوف العديد من ال�شركات عن دعم العمالة الوطنية وتوظيفها لديها 

درًء ملا تتحمله من التزامات مالية �شواء مبوجب قانون التاأمينات االجتماعية وما يفر�شه من التزام 

ب�شداد اال�شرتاكات اأو مبوجب التعديل املقرتح وما يفر�شه من التزام ب�شداد مكافاأة نهاية اخلدمة 

كاملة بغ�س النظر عن اال�شرتاكات ال�شابق �شدادها. 

ويرتتب على املوافقة على تعديل املادة )70( من القانون زيادة عدد اأيام االإجازات امل�شتحقة للعامل 

مبا يوؤثر على م�شلحة اأرباب العمل باأحد �شورتني مثل وجود املربر القانوين لتغيب العامل عن عمله 

عدة اأيام يحتاج العمل انتظام العامل فيها، اأو اإلزام رب العمل باأداء املقابل النقدي لتلك االأيام، كما 

يرتتب على هذا التعديل احت�شاب قيمة اأجر يوم العمل عند احت�شاب مكافاأة نهاية اخلدمة بتق�شيم 

قيمة الراتب على عدد 22 يوم ولي�س 26 يوم مما يزيد من االأعباء املالية على رب العمل.

ثالثًا: موؤمترات:

امللتقى االقت�شادي االأول "متكني اأ�شواق االأوراق املالية":

انطالقاً من حر�س االحتاد على دعم االأحداث احليوية التي من �شاأنها تقدمي قيمة م�شافة اإىل واقع 

اال�شتثمار يف الكويت، ومبا يعود بالنفع على االقت�شاد الوطني، �شارك االحتاد كاأحد اجلهات املنظمة 

ر�شمية  برعاية  ُعقد  والذي  املالية"،  االأوراق  اأ�شواق  "متكني  �شعار  االأول حتت  االقت�شادي  للملتقى 

كرمية من �شمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك ال�شباح حفظه اهلل، وذلك خالل الفرتة 

27 – 29 نوفمرب 2018 بفندق املارينا.

اأهمية دور البور�شات يف تعزيز مكانة اقت�شاد  حيث كان هذا امللتقى فر�شة لت�شليط ال�شوء على 

الدولة وت�شليط ال�شوء على العوائد الإدراج ال�شركات وتعزيز منو االأ�شواق املالية املحلية واالإقليمية 

وتعزيز تناف�شيتها على امل�شتويني االإقليمي والدويل.

ملوؤ�ش�شات  واالخت�شا�شيني ممثلني  اخلرباء  من  نخبه مميزة  دعوة  قد مت  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 

عريقة لتبادل االآراء واإثراء النقا�س وا�شتعرا�س اخلربات والتجارب واأف�شل املمار�شات يف هذا املجال، 

وذلك بهدف امل�شاهمة ببناء قاعدة معرفية متينة ي�شتفيد منها امل�شاركني وجهات العمل املتخ�ش�شة 

بهذا القطاع االقت�شادي احليوي، واإطالع امل�شاركني على اآخر امل�شتجدات والتطورات يف هذا املجال.
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الكويت  يف  االأعمال  بيئة  يف  املعنية  الق�شايا  واأهم  اال�شتثمار  قطاع  بواقع  اجلل�شات  ربط  مت  كما 

والعقبات التي تواجه القطاع، حيث مت اإبراز تلك املو�شوعات ب�شورة اإعالمية منا�شبة وليكون املوؤمتر 

مبثابة ر�شالة على كافة اجلهات املعنية يف الدولة ملعاجلة تلك امل�شكالت والعقبات وتعزيز نقاط القوة.

وقد كانت م�شاركة احتاد �شركات اال�شتثمار يف اجلل�شة الثانية – اليوم االأول – الثالثاء 27 نوفمرب 

2018، حيث كانت حماور اجلل�شة كما ياأتي:
- ملاذا تندرج ال�شركات يف البور�شات؟ 

- اأهم التحديات التي تواجه ال�شركات؟ 

القطاع  متكني  وروؤى  احلديثة  الت�شريعات  �شوء  يف  االإجباري  اأو  االختياري  االن�شحاب  اأ�شباب   -

اخلا�س ورفع م�شاهماته يف الناجت املحلي.

وقد تراأ�س اجلل�شة ال�شيد/ بدر نا�شر ال�شبيعي - رئي�س االحتاد، و�شارك فيها كمتحدثني كل من:

نائب رئي�س احتاد �شركات اال�شتثمار - ال�شيد/ �شالح �شالح ال�شلمي  

اأمني ال�شندوق وع�شو جمل�س اإدارة احتاد �شركة اال�شتثمار - ال�شيد/ في�شل من�شور �شرخوه  

حمامي واأ�شتاذ القانون اخلا�س يف كلية احلقوق - الدكتور/ فايز الكندري   

وتفعياًل لنتائج وتو�شيات امللتقى عقد لقاء يوم االإثنني املوافق 2018/12/10 ال�شاعة 09:00 �شباحاً 

يف مقر هيئة اأ�شواق املال، وذلك لتقدمي مبادرة متكني اأ�شواق االأوراق املالية للهيئة لتفعيلها واالأخذ بها.

وقد ح�شر من جانب الهيئة:

ال�شيد/ اأ. د. اأحمد عبدالرحمن امللحم - رئي�س جمل�س مفو�شي هيئة اأ�شواق املال - املدير التنفيذي

فيما ح�شر من جانب احتاد �شركات اال�شتثمار كل من:

نائب رئي�س االحتاد - ال�شيد/ �شالح �شالح ال�شلمي  

اأمني ال�شر وع�شو جمل�س االإدارة - ال�شيد/ عبداهلل حمد الرتكيت  

ـــات ـــش ـــر مـــركـــز درا� ــي ومـــدي ــن ــف ـــدعـــم ال مـــديـــر ال - ال�شيدة/ فدوى دروي�س   

                                                       اال�شتثمار بالوكالة

وح�شر من جانب امللتقى االقت�شادي االأول:

التجـــارة  للملتقـــى ووزيـــر  اللجنـــة املنظمـــة  رئي�ـــس  الدكتورة/ اأماين خالد بور�شلي  

                                                      وال�شناعة االأ�شبق
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رابعًا: م�شاركات جمتمعية:

معر�س الفر�س الوظيفية والدرا�شية الثاين:

يف اإطار التعاون بني احتاد �شركات اال�شتثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اإدارة متابعة 

الثانية  والدرا�شية  الوظيفية  الفر�س  معر�س  يف  االحتاد  �شارك  بالهيئة،  العمل  و�شوق  اخلريجني 

برعاية الدكتور/ علي امل�شف - املدير العام للهيئة، وذلك خالل الفرتة 26 – 28 نوفمرب 2018 يف 

الفرتة ال�شباحية من ال�شاعة 09:00 �شباحاً اإىل ال�شاعة 03:00 ع�شراً، ال�شاالت متعددة االأغرا�س 

بجانب ديوان الهيئة اجلديد يف ال�شويخ.

وقد حر�س احتاد �شركات اال�شتثمار ومن منطلق امل�شاركات املجتمعية على امل�شاهمة يف هذا املعر�س، 

والذي كان هدفه العمل على توعية واإر�شاد ال�شباب الكويتي من طلبة املدار�س واملعاهد والكليات 

اخلريجني واملقبلني على التخرج الباحثني عن فر�س مهنية وغريها من خيارات التعليم والتوظيف 

والتدريب والتطوير املتوفرة يف القطاعات املختلفة.

وقد ح�شر من جانب االحتاد كل من: اأ.د. رم�شان ال�شراح – اأمني عام احتاد �شركات اال�شتثمار،

وال�شيدة/ فدوى دروي�س – مدير الدعم الفني ومدير مركز درا�شات اال�شتثمار بالوكالة.

فيما ح�شر من قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كل من:

املدير العام - د. علي امل�شف     

نائب املدير العام - د. جا�شم االأن�شاري    

نائب املدير العام - د. فاطمة الكندري    

عميد كلية الدرا�شات التجارية - د. اأ�شعد الزايد     

رئي�س جمل�س اإدارة احتاد ال�شناعات الكويتية. - كما �شارك يف احل�شور ال�شيد/ ح�شني اخلرايف 

خام�شًا: جملة احتاد �شركات اال�شتثمار "امل�شتثمر":

ا�شتمراراً يف حتقيق اأهدافه باإ�شدار املطبوعات االإعالمية لن�شر الثقافة اال�شتثمارية والتجارية يف 

املجتمع ولدى اأع�شاء االحتاد، وا�شل االحتاد اإ�شدار جملته "امل�شتثمر – The Investor" والتي 

�شدر عددها االأول يف الربع االأخري من عام 2017 مبوجب الرتخي�س الذي ح�شل عليه االحتاد من 

وزارة االإعالم بتاريخ 2016/10/24، ومت اإ�شدار العدد الثاين يف مار�س 2018، وكذلك العدد الثالث 

يف �شبتمرب 2018، والعدد الرابع يف دي�شمرب 2018.
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اأهمية قطاع اال�شتثمار  اإبراز  املجلة على  التي �شدرت من  االأعداد  وقد حر�س االحتاد من خالل 

ملا تلعبه ال�شركات االأع�شاء من دور مهم وفاعل �شمن اأن�شطتها املتنوعة التي تلم�س احلياة اليومية 

للمواطن يف قطاعات التعليم وال�شحة واخلدمات اإ�شافة اإىل دور هذه ال�شركات البارز يف اأن�شطة 

امل�شوؤولية االجتماعية التي تنعك�س اإيجابا على جميع �شرائح املجتمع الكويتي.

وكذلك الدور الذي تقوم به �شركات اال�شتثمار يف دعم العمالة الوطنية خ�شو�شا فئة ال�شباب الكويتي 

الواعد.

كما متت اإتاحة الفر�شة للمهتمني من ال�شركات االأع�شاء بن�شر مقاالتهم عن املو�شوعات التي تهم 

القارئ والباحث يف جمايل اال�شتثمار واالقت�شاد.

�شاد�شًا: فيلم وثائقي عن االحتاد:

وانطالقاً من االأهداف املتنوعة املر�شومة واملُعدة من قبل االحتاد، يحر�س االحتاد دوماً بالعمل على 

تقدمي االإ�شافات االإمنائية والتنموية بالتعاون مع �شركات اال�شتثمار االأع�شاء يف االحتاد، والتي قامت 

بتقدمي العديد من امل�شاريع التي خدمت وتخدم املجتمع يف القطاعات واملجاالت احليوية للدولة، 

والتي ترتبط باحلياة اليومية للمواطنني، وكذلك مبا ي�شاهم يف بناء وتنمية الدولة، وعلى �شبيل املثال 

ال احل�شر ي�شارك قطاع اال�شتثمار يف العديد من امل�شاريع املتميزة ذات اجلودة والنوعية املميزتني يف 

كل من القطاعات التالية: قطاع التعليم، قطاع ال�شحة، قطاع العقار، قطاع ال�شياحة.

دوره  بتفعيل  يقوم  اأن  على  تاأ�شي�شه  ومنذ  حر�س  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�شافة 

واأهدافه من خالل دوره اال�شت�شاري وتقدمي الروؤى واقرتاح احللول املنا�شبة ب�شاأن خمتلف الق�شايا 

املعنية يف �شئون اال�شتثمار واالقت�شاد واملجاالت ذات ال�شلة. 

ي�شور ويوثق دور  وثائقياً  اإعداد فيلماً  وبناء على هذه املعطيات ذات القيمة احليوية انبثقت فكرة 

وجهود احتاد �شركات اال�شتثمار، وم�شرية العمل الدوؤوب لقطاع اال�شتثمار الذي ميثله االحتاد. هذا 

القطاع الذي ميثل ثاين اأكرب قطاع من حيث حجم ال�شيولة، حيث تبلغ ن�شبته حوايل %24.

اإن م�شاهمات قطاع اال�شتثمار يف بناء وتنمية دولة الكويت احلبيبة، والتي اأ�شرنا اإليها يف مقدمة هذا 

الت�شريح متعددة فمن اأهم تلك امل�شاهمات املدار�س مبختلف مراحل التعليم، الكليات، اجلامعات، 

واملعاهد التدريبية وغريها.

كما كانت ومازالت هناك م�شاهمات بارزة وكما ت�شورها لقطات الفيلم يف جمال ال�شحة من خالل 

امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية املتخ�ش�شة، والتي مت تاأ�شي�شها على درجة عالية من الكفاءة، وغريها 

من امل�شروعات املرتبطة يف قطاع ال�شحة، والتي متت امل�شاهمة فيها من خالل �شناديق اال�شتثمار 

املتنوعة.
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من خالل  اال�شتثمار  قطاع  فيه  �شاهم  والذي  العقار،  قطاع  اإىل  االإ�شارة  بالذكر  اجلدير  من  واأنه 

اال�شتثمار العقاري، حيث �شاهم ذلك وب�شكل ملمو�س يف بناء الدولة وتطويرها، ومبا يعك�س �شورة 

ح�شارية متطورة يفخر به كل مواطن كويتي على امل�شتويني االإقليمي والعاملي.

ليتحققا  يكونا  الفيلم مل  بهما  اللذان يطالعنا  الفاعل لقطاع اال�شتثمار  والدور  امل�شاهمات  تلك  اإن 

لتطوير  وتدريبها  توظيفها  على  اال�شتثمار  قطاع  حر�س  التي  الكويتية  الكوادر  وهمم  ب�شواعد  اإال 

مهاراتهم، وذلك لتحقيق حمورين يف غاية االأهمية، االأول هو امل�شاهمة يف رفع ن�شبة تعيني العمالة 

الوطنية، والثاين هو تاأهيل جيل م�شقول باخلربات العملية الر�شينة واملتطورة وفقاً الأحدث املفاهيم 

واملمار�شات العملية، وليحملوا وبكفاءة عالية راية القطاع اآنياً وم�شتقباًل، ومبا ي�شاهم يف ا�شتمرار 

دفع عجلة التنمية والبناء لكويتنا الغالية، وبالتايل احلفاظ على االرتقاء مب�شتويات اقت�شادنا الوطني.

قام  اال�شتثماري"  الكويت  مل�شتقبل  التحدي  رياح  اأمام  وترتقي  تتاألق   – اأجيال  "راية  الفيلم  وهذا 

باإخراجه املخرج يعرب بورحمة بتقنية عالية مزج فيها كويت املا�شي مروراً بحقب زمنية خمتلفة اإىل 

الوقت احلايل.

وقد حتدث بالفيلم كل من ال�شيد/ �شرار الغامن، اأول رئي�س لالحتاد )املوؤ�ش�س(، حيث تناول ن�شاأة 

االحتاد واهم اإجنازاته منذ بداياته يف عام 2004، فيما تناول ال�شيد/ اأ�شعد البنوان )ثاين رئي�س 

2008، و�شبل  العاملية يف عام  املالية  االأزمة  القطاع وحتديداً  التي واجهت  العقبات  اأهم  لالحتاد( 

املعاجلات واملقرتحات التي قدمها االحتاد للجهات الر�شمية احلكومية املعنية بذلك.

يف الوقت الذي تناول فيه ال�شيد/ بدر ال�شبيعي )الرئي�س احلايل لالحتاد( االأفكار واالأهداف واالآليات 

االإقليمية،  املحلية،  امل�شتويات  كافة  املحيطة على  املتغريات  يعمل من خاللها االحتاد يف ظل  التي 

والعاملية، وتفاعله مع كل تلك املتغريات ودرا�شتها، ومن ثم تقدمي الروؤى املنا�شبة والتن�شيق مع اجلهات 

التكيف مع تلك  بيئة االأعمال وتطويرها مبا ي�شاعدها على  للم�شاهمة يف تهيئة  الدولة  املعنية يف 

املتغريات والتغلب عليها، ومبا يولد قطاعاً اأقوى وم�شقول باخلربات، كما اأكد اأن هذا النهج هو اأحد 

�ش�س من اأجلها االحتاد.
ُ
االأ�ش�س الرئي�شية التي اأ

للقطاع ميثل  جيداً  تعريفياً  توثيقي مهني م�شدراً  ب�شكل  عد 
ُ
اأ الذي  الفيلم  اأن هذا  ويعترب االحتاد 

لتبيان الدور املهني الذي ُقدم من خالل مركز درا�شات اال�شتثمار - الذارع التدريبي املهني  دافعاً 

لالحتاد - حيث قدم املركز قرابة 200 برنامج تدريبي وبالتعاون مع �شركات تدريبية مهنية متميزة 

على ال�شعيدين املحلي والعاملي.

االإ�شدارات وتوزيعها  العديد من  باإ�شدار  الوعي اال�شتثماري قام االحتاد  ن�شر  اإطار  واأنه ويف  كما 

على كافة االأطراف املعنية وكذلك ن�شرها على املوقع االإلكرتوين لالحتاد لتكون متاحة ب�شكل دائم 

حتى تعم الفائدة املرجوة، كما مت تقدمي وتنظيم واإعداد العديد من املوؤمترات والندوات التخ�ش�شية 

املختلفة.
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�شابعًا: اإ�شدارات:

"التغري يف اأ�شعار الفائدة واأثرها على حركة االقت�شاد"

ا�شتمراراً يف تفعيل اأهداف احتاد �شركات اال�شتثمار الإعداد الدرا�شات والبحوث الفنية املتخ�ش�شة 

يف قطاع التنمية والتطوير اال�شتثماري ون�شر الثقافة اال�شتثمارية، وكذلك العمل على تنمية وتطوير 

قطاع اال�شتثمار.

قام االحتاد بن�شر اإ�شداره اجلديد يف �شبتمرب 2018 حتت عنوان "التغري يف اأ�شعار الفائدة واأثرها 

على حركة االقت�شاد"، وهذا االإ�شدار هو درا�شة تهدف اإىل تو�شيح اأثر التغري يف �شعر الفائدة واأثرها 

على حركة االقت�شاد يف فرتات زمنية متغرية، وتو�شيح ماهيتها كاأداة هامة من اأدوات ال�شيا�شات 

النقدية، وذلك من خالل تناول املحاور االآتية:

- ال�شيا�شة النقدية التو�شعية.

- �شيا�شة التي�شري الكمي.

- االآثار اجلانبية ل�شيا�شة التي�شري الكمي.

- �شيا�شة اأ�شعار الفائدة ال�شالبة.

- اخلروج من �شيا�شات التي�شري الكمي واآثارها املحتملة.

- اآثار هذه ال�شيا�شات على البنوك.

وبذلك يعترب هذا االإ�شدار عامل م�شاعد للعاملني والباحثني يف قطاع اال�شتثمار وغريهم من املهتمني 

يف هذا ال�شاأن، و�شوالً اإىل االأثر االإيجابي على اقت�شادنا الوطني.

ثامنًا: م�شاركات ولقاءات:

قام ممثلو االحتاد بلقاء العديد من ممثلي اجلهات املختلفة من داخل وخارج دولة الكويت، وذلك 

واأن�شطته  االحتاد  دور  على  ال�شوء  واإلقاء  للتو�شيح  وكذلك  معهم،  والتوا�شل  التعاون  عرى  لتوثيق 

والقطاع اال�شتثماري، وذلك كما ياأتي:

14 يناير 2018

"لقاء ممثلي احتاد �شركات اال�شتثمار مع �شفارة جنوب اأفريقيا لدى دولة الكويت لعر�س الفر�س 
اال�شتثمارية وجماالت التبادل التجارية املتاحة يف جنوب اأفريقيا"

ا�شتقبل احتاد �شركات اال�شتثمار وفداً اقت�شادياً ومالياً من مقاطعة كيب تاون ال�شرقية لدى جمهورية 
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جنوب اأفريقيا برئا�شة �شعادة �شفري جنوب اأفريقيا لدى دولة الكويت، وذلك يوم االأحد املوافق 14 

يناير 2018 ال�شاعة 11:15 قبل الظهر يف مقر االحتاد، وذلك لعر�س الفر�س اال�شتثمارية وجماالت 

التبادل التجارية املتاحة يف مقاطعة كيب تاون ال�شرقية لدى جمهورية جنوب اأفريقيا.

وقد دار النقا�س حول املزايا املمنوحة للم�شتثمر من قبل اإدارة املقاطعة، حيث اأو�شح �شعادة ال�شفري 

بها  ال�شناعية اخلا�شة  املنطقة  اإدارة مركزية يف  9 مقاطعات ولكل منها  اإىل  املقاطعة مق�شمة  اأن 

ولديها مزايا خمتلفة، كما تتميز بوجود ثالث موانئ تخدم هذه املقاطعات، كما اأن لديها بنية حتتية 

جاهزة لتقدمي اخلدمات امل�شاندة لكافة ال�شناعات.

كما مت عر�س الفر�س اال�شتثمارية املتاحة يف جماالت الرثوة احليوانية، والزراعية، وال�شيدلة، وكيف 

اأن النظام ال�شريبي يف املنطقة ال�شناعية منا�شب، حيث تفر�س هذه املناطق معدل �شريبي اأقل من 

ما هو معمول به يف باقي املقاطعات على م�شتوى الدولة.

ويف النهاية �شكر احتاد �شركات اال�شتثمار وفد �شفارة جنوب اأفريقيا على التوا�شل مع االحتاد لعر�س 

الفر�س اال�شتثمارية املتاحة لديهم.

16 يناير 2018

"لقاء احتاد �شركات اال�شتثمار مع ممثلي �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل وبنك الكويت املركزي"
بدعوة من بنك الكويت املركزي ا�شتقبل احتاد �شركات اال�شتثمار وفد ميثل كل من: �شندوق النقد 

 The World Bank الدويل  والبنك   International Monetary Fund )IMF( الدويل 

وبح�شور ممثل عن بنك الكويت املركزي، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/01/16 ال�شاعة 12:00 

يف مقر االحتاد، وياأتي هذا اللقاء يف اإطار زيارة بعثة �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل لدولة 

الكويت خالل الفرتة من 14 اإىل 18 يناير 2018.

وقد دار النقا�س حول املو�شوعات االآتية: نظرة عامة على الو�شع االقت�شادي وخ�شو�شاً تطورات 

القطاع املايل، الو�شع احلايل للبنوك و�شركات اال�شتثمار، اأداء بور�شة الكويت لالأوراق املالية وقطاعات 

ال�شركات الغري مالية، الت�شهيالت االئتمانية للموؤ�ش�شات واالأفراد، الهيئات الرقابية والت�شريعية على 

�شركات اال�شتثمار.

11 فرباير 2018

"لقاء جمل�س اإدارة احتاد �شركات اال�شتثمار مع ممثلي بور�شة الكويت لالأوراق املالية"
بطلب من احتاد �شركات اال�شتثمار التقى جمل�س اإدارة االحتاد مع ممثلي بور�شة الكويت لالأوراق 

 2018/02/11 املوافق  االأحد  يوم  وذلك  االأ�شواق،  تق�شيم  لتطبيق  املتوقعة  االآثار  ملناق�شة  املالية 

ال�شاعة 11:30 قبل الظهر يف مقر بور�شة الكويت، وقد مت االتفاق على اأن يقوم االحتاد بتقدمي 

مالحظاته ومقرتحاته اإىل بور�شة الكويت.
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22 مار�س 2018

"م�شاركة االحتاد يف املوؤمتر ال�شنوي الثالث لهيئة اأ�شواق املال )اأ�شواق املال واال�شتدامة املوؤ�ش�شية("

تلبية لدعوة هيئة اأ�شواق املال، قام االحتاد برت�شيح ال�شيد/ خالد عبداهلل ال�شعيد – ع�شو جمل�س 

اإدارة االحتاد لتقدمي ورقة عمل يف ثاين حماور املوؤمتر "الت�شويت الرتاكمي وحماية حقوق االأقلية" 

ومبا يعك�س وجهة نظر االحتاد وال�شركات االأع�شاء يف هذا ال�شاأن.

03 اأبريل 2018

"م�شاركة يف وفد لقاء فخامة ال�شيد/ عثمان غزايل – رئي�س جمهورية جزر القمر املتحدة والوفد املرافق له"

ا�شتجابة لدعوة غرفة جتارة و�شناعة الكويت، قام االحتاد برت�شيح ال�شيد/ بدر نا�شر ال�شبيعي - 

رئي�س االحتاد للم�شاركة يف وفد الغرفة الذي مت ت�شكيله للقاء فخامة ال�شيد/ عثمان غزايل – رئي�س 

جمهورية جزر القمر والوفد املرافق له، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/04/03 يف قاعة جهراء 

2 بق�شر بيان.

17 اأبريل 2018

"م�شاركة يف وفد لقاء فخامة ال�شيد/ احل�شن واتارا – رئي�س جمهورية كوت دي فوار والوفد املرافق له"

تلبية لدعوة غرفة جتارة و�شناعة الكويت، قام االحتاد برت�شيح ال�شيد/ �شالح �شالح ال�شلمي – نائب 

رئي�س االحتاد للم�شاركة يف وفد الغرفة الذي مت ت�شكيله للقاء فخامة ال�شيد/ احل�شن واتارا – رئي�س 

جمهورية كوت دي فوار والوفد املرافق له، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/04/17 يف قاعة جهراء 

2 بق�شر بيان.

18 اأبريل 2018

"م�شاركة يف امللتقى االأول للم�شئولية االجتماعية للجامعات يف الكويت"

تلبية لدعوة مركز التميز لدى كلية العلوم االإدارية بجامعة الكويت، �شارك كل من: ال�شيد/ �شالح 

�شالح ال�شلمي – نائب رئي�س االحتاد، واأ.د. رم�شان ال�شراح – االأمني العام يف افتتاح ملتقى امل�شوؤولية 

االجتماعية للجامعات يف الكويت، والذي عقد يوم االأربعاء املوافق 2018/04/18 يف مبنى املوؤمترات 

ال�شويخ، ومب�شاركة وح�شور �شيوف من كل من: اجلامعات اخلا�شة،  باحلرم اجلامعي يف منطقة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي.
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22 اأبريل 2018

"م�شاركة يف جل�شة حوارية الإعداد اال�شرتاتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة وال�شفافية ومكافحة الف�شاد"
تلبية لدعوة الهيئة العامة ملكافحة الف�شاد، �شارك ال�شيد/ بدر نا�شر ال�شبيعي –رئي�س االحتاد يف 

جل�شة حوارية الإعداد اال�شرتاتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة وال�شفافية ومكافحة الف�شاد "نزاهة"، 

�شعيها  اإطار  ويف  مقرها،  2018/04/22 يف  بتاريخ  الف�شاد  ملكافحة  العامة  الهيئة  نظمتها  والتي 

الإعداد اال�شرتاتيجية امل�شار اإليها واإعداد االآليات واخلطط والربامج املنفذة لها ومتابعة تنفيها مع 

املعني  املتحدة  االأمم  ومكتب   )UNDP( االإمنائي  املتحدة  االأمم  مكتب  ومب�شاركة  املعنية  اجلهات 

.)UNODC( باملخدرات واجلرمية

08 مايو 2018

"لقاء احتاد �شركات اال�شتثمار مع ممثلي �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل وبنك الكويت املركزي"
بدعوة من بنك الكويت املركزي ا�شتقبل احتاد �شركات اال�شتثمار وفد ميثل كل من: �شندوق النقد 

الدويل )International Monetary Fund )IMF والبنك الدويل The World Bank يوم 

الثالثاء املوافق 2018/05/08 ال�شاعة 09:00 �شباحاً يف مقر االحتاد، وياأتي هذا اللقاء يف اإطار 

زيارة بعثة �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل لدولة الكويت خالل الفرتة من 24 اأبريل اإىل 14 

مايو 2018.

وقد دار النقا�س حول املو�شوعات االآتية:

- نظرة على تاريخ احتاد �شركات اال�شتثمار ودوره يف بيئة االأعمال.

- الق�شايا التي توؤثر على قطاع اال�شتثمار والتوقعات امل�شتقبلية.

- نظرة عامة على امل�شتثمرين يف االأ�شواق.

- نظرة عامة على املنتجات املتوفرة يف ال�شوق واإمكانية اإ�شافة منتجات جديدة.

- احللول واخلطط امل�شتقبلية لتفادي التاأثريات ال�شلبية على �شركات اال�شتثمار.

- اإدارة االأزمة وحماية امل�شتثمر.

- االآراء حول اأكرب العوائق التي تواجه اأ�شواق املال يف الكويت.

- االآراء ب�شاأن املبادرات املمكنة والتي يكون لها تاأثري كبري على جاذبية االأ�شواق للم�شدرين وامل�شتثمرين.

- العالقات مع االأ�شواق االأخرى يف املنطقة.

التنمية من خالل  دوراً يف خطة  اال�شتثمار  ل�شركات  يكون  اأن  ا�شتمرار  واأكد االحتاد على �شرورة 

امل�شاهمة يف امل�شاريع التي تقوم على تنفيذها احلكومة ملا فيه منافع خمتلفة تعود على االقت�شاد 
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الوطني باخلري. ويف النهاية �شكر احتاد �شركات اال�شتثمار اأع�شاء البعثة على التوا�شل مع االحتاد 

ال�شتطالع الروؤى، وملا فيه ال�شالح العام.

25 – 27 يونيو 2018

"م�شاركة الرئي�س ونائب الرئي�س واأمني ال�شر يف الوفد املرافق ل�شمو رئي�س جمل�س الوزراء حل�شور 
امللتقى العربي االأملاين احلادي والع�شرون يف برلني"

تلبية لدعوة غرفة جتارة و�شناعة الكويت، قام االحتاد برت�شيح كل من ال�شادة/ بدر نا�شر ال�شبيعي 

– رئي�س االحتاد، �شالح �شالح ال�شلمي – نائب رئي�س االحتاد، وعبداهلل حمد الرتكيت – اأمني ال�شر 
ال�شيخ جابر  الوزراء  رئي�س جمل�س  ل�شمو  املرافق  الغرفة  وفد  للم�شاركة يف  االإدارة  وع�شو جمل�س 

وذلك خالل  برلني،  والع�شرون يف  االأملاين احلادي  العربي  امللتقى  ال�شباح حل�شور  املبارك احلمد 

الفرتة من 25 اإىل 27 يونيو 2018 يف العا�شمة االأملانية برلني، حيث مت تخ�شي�س اجلل�شة االأوىل من 

امللتقى لالقت�شاد الكويتي، والتي مت خاللها عر�س روؤية "الكويت اجلديدة 2035" وامل�شاريع الكربى 

التي تت�شمنها هذه الروؤية.

04 �شبتمرب 2018

"لقاء ممثلي احتاد �شركات اال�شتثمار مع �شفارة جنوب اأفريقيا لدى دولة الكويت"
متابعة للقاء االأول بني االحتاد ووفد �شفارة جمهورية جنوب اأفريقيا، ا�شتقبل احتاد �شركات اال�شتثمار 

برئا�شة ال�شيد/ بدر نا�شر ال�شبيعي، �شعادة ال�شيد/ مزولي�شا بونا �شفري جمهورية جنوب اأفريقيا لدى 

دولة الكويت، وذلك يوم الثالثاء املوافق 04 �شبتمرب 2018 ال�شاعة 09:30 �شباحاً يف مقر االحتاد.

وقد مت التطرق اإىل �شبل التعاون ما بني جنوب اأفريقيا و�شركات اال�شتثمار. كما اأو�شح اأنه من املزمع 

عقد موؤمتر ا�شتثماري يف اأكتوبر القادم يف دولة الكويت ومن املوؤمل اأن ت�شارك �شركات اال�شتثمار 

يف هذا املوؤمتر لالطالع عن كثب على فر�س اال�شتثمار املتاحة يف جنوب اأفريقيا، حيث �شيتم عر�س 

الكثري من الفر�س اال�شتثمارية خالل املوؤمتر امل�شار اإليه.

يف  املتخ�ش�شة  �شواء  اأفريقيا  جنوب  يف  املختلفة  امل�شاريع  عن  فيلماً  ال�شفري  �شعادة  عر�س  كما 

ال�شيارات، املوا�شي، الزراعة، ال�شياحة، والتي تعطي حافزاً للم�شتثمرين يف هذه امل�شاريع. كما اأو�شح 

�شعادة ال�شفري باأن هناك عدد من ال�شركات الكويتية التي ح�شرت وا�شتثمرت يف جنوب اأفريقيا �شواء 

يف امل�شاريع االإن�شائية، ال�شيارات وال�شياحة.

ويف النهاية �شكر احتاد �شركات اال�شتثمار وفد �شفارة جنوب اأفريقيا على التوا�شل مع االحتاد لعر�س 

اال�شتثمار  �شركات  على  الفر�س  تلك  تعميم  يتم  باأن  وعد  كما  لديهم،  املتاحة  اال�شتثمارية  الفر�س 

لالطالع عليها وامل�شاركة فيها يف حال االهتمام.
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24 �شبتمرب 2018

"لقاء احتاد �شركات اال�شتثمار مع جمل�س تنمية جتارة هونغ كونغ"

ا�شتقبل احتاد �شركات ممثلي �شفارة اأوكرانيا لدى دولة الكويت، وذلك يوم االإثنني املوافق 2018/09/24 

ال�شاعة 12:30 بعد الظهر يف مقر االحتاد، وقد ح�شر من جانب االحتاد اأ.د. رم�شان ال�شراح – 

االأمني العام، فيما ح�شر من جانب جمل�س تنمية جتارة هونغ كونغ ال�شيد/ بريي فينغ.

�شكر ال�شيد/ بريي فينغ االأمني العام على ا�شتجابة االحتاد للتوا�شل مع جمل�س تنمية جتارة هوجن 

عليها  يعمل  التي  اال�شتثمارية  االأفكار  من  على عدد  االحتاد  فينغ  بريي  ال�شيد/  اأطلع  وقد  كوجن، 

منها،  واال�شتفادة  درا�شتها  اال�شتثمار  ل�شركات  ليت�شنى  افريقيا  ودول  ا�شيا  �شرق  دول  يف  املجل�س 

وحتدث اأ.د. رم�شان ال�شراح عن دور االحتاد ومهامه، واأفاد باأنه �شيقوم من خالل االحتاد بعر�س 

اآلية عمل جمل�س تنمية جتارة هونغ كونغ على جميع ال�شركات االأع�شاء يف االحتاد لال�شتفادة منها.

26 �شبتمرب 2018

"لقاء احتاد �شركات اال�شتثمار مع �شعادة �شفري اأوكرانيا لدى دولة الكويت"

املوافق  االأربعاء  يوم  وذلك  الكويت،  دولة  لدى  اأوكرانيا  �شفارة  ممثلي  �شركات  احتاد  ا�شتقبل 

2018/09/26 ال�شاعة 09:30 �شباحاً يف مقر االحتاد، وقد ح�شر من جانب االحتاد اأ.د. رم�شان 
ال�شراح – االأمني العام، فيما ح�شر من جانب �شفارة اأوكرانيا لدى دولة الكويت �شعادة �شفري اأوكرانيا 

لدى دولة الكويت ال�شيد/ الدكتور فولودميري تولكا�س.

�شكر �شعادة �شفري اأوكرانيا االأمني العام على حر�شه على تقوية اأوا�شر التعاون بني االحتاد وال�شفارة، 

كما قام بعر�س عدد من امل�شروعات املتوفرة يف اأوكرانيا، والتي من املوؤمل اأن يكون لها عائد ا�شتثماري 

كبري على امل�شتثمرين كما اأفاد ال�شفري، والذي حث على اأن يكون امل�شتثمرين الكويتيني يف مقدمة 

امل�شتثمرين يف تلك امل�شاريع.

من جانبه اأكد اأ.د. رم�شان ال�شراح – اأمني عام االحتاد باأنه �شيتم تعميم تلك امل�شاريع على ال�شركات 

االأع�شاء يف االحتاد لالطالع عليها واال�شتفادة منها مبا يتنا�شب مع خططهم اال�شتثمارية وبراجمهم. 

للمهتمني من �شركات اال�شتثمار مع املخت�شني من  لقاء قريب  تنظيم  اأن يتك  كما مت االتفاق على 

اجلانب االأوكراين ملناق�شة كافة اال�شتف�شارات وملزيد من املعلومات عن اال�شتثمار يف اأوكرانيا، وقد 

مت تعميم ملف تلك الفر�س على كافة ال�شركات.
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08 اأكتوبر 2018

"لقاء احتاد �شركات اال�شتثمار مع وفد ال�شفارة االأمريكية يف الكويت وممثل وزارة التجارة االأمريكية"

 – )Steve Miller( ا�شتقبل االحتاد من ال�شفارة االأمريكية يف الكويت كل من: ال�شيد/ �شتيف ميلر

املمثل امل�شوؤول عن منطقة اخلليج العربي ملوؤمتر )SelectUSA(، وال�شيدة/ دينا ال�شوا من ال�شفارة 

االأمريكية يف الكويت، وذلك يوم االإثنني املوافق 2018/10/08 ال�شاعة 11:00 قبل الظهر يف مقر 

االحتاد، وقد ح�شر من جانب االحتاد كل من: ال�شيد/ �شالح �شالح ال�شلمي – نائب رئي�س االحتاد، 

واأ.د. رم�شان ال�شراح – االأمني العام.

وقد مت خالل اللقاء اإطالع وفد ال�شفارة االأمريكية على دور احتاد �شركات اال�شتثمار من قبل ممثلي 

االحتاد من  االأع�شاء يف  اال�شتثمار  �شركات  ا�شتفادة  اإمكانية  �شبل  الطرفان  تباحث  فيما  االحتاد، 

موؤمتر SelectUSA لال�شتثمار يف الواليات املتحدة االأمريكية، وكذلك متت مناق�شة دعوة االحتاد 

وال�شركات االأع�شاء للم�شاركة يف الن�شخة القادمة من املوؤمتر خالل الفرتة 10 - 12 يونيو 2019 

يف العا�شمة االأمريكية وا�شنطن.

13 نوفمرب 2018

"لقاء جمل�س اإدارة احتاد �شركات اال�شتثمار مع جمل�س مفو�شي هيئة اأ�شواق املال"
بطلب من احتاد �شركات اال�شتثمار التقى جمل�س اإدارة االحتاد مع جمل�س مفو�شي هيئة اأ�شواق املال، 

وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/11/13 ال�شاعة 10:00 �شباحاً يف مقر الهيئة، بالدور 24، برج 

احلمراء.

وقد ح�شر من جانب احتاد �شركات اال�شتثمار كل من:

رئي�س االحتاد ال�شيد/ بدر نا�شر ال�شبيعي  

اأمني ال�شر وع�شو جمل�س االإدارة ال�شيد/ عبداهلل حمد الرتكيت 

اأمني ال�شندوق وع�شو جمل�س االإدارة ال�شيد/ في�شل من�شور �شرخوه 

ع�شو جمل�س االإدارة ال�شيد/ حمد اأحمد العمريي 

ع�شو جمل�س االإدارة ال�شيد/ حمد حممد ال�شعد  

ع�شو جمل�س االإدارة ال�شيد/ خالد عبداهلل ال�شعيد 

ع�شو جمل�س االإدارة ال�شيد/ طارق اإبراهيم املن�شور 

االأمني العام اأ.د. رم�شان علي ال�شراح  
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فيما ح�شر من جانب هيئة اأ�شواق املال كل من:

رئي�س جمل�س مفو�شي هيئة اأ�شواق املال-املدير التنفيذي اأ. د. اأحمد عبدالرحمن حممد امللحم  

ع�شو جمل�س املفو�شني ال�شيد/ خليفة عبداهلل �شاحي العجيل 

ع�شو جمل�س املفو�شني ال�شيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز املرزوق 

ع�شو جمل�س املفو�شني ال�شيد/ عبداملح�شن ح�شن عبداهلل املزيدي 

احتاد  لقاء  باأهمية  وم�شيداً  باحل�شور  مرحباً  اللقاء  الهيئة  مفو�شي  رئي�س جمل�س  ال�شيد/  افتتح 

�شركات اال�شتثمار ممثل قطاع اال�شتثمار ال�شريك االأ�شا�شي يف تطوير ال�شوق.

من جانبه �شكر ال�شيد/ بدر ال�شبيعي جمل�س مفو�شي الهيئة على اال�شتجابة لتحديد موعد الإجراء 

هذا اللقاء، كما اأفاد اأنه وحيث اأن هذا اأول لقاء ملجل�س اإدارة االحتاد مع جمل�س املفو�شني احلايل، 

فاإن االحتاد يتقدم بالتهنئة ملجل�س مفو�شي الهيئة ب�شدور املر�شوم االأمريي رقم 235 ل�شنة 2018 

بتعيينهم.

كما اأبدى االحتاد تطلعه اإىل ا�شتمرار التعاون بني االحتاد والهيئة وتعزيز �شبل وجماالت التعاون بني 

اجلهتني، وملا فيه ال�شالح لبيئة االأعمال يف دولة الكويت، ومبا ي�شب يف �شالح اقت�شادنا الوطني.

وقد اأكد ال�شيد/ بدر ال�شبيعي على ا�شتعداد االحتاد وكذا �شركاته االأع�شاء لتقدمي الروؤى املطلوبة 

يف كافة الق�شايا املعنية يف عمل االأ�شخا�س املرخ�س لهم، وذلك من منطلق اخلربة العملية واملعنية 

لالحتاد واأع�شائه من �شركات اال�شتثمار.

الوعي  ن�شر  مثل:  امل�شرتك  االرتباط  ذات  املو�شوعات  من  العديد  مناق�شة  اللقاء  خالل  مت  وقد 

اال�شتثماري من قبل هيئة اأ�شواق املال وت�شهيل احل�شول على املعلومات املوثوق بها.

كذلك مو�شوع قواعد كفاية راأ�س املال لالأ�شخا�س املرخ�س لهم، والذي تقوم الهيئة حالياً بدرا�شته 

ب�شكله النهائي واإعداد االختبارات النهائية لتطبيق التعليمات اخلا�شة بتلك القواعد خالل الفرتة 

القادمة.

املال من  اأ�شواق  التدريب بني احتاد �شركات اال�شتثمار وهيئة  التعاون يف جمال  كما متت مناق�شة 

خالل مركز درا�شات اال�شتثمار – الذراع املهني والتدريبي لالحتاد واملرخ�س من الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب، ومعتمد لدى ديوان اخلدمة املدنية، ويف هذا املجال اأفاد ال�شيد/ رئي�س جمل�س 

مفو�شي الهيئة باأن الهيئة ب�شدد تاأ�شي�س مركز دويل متخ�ش�س للتدريب اأ�شوة مبا مت عمله بالفعل 

يف دول خمتلفة �شواء اإقليمياً اأو عاملياً.

ويف نهاية اللقاء تبادل طريف االجتماع ال�شكر على التوا�شل والتعاون ووعدا با�شتمرار التعاون وتعزيزه 

بني اجلهتني.
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19 – 20 نوفمرب 2018

"م�شاركة الرئي�س ونائب الرئي�س يف االجتماع ال�شنوي الثاين والع�شرون للجنة الكويتية اليابانية 
الأ�شحاب االأعمال"

تلبية لدعوة غرفة جتارة و�شناعة الكويت، قام االحتاد برت�شيح كل من ال�شادة/ بدر نا�شر ال�شبيعي 

– رئي�س االحتاد، و�شالح �شالح ال�شلمي – نائب رئي�س االحتاد للم�شاركة يف وفد اأ�شحاب االأعمال 
وذلك خالل  االأعمال،  الأ�شحاب  اليابانية  الكويتية  للجنة  والع�شرين  الثاين  االجتماع  للم�شاركة يف 

الفرتة يومي 19 و20 نوفمرب 2018 يف العا�شمة اليابانية طوكيو.

22 نوفمرب 2018

"م�شاركة الرئي�س ونائب الرئي�س يف منتدى اال�شتثمار ال�شيني الكويتي االأول"
افتتاح املكتب اال�شتثماري  الدكتور نايف فالح احلجرف ومبنا�شبة  املالية  تلبية لدعوة معايل وزير 

يف  منتدى  اأقامت  الهيئة  فاإن  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية   – �شنغهاي  يف  لال�شتثمار  العامة  للهيئة 

برعاية وح�شور  �شنغهاي بتاريخ 2018/11/22 بعنوان "منتدى اال�شتثمار ال�شيني الكويتي االأول" 

وال�شني  الكويت  بني  االقت�شادية  العالقات  لتعزيز  منا�شبة  فر�شة  كانت  املالية، حيث  وزير  معايل 

وتبادل املعرفة واخلربات بني البلدين.

وقد قام االحتاد برت�شيح كل من ال�شادة/ بدر نا�شر ال�شبيعي – رئي�س االحتاد، و�شالح �شالح ال�شلمي 

– نائب رئي�س االحتاد للم�شاركة يف املنتدى امل�شار اإليه.
وقد ت�شمن املنتدى حلقات نقا�شية حتدث خاللها نخبة من امل�شئولني املعنيني عن موا�شيع مقرتحة 

مثل )االقت�شاد الكويتي ومتانته – النظام امل�شريف الكويتي وال�شيا�شة النقدية – جذب اال�شتثمارات 

االأجنبية للكويت – روؤية الكويت 2035 – تطور �شوق املال يف الكويت(.
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Investment Studies Center (ISC)
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توثيق العالقات املهنية ملركز درا�شات اال�شتثمار:

ا�شتمراراً جلهود مركز درا�شات اال�شتثمار – الذراع التدريبي لالحتاد، وبعد ح�شوله على الرتخي�س   

قام املركز بالت�شجيل كمورد خدمات تدريبية لدى كل من:

- ديوان اخلدمة املدنية.

- هيئة اأ�شواق املال.

- وزارة املالية.

وجاري العمل على التوا�شل مع اجلهات احلكومية واالأهلية العاملة يف دولة الكويت، وذلك لتو�شيع 

قاعدة جمهور امل�شتفيدين من االأن�شطة التدريبية التي يقدمها مركز درا�شات اال�شتثمار.

وتكلياًل جلهود مركز درا�شات اال�شتثمار يف ال�شعي لت�شويق خدماته لدى القطاعني احلكومي واخلا�س، 

جهات  من  م�شاركني  بني  املركز  قدمها  التي  املختلفة  التدريبية  الربامج  يف  امل�شاركون  تنوع  فقد 

امل�شاركات  تو�شعت  كما  الفردية،  امل�شاركات  اإىل  اإ�شافة  وبنوك،  �شركات وجهات خا�شة،  حكومية، 

لت�شمل م�شاركني من خارج دولة الكويت.

واجلهات  للموؤ�ش�شات  والتقدير  ال�شكر  بخال�س  اال�شتثمار  �شركات  احتاد  يتقدم  اأخرى  ناحية  من 

�شركات  الفر�شة ال�شتقبال مر�شحني من  اأتاحت  والتي  اال�شتثمار،  درا�شات  الداعمة الأن�شطة مركز 

التي تقدمها، وكما �شريد تف�شياًل  التدريبية  اال�شتثمار االأع�شاء يف االحتاد للم�شاركة يف الربامج 

يف - تفا�شيل التقرير، ومنها:

- الهيئة العامة لال�شتثمار.

- املعهد العربي للتخطيط.

- احتاد م�شارف الكويت.

- مركز عبدالعزيز حمد ال�شقر للتدريب لدى غرفة جتارة و�شناعة الكويت.

اأن�شطة املركز:

قدم مركز درا�شات اال�شتثمار )8( برامج تدريبية، وور�شة عمل، و)6( حما�شرات على مدار عام 2018.

برنامج   )14( للم�شاركة يف  االحتاد  االأع�شاء يف  اال�شتثمار  �شركات  ملر�شحي  الفر�شة  تيحت 
ُ
اأ كما 

تدريبي قدمها كل من: الهيئة العامة لال�شتثمار، املعهد العربي للتخطيط، احتاد م�شارف الكويت، 

ومركز عبدالعزيز حمد ال�شقر للتدريب لدى غرفة جتارة و�شناعة الكويت.

بلغ اإجمايل عدد امل�شاركني يف االأن�شطة امل�شار اإليها اأكرث من 360 م�شارك من خمتلف ال�شركات 

واجلهات اإ�شافة اإىل امل�شاركات الفردية.
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اأواًل: الربامج التدريبية التي عقدها مركز درا�شات اال�شتثمار:

1   م

15 – 17 يناير 2018 )3 اأيام( / فندق جي دبليو ماريوت الكويت الفرتة/املكان

Private Public Partnership الربنامج

Margret Osius املحا�شر

Euromoney جهة االعتماد

2   م

11 - 14 مار�س 2018 )4 اأيام( / فندق كورت يارد ماريوت الكويت الفرتة/املكان

Financial Modeling & Valuation Using Excel Boot Camp الربنامج

Brad Barlow املحا�شر

Wall Street Prep جهة االعتماد

3   م

19 – 21 مار�س 2018 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر االحتاد الفرتة/املكان

Financial Statements Analysis الربنامج

د. اأمين حداد - حما�شر يف اجلامعة االمريكية - الكويت املحا�شر

 Investment Studies Center )ISC(  - مركز درا�شات اال�شتثمار جهة االعتماد

4  م

09 اأبريل 2018 )يوم واحد( / فندق �شيمفوين �شتايل الكويت الفرتة/املكان

X-ceptional Leadership الربنامج

Al MOSCARDELLI املحا�شر

Vigor Events جهة االعتماد
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5  م

22 – 26 اأبريل 2018 )5 اأيام( / فندق ريزيدان�س اإن ماريوت الكويت الفرتة/املكان

Masterclass on Portfolio Construction & Optimisation الربنامج

Bernard Duffy املحا�شر

Euromoney جهة االعتماد

6   م

23 – 25 اأبريل 2018 )3 اأيام( /  فندق ريزيدان�س اإن ماريوت الكويت الفرتة/املكان

االإف�شاح وال�شفافية الربنامج

عبداهلل نبيل ال�شنان املحا�شر

 Investment Studies Center )ISC( - مركز درا�شات اال�شتثمار جهة االعتماد

7   م

23 – 25 �شبتمرب 2018 )3 اأيام( / فندق جي دبليو ماريوت الكويت الفرتة/املكان

Infrastructure Finance & Private Public Partnership الربنامج

Margret Osius املحا�شر

Euromoney جهة االعتماد

8   م

09 - 12 دي�شمرب 2018 )4 اأيام( / فندق كورت يارد ماريوت الكويت الفرتة/املكان

Financial Modeling & Valuation Using Excel Boot Camp الربنامج

Brad Barlow املحا�شر

Wall Street Prep جهة االعتماد
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ثانيًا: ور�س العمل:

1   م

23 اأبريل 2018 )يوم واحد( / قاعة بحرة مببنى الغرفة الفرتة/املكان

State Street Global Advisors Quant Roundtable ور�شة العمل

Olivia Engel, CFA 
Senior Managing Director, CIO of Active Quantitative Equities 
Gaurav Mallik
Senior Managing Director, Chief Portfolio Strategist

املحا�شر

CFA Society جهة االعتماد

ثالثًا: برامج تدريبية لدى جهات اأخرى:

- الهيئة العامة لال�شتثمار:

1   م

09 – 10 يناير 2018 )يومني( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار بفندق �شفري الفرتة/املكان

Portfolio Management: Behind the Curtain الربنامج

John Stavis املحا�شر

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Fidelity International

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

2   م

16 - 17 يناير 2018 )يومني( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار بفندق �شفري الفرتة/املكان

Smart Beta & Factor Investing الربنامج

- Bruno Taillardat – Head of Smart Beta Factor Investing
- Thierry Roncalli, PH.D., Head of Quantitative Research

املحا�شر

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Amundi Asset Management

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد
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3   م

29 يناير 2018 )يوم واحد( / فندق فور�شيزنز الكويت الفرتة/املكان

Improving Investment Management and Returns الندوة

- Professor Robert C. Merton, Nobel Laureate, the school of 
Management, Distinguished Professor of Finance at the MIT 
Sloan School of Management and University

- Professor Emeritus at Harvard University Professor Kenneth 
R. French, Distinguished Professor of Finance at Tuck School 
of Finance, Dartmouth College

املحا�شر

Strategy & Planning Department at Kuwait Investment 
Authority )KIA(

اجلهة املنظمة

4   م

12 – 14 فرباير 2018 )3 اأيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار 
بفندق �شفري

الفرتة/املكان

Governance الربنامج

د. �شعاد الطراروة املحا�شر

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

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

5   م

06 – 08 مار�س 2018 )3 اأيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار 
بفندق �شفري

الفرتة/املكان

Equity Investments الربنامج

ENIS KEFI، M.Sc. Finance، CFA، DMS، CWM املحا�شر

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(

Premier
اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد
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6   م

18 – 20 �شبتمرب 2018 )3 اأيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار 
بفندق �شفري

الفرتة/املكان

Fixed Income Investing الربنامج

Flavio Carpenzano املحا�شر

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Alliance Bernstein

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

7   م

30 �شبتمرب – 02 اأكتوبر 2018 )3 اأيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار 
بفندق �شفري

الفرتة/املكان

Communication & Presentation Skills الربنامج

Marshall Potts املحا�شر

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

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

8   م

06 – 08 نوفمرب 2018 )3 اأيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار 
بفندق �شفري

الفرتة/املكان

Alternative Investment Management الربنامج

- Declan Canavan
- Pulkit Sharma
- Karim Leguel

املحا�شر

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
J. P Morgan Asset Management

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

9   م

11 – 13 دي�شمرب 2018 )3 اأيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار 
بفندق �شفري

الفرتة/املكان

Asset Allocation الربنامج

- Lay Steffan
- Nikolai Austein

املحا�شر

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Metzler Asset Management

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد
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10   م

18 و19 دي�شمرب 2018 )يومني( / مركز تدريب الهيئة العامة لال�شتثمار بفندق �شفري الفرتة/املكان

Investment Risk Management الربنامج

- Reto Germann
- Cyrille Urfer
- Robert Kosowski
- Didier Michoud
- Jean-Franco Clement
- Olivier Blin

املحا�شر

The Training Center of Kuwait Investment Authority )KIA(
Unigestion

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

- مركز عبدالعزيز حمد ال�شقر للتنمية والتطوير:

1   م

11 فرباير 2018 )يوم واحد( / مبنى غرفة جتارة و�شناعة الكويت الفرتة/املكان

Compliance & Anti money Laundering الربنامج

Bill Horath املحا�شر

مركز عبدالعزيز حمد ال�شقر للتنمية والتطوير لدى غرفة جتارة و�شناعة الكويت

االحتاد الدويل لاللتزام ICA وجامعة مان�ش�شرت

اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

- احتاد م�شارف الكويت:

1   م

03 اأكتوبر 2018 )يوم واحد( / فندق جي دبليو ماريوت الكويت الفرتة/املكان

Cyber Security Workshop for Financial Institutions الربنامج

- Fatah Adour - Citi Country Officer Kuwait
- Majed Essa Al Ajeel - Chairman – Kuwait Banking Association
- Lawrence Zelvin - Global Head of Cyber Security, Citi
- András Telegdy - EMEA Cyber Security Fusion Center Head, Citi  
- Emre Karter - TTS Head of Middle East, North Africa Pakistan 

and Turkey, Citi

املحا�شر

احتاد م�شارف الكويت اجلهة املنظمة
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- املعهد العربي للتخطيط:

1   م

02 – 06 دي�شمرب 2018 )5 اأيام( / مقر املعهد العربي للتخطيط الفرتة/املكان

اأدوات التمويل االإ�شالمي وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الربنامج

د. عبداملنعم حممد الطيب املحا�شر

املعهد العربي للتخطيط
اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

2   م

09 – 13 دي�شمرب 2018 )5 اأيام( /  مقر املعهد العربي للتخطيط الفرتة/املكان

االقت�شاد والتمويل االإ�شالمي الربنامج

د. عبداملنعم حممد الطيب املحا�شر

املعهد العربي للتخطيط
اجلهة املنظمة 

وجهة االعتماد

رابعًا: حما�شرات وندوات عامة:

1   م

22 يناير 2018 / ال�شريمانز كلوب بربج كيبكو الفرتة/املكان

Investment Seminar الندوة

- Jim McDonald, Chief Investment Strategist 
- Andrew Knell, Senior Investment Strategist, Global Equity

املحا�شر

Northern Trust اجلهة املقدمة
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2   م

12 فرباير 2018 / قاعة البوم مببنى الغرفة الفرتة/املكان

The Rise of Bitcoin & Other Cryptocurrencies الندوة

- Tariq S. Al-Rifai 
- Jamal Al Mutawa

املحا�شر

Quorum Centre for Strategic Studies اجلهة املقدمة

3   م

07 مايو 2018 / قاعة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي )امل�شرح( مببنى الغرفة الفرتة/املكان

�شريبة القيمة امل�شافة الندوة

- Sherif Shawki, PwC Kuwait Tax Partner
- Raymond van Sligter, PwC Kuwait Partner 

اإ�شافة اإىل ال�شيوف املتحدثني:

ال�شيدة/ غ�شون اخلالد – نائب رئي�س تنفيذي ل�شركة اأ�شيكو

ال�شيد/ عمرو حافظ – نائب اأول – رئي�س الدائرة القانونية ب�شركة املركز املايل 

الكويتي

ال�شيد/ خالد اأبو زهرة – نائب رئي�س اإدارة ال�شريبة ب�شركة بيب�شي العاملية

ال�شيد/  Adeel Shahin- نائب رئي�س ق�شم التمويل ب�شركة كامكو لال�شتثمار

وال�شيد/ Sanjay Khetan - املدير املايل ملجموعة ال�شايع

املحا�شر

PricewaterhouseCoopers )PWC( اجلهة املقدمة

4   م

07 نوفمرب 2018 / ال�شريمانز كلوب بربج كيبكو الفرتة/املكان

What Makes Politics Tick Impact on Markets الندوة

Stephanie Kelly, Senior political economist املحا�شر

Aberdeen Standard Investment )“ASI”( اجلهة املقدمة
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5   م

13 نوفمرب 2018 / مقر االحتاد الفرتة/املكان

Working with Ethical Dilemmas الندوة

Steve Wallace, Chartered MCSI, CAIA املحا�شر

CFA Society اجلهة املقدمة

6   م

17 دي�شمرب 2018 / قاعة بحره مببنى الغرفة الفرتة/املكان

Top 30 Stock Picks in GCC based on RODE Metrics الندوة

M. R. Raghu, Head of Research at Markaz and Managing 
Director of Marmore

املحا�شر

Marmore MENA Intelligence, the research arm of Kuwait 
Financial Centre “Markaz”

اجلهة املقدمة
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التقرير املالي 2018
للســـــــنة املنتهيـــــــة في 31 ديســـــــمبر 2018
مـــــــع تقرير مراقب احلســـــــابات املســـــــتقل
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تقرير مراقب احلسابات املستقل 

اإىل ال�شادة / رئي�س واأع�شاء جمل�س االدارة  املحرتمني

احتاد �شركات اال�شتثمار  

دولـة الكويـت

 

تقرير حول تدقيق البيانات املالية

الراأي

لقد دققنا البيانات املالية املرفقـة الحتاد �شركات اال�شتثمار "االحتاد" والتي تت�شمـــن بيـــان املــركز 

لل�شنة  النقدية  والتـدفقات  وامل�شروفات  االإيرادات  وبيانات   ،2018 دي�شمرب   31 فـــي  كمــا  املـــايل 

املنتهية يف ذلك التاريخ، واالإي�شاحات حول البيانات املالية مبا يف ذلك ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية.

براأينا، اإن البيانات املالية املرفقة تظهر ب�شورة عادلة، من جميع النواحي املادية، املركز املايل لالحتاد 

وفقا  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  لل�شنة  النقدية  وتدفقاته  املايل  واأدائه   ،2018 دي�شمرب   31 يف  كما 

لل�شيا�شات املحا�شبية الواردة يف االإي�شاح رقم )2(.

اأ�شا�س ابداء الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، اإن م�شوؤوليتنا وفقا لتلك املعايري قد مت 

�شرحها �شمن بند م�شوؤوليات مراقب احل�شابات حول تدقيق البيانات املالية الوارد يف تقريرنا. كما 

املجل�س  ال�شادر عن  املهنيني  للمحا�شبني  االأخالق  ميثاق  ملتطلبات  وفقا  اأننا م�شتقلون عن االحتاد 

اإىل املتطلبات االأخالقية واملتعلقة بتدقيقنا للبيانات  الدويل ملعايري اأخالقية املحا�شبني، باالإ�شافة 

املالية يف دولة الكويت، كما قمنا بااللتزام مب�شوؤولياتنا االأخالقية االأخرى مبا يتوافق مع تلك املتطلبات 

وامليثاق. اأننا نعتقد باأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها، كافية ومالئمة لتكون اأ�شا�شا يف ابداء راأينا.

RSM البزيع وشركاهم
برج الراية ٢، الطابق ٤١ و ٤٢

�شارع عبدالعزيز حمد ال�شقر، �شرق

�س. ب 2115 ال�شفاة 13022، دولة الكويت

ت 22410010 965 + 

ف 22412761 965 +

www.rsm.global/kuwait



 التقرير السنوي 2018      | 65

م�شوؤوليات االإدارة حول البيانات املالية

اإن االإدارة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد وعر�س تلك البيانات املالية ب�شكل عادل وفقا لل�شيا�شات 

املحا�شبية الواردة يف االإي�شاح رقم )2(، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه منا�شبا لتمكينها من 

اإعداد البيانات املالية، بحيث ال تت�شمن اأية اأخطاء مادية �شواء كانت ناجتة عن االإحتيال اأو اخلطاأ.

حتقيق  على  االحتاد  قدرة  تقييم  عن  م�شوؤولة  االحتاد  اإدارة  تكون  املالية،  البيانات  تلك  والإعداد 

مبداأ  وتطبيق  اال�شتمرارية  تلك  بتحقيق  املتعلقة  االأمور  عن  احلاجة  عند  واالف�شاح  اال�شتمرارية 

اال�شتمرارية املحا�شبي، ما مل يكن بنية االإدارة ت�شفية االحتاد اأو اإيقاف اأن�شطته اأو عدم توفر اأية 

بدائل اأخرى واقعية لتحقيق ذلك، كما اأن االإدارة هي اجلهة امل�شوؤولة عن مراقبة عملية التقرير املايل 

لالحتاد.

م�شوؤوليات مراقب احل�شابات حول تدقيق البيانات املالية

اإن هدفنا هو احل�شول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية ككل، خالية من اأخطاء مادية، �شواء 

كانت ناجتة عن االحتيال اأو اخلطاأ، واإ�شدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على راأينا. اإن التاأكيدات 

املعقولة هي تاأكيدات عالية امل�شتوى، ولكنها ال ت�شمن باأن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايري 

الدولية للتدقيق، �شوف تقوم دائما بك�شف االأخطاء املادية يف حالة وجودها. اإن االأخطاء �شواء كانت 

منفردة اأو جمتمعة والتي ميكن اأن تن�شاأ من االحتيال اأو اخلطاأ تعترب مادية عندما يكون من املتوقع 

اأن توؤثر على القرارات االقت�شادية للم�شتخدم واملتخذة بناء على ما ورد يف تلك البيانات املالية. 

وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايري الدولية للتدقيق، نقوم مبمار�شة التقديرات املهنية واالحتفاظ 

مب�شتوى من ال�شك املهني طيلة اأعمال التدقيق، كما اأننا نقوم بالتايل: 

حتديد وتقييم خماطر االأخطاء املادية يف البيانات املالية، �شواء كانت ناجتة عن االحتيال اأو اخلطاأ، 

اأدلة  على  واحل�شول  املخاطر،  تلك  مع  تتجاوب  التي  املالئمة  التدقيق  اإجراءات  وتنفيذ  وت�شميم 

التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر لنا اأ�شا�شا الإبداء راأينا. اإن خماطر عدم اكت�شاف الفروقات املادية 

الناجتة عن االحتيال تعترب اأعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلطاأ، حيث اأن االحتيال قد ي�شمل 

تواطوؤ، اأو تزوير، اأو حذوفات مق�شودة، اأو عر�س خاطئ اأو جتاوز الإجراءات الرقابة الداخلية.

التدقيق  اإجراءات  ت�شميم  لغر�س  بالتدقيق  عالقة  لها  التي  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  ا�شتيعاب 

الداخلية  الرقابة  اإجراءات  فعالية  حول  الراأي  ابداء  لغر�س  لي�س  ولكن  الظروف،  ح�شب  املالئمة 

لالحتاد.
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واالإي�شاحات  املطبقة  املحا�شبية  التقديرات  ومعقولية  املتبعة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  مالءمة  تقييم 

املتعلقة بها واملعدة من قبل اإدارة االحتاد.

اال�شتنتاج حول مالءمة ا�شتخدام االإدارة لالأ�ش�س املحا�شبية يف حتقيق مبداأ اال�شتمرارية، وبناء على 

اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها، �شوف نقرر فيما اإذا كان هناك عدم تاأكد جوهري ومرتبط باأحداث 

اأو ظروف قد ت�شري اإىل وجود �شكوك جوهرية حول قدرة االحتاد على حتقيق اال�شتمرارية، واإذا ما 

تو�شلنا اإىل وجود عدم تاأكد جوهري، فاإن علينا اأن نلفت االنتباه لذلك �شمن تقرير مراقب احل�شابات 

اإذا كانت تلك االإي�شاحات غري  اأو يف حالة ما  اإىل االإي�شاحات املتعلقة بها �شمن البيانات املالية، 

مالئمة، لتعديل راأينا. اإن ا�شتنتاجاتنا �شوف تعتمد على اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها حتى تاريخ 

تقرير التدقيق، ومع ذلك، فاإنه قد يكون هناك اأحداث اأو ظروف م�شتقبلية قد توؤدي اإىل عدم قدرة 

االحتاد على حتقيق اال�شتمرارية.

تقييم االإطار العام للبيانات املالية من ناحية العر�س والتنظيم والفحوى، مبا يف ذلك االإف�شاحات، 

العر�س  ب�شكل يحقق  بها  املتعلقة  املعامالت واالأحداث  املالية تعك�س  البيانات  تلك  اإذا كانت  وفيما 

ال�شامل ب�شكل عادل.

اإننا نتوا�شل مع اإدارة االحتاد حول عدة اأمور من بينها النطاق املخطط الأعمال التدقيق وتوقيتها 

ونتائج التدقيق الهامة مبا يف ذلك اأية اأوجه ق�شور جوهرية يف اأنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت 

انتباهنا اأثناء عملية التدقيق. 

د. �شعيب عبداهلل �شعيب

 دولــة الكـويت

16 يناير 2019
 RSM 33 مراقب ح�شابات مرخ�س فئة اأ رقم

البزيع و�شركاهم
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20182017 اإي�شاحاملوجودات

88,87389,590نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك 

31,080,0001,080,000ودائع الأجل 

42,5601,620اأر�شدة مدينة اأخرى

59,2285,123ممتلكات ومعدات

1,180,6611,176,333جمموع املوجودات

املطلوبات واأموال االحتاد

 

املطلوبات :

619,65722,876اأر�شدة دائنة اأخرى

793,11458,495خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

112,77181,371جمموع املطلوبات

اأموال االحتاد :

1,094,9621,121,022الفائ�س املرتاكم يف بداية ال�شنة

)26,060()27,072(النق�س يف االإيرادات عن امل�شروفات لل�شنة

1,067,8901,094,962الفائ�س املرتاكم يف نهاية ال�شنة 

1,180,6611,176,333جمموع املطلوبات واأموال االحتاد
  

اإن االإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )9( ت�شكل جزءا من البيانات املالية. 

االأمني العامرئي�س جمل�س االإدارة

اأ.د. رم�شان علي ال�شراحبدر نا�شر ال�شبيعي

احتادشركاتاالستثمار
بياناملركزاملالي

كمايف31ديسمبر2018
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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20182017 اإي�شاح

االإيرادات : 

 160,000175,000ا�شرتاك االأع�شاء

 57,60533,653تدريب االأع�شاء

 24,77624,040اإيرادات ودائع الأجل

 810,08814,460اإيرادات اأخرى 

 252,469247,153جمموع االإيرادات 

امل�شروفات واالأعباء االأخرى :

)272,111()277,706(9م�شاريف عمومية واإدارية

)1,102()1,835(5ا�شتهالكات 

)273,213()279,541(جمموع امل�شروفات واالأعباء االأخرى

)26,060()27,072(نق�س يف االإيرادات عن امل�شروفات لل�شنة

 

اإن االإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )9( ت�شكل جزءا من البيانات املالية.  

احتادشركاتاالستثمار
بياناإليراداتواملصروفات

للسنةاملنتهيةيف31ديسمبر2018
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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20182017
التدفقات النقدية من االأن�شطة الت�شغيلية :

)26,060()27,072(النق�س يف االإيرادات عن امل�شروفات لل�شنة 

ت�شويات :

1,8351,102اإ�شتهالك

34,6196,389خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة

)24,040()24,776(اإيرادات ودائع الأجل

)15,394()42,609(

التغري يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية : 

1,800)940(اأر�شدة مدينة اأخرى

3,399)3,219(اأر�شدة دائنة اأخرى 

)37,410()19,553(�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف االأن�شطة الت�شغيلية

التدفقات النقدية من االأن�شطة اال�شتثمارية :

)3,883()5,940(املدفوع الإ�شافات على ممتلكات ومعدات

24,77624,040اإيرادات ودائع الأجل م�شتلمة

18,83620,157�شايف التدفقات النقدية الناجتة من االأن�شطة اال�شتثمارية

)17,253()717(�شايف النق�س يف نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

89,590106,843نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك يف بداية ال�شنة 

 88,87389,590نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك يف نهاية ال�شنة 

 

اإن االإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )9( ت�شكل جزءا من البيانات املالية. 

احتادشركاتاالستثمار
بيانالتدفقاتالنقدية

للسنةاملنتهيةيف31ديسمبر2018
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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1-     التاأ�شي�س والن�شاط
�شكل احتاد �شركات اال�شتثمار )�شابقا – احتاد ال�شركات اال�شتثمارية( )فيما يلي "االحتاد"(، 

طبقا الأحكام الباب الثالث ع�شر من قانون العمل يف القطاع االهــلي رقــم )38( ل�شنة 1964، 

وقد اأ�شهر االحتاد مبوجب القرار الوزاري رقم )184( ل�شنة 2004، والذي ن�شر يف جريدة 

كويت اليوم العدد )699( ال�شنة احلادية واخلم�شون بتاريخ 9 يناير 2005، �شجـــل االحتاد 

لدى وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل بتاريخ 29 دي�شمرب 2004. ومبوجب اجتماع اجلمعية 

العامة الغري عادية لالحتاد املنعقدة بتاريخ 31 مار�س 2016، متت املوافقة على ما يلي: 

تعديل املادة رقم )4( من النظام االأ�شا�شي، ليكون ن�شها كاالآتي: . 1

يقبل يف ع�شوية االحتاد كل �شركة كويتية ا�شتثمارية اأو متويلية اأو مرخ�س لها مبزاولة 

اأحد االأن�شطة التالية من قبل هيئة اأ�شواق املال:

بور�شة اأوراق مالية- 

وكالة مقا�شة- 

مدير حمفظة ا�شتثمار- 

مدير نظام ا�شتثمار جماعي- 

م�شت�شار ا�شتثمار- 

وكيل اكتتاب- 

اأمني حفظ- 

�شانع ال�شوق- 

و�شيط اأوراق مالية م�شجل يف بور�شة االأوراق املالية- 

و�شيط اأوراق مالية غري م�شجل يف بور�شة االأوراق املالية- 

مراقب ا�شتثمار- 

وكالة ت�شنيف ائتماين- 

تقومي االأ�شول- 

اأي اأن�شطة اأخرى حتددها الهيئة- 

الغري  اأو حل�شاب  االأموال حل�شابها  االأ�شا�شية توظيف  اأغرا�شها  ويكون من �شمن 

و/ اأو منح الت�شهيالت االئتمانية واخلدمات التمويلية، ويتمتع الع�شو العامل بكافة 

ال�شالحيات واحلقوق التي ين�س عليها النظام االأ�شا�شي لالحتاد.

احتادشركاتاالستثمار
إيضاحاتحولالبياناتاملالية
للسنةاملنتهيةيف31ديسمبر2018

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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تعديل املادة رقم )6( من النظام االأ�شا�شي، ليكون ن�شها كاالآتي: . 2

االأمور  كافة  يف  ومتثيلهم  حقوقهم  عن  والدفاع  االحتاد  اأع�شاء  م�شالح  وتنظيم  رعاية 

املتعلقة ب�شئونهم امل�شرتكة، وعلى وجه خا�س:

العمل على تنمية وتطوير قطاعات اال�شتثمار با�شتخدام اأف�شل االإمكانيات املادية - 

واخلربات الب�شرية املتاحة لدى اأع�شاء االحتاد.

والتطوير -  التنمية  قطاع  يف  واملتخ�ش�شة  الفنية  والبحوث  الدرا�شات  اإعداد 

اال�شتثماري.

االأع�شاء -  م�شالح  لتحقيق  الدولة  يف  املوؤ�ش�شات  كافة  مع  الراأي  وتبادل  الت�شاور 

ال�شلة  ذات  واالأهلية  احلكومية  اجلهات  مع خمتلف  والتعاون  الوطني  واالقت�شاد 

باأن�شطة االحتاد لتذليل املعوقات التي تواجه اأع�شاء االحتاد.

اإبداء الراأي فيما قد يعر�س عليه من م�شاريع اأو مقرتحات قوانني اأو نظم اأو لوائح - 

اأو قرارات تتعلق مبجال اال�شتثمار اأو االقت�شاد ب�شتى �شوره ب�شكل مبا�شر اأو غري 

مبا�شر واأي�شاَ املجاالت اخلا�شة بتنظيم عمل ال�شركات اال�شتثمارية اأو املرخ�س لها 

اأو االإ�شراف اأو الرقابة عليها.

املحلية -  والبحثية  الدرا�شية  واحللقات  والندوات  املوؤمترات  يف  وامل�شاركة  التنظيم 

وتو�شياتها  نتائجها  وتعميم  واالقت�شادي  اال�شتثماري  بالن�شاط  املتعلقة  والعاملية 

واالأبحاث التي تقدم فيها على اأع�شاء االحتاد.

االأن�شطة -  وتنظيم  واإقامة  االحتاد  الأع�شاء  والثقايف  املهني  بامل�شتوى  االرتقاء 

االجتماعية الأع�شاء االحتاد.

اإ�شدار املطبوعات االعالمية لن�شر الثقافة اال�شتثمارية والتجارية يف املجتمع ولدى - 

اأع�شاء االحتاد.

اإقامة الدورات التدريبية املتخ�ش�شة يف املجاالت املالية واال�شتثمارية واالقت�شادية - 

اأو يف املجاالت ذات ال�شلة باأن�شطة ال�شركات واجلهات ذات ال�شلة.

الأع�شاء -  العامة  امل�شالح  حقوق  عن  للدفـاع  الق�شائية  الدعاوي  اإقــامة  حق  وله 

االحتاد دون اأن يوؤثر ذلك على حق كل ع�شو يف التقــا�شي.

احتادشركاتاالستثمار
إيضاحاتحولالبياناتاملالية
للسنةاملنتهيةيف31ديسمبر2018

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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تعديل املادة رقم )12( من النظام االأ�شا�شي، ليكون ن�شها كاالآتي: . 3

ال يجوز ف�شل اأي ع�شو من االحتاد دون اإجراء حتقيق من جلنة ي�شكلها جمل�س االإدارة 

ويعترب عدم ح�شور الع�شو رغم ا�شتدعاوؤه مرتان خطيا تنازال منه عن حقه يف الدفاع 

عن نف�شه وال يتم الف�شل اإال مبوافقة ثلثي اأع�شاء املجل�س وللع�شو املف�شول اأن يتظلم من 

قرار الف�شل اأمام اجلمعية العمومية يف اأول اجتماع لها ويكون للجمعية حق البت النهائي 

يف التظلم بالقبول اأو الرف�س.

تعديل املادة رقم )29( من النظام االأ�شا�شي، ليكون ن�شها كاالآتي: . 4

تنظر اجلمعية العمومية العادية بوجه خا�س يف امل�شائل االآتية:

تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال ال�شنة املنتهية.- 

لل�شنة -  اخلتامي  واحل�شاب  العمومية  وامليزانية  احل�شابات  مراقب  تقرير  اعتماد 

املالية واملوافقة على م�شروع امليزانية املقرتحة لل�شنة التالية.

انتخاب اأع�شاء جمل�س االإدارة باالقرتاع ال�شري.- 

النظر يف االقرتاحات املقدمة من جمل�س االإدارة اأو اأحد االأع�شاء.- 

النظر يف التظلمات املقدمة من االأع�شاء اأو طالبي االن�شمام الذين رف�س جمل�س - 

االإدارة طلبهم باالن�شمام لالحتاد.

اختيار مدقق ح�شابات االحتاد وتفوي�س جمل�س االإدارة بتحديد اأتعابه.- 

اإجراء االنتخابات التكميلية.- 

تعديل املادة رقم )32( من النظام االأ�شا�شي، ليكون ن�شها كاالآتي: . 5

يتوىل اإدارة االحتاد جمل�س اإدارة يتكون من ت�شعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية ملدة 

الدعوة النعقاد  يتم  انتهاء مدة املجل�س  ال�شري. وفور  ثالث �شنوات عن طريق االقرتاع 

اجلمعية العمومية النتخاب جمل�س اإدارة جديد. واإذا تعذر انتخاب جمل�س اإدارة جديد 

يف امليعاد املحدد ا�شتمر املجل�س القائم يف اإدارة اأعمال االحتاد اإىل حني زوال االأ�شباب 

وانتخاب جمل�س جديد.
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دولـة   13136 الربيدي  الرمز   – ال�شفاة   27555 ب  �س.  هو:  امل�شـجل  االحتاد  عنوان  اإن 

الكـويت، مبنى غرفــة جتارة و�شناعة الكويت – الدور الثاين.  

متت املوافقة على اإ�شدار البيانات املالية من قبل رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد بتاريخ 16 يناير 

2019. اإن اجلمعية العامة ال�شنوية لالحتاد لديها �شالحية تعديل تلك البيانات املالية بعد 
اإ�شدارها.

  

2-     ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة
تتلخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة وفقا لهذا املبداأ فيما يلي: 

اأ - اأ�ش�س االعداد

ويتم  لالحتاد،  الرئي�شية  العملة  ميثل  الذي  الكويتي  بالدينار  املالية  البيانات  عر�س  يتم 

اإعدادها على اأ�شا�س مبداأ التكلفة التاريخية املعدل حول االيرادات.

ب - االأدوات املالية 

تت�شمن املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة يف بيان املركز املايل نقد يف ال�شندوق ولدى 

البنوك والودائع الأجل. 

املوجودات املالية

ودائع الأجل:

اإن ودائع الأجل يتم اإيداعها لدى بنوك ولها فرتة ا�شتحقاق تعاقدية الأكرث من 3 اأ�شهر.

جـ - ممتلكات ومعدات  

مرتبطة  مبا�شرة  تكاليف  واأي  ال�شراء  �شعر  واملعدات  للممتلكات  املبدئية  التكلفة  تت�شمن 

اإدراج  عادة  يتم  للت�شغيل.  جاهزة  وجعلها  الت�شغيل  موقع  اإىل  املوجودات  تلك  باإي�شال 

امل�شاريف املتكبدة بعد ت�شغيل املمتلكات واملعدات، مثل االإ�شالحات وال�شيانة والفح�س 

يف بيان االأرباح اأو اخل�شائر يف الفرتة التي يتم تكبد هذه امل�شاريف فيها. يف احلاالت التي 

يظهر فيها بو�شوح اأن امل�شاريف قد اأدت اإىل زيادة يف املنافع االقت�شادية امل�شتقبلية املتوقع 

االأداء  معيار  من  اأعلى  اإىل حد  واملعدات  املمتلكات  اإحدى  ا�شتخدام  من  عليها  احل�شول 

املحدد اأ�شا�شاً، فاإنه يتم ر�شملة هذه امل�شاريف كتكلفة اإ�شافية على املمتلكات واملعدات.
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يف  االنخفا�س  وخ�شائر  املرتاكم  اال�شتهالك  ناق�شا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 

القيمة. عند بيـع اأو اإنهاء خدمة املوجودات، يتم ا�شتبعاد تكلفتها وا�شتهالكها املرتاكم من 

احل�شابات ويدرج اأي ربح اأو خ�شارة ناجتة عن ا�شتبعادها يف بيان االأرباح اأو اخل�شائر.  يتم 

مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات لتحديد االنخفا�س يف القيمة عندما ت�شري 

الدفرتية قد ال تكون قابلة لال�شرتداد. يف  القيمة  اأن  اإىل  الظروف  اأو تغريات  االأحداث 

حالة وجود مثل هذه املوؤ�شرات وعندما تزيد القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�شرتداد 

املقدرة، يتم تخفي�س املوجودات اإىل قيمتها القابلة لال�شرتداد والتي متثل القيمة العادلة 

ناق�شا تكاليف البيع اأو القيمة امل�شتخدمة، اأيهما اأعلى.

يتم احت�شاب اال�شتهالك بطريقة الق�شط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املتوقعة لبنود 

املمتلكات واملعدات كما يلي:

�شنوات

5 اأثاث وديكورات

5 اأجهزة حا�شب اآيل

يتم مراجعة العمر االإنتاجي وطريقة اال�شتهالك دوريا للتاأكد من اأن طريقة وفرتة اال�شتهالك 

تتفقان مع منط املنافع االقت�شادية املتوقعة من بنود املمتلكات واملعدات.

يتم اإلغاء االعرتاف ببنود املمتلكات واملعدات عند ا�شتبعادها اأو عند انتفاء وجود منفعة 

اقت�شادية متوقعة من اال�شتعمال امل�شتمر لتلك املوجودات. 

د - اإنخفا�س قيمة املوجودات  

يف نهاية الفرتة املالية، يقوم االحتاد مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات لتحديد فيما اإذا 

كان هناك دليل على انخفا�س يف قيمة تلك املوجودات. اإذا كان يوجد دليـل على االنخفا�س، 

يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد للموجودات الحت�شاب خ�شائر االنخفا�س يف القيمة، 

)اإن وجدت(. اإذا مل يكن من املمكن تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد الأ�شل منفرد، يجب 

على االحتاد تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي اإليها االأ�شل. 

اإن القيمة القابلة لال�شرتداد هي القيمة العادلة ناق�شا تكاليف البيع اأو القيمة امل�شتخدمة، 

النقدية  التدفقات  خ�شم  خالل  من  لالأ�شل  امل�شتخدمة  القيمة  تقدير  يتم  اأعلى.  اأيهما 

امل�شتقبلية املتوقعة مقابل القيمة احلالية لها بتطبيق �شعر اخل�شم املنا�شب. يجب اأن يعك�س 

�شعر اخل�شم تقديرات ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة باالأ�شل.
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اإذا كانت القيمة القابلة لال�شرتداد املقدرة لالأ�شل )اأو وحدة توليد النقد( اأقل من القيمة 

الدفرتية لالأ�شل، فاإنه يجب تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�شل )اأو وحدة توليد النقد( اإىل 

القيمة القابلة لال�شرتداد. يجب االعرتاف بخ�شارة االنخفا�س يف القيمة مبا�شرة يف بيان 

االإيرادات وامل�شروفات، اإال اإذا كانت القيمة الدفرتية لالأ�شل معاد تقييمها ويف هذه احلالة 

يجب معاجلة خ�شارة انخفا�س قيمة االأ�شــل كانخفا�س اإعادة تقييم.

عند عك�س خ�شارة االإنخفا�س يف القيمة الحقا، تزداد القيمة الدفرتية لالأ�شل )اأو وحدة 

توليد النقد( اإىل القيمة التقديرية املعدلة القابلة لال�شرتداد. يجب اأن ال يزيد املبلغ الدفرتي 

ب�شبب عك�س خ�شارة اإنخفا�س القيمة عن املبلغ الدفرتي الذي كان �شيحدد لو اأنه مل يتم 

ال�شنوات  النقد( خالل  توليد  )اأو وحدة  االأ�شل  اإنخفا�س قيمة  باأية خ�شارة من  االإعرتاف 

ال�شابقة. يجب االإعرتاف بعك�س خ�شارة االإنخفا�س يف القيمة مبا�شرة يف بيان االإيرادات 

يجب  احلالة  هذه  ويف  تقييمها  معاد  لالأ�شل  الدفرتية  القيمة  كانت  اإذا  اإال  وامل�شروفات 

معاجلة عك�س خ�شائر االإنخفا�س يف القيمة كزيادة يف اإعادة التقييم.

هـ - خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

يف  الكويتي  العمل  لقانون  طبقا  للموظفني  اخلدمة  نهاية  ملكافاأة  خم�ش�س  احت�شاب  يتم 

القطاع االأهلي وعقود املوظفني اإن هذا االلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�شتحق لكـل موظف، 

فيما لو مت اإنهاء خدماته يف نهاية الفرتة املالية، والذي يقارب القيمة احلالية لهذا االلتزام 

النهائي.

و - حتقق االإيرادات

تدريب  اإيرادات  االأع�شاء،  اإ�شرتاكات  اإيرادات  اإثبات  يف  النقدي  االأ�شا�س  االإحتاد  يتبع 

االأع�شاء، ر�شوم االنت�شاب، اإيرادات الودائع الأجل واالإيــرادات االأخرى.

 

ز - املخ�ش�شات 

يتم االعرتاف باملخ�ش�س فقط عندما يكون على لالحتاد االلتزام قانوين حايل اأو حمتمل، 

نتيجة حلدث �شابق يكون من املرجح معه اأن يتطلب ذلك تدفقا �شادرا للموارد االقت�شادية 

لت�شوية االلتزام، مع اإمكانية اإجراء تقدير موثـوق ملبلغ االلتزام.  ويتم مراجعة املخ�ش�شات يف 

نهاية كل فرتة مالية وتعديلها الإظهار اأف�شل تقدير حايل. وعندما يكون تاأثري القيمة الزمنية 

اأن يكون املبلغ املعرتف به كمخ�ش�س هو القيمة احلالية للم�شاريف  للنقود ماديا، فيجب 

املتوقعة لت�شوية االلتزام. ال يتم اإدراج املخ�ش�شات للخ�شائر الت�شغيلية امل�شتقبلية.
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ح - عقود االإيجار:

ت�شنف عقود االإيجار على اأنها عقود اإيجار ت�شغيلية اإذا اإحتفظ املوؤجر بجزء جوهري من 

املخاطر والعوائد املتعلقة بامللكية. ت�شنف جميع عقود االإيجار االأخرى كعقود اإيجار متويلية.

اإن حتديد ما اإذا كان ترتيب معني هو ترتيب تاأجريي اأو ترتيب يت�شمن اإيجار ي�شتند اإىل 

م�شمون هذا الرتتيب، ويتطلب تقييم ما اإذا كان تنفيذ هذا الرتتيب يعتمد على اإ�شتخدام 

اأ�شل معني اأو موجودات حمددة، اأو اأن الرتتيب ينقل اأو مينح احلق يف اإ�شتخدام االأ�شل.

عقد االإيجار الت�شغيلي )االحتاد كم�شتاأجر(

االإيرادات  بيان  يف  اإدراجها  يتم  ت�شغيلي  اإيجار  عقد  حتت  امل�شتحقة  االإيجار  دفعات  اإن 

وامل�شروفات على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى فرتة عقد االإيجار. اإن العوائد امل�شتلمة 

وامل�شتحقة كحافز للدخول يف عقد االإيجار الت�شغيلي يتم توزيعها على اأ�شا�س الق�شط الثابت 

على مدى مدة فرتة االإيجار.

االأحداث املحتملة: ط - 

موارد  اإ�شتخدام  يكون  عندما  اإال  املالية  البيانات  �شمن  املحتملة  املطلوبات  اإدراج  يتم  ال 

اإمكانية  اأو متوقع نتيجة اأحداث �شابقة مرجحا مع  اإلتزام قانوين حايل  اإقت�شادية ل�شداد 

تقدير املبلغ املتوقع �شداده ب�شورة كبرية. وبخالف ذلك، يتم االإف�شاح عن املطلوبات املحتملة 

ما مل يكن احتمال حتقيق خ�شائر اإقت�شاديـة م�شتبعـداً.

ال يتم اإدراج املوجودات املحتملة �شمن البيانات املالية بل يتم االإف�شاح عنها عندما يكون 

حتقيق منافع اإقت�شادية نتيجة اأحداث �شابقة مرجحاً.

3-     ودائع الأجل
بالدينار  املحلية  اال�شالمية  البنوك  اأحد  لدى  مودعة  اإ�شالمية  ودائع  قيمة  البند  هذا  ميثل 

الكويتي، تكت�شب هذه الودائع اأرباحا �شنوية متغرية، وت�شتحق مبعدل 365 يوم )2017 – 365 

يوم(.
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4-     اأر�شدة مدينة اأخرى
20182017

78,00078,000اإيرادات م�شتحقة
)78,000()78,000(ناق�شا : خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها 

--�شايف االيرادات امل�شتحقة
-940موظفون مدينون
1,6201,620تاأمينات م�شرتدة

2,5601,620

5-     ممتلكات ومعدات
اأثاث

وديكورات

اأجهزة حا�شب

اآيل

 

املجموع

التكلفة :

55,25730,41885,675يف 1 يناير 2017
1,6052,2783,883اإ�شافات

56,86232,69689,558يف 31 دي�شمرب 2017
4755,4655,940اإ�شافات

57,33738,16195,498يف 31 دي�شمرب 2018

االإ�شتهالك املرتاكم :

52,91630,41783,333يف 1 يناير 2017
6374651,102املحمل على ال�شنة 

53,55330,88284,435يف 31 دي�شمرب 2017
7421,0931,835املحمل على ال�شنة 

54,29531,97586,270يف 31 دي�شمرب 2018

�شايف القيمة الدفرتية :

3,3091,8145,123يف 31 دي�شمرب 2017
3,0426,1869,228يف 31 دي�شمرب 2018
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6-     اأر�شدة دائنة اأخرى 
20182017

258258م�شاريف م�شتحقة
19,39922,618اإجازات موظفني م�شتحقة

19,65722,876

7-     خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة
20182017

58,49552,106الر�شيد يف بداية ال�شنة 

34,6196,389املحمل على ال�شنة 

93,11458,495الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

8-     اإيرادات اأخرى
20182017

 10,08814,460اإيرادات دعم من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي )اأ(

ميثل هذا البند قيمة ما مت ا�شتالمه نقداً من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي لل�شرف على اأ( 

اأن�شطة االحتاد الرئي�شية باالإ�شافة اإىل مبلغ ال �شيء دينار كويتي )2017 – 4،500 دينار 

كويتي( مت ا�شتالمه بهدف اإعداد درا�شة لتنمية وتطوير قطاع اال�شتثمار يف دولة الكويت.
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9-     م�شاريف عمومية واإدارية

20182017

 159,533128,680تكاليف موظفني

 19,44019,440اإيجارات

 3,0123,133م�شاريف ات�شاالت

 654371قرطا�شية ومطبوعات

 46,21924,027م�شاريف دعاية 

 5,15039,000اأتعاب مهنية 

 35,38848,023م�شاريف تدريبات 

 8,3109,437اأخرى

277,706272,111
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