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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
�ضاعف احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية يف عام 2012 من جهوده واأن�ضطته املتنوعة ويف �ضباق مع الزمن لإيجاد 

الآليات املنا�ضبة وال�ضريعة حلماية ال�ضركات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية، والعمل مع اجلهات ذات القرارات 

امل�ضريية لتجنب اخل�ضائر املحتملة لل�ضركات نتيجة القرارات التي ت�ضدرها تلك اجلهات، ومن تلك اجلهود قام 

لقانون  التنفيذية  الالئحة  ملناق�ضة  وال�ضناعة  التجارة  وزير  بلقاء معايل  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  وفد من احتاد 

هيئة اأ�ضواق املال، كما التقى وفد من الحتاد مع فريق العمل املكلف وامل�ضكل من قبل املجل�س الأعلى للتخطيط 

بدرا�ضة اأو�ضاع ال�ضركات ال�ضتثمارية وو�ضع احللول املقرتحة ملعاجلة تلك الأو�ضاع، كما قدم روؤيته ال�ضاملة من 

خالل ورقة ملعاجلة الأزمة املالية وانعكا�ضاتها على ال�ضركات ال�ضتثمارية يف دولة الكويت – احللول املقرتحة 

املجل�س  تاأ�ضي�س  اقرتاح  ذلك  ومن  الوطني،  القت�ضاد  م�ضلحة  ت�ضب يف  التي  املقرتحات  من  عدد  – وكذلك 
الأعلى لالقت�ضاد، هذا بجانب اللقاءات امل�ضتمرة مع �ضعادة حمافظ بنك الكويت املركزي ورئي�س هيئة مفو�ضي 

هيئة اأ�ضواق املال، مدير عام �ضوق الكويت لالأوراق املالية، وكذلك احتاد م�ضارف الكويت، وغري ذلك من روؤى. 

كما اختتم االحتاد لقاءاته بامل�صاركة يف تقدمي مبادرة باإجماع اأربعة احتادات اقت�صادية وهي احتاد م�صارف الكويت، احتاد 

ال�صناعات الكويتية، احتاد العقاريني، واحتاد ال�صركات اال�صتثمارية، وذلك ملعاجلة الكيانات امل�صطربة جذريًا، واقرتح ال�صبل 

2012/12/26. تلى ذلك  اأمري البالد بتاريخ  الكفيلة الإنعا�ش القطاعات كافة ومنها القطاع اال�صتثماري. وقد قدمت ل�صمو 

عقد لقاءات مع �صمو ويل العهد و�صمو رئي�ش جمل�ش الوزراء لتو�صيح املقرتح املقدم.

وحر�س الحتاد على تقدمي اأن�ضطته املتنوعة من خالل تفعيل اأداء وعمل اللجان العاملة وهي جلنة ال�ضيا�ضات 

القت�ضادية، جلنة الت�ضويق واخلدمات، جلنة التن�ضيق بني ال�ضركات املتوافقة، كما عمد الحتاد اإىل ت�ضكيل بع�س 

اللجان املوؤقتة اأو امل�ضاهمة من خالل ممثلني له فى بع�س اللجان احليوية فى الدولة، والتى تقوم مبتابعة بع�س 

امل�ضتجدات والأمور التى تخ�س القطاع ال�ضتثماري، ومن تلك اللجان جلنة العمالة الوطنية وجلنة متابعة اأو�ضاع 

ال�ضركات ال�ضتثمارية، كما كان لالحتاد م�ضاركات يف عدة اأن�ضطة وموؤمترات علمية وعملية متخ�ض�ضة ومتنوعة 

يف كافة املجالت، وهو ما يت�ضمنه بالتف�ضيل هذا التقرير، كما حر�ضنا على التواجد يف امل�ضاركات املجتمعية 

وكذلك الر�ضمية.

كما ل يفوتنا الإ�ضارة اإىل الدور البارز الذي يقدمه مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية – الذراع 

املهني لالحتاد حيث قدم 12 برنامج تدريبي و 3 ور�س عمل وحما�ضرتني على مدار عام 2012، حيث بلغ عدد 

امل�ضاركني من خمتلف ال�ضركات الأع�ضاء يف الدورات التدريبية حواىل 281 م�ضارك.

ول ي�ضعني يف ختام هذه الكلمة املقت�ضبة اإل اأن اأتقدم بال�ضكر والتقدير لأع�ضاء جمل�س الإدارة ولل�ضركات 

الأع�ضاء، اآملني اخلري والكرامة لوطننا العزيز بقيادة ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر 

احلمد  مبارك  جابر  ال�صيخ  و�صمو  ال�صباح  اجلابر  االأحمد  نواف  ال�صيخ  �صمو  االأمني  عهده  ووىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�صباح 

ال�صباح رئي�ش جمل�ش الوزراء.

بدر نا�صر ال�صبيعي

رئي�ش االحتاد





التقرير اإلدارى
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اأن�صطة االحتاد:

اأواًل: اللجان العاملة فى احتاد ال�صركات اال�صتثمارية:

� اللجان الدائمة:

فى اإطار ال�ضعى امل�ضتمر لتطوير القطاع والعمل ملا فيه �ضالح ال�ضركات ال�ضتثمارية، اعتمد 

بتاريخ   )2012/2(  2012 الثانى  اجتماعه  فى  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  اإدارة  جمل�س 

اأع�ضاء جمل�س  من  عدد  برئا�ضة  الحتاد  فى  العاملة  الدائمة  اللجان  ت�ضكيل   2012/2/28

اأع�ضاء الحتاد وممثل  اإدارة الحتاد وع�ضوية عدد من العاملني فى ال�ضركات ال�ضتثمارية 

عن احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية، حيث اأبدى عدد من ال�ضركات الأع�ضاء فى الحتاد تعاونهم 

اأ�ضماء بع�س من العاملني لديهم ومت الختيار النهائى من قبل رئي�س كل جلنة من  باقرتاح 

اللجان بحيث ل يزيد عدد اأفراد اللجنة الواحدة عن 5 اأع�ضاء مبا فيهم رئي�س اللجنة وممثل 

من الحتاد، وقد كانت اللجان كالتاىل:

جلنة ال�سيا�سات االقت�سادية. 1 -

تتكون جلنة ال�ضيا�ضات القت�ضادية من ممثلني عن ال�ضركات املمثلة فى الحتاد، كما ياأتي:

ال�ضيد/ مناف عبدالعزيز الهاجري - الرئي�س التنفيذي - �ضركة املركز املايل الكويتي  1 .

)رئي�س اللجنة(

دميه  �ضركة   - ال�ضركات  لإدارة  الرئي�س  نائب   - الدخيل  عبداهلل  دخيل  ال�ضيد/  2 .

كابيتال لال�ضتثمار )ع�ضو اللجنة(

رئي�س دائرة ال�ضت�ضارات  ال�ضيد/ زياد ح�ضن القي�ضي - نائب الرئي�س التنفيذى – . 3

والبحوث ال�ضتثمارية - �ضركة م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول – كامكو 

)ع�ضو اللجنة(

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية )مقرر( اأ. د. رم�ضان ال�ضراح – الأمني العام – . 4

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية )مقرر  ال�ضيدة/ فدوى دروي�س - مدير الدعم الفني – . 5

م�ضاعد(
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 وتخت�س بتقدمي التو�ضيات املتعلقة بتطوير ومتابعة الروؤى وال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات 

لقت�ضاد  الدولة ب�ضكل عام والقطاع  املايل وال�ضتثمارى ب�ضكل خا�س، وب�ضكل يدعم 

الفكر ال�ضرتاتيجي للدولة ب�ضقيها احلكومي والت�ضريعي. وت�ضمل امل�ضوؤوليات الرئي�ضية 

التنمية  اأجل حتقيق  من  للدولة  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  تو�ضيات  تقدمي  للجنة  

امل�ضتدامة واملرتبطة بالقطاع املايل وال�ضتثمارى من خالل حماور رئي�ضية للتنمية هي 

املايل،  القطاع  �ضدارتها  ويف  موؤ�ض�ضاتها  وهيكلية  للبالد،  العامة  القت�ضادية  الإدارة 

وال�ضيا�ضات الب�ضرية واأ�ضواق العمل، ومتكني القطاع العام للقيام بالإ�ضالحات املرجّوة 

منه، والتى متثل خطة عمل اللجنة وفق املهام املنوطة بعمل الحتاد.

كما ي�ضمل نطاق عمل اللجنة:

- تقدمي املقرتحات لإجراء اإ�ضالحات يف القطاع اخلا�س مبا فيها القطاع ال�ضتثمارى، 

ال�ضيا�ضة  بني  بالربط  املتعلقة  فيها   مبا  با�ضتمرار  تطراأ  التي  التحديات  ومواكبة 

والإدارة، وترتيب اأولويات الإ�ضالح.

- تقدم اللجنة ت�ضوراتها  للتعاون مع  القطاع احلكومي لإجناز اخلطط التي من �ضاأنها 

تفعيل  القطاع اخلا�س، وب�ضكل خا�س القطاع ال�ضتثمارى والرتكيز على اإيجاد بيئة 

قانونّية واإدارية تعّزز التنمية القت�ضادية، وت�ضهل اإزالة املعوقات لإيجاد احللول املنا�ضبة 

لتنفيذ اخلطط. 

اجلهات  من  ال�ضادرة  لللقرارات  املبا�ضرة  وغري  املبا�ضرة  التاأثريات  ودرا�ضة  متابعة   -

املعنية فى الدولة على جمال ال�ضتثمار التى ميكن من خاللها تبنى الراأى املنا�ضب 

الذى يحمى م�ضالح الأع�ضاء والدفاع عنهم من خالل قنوات احلوار املختلفة.

جلنة الت�سويق واخلدمات.   -2

تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�ضركات واجلهات املمثلة فى الحتاد، كما ياأتي:

�ضركة   - املنتدب  والع�ضو  الإدارة  رئي�س جمل�س   - ال�ضلمي  �ضالح  �ضالح  ال�ضيد/  1 .

ال�ضت�ضارات املالية الدولية )رئي�س اللجنة(

م�ضاعد نائب الرئي�س - �ضركة م�ضاريع  ال�ضيدة/ دانة في�ضل عبدالعزيز اجلا�ضم – . 2

الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول – كامكو )ع�ضو اللجنة(
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ق�ضم الت�ضويق والعالقات  ال�ضيدة/ ب�ضمة عمانويل غريب - نائب الرئي�س بالوكالة – . 3

العامة - �ضركة املركز املايل الكويتي )ع�ضو اللجنة(

ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  4 . – الفني  الدعم  مدير   - دروي�س  فدوى  ال�ضيدة/ 

)مقرر(

 ويُعهد اإىل اللجنة ما يلى:

- متابعة تنفيذ ال�ضيا�ضات والأنظمة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

- ر�ضد وتقييم الأعمال املنجزة من قبل الوحدات العاملة فى الحتاد.

يخدم  ومبا  اخلربات  وتبادل  الحتاد  اأع�ضاء  بني  والتناغم  التجان�س  اأوا�ضر  تعزيز   -

م�ضالح الحتاد.

- متابعة تنفيذ القرارات والتوجهيات التى يتم التو�ضل اإليها بني الأع�ضاء.

وحل  مو�ضوعات  من  للجنة  يحال  ما  ودرا�ضة  واملوؤقتة  الدائمة  اللجان  عمل  تن�ضيق   -

امل�ضاكل والعقبات التى تعوق عملها.

- تنظيم عملية طلب الع�ضوية لالحتاد واإعداد مذكرات بذلك الأمر اإىل جمل�س الإدارة 

للبت فيها.

كالتدريب   .. الأع�ضاء  �ضالح  يخدم  مبا  العمل  وور�س  واملوؤمترات  الندوات  تنظيم   -

والتطوير ... اإلخ. واأي�ضاً اإلقاء ال�ضوء على مو�ضوعات اآنية.

- ن�ضاطات الن�ضر املختلفة والتعريف بالحتاد ون�ضاطاته.

- اللتقاء فى منا�ضبات معينة مبا يخدم �ضالح الأع�ضاء

جلنة التن�سيق بني ال�سركات املتوافقة.  -3

تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�ضركات الأع�ضاء التي ين�س نظامها الأ�ضا�ضي على اللتزام 

باأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، كما ياأتي:

ال�ضيد/ على اأحمد الزبيد - نائب رئي�س جمل�س الإدارة - الع�ضو املنتدب - �ضركة  1 .

الإمتياز لال�ضتثمار )رئي�س اللجنة(
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نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب  ال�ضيد/ �ضمري عبداملح�ضن الغربللي – . 2

- �ضركة دميه كابيتال لال�ضتثمار )نائب رئي�س اللجنة(

�ضركة الأمان لال�ضتثمار  ال�ضيد/ خلف �ضليمان اجلا�ضم – رئي�س جمل�س الإدارة – . 3

)ع�ضو اللجنة(

دميه  �ضركة  4 . – ال�ضركات  لإدارة  الرئي�س  نائب   - الدخيل  عبداهلل  دخيل  ال�ضيد/ 

كابيتال لال�ضتثمار )ع�ضو اللجنة(

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية )مقرر( اأ. د. رم�ضان ال�ضراح – الأمني العام – . 5

ويوكل اإىل اللجنة القيام باملهام الآتية:

باأحكام  اللتزام  على  الأ�ضا�ضي  نظامها  ين�س  التي  الأع�ضاء  ال�ضركات  بني  التن�ضيق   -

باأعمال  تت�ضل  التي  بالق�ضايا واملو�ضوعات اخلا�ضة  يتعلق  الإ�ضالمية فيما  ال�ضريعة 

هذه ال�ضركات.

- مناق�ضة التطورات املالية والقت�ضادية ذات الآثر على ال�ضركات املعنية وذلك بهدف 

تكوين ت�ضور م�ضرتك حول كيفية التعامل مع تلك التطورات.

- اقرتاح تعديل على الت�ضريعات احلالية والقواعد وال�ضوابط الرقابية املت�ضلة باأعمال 

ال�ضركات املعنية وذلك مبا يتنا�ضب وطبيعة عمل وخ�ضو�ضية هذه ال�ضركات.

- اإبداء الراأي جتاه التعديالت املقرتحة على املعايري املحا�ضبية والتي توؤثر على اإعداد 

البيانات املالية لل�ضركات املعنية مبا يتوافق مع توجهات الحتاد ومبا ل يتعار�س مع 

طبيعة عمل هذه ال�ضركات.

- التعاون فيما يتعلق بتطوير الأبحاث واملنتجات املالية الإ�ضالمية.

- التن�ضيق فيما يتعلق باجلوانب ال�ضرعية لأن�ضطة ال�ضركات املعنية.
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� اللجان املوؤقتة:
اأو امل�ضاهمة من خالل ممثلني له فى بع�س  املوؤقتة  اللجان  اإىل ت�ضكيل بع�س  عمد الحتاد 

اللجان احليوية فى الدولة، والتى تقوم مبتابعة بع�س امل�ضتجدات والأمور التى تخ�س القطاع 

ال�ضتثمارى، وقد كانت تللك اللجان كالتاىل:

جلنة متابعة اأو�ساع ال�سركات اال�ستثمارية. 1 -

مت   )2012/4( اجتماعه  يف  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  اإدارة  قرار جمل�س  على  بناء 

ت�ضكيل جلنة موؤقتة ملتابعة اأو�ضاع ال�ضركات ال�ضتثمارية، وللجنة اأن ت�ضتعني باأع�ضاء من 

خارج الحتاد. وقد اعتمد املجل�س ت�ضكيل اللجنة كما ياأتي:

ال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمي 1 .

ال�ضيد/ خلف �ضليمان اجلا�ضم 2 .

ال�ضيد/ مناف عبدالعزيز الهاجري 3 .

اأ. د. رم�ضان ال�ضراح 4 .

جلنة مناق�سة التقارير والبيانات اخلا�سة بال�سركات اال�ستثمارية.  -2

املركزي  الكويت  ال�ضركات ال�ضتثمارية مع بنك  اإدارة احتاد  اإىل اجتماع جمل�س  اإ�ضارة 

بتاريخ 2012/9/24 فقد مت التوافق على ت�ضكيل جلنة م�ضرتكة بني الحتاد وبنك الكويت 

املركزي ملناق�ضة التقارير والبيانات اخلا�ضة بال�ضركات ال�ضتثمارية، كما ياأتي:

وقد عقدت اللجنة اأول اجتماع لها يف 2012/11/22 مبقر بنك الكويت املركزي ملناق�ضة 

كيفية تخفيف كم التقارير والبيانات عن كاهل ال�ضركات ال�ضتثمارية.

احتاد ال�ضركات ال�ضتثماريةع�ضو جمل�س الإدارةال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمى

�ضركة الإمتياز لال�ضتثمارمدير اأول – اإدارة العملياتال�ضيد/ عبداهلل علي �ضويلم

�ضركة املركز املايل الكويتيمتداول اأول – اإدارة اخلزينةال�ضيد/ علي عادل ال�ضمايل

�ضركة الأمان لال�ضتثمارمدير اأول - اللتزامال�ضيد/ اأ�ضامة �ضميح �ضعيدان

�ضركة دميه كابيتال لال�ضتثمارنائب رئي�س اإدارة ال�ضركاتال�ضيد/ دخيل عبداهلل الدخيل
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.Branding Committee جلنة اختيار العالمة التجارية  -3

مت   )2012/4( اجتماعه  يف  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  اإدارة  قرار جمل�س  على  بناء 

والذي  لالحتاد  الإلكرتوين  املوقع  لتطوير  املنا�ضبة  الآلية  لو�ضع  موؤقتة  جلنة  ت�ضكيل 

يت�ضمن قاعدة بيانات خا�ضة بكافة ال�ضركات ال�ضتثمارية وقد قامت اللجنة ببحث تلك 

الأمور وخماطبة بع�س ال�ضركات ذات الخت�ضا�س للح�ضول على عرو�س حول ذلك. وقد 

مت ت�ضكيل اللجنة كما ياأتي:

م�ضاعد نائب الرئي�س - �ضركة م�ضاريع  ال�ضيدة/ دانة في�ضل عبدالعزيز اجلا�ضم – . 1

الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول – كامكو

ق�ضم الت�ضويق والعالقات  ال�ضيدة/ ب�ضمة عمانويل غريب - نائب الرئي�س بالوكالة – . 2

العامة - �ضركة املركز املايل الكويتي

م�ضاعد مدير - �ضركة املركز املايل الكويتي ال�ضيد/ اأني�س �ضيف – . 3

اأ. د. رم�ضان ال�ضراح - الأمني العام - احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية  4 .

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية ال�ضيدة/ فدوى دروي�س - مدير الدعم الفني – . 5

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية ال�ضيد/ حممد فوزي عريبة – �ضكرتري تنفيذي – . 6
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ثانيًا: ندوات وحما�صرات عامة قدمها االحتاد للقطاع اال�صتثمارى:

27 �صبتمرب 2012

ال�صرائب االأمريكي اجلديد على احل�صابات  اآثار ت�صريع قانون  »ور�صة عمل حول 

»)FATCA( االأجنبية

�ضعياً من احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية لإطالع كافة القطاع ال�ضتثماري ب�ضفة عامة وال�ضركات 

املعنية يف  الدولية  والقوانني  القرارات  م�ضتجدات  ب�ضفة خا�ضة على  اأع�ضائه  ال�ضتثمارية 

ال�ضاأن ال�ضتثماري، والتي قد توؤثر على ن�ضاط ال�ضركات ال�ضتثمارية نظم احتاد ال�ضركات 

اآثار  ال�ضتثمارية وبالتعاون مع براي�س وترهاو�س كوبرز )ال�ضطي و�ضركاه( ور�ضة عمل حول 

يوم اخلمي�س  وذلك  الكويت،  املالية يف  املوؤ�ض�ضات  الأمريكي اجلديد على  ال�ضرائب  ت�ضريع 

املوافق 27 �ضبتمرب 2012 بقاعة البوم مببنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت.

نبذة عن القانون:

قد تكون تكاليف عدم اللتزام بالقانون اجلديد كبرية، حيث اأن مدى اللتزام بالقانون املذكور 

�ضوف ي�ضبح عاماًل مهماً يف اتخاذ قرارات ممار�ضة الأعمال مع اأي فرد اأو جهة يف العامل 

ولي�س فقط مع الوليات املتحدة. ومبجرد تطبيق قانون ال�ضرائب اجلديد، فان املوؤ�ض�ضات 

�ضتتجنب التعامل مع غري امللتزمني بالقانون، نظراً للتكاليف التي �ضترتتب على عدم اللتزام 

الغري  املالية  للموؤ�ض�ضات  الدفعات  على  �ضريبة   30% ن�ضبة  اقتطاع  ذلك  ويت�ضمن  املطبقة، 

ال�ضريبي  القتطاع  لفر�س  نظراً  اأخرى  تعامل  وجهات  العمالء  وفقدان  بالقانون  ملتزمة 

والأ�ضرار املحتملة فيما يخ�س �ضمعة ال�ضركات الغري ملتزمة. 

اإن ما دفع الحتاد اإىل تنظيم هذه الور�ضة هو و�ضف قانون ال�ضرائب الأمريكي اجلديد باأنه 

»مثري للجدل« و »مكلف« و »مت�ضارب« لذلك وللتعامل مع ال�ضتف�ضارات والق�ضايا واملخاوف 

التي حتيط بتنفيذ القانون اجلديد.
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6 نوفمرب 2012

ال�صرق االأو�صط  العمل يف منطقة  »ندوة نحو احلرية يف حتقيق االزدهار - فر�ش 

و�صمال اأفريقيا«

يف اإطار التعاون مع البنك الدويل قام الحتاد بتنظيم ندوة بعنوان »نحو احلرية يف حتقيق 

الزدهار: فر�س العمل يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا«، وذلك يوم الثالثاء املوافق 

6 نوفمرب 2012 مبقر الحتاد، حيث قدمت الندوة ال�ضيدة هنا بريك�ضي، وهي القت�ضادية 

امل�ضوؤلة عن قطاع التنمية الب�ضرية لدى البنك الدويل، وذلك بح�ضور بع�س من اأع�ضاء جمل�س 

اإدارة الحتاد، وقد مت التعر�س يف هذه الندوة ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإىل كافة العنا�ضر والأدوات التي 

من �ضاأنها توفري فر�س عمل لل�ضباب يف املنطقة.

27 نوفمرب 2012

»2013 : A Turning Point for The Global Economy?«

 Dexia Asset الأ�ضول  لإدارة  ديك�ضيا  مع  بال�ضرتاك  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  نظم 

تقدمي  توىل  العاملي.  – نقطة حتول مف�ضلي لالقت�ضاد   2013 بعنوان:  ندوة   Management

املحا�ضرة كبار اقت�ضاديي ديك�ضيا لإدارة الأ�ضول اخلبريان اأنطون برندر وفلورن�س بيزاين. 

يعتقد كبار اقت�ضاديي ديك�ضيا لإدارة الأ�ضول باأن و�ضع القت�ضاد العاملي خمتلف بني املناطق، 

ففي الوليات املتحدة الأمريكية، القت�ضاد على طريق العودة اإىل النمو مع حت�ضن ملحوظ يف 

�ضوق العقار، هناك خطر الوقوع يف تراجع اقت�ضادي حاد، واأن عمليات �ضخ ال�ضيولة من قبل 

البنوك املركزية مل توؤدي اإىل زيادة يف الئتمان، ومنطقة اليورو بحاجة اإىل ارتفاع يف حركة 

القت�ضاد العاملي اأو انخفا�س معدل �ضرف اليورو لتفادي تراجع حاد وخطر يف �ضنة 2013. 
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بارتفاع  النمو، ولكن  اإىل  العودة  يتوقع  الدويل  النقد  النا�ضئة، فاإن �ضندوق  الأ�ضواق  اأما يف 

حمدود. ومن املتوقع اأي�ضاً اأن ت�ضاعد عائدات النفط بالد ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا يف 

مواجهة النمو املتو�ضط، ف�ضنة 2013 �ضت�ضهد منو الأ�ضواق النامية، ت�ضاعد وب�ضكل حمدود يف 

زيادة ن�ضبة النمو العاملي.

ثالثًا: الرعايات:

27 مار�ش 2012 

»The Euromoney Kuwait Conference«

�ضارك احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية و�ضمن �ضعيه امل�ضتمر فى التوا�ضل وامل�ضاركة فى كافة 

الفعاليات التى من �ضاأنها دعم القت�ضاد، كاأحد اجلهات الداعمة للموؤمتر الأ�ضا�ضى واحليوى 

يارد  كورت  فندق   - الراية  بقاعة   2012 مار�س   27 فى  عقد  والذى   Euromoney Kuwait

ماريوت حتت عنوان »الكويت والقت�ضاد العاملى«.
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7 – 9 مايو 2012

»ملتقى الكويت اال�صتثماري االأول«

�ضارك احتاد ال�ضركات ال�ضثمارية كراعي ا�ضرتاتيجي فى ملتقى الكويت ال�ضتثماري الأول 

)ال�ضتثمار فى الكويت – الواقع واحللول(، والذي نظمته جمموعة ما�ضي الإعالمية برعاية 

معايل الدكتور فا�ضل �ضفر – وزير الأ�ضغال ووزير التنمية والتخطيط، وذلك فى الفرتة من 

اأتت م�ضاركة الحتاد لأهمية  7 – 9 مايو 2012 مببنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت، وقد 

هذا املوؤمتر حيث اأتى عقده ا�ضتلهاماً من الدعوات التى اأطلقها ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو اأمري 

الكويت ال�ضيخ �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح حفظه اهلل ب�ضرورة العمل على حتويل الكويت 

العزيز  عبد  مناف  ال�ضيد/  �ضارك  املوؤمتر  فعاليات  من  الثاين  اليوم  ويف  مايل،  مركز  اإىل 

والتى حملت عنوان  الأوىل،  اإدارة الحتاد كمتحدث فى اجلل�ضة  – ع�ضو جمل�س  الهاجري 

– اأمني  ال�ضراح  رم�ضان  اأ.د.  قام  كما  واملاأمول«،  الواقع   .. الكويت  ال�ضتثمارية يف  »البيئة 

عام الحتاد برئا�ضة اجلل�ضة الثانية، والتى حملت عنوان »ال�ضتثمار فى ال�ضناعات النفطية 

والبرتوكيماوية«.

18 – 19 يونيو 2012

»املوؤمتر الدويل الثانى ع�صر للموؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية«

�ضارك احتاد ال�ضركات ال�ضثمارية فى رعاية املوؤمتر الدوىل الثانى ع�ضر للموؤ�ض�ضات املالية 

معايل  برعاية  وال�ضرعية  املالية  لال�ضت�ضارات  امل�ضورة  �ضركة  نظمته  والذى  الإ�ضالمية، 

ال�ضيد/ اأن�س ال�ضالح وزير التجارة وال�ضناعة، وذلك يومي 18 و 19 يونيو 2012 بفندق جي 

دبليو ماريوت، حيث قدم الأ�ضتاذ الدكتور رم�ضان ال�ضراح - اأمني عام الحتاد ورقة بعنوان 
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»اأخالقيات ال�ضتدامة وامل�ضوؤولية الجتماعية نحو مواطنة فاعلة لل�ضركات الكويتية« وذلك 

من  املثلى  وال�ضتفادة  »ال�ضركات  عنوان  حملت  والتى  الأول،  اليوم  فى  الأوىل  اجلل�ضة  فى 

مواطنتها ال�ضاحلة«.

5 – 6 دي�صمرب 2012

»املوؤمتر املهني الثالث للمحا�صبة واملراجعة«

واملراجعة،  للمحا�ضبة  الثالث  املهني  املوؤمتر  رعاية  فى  ال�ضثمارية  ال�ضركات  احتاد  �ضارك 

والذى نظمته جمعية املحا�ضبني واملراجعني الكويتية برعاية �ضمو ال�ضيخ/ جابر مبارك احلمد 

ال�ضباح – رئي�س جمل�س الوزراء، حيث قام ال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمي – ع�ضو جمل�س 

الأول من  اليوم  فعاليات  وذلك خالل  العمل«  وبيئة  »املراجعة  بعنوان  برتوؤ�س جل�ضة  الإدارة 

املوؤمتر.
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رابعًا: م�صاركات جمتمعية:

9 اأبريل 2012 

»مدر�صة الرتبية الفكرية بنني«

قام احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية برعاية اإن�ضاء وجتهيز حديقة منوذجية وتعليمية لفئة طالب 

)التخلف العقلي( مبدر�ضة الرتبية الفكرية )بنني( بهدف تكوين و�ضيلة �ضهلة ومنوذجية لتو�ضيل 

املنهج الدرا�ضي اخلا�س مبوا�ضيع احلديقة واإدخال البهجة وال�ضرور على قلوبهم لك�ضر امللل 

ولإعطائهم الفر�ضة للتعبري عن اأنف�ضهم.

18 يونيو – 28 يوليو 2012

التدريب امليدانى

تن�ضيقاً ما بني كلية التجارة والقت�ضاد بجامعة ال�ضلطان قابو�س وكلية العلوم الإدارية بجامعة 

من  اثنني  لعدد  امليداين  التدريب  على  بالإ�ضراف  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  قام  الكويت 

الطالب العمانيني.

خام�صًا: م�صاركات ولقاءات:

قام ممثلى الحتاد بلقاء العديد من ممثلى اجلهات املختلفة من داخل وخارج دولة الكويت، 

وذلك لتوثيق عرى التعاون والتوا�ضل معهم، وكذلك للتو�ضيح واإلقاء ال�ضوء على دور الحتاد 

واأن�ضطته والقطاع ال�ضتثماري، وذلك كما يلي:

29 فرباير 2012

»لقاء معايل وزير التجارة وال�صناعة«

التقى وفد من جمل�س اإدارة احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية مع معايل وزير التجارة ال�ضيد/ اأن�س 

خالد ال�ضالح، وقد اأتى هذا اللقاء ملناق�ضة الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اأ�ضواق املال.
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24 اأبريل 2012

»لقاء املجل�ش االأعلى للتخطيط والتنمية«

التقى وفد من جمل�س اإدارة احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية مع فريق العمل املكلف يف جمل�س 

الوزراء بدرا�ضة اأو�ضاع ال�ضركات ال�ضتثمارية وو�ضع احللول املقرتحة ملعاجلة تلك الأو�ضاع.

2 مايو 2012

»لقاء املجل�ش االأعلى للتخطيط والتنمية«

يف اإطار م�ضاركة املجتمع املدنى والقطاع اخلا�س فى اإعداد اخلطة الإمنائية الثانية التقى 

وفد من ممثلني عن احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية مع معاىل وزير الأ�ضغال العامة ووزير الدولة 

ل�ضئون البلدية.

9 مايو 2012

»لقاء فخامة رئي�ش جمهورية بنني«

لقاء  الكويت يف  رئي�س الحتاد فى وفد غرفة جتارة و�ضناعة  نائب  �ضارك الحتاد متمثاًل 

فخامة الدكتور/ بوين يايي رئي�س جمهورية بنني والوفد املرافق له بق�ضر بيان، وذلك يف 12 

يونيو 2012.

9 مايو 2012

»لقاء وفد �صنغافورة«

يف اإطار التعريف بالبيئة ال�ضتثمارية فى الكويت وكيفية تقوية التعاون ال�ضتثمارى املتبادل 

بني الكويت و�ضنغافورة ا�ضتقبلت غرفة جتارة و�ضناعة الكويت وفداً �ضنغافورياً برئا�ضة �ضعادة 

ال�ضفري/ �ضبري ح�ضن بهاى، وقد �ضارك الحتاد يف الجتماع املذكور.
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30 مايو 2012”

»لقاء وفد موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمى«

يف اإطار التوا�ضل والتن�ضيق مع موؤ�ض�ضات الدولة املعنية يف ال�ضاأن القت�ضادي ب�ضفة عامة 

وال�ضاأن ال�ضتثماري ب�ضفة خا�ضة التقي احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية وفداأ من موؤ�ض�ضة الكويت 

للتقدم العلمي يوم الأربعاء املوافق 2012/5/30 مبقر الحتاد. وقد جاء هذا اللقاء بدعوة من 

موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي ملناق�ضة ال�ضرتاتيجية اجلديدة والتي حتدد اأهداف وتوجهات 

وبرامج املوؤ�ض�ضة لل�ضنوات اخلم�س املقبلة )2012 – 2016(.

 31 مايو 2012

»لقاء وفد اأوكرانيا«

�ضعياً من احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية للتعرف على كافة الفر�س ال�ضتثمارية املتاحة فى دول 

العامل املختلفة، التقى اأ. د. رم�ضان ال�ضراح - الأمني العام، وال�ضيدة فدوى عادل دروي�س - 

مدير الدعم الفنى مع وفد اأوكرانى ممثل فى كل من ال�ضادة: يورى �ضيفت�ضينكو - وكيل وزارة 

املالية، ميكول خوبزى - رئي�س اإدارة وزارة ال�ضحة، فولودميري موزيافكني - احلا�ضل على 

لقب بطل اأوكرانيا، فولودميري تولوكت�س - ال�ضفري الأوكرانى لدى دولة الكويت، فولودميري 

مرتينيوك -  املحلق التجارى لل�ضفارة، اأندرى مريلت�ضنكو - امللحق الثقافى لل�ضفارة الأوكرانية. 

وقد قام الوفد الأوكرانى بع�س الفر�س ال�ضتثمارية املتاحة فى اأوكرانيا وطرح �ضبل لكيفية 

ال�ضتثمار فى اأوكرانيا والت�ضهيالت التى تقدمها احلكومة الأوكرانية للم�ضتثمرين.
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3 يونيو 2012

»لقاء �صوق الكويت لالأوراق املالية«

التقى احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية متمثاًل يف كل من: ال�ضيد/ �ضمري عبداملح�ضن الغربللي – 

اأمني ال�ضر وع�ضو جمل�س الإدارة، ال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمي – ع�ضو جمل�س الإدارة، واأ.د. 

رم�ضان ال�ضراح – الأمني العام، ال�ضيد/ فالح الرقبة مدير عام �ضوق الكويت لالأوراق املالية 

ال�ضوق  للعمل فى  اإك�ضرتمي  الآىل اجلديد  النظام  ملناق�ضة   2012 يونيو   3 املوافق  الأحد  يوم 

والذى و�ضعته �ضركة نا�ضداك اأومك�س. وقد مت الرتكيز خالل الجتماع على مناق�ضة جانبني 

اأنف�ضهم  العمالء  قبل  من  تدار  والتى  العمالء،  ح�ضابات  وهما:  النظام،  عمل  فى  اأ�ضا�ضيني 

وكذلك من قبل ال�ضركة، حيث مت مناق�ضة كيفية التعامل مع احل�ضابني. اأما اجلانب الآخر فهو 

اأن ال�ضوق يفتقد اإىل ركن اأ�ضا�ضى فى عمله وهو �ضانع ال�ضوق، وقد مت طرح عدد من الآليات 

اأن يقوم الحتاد بدرا�ضة الأمر وتقدمي درا�ضة  خللق �ضناع ال�ضوق. وفى النهاية مت التفاق 

وت�ضور حول تلك الأمور وتقدميها لإدارة ال�ضوق حتى يتم ال�ضتئنا�س بها، وذلك بعد موافقة 

جلنة ال�ضوق وهيئة اأ�ضواق املال.

14 يونيو 2012

»لقاء دولة رئي�ش وزراء اململكة االأردنية الها�صمية«

�ضارك الحتاد متمثاًل يف ال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمي – ع�ضو جمل�س الإدارة يف وفد غرفة 

جتارة و�ضناعة الكويت برئا�ضة ال�ضيد/ عبد الوهاب حممد الوزان - النائب الثانى للرئي�س 

للقاء دولة الدكتور/ فايز الطراونة رئي�س وزراء اململكة الأردنية الها�ضمية والوفد املرافق له 

بق�ضر بيان، وذلك يف 14 يونيو 2012
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20 يونيو 2012

اأندوني�صيا” �صفري  ”لقاء 
التقى الأ�ضتاذ الدكتور رم�ضان ال�ضراح اأمني عام احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية مع �ضعادة �ضفري 

اأندوني�ضيا ال�ضيد/ فريي اأدمهار يوم الأربعاء املوافق 20 يونيو 2012 يف مقر الحتاد، وقد دار 

اللقاء حول �ضبل التعاون بني ال�ضركات ال�ضتثمارية الكويتية والقطاعني العام واخلا�س يف 

اأندوني�ضيا، وقد مت التفاق على اأن تقوم ال�ضفارة الأندوني�ضية لدى دولة الكويت با�ضت�ضافة 

وت�ضجيع  اأندوني�ضيا  يف  املتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�س  لعر�س  وذلك  اأندوني�ضني،  م�ضتثمرين 

ال�ضركات ال�ضتثمارية الكويتية على ال�ضتثمار يف جمالت ال�ضتثمار املختلفة يف اأندوني�ضيا.

24 �صبتمرب 2012

املركزي” الكويت  بنك  ”لقاء 
يو�ضف  حممد  الدكتور/  �ضعادة  مع  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  اإدارة  جمل�س  وفد  التقى 

الها�ضل - حمافظ بنك الكويت املركزي، يف مقر البنك املركزي بتاريخ 2012/9/24، وذلك 

ملناق�ضة متطلبات التقارير للجهات الرقابية، مهل الردود على بنك الكويت املركزي، الغرامات، 

الكويت  وبنك  الحتاد  بني  للتن�ضيق  جلنة  ت�ضكيل  على  التفاق  مت  وقد  الحتجاج.  واآليات 

املركزي للتن�ضيق حول املو�ضوعات املتعلقة بال�ضركات ال�ضتثمارية.
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11 نوفمرب 2012

املال” اأ�صواق  هيئة  ”لقاء 
التقى جمل�س اإدارة الحتاد مع هيئة اأ�ضواق املال بتاريخ 2012/11/11، وقد ح�ضر من جانب 

الحتاد كل من ال�ضادة/ بدر نا�ضر ال�ضبيعي، �ضمري عبداملح�ضن الغربللي، علي اأحمد الزبيد، 

خلف �ضليمان اجلا�ضم، �ضالح �ضالح ال�ضلمي، مناف عبد العزيز الهاجري، و اأ. د. رم�ضان 

ال�ضراح – الأمني العام. فيما ح�ضر من جانب هيئة اأ�ضواق املال ال�ضيد/ �ضالح مبارك الفالح 

– رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة اأ�ضواق املال، وال�ضيد/ با�ضل الهارون – ع�ضو جمل�س مفو�ضي 
ال�ضركات  تعوق عمل  التي  املو�ضوعات  العديد من  مناق�ضة  الجتماع  الهيئة. وقد مت خالل 

ال�ضتثمارية، وكذلك عدد من مثالب قانون هيئة اأ�ضواق املال ولئحته التنفيذية.

26 نوفمرب 2012

بالكويت” الدويل  البنك  ”لقاء 
عقد لقاء بني احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية والبنك الدويل يف الكويت بتاريخ 2012/11/26 يف 

مقر الحتاد ب�ضاأن التمويل الإ�ضالمي، وقد كان هدف اللقاء بحث اآخر التطورات وامل�ضتجدات 

يف التمويل الإ�ضالمي، حيث اأن البنك الدويل عمل على اإن�ضاء وحدة متخ�ض�ضة يف القت�ضاد 

والتمويل الإ�ضالمي نظراً لتطور التمويل والأدوات الإ�ضالمية يف العامل وخ�ضو�ضاً ال�ضكوك، 

وقد ح�ضر من جانب الحتاد اأ. د. رم�ضان ال�ضراح – الأمني العام، وال�ضيدة/ فدوى دروي�س 

– مدير الدعم الفني، وعدد من ممثلي ال�ضركات ال�ضتثمارية اأع�ضاء الحتاد. كما ح�ضر من 
جانب البنك الدويل ال�ضيد/ اأحمد ر�ضتم - مدير – ممار�ضات النظم املالية العاملية ، وال�ضيد/ 

اأبيومي العو�ضي - خمت�س بالقطاع املايل – منطقتي �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادي.

26 نوفمرب 2012

اإيطاليا” وزراء  رئي�ش  فخامة  ”لقاء 
�ضارك الحتاد متمثاًل فى ال�ضادة/ بدر نا�ضر ال�ضبيعي، �ضالح �ضالح ال�ضلمى، مناف عبدالعزيز 

الهاجري فى وفد غرفة جتارة و�ضناعة الكويت للقاء فخامة ال�ضيد/ ماريو مونتي – رئي�س 

وزراء جمهورية اإيطاليا، والوفد املرافق له بق�ضر بيان، وذلك فى 18 نوفمرب 2012
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27 نوفمرب 2012

ال�صريبة” – اإدارة  املالية  وزارة  ”لقاء 
عقد لقاء بني احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية ووزارة املالية بتاريخ 2012/11/27 يف مقر وزارة 

املالية، وذلك ملناق�ضة ال�ضريبة املفرو�ضة على ال�ضركات ال�ضتثمارية، وقد ح�ضر من جانب 

الحتاد ال�ضادة/ بدر نا�ضر ال�ضبيعي، مناف عبد العزيز الهاجري، اأ. د. رم�ضان ال�ضراح – 

الأمني العام، وال�ضيدة/ فدوى دروي�س – مدير الدعم الفني. كما ح�ضر من جانب وزارة املالية 

ال�ضيد/ و�ضام العثمان – وكيل الوزارة امل�ضاعد لل�ضئون املالية وال�ضريبية.

كما قام ممثلوا االحتاد بعدة لقاءات اأخرى، كما ياأتي:

مو�سوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

116-Feb-12Alan Yarrow 
 Mr Alderman and

Sheriff 
 Sheriff of the City of

London 
Chairman 

 Chartered Institute
 for Securities &

Investment 
Peter Sissons 

 Head of International
Affairs 

 Economic
Development Office 

 �ضرار يو�ضف الغامن

 ع�ضو جمل�س الإدارة

غرفة جتارة و�ضناعة الكويت

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

عر�س تقدمي دورات 

تدريبية وحما�ضرات 

تخ�ض�ضية

219-Feb-12ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س 

 الأمني العام

امللتقى الإعالمى العربى

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

متابعة التنظيم مللتقى 

الكويت ال�ضتثمارى

311-Mar-12زيد عبد الرحمن املنيفى 

 املدير العام

Beyond Kuwait

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

طلب رعاية م�ضاركة 

الطلبة فى ور�س عمل 

Discover GIS
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مو�سوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

411-Mar-12ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س 

 الأمني العام

امللتقى الإعالمى العربى

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

متابعة التنظيم مللتقى 

الكويت ال�ضتثمارى

59-May-12ضعادة بهاى� 

 والوفد املرافق له

وفد �ضنغافورة الزائر لدولة 

الكويت لدى غرفة جتارة 

و�ضناعة الكويت

التعريف بالبيئة فدوى دروي�س

ال�ضتثمارية فى الكويت 

وكيفية تقوية التعاون 

ال�ضتثمارى املتبادل بني 

الدولتني

622-May-12هند ال�ضبيح 

بتكليف من اللجنة املالية 

والت�ضريعية مبجل�س الأمة

اآليات جذب العاملني اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

للعمل فى القطاع اخلا�س

74-Sep-12م�ضعل نا�ضر حبيب 

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو 

 املنتدب

�ضركة ا�ضرتاتيجيا لال�ضتثمار

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

دعوة لالن�ضمام لع�ضوية 

الحتاد

86-Sep-12 عبداللطيف عبداهلل عمر

 الع�ضفور

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو 

 املنتدب

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

دعوة لالن�ضمام لع�ضوية 

الحتاد

910-Sep-12عبداملغني عبداهلل العبد املغني

الرئي�س التنفيذي

معتز باهلل عبدالبا�ضط حجاب

رئي�س القطاع املايل - قطاع 

الرقابة املالية والعمليات

ال�ضركة الكويتية للتمويل 

وال�ضتثمار

اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

دعوة لالن�ضمام لع�ضوية 

الحتاد

1012-Sep-12بدر نا�ضر ال�ضبيعي 

 نائب الرئي�س

 خلف �ضليمان اجلا�ضم

 ع�ضو جمل�س الإدارة

 مناف عبدالعزيز الهاجري

ع�ضو جمل�س الإدارة

مناق�ضة الكتاب املوجه فدوى دروي�س

اإىل هيئة اأ�ضواق املال 

ب�ضاأن مقرتحات حت�ضني 

اجراءات  العمل مع هيئة 

اأ�ضواق املال و تعديـالت 

مقرتحة يلـزم البـت 

بهـا لـدى هيئـة اأ�ضـواق 

املال من اأجـل ا�ضتقـرار 

الأ�ضـواق
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مو�سوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

1117-Sep-12 برنامج اإعادة هيكلة القوى

العاملة واجلهاز التنفيذي يف 

الدولة

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

مناق�ضة مقرتح قانون 

حتديد ن�ضب العمالة 

الوطنية لزيادة بع�س 

الن�ضب

1217-Sep-12د. حمد احل�ضاوي 

 الأمني العام

احتاد م�ضارف الكويت

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

مناق�ضة الق�ضايا ذات 

الهتمام امل�ضرتك

1317-Sep-12اأني�س �ضيف 

 م�ضاعد مدير

 �ضركة املركز املالية الكويتي

 اأع�ضاء جلنة الت�ضويق واخلدمات

 ب�ضمه عمانويل غريب

نائب الرئي�س بالوكالة - ق�ضم 

 الت�ضويق والعالقات العامة

 دانه في�ضل عبدالعزيز اجلا�ضم

 م�ضاعد نائب الرئي�س

�ضركة م�ضاريع الكويت 

ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول 

كامكو

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

 فدوى عادل دروي�س

حممد فوزي عريبة

مناق�ضة حتديث املوقع 

الإلكرتوين لالحتاد 

وكيفية بناء قاعدة بيانات 

مالية لدى الحتاد

1418-Sep-12د. تركي ال�ضمري 

 رئي�س وحدة امل�ضروعات ال�ضغرية

 جامعة الكويت

 د. عامر ذياب التميمي

 �ضريك

 عدنان الدليمي

 الرئي�س التنفيذي

 �ضليمان الوقيان

 كبري امل�ضت�ضارين )�ضريك(

 ماجد اأحمد العدواين

 مدير م�ضاريع التكنولوجيا

مركز ت�ضاهيل لدعم وتطوير 

 امل�ضروعات الكويتية ال�ضغرية

 م�ضاري البنوان

 ع�ضو جمعية ريادة الأعمال

 حممد �ضريف اأبور�ضوان

خبري م�ضاريع �ضغرية وم�ضت�ضار 

 الأمني العام

برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة 

واجلهاز التنفيذي يف الدولة

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

مناق�ضة مقرتح التعاون 

بني الحتاد ومركز 

ت�ضاهيل لتطوير امل�ضاريع 

ال�ضغرية
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مو�سوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

1530-Sep-12عدنان الدليمي 

 الرئي�س التنفيذي

 �ضليمان الوقيان

 كبري امل�ضت�ضارين )�ضريك(

 ماجد اأحمد العدواين

 مدير م�ضاريع التكنولوجيا

مركز ت�ضاهيل لدعم وتطوير 

امل�ضروعات الكويتية ال�ضغرية

مناق�ضة مقرتح التعاون فدوى دروي�س

بني الحتاد ومركز 

ت�ضاهيل لتطوير امل�ضاريع 

ال�ضغرية

164-Oct-12حمد املرزوق 

 رئي�س جمل�س الإدارة

 د. حمد احل�ضاوي

 الأمني العام

علي مو�ضى املو�ضى

ع�ضو اللجنة التنفيذية

حممد اجلراح

ع�ضو اللجنة التنفيذية

حممود النوري

ع�ضو اللجنة التنفيذية

احتاد م�ضارف الكويت

 بدر نا�ضر ال�ضبيعي

 نائب الرئي�س

 �ضمري عبداملح�ضن الغربللي

 اأمني ال�ضر وع�ضو جمل�س الإدارة

 خلف �ضليمان اجلا�ضم

 ع�ضو جمل�س الإدارة

 �ضالح �ضالح ال�ضلمي

 ع�ضو جمل�س الإدارة

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

الأمني العام

 مناق�ضة الق�ضايا 

امل�ضرتكة

1716-Oct-12د. حمد احل�ضاوي 

 الأمني العام

احتاد م�ضارف الكويت

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

الأمني العام

متابعة الق�ضايا امل�ضرتكة 

1811-Nov-12فوفودميري تولوكت�س 

 ال�ضفري الأوكرانى

 اأندرى مريلت�ضنكو

ال�ضفارة الأوكرانية

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

عر�س الفر�س 

ال�ضتثمارية املتاحة فى 

اأوكرانيا

1919-Nov-12اأني�س �ضيف 

 م�ضاعد مدير

 �ضركة املركز املالية الكويتي

اأع�ضاء جلنة الت�ضويق 

 واخلدمات

 ب�ضمه عمانويل غريب

نائب الرئي�س بالوكالة - ق�ضم 

 الت�ضويق والعالقات العامة

 دانه في�ضل عبدالعزيز اجلا�ضم

 م�ضاعد نائب الرئي�س

�ضركة م�ضاريع الكويت 

 ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول كامكو

GNC ممثلي �ضركة

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

حممد فوزي عريبة

مناق�ضة حتديث املوقع 

الإلكرتوين لالحتاد 

وكيفية بناء قاعدة بيانات 

مالية لدى الحتاد
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مو�سوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

2019-Nov-12اأنتونيو 

�ضركة خيال لال�ضت�ضارات

 حممد فوزي عريبة

 �ضكرتري تنفيذي

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية

مناق�ضة RFP اخلا�س 

باملوقع الإلكرتوين 

لالحتاد

2122-Nov-12ضالح �ضالح ال�ضلمى� 

 ع�ضو جمل�س الإدارة

 احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية

 دخيل عبداهلل الدخيل

 نائب رئي�س اإدارة ال�ضركات

 �ضركة دميه كابيتال لال�ضتثمار

 عبداهلل علي �ضويلم

 مدير اأول - اإدارة العمليات

 �ضركة الإمتياز لال�ضتثمار

 اأ�ضامة �ضميح �ضعيدان

 مدير اأول - اللتزام

�ضركة الأمان لال�ضتثمار

 وليد العو�ضي

نائب املدير ل�ضئون الإ�ضراف 

وال�ضيا�ضات

مناق�ضة التقارير 

والبيانات اخلا�ضة 

بال�ضركات ال�ضتثمارية

2226-Nov-12اأحمد ر�ضتم 

 اأبيومي العو�ضي

البنك الدويل بدولة الكويت

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

التمويل الإ�ضالمي

2327-Nov-12و�ضام العثمان 

وكيل الوزارة امل�ضاعد لل�ضئون 

 املالية وال�ضريبية

وزارة املالية

 بدر نا�ضر ال�ضبيعي

 مناف عبدالعزيز الهاجري

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

ال�ضريبة املفرو�ضة على 

ال�ضركات ال�ضتثمارية

2410-Dec-12Ferry Adamhar
Ambassador

Ahmed Marufai
Embassy of The 

Republic of Indonesia
Benny Surjadharma
President Director
Macquire Capital
Tan Tjoe Liang

Managing Director
Ewijaya

Director – Investment
Stephen K. Sulistyo
Managing Director

Rajawali Corp

 اأ. د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

عر�س الفر�س 

ال�ضتثمارية املتاحة يف 

اأندوني�ضيا
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مركز الدرا�صات اال�صتثمارية واخلدمات املالية:

اأواًل: الدورات:

عمل  ور�س   3 و  تدريبي  برنامج   12 املالية  واخلدمات  ال�ضتثمارية  الدرا�ضات  مركز  قدم 

وحما�ضرتني على مدار عام 2012. بلغ عدد امل�ضاركني من خمتلف ال�ضركات الأع�ضاء حواىل 

281 م�ضارك، كما يلى:

1م
1 – 3 اأبريل 2012 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

Certificate in Financial Modeling Using Excelالربنامج

Andre Lanserاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

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

18عدد احل�سور
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2م
9 – 11 اأبريل 2012 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

الربنامج
القانون رقم 7 ل�ضنة 2010 ولئحته التنفيذية ب�ضاأن اإن�ضاء هيئة 

اأ�ضواق املال وتنظيم ن�ضاط الأوراق املالية

د. �ضيد الهنداوىاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
�ضركة اإنف�ضت لال�ضت�ضارات والتدريب

17عدد احل�سور

3م
18 اأبريل 2012 )يوم واحد( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

الإلتزام والتقيد الرقابيالربنامج

د. جمال عبد اخل�ضر عبد الرحيماملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
مكتب مكافحة اجلرائم املالية والتجارية

17عدد احل�سور
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4م
19 اأبريل 2012 )يوم واحد( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

حوكمة ال�ضركاتالربنامج

د. جمال عبد اخل�ضر عبد الرحيماملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
مكتب مكافحة اجلرائم املالية والتجارية

17عدد احل�سور
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5م
22 – 24 اأبريل 2012 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

Options & Derivativesالربنامج

Paul Robertsاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

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

17عدد احل�سور

6م
7 – 9 مايو 2012 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

Make Smart Decisions Using Statistics & Excelالربنامج

John H. Davis, Ph.D., CCPاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
Davis Consulting / HR Certification Institute

20عدد احل�سور
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7م
27 – 31 مايو 2012 )5 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

اأخ�ضائى تخطيط ا�ضرتاتيجىالربنامج

د. اأحمد حممد بوزبراملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

�ضركة ديكم لال�ضت�ضارات والتدريب /

Oxford Leading Training Organization

13عدد احل�سور
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8م

الفرتة / املكان
1 ، 3 اأكتوبر 2012 )2 اأيام( / قاعة برقان وكامكو للتداول – 

مركز املعامالت املالية

Compliance & Allianceالربنامج

�ضفاء زبيباملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت

7عدد احل�سور

9م
9 – 11 اأكتوبر 2012 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

الربنامج

Financial Markets & Investor Relations Essentials• 

Understanding & Analyzing Financial Results• 

Corporate Finance and Valuation Essentials• 

David Yatesاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
Financetalking Ltd

20عدد احل�سور
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10م

الفرتة / املكان
28 ، 30 اأكتوبر 2012 )3 اأيام( / قاعة برقان وكامكو 

للتداول – مركز املعامالت املالية

Technical Analysisالربنامج

د. اأمين فتحياملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت

8عدد احل�سور

11م

الفرتة / املكان
4 ، 6 ، 8 نوفمرب 2012 )3 اأيام( / قاعة برقان وكامكو 

للتداول – مركز املعامالت املالية

Start Trading & Portfolio Managementالربنامج

اأمين بيومياملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
مركز املعامالت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت

10عدد احل�سور

12م
16 – 19 دي�ضمرب 2012 )4 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

الربنامج
Certificate in Structuring, Issuing and Investing in 
Sukuk

Mohammad Shaheed Khanاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

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

18عدد احل�سور
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ثانيًا: ور�ش العمل:

1م
25 – 27 مار�س 2012 / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

كيفية قراءة التقارير املالية املختلفة - تقارير التناف�ضيةالربنامج

د. حممد اأحمد د�ضوقياملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
املنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية

15عدد احل�سور
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2م
6 يونيو 2012 / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

Investment Salesالربنامج

Dr. Carlo Chalhoubاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
AAIM International

13عدد احل�سور

3م
7 يونيو 2012 / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

Wealth Managementالربنامج

Dr. Carlo Chalhoubاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
AAIM International

14عدد احل�سور
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ثالثًا: املحا�صرات والندوات:

1م
13 مار�س 2012 / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

الربنامج
2012 Human Resources Financial Services 
Compensation Seminar

Ray Everett, George Broniszewskiاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
Mclagan International

20عدد احل�سور
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2م
25 اأبريل 2012 / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة / املكان

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

Florence Stainier, Claude Medernach, Bishr Shiblaqاملحا�سر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد
Arendt & Medernach

37عدد احل�سور





التقرير املاىل
2 0 1 2

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية 

دولـة الكويت

البيانـات املاليـة  

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

مـع تقرير مراقب احل�ضابات امل�ضتقل
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الصفحةبــــــــــــــــــيــــــــان

47تقرير مراقب احل�ضابات امل�ضتقل 

49بيان املركز املايل 

50بيان الدخل ال�ضامل

51بيان التدفقات النقدية 

52اإي�ضاحات حول البيانات املالية 

المحتويات

احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 

دولـة الكويـت

  

البيانـات املاليـة  
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

مـع
تقرير مراقب احل�سابات  امل�ستقل

 



49

تقرير مراقب احل�صابات امل�صتقل 

ال�ضادة / رئي�س واأع�ضاء جمل�س الدارة املحرتمني  

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية  

دولة الكويت

 

تقرير البيانات املالية 

لقـــد دققـــــــت البيــانات املاليــة املرفقـــة لحتـــــاد ال�ضركات ال�ضتثمـارية والتـــي تت�ضمـن بيـان املركـز 

املـــايل كمـــا يف 31 دي�ضمرب 2102 وبيانـــات الدخل ال�ضامل والتدفقات النقديـــة لل�ضنة املنتهية اآنذاك 

وملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.

م�سئولية االإدارة عن البيانات املالية

اإن اإعـــداد وعر�ـــس البيانات املالية ب�ضورة عادلة وفقا ملتطلبات املعــاييــــر الدولية للتقارير املالية من 

م�ضئولية الإدارة. وتقوم الإدارة بتحديد نظام رقابة داخلي يتعلق باإعداد البيانات املالية ب�ضورة عادلة 

بحيث ل تت�ضمن اأخطاء مادية �ضواء كانت ناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ.

م�سئولية مراقب احل�سابات

اإن م�ضئوليتـــي هـــي اإبـــداء الـــراأي حول البيانـــات املالية بناء علـــى التدقيق الذي قمت بـــه. لقد قمت 

بالتدقيـــق وفقا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب اللتزام باأخالق املهنة وتخطيط وتنفيذ اإجراءات 

التدقيق للح�ضول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية ل تت�ضمن اأخطاء مادية. 

ت�ضتمل اإجراءات التدقيق احل�ضول على الأدلة املوؤيدة للمبالـغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية. 

يتـــم اختيـــار الإجراءات ا�ضتنادا اإىل تقديـــر مدقق احل�ضابات، وت�ضتمل علـــى تقييم خماطر الأخطاء 

املادية يف البيانات املالية �ضواء كانت ناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ. ولتقييم تلك املخاطر، ياأخذ مدقق 

احل�ضابـــات يف العتبار نظـــام الرقابة الداخلي لإعداد وعر�س البيانـــات املالية ب�ضورة عادلة بغر�س 

ت�ضميـــم اإجـــراءات التدقيق املالئمـــة للظروف ولي�س لغر�س اإبـــداء الراأي حول فعاليـــة نظام الرقابة 

الداخلي. ويت�ضمن التدقيق تقييم مدى مالءمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة ومعقولية التقديرات 

املحا�ضبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم �ضامل لعر�س البيانات املالية.

 

باعتقـــادي اأن الأدلـــة املوؤيدة التي مت احل�ضـــول عليها كافية ومالئمة لتوفـــر اأ�ضا�ضا ميكنني من اإبداء 

راأيي.
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الراأي

براأيـــي، اإن البيانـــات املاليـــة تظهر ب�ضورة عادلـــة - من جميع النواحي املاديـــة - املركز املايل لحتاد 

ال�ضـــركات ال�ضتثماريـــة كما يف 31 دي�ضمـــرب 2102 واأداءها املايل وتدفقاتها النقديـــة لل�ضنة املنتهية 

اآنذاك وفقا للمبادئ املحا�ضبية املتعارف عليها للن�ضاطات غري التجارية.

تقرير املتطلبات التنظيمية االأخرى

براأيـــي كذلـــك، اأن الحتـــاد مي�ضك ح�ضابات منتظمـــة، واأن اجلرد اأجري وفقا لال�ضـــول املرعية، واأن 

البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف ال�ضجالت املحا�ضبية لالحتاد، واأنه يف حدود املعلومات التي 

توفـــرت يل، مل يـــرد اإىل علمـــي اأية خمالفات وقعت خالل ال�ضنة على وجه يوؤثر ماديا يف املركز املايل 

لالحتاد.

د. �سعيب عبداهلل �سعيب 

مراقب ح�سابات مرخ�س فئة اأ رقم 33

دولــة الكـويت

13 يناير 2013

و�سركاهم البزيع   RSM
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احتاد ال�سركات اال�ستثمارية   

بيان املركز املايل 

كما يف 31 دي�ضمرب 2102

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20122011 اإيــ�ضــاحالـموجــــودات

املوجودات املتداولة:

 22,035 48,600   نقد لدى البنوك 
 880,000 3880,000   ودائع اإ�ضالمية مطلقة 

 88,068 46,480   اأر�ضدة مدينة اأخرى
 990,103 935,080      جمموع املوجودات املتداولة

 91,886 588,448   موجودات ثابتة
 1,081,989 1,023,528      جمموع املوجودات

املطلوبات واموال الحتاد

املطلوبات املتداولة:

 6,061 69,504   اأر�ضدة دائنة اأخرى
 6,061 9,504      جمموع املطلوبات املتداولة

 21,056 726,762   خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 
 27,117 36,266      جمموع املطلوبات

اموال الحتاد:

 933,809 1,054872   الفائ�س يف بداية ال�ضنة
 121,063)67,610(   جمموع )اخل�ضارة( الدخل ال�ضامل لل�ضنة  

 1,054,872 987,262   الفائ�س يف نهاية ال�ضنة 
 1,081,989 1,023,528      جمموع املطلوبات واأموال الحتاد

اإن الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )9( ت�ضكل جزءا من البيانات املالية 

رئي�س جمل�س الإدارة

بدر نا�سر ال�سبيعي
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احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 

بيان الدخل ال�ضامل 

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2102

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20122011 اإي�ضاح 

الإيرادات: 

 225,000 175,000   اإ�ضرتاك الأع�ضاء
 15,000 5,000   اإنت�ضاب الأع�ضاء

 17,359 13,289   ايرادات ودائع ا�ضالمية مطلقة
 34,101-   خم�ض�س مل يعد له �ضرورة

 14,140 20,496   ايرادات اأخرى 
 305,600 213,785      جمموع الإيرادات 

امل�ضروفات والأعباء الأخرى:

(183,228))193,859(8   م�ضروفات اإدارية وعمومية
-)1,982(   خ�ضائر بيع موجودات ثابتة

(1,309))14,554(   اإ�ضتهالكات 
-)71,000(   خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة 

(184,537))281,395(      جمموع امل�ضروفات والأعباء الأخرى
 121,063)67,610(      �ضايف )خ�ضارة( ربح ال�ضنة

--      الدخل ال�ضامل الآخر لل�ضنة
 121,063)67,610(      جمموع )اخل�ضارة( الدخل ال�ضامل لل�ضنة

 

اإن الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )9( ت�ضكل جزءا من البيانات املالية 
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احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 

بيان التدفقات النقدية  

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2102

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20122011اي�ضاح

التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية:

 121,063)67,610(   �ضايف )خ�ضارة( ربح ال�ضنة 
   ت�ضويات:

 1,309 14,554   اإ�ضتهالكات
- 71,000   خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة 
- 1,982   خ�ضائر بيع موجودات ثابتة

 3,696 5,706   خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 
(17,359))13,289(   ايرادات ودائع ا�ضالمية مطلقة

12,343 108,709 
   التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية: 

(34,374) 10,588   اأر�ضدة مدينة اأخرى
(33,747) 3,443   اأر�ضدة دائنة اأخرى 

 40,588 26,374�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الأن�ضطة الإ�ضتثمارية:

(150,000)-   �ضايف احلركة على ودائع ا�ضالمية مطلقة
(52,805))13,408(   املدفوع ل�ضراء موجودات ثابتة

- 310   املح�ضل من بيع موجودات ثابتة
 17,359 13,289   ايرادات ودائع ا�ضالمية مطلقة م�ضتلمة

�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة 

الإ�ضتثمارية

191 (185,446)

(144,858) 26,565�ضايف الزيادة )النق�س( يف نقد لدى البنوك
 166,893 22,035نقد لدى البنوك يف بداية ال�ضنة 
 22,035 48,600نقد لدى البنوك يف نهاية ال�ضنة 

 

اإن الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )9( ت�ضكل جزءا من البيانات املالية 
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احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2102

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

  1– التاأ�صي�ش واأهداف االإحتاد 

يف  العمل  قانون  من  ع�ضر  الثالث  الباب  لحكام  طبقا  ال�ضتثمارية،  ال�ضركات  احتاد  �ضكل 

القطاع الهلي رقم )38( ل�ضنة 1964، وقد ا�ضهر الحتاد مبوجب القرار الوزاري رقم )184( 

ل�ضنة 2004 والذي ن�ضر يف جريدة كويت اليوم العدد )699( ال�ضنة احلادية واخلم�ضون بتاريخ 

9 يناير 2005، �ضجل الحتاد لدى وزارة ال�ضوؤون الإجتماعية والعمل بتاريخ 29 دي�ضمرب 2004.

الأمور  كافة  ومتثيلهم يف  عن حقوقهم  والدفاع  اأع�ضائه  م�ضالح  رعاية  اإىل  الإحتاد  يهدف 

املتعلقة ب�ضوؤونهم امل�ضرتكة وعلى وجه خا�س:

املادية  المكانيات  اأف�ضل  با�ضتخدام  ال�ضتثمار  قطاعات  وتطوير  تنمية  على  العمل  1 .

واخلربات الب�ضرية املتاحة لدى اأع�ضاء الحتاد.

اإعداد الدرا�ضات والبحوث الفنية واملتخ�ض�ضة يف قطاع التنمية والتطوير ال�ضتثماري. 2 .

الت�ضاور وتبادل الراأي مع كافة املوؤ�ض�ضات يف الدولة لتحقيق م�ضالح الأع�ضاء والقت�ضاد  3 .

ال�ضتثمار  بقطاع  املخت�ضة  والأهلية  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  والتعاون  الوطني 

لتذليل املعوقات التي تواجه اأع�ضاء الحتاد.

اإبداء الراأي فيما قد يعر�س عليه من م�ضاريع اأو مقرتحات قوانني اأو نظم اأو لوائح اأو  4 .

قرارات تتعلق مبجال ال�ضتثمار ب�ضتى �ضوره ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر واأي�ضا املجالت 

اخلا�ضة بتنظيم عمل ال�ضركات ال�ضتثمارية اأو ال�ضراف اأو الرقابة عليها.

التنظيم وامل�ضاركة يف املوؤمترات والندوات واحللقات الدرا�ضية والبحثية املحلية والعاملية  5 .

املتعلقة بالن�ضاط ال�ضتثماري وتعميم نتائجها وتو�ضياتها والأبحاث التي تقدم فيها على 

اأع�ضاء الحتاد.

الرتقاء بامل�ضتوى املهني والثقايف لأع�ضاء الحتاد واإقامة وتنظيم الن�ضطة الجتماعية  6 .

لأع�ضاء الحتاد.

ولدى  املجتمع  يف  والتجارية  ال�ضتثمارية  الثقافة  لن�ضر  العالمية  املطبوعات  ا�ضدار  7 .

اأع�ضاء الحتاد.

 

اإن عنـــوان الإحتـــاد امل�ضجل هو �س. ب 27555 ال�ضفاة – الرمز الربيدي 13136 دولة الكويت، مبنى 

غرفة جتارة و�ضناعة الكويت – الدور الثالث. 

بلغ عدد موظفي الحتاد 6 موظفني كما يف 31 دي�ضمرب 2102 )2011 – 6 موظفني(.

متت املوافقة على اإ�ضدار البيانات املالية من قبل رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد ال�ضيد / بدر نا�ضر ال�ضبيعي 
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بتاريخ 13 يناير 2013. اإن اجلمعية العمومية لالحتاد لديها �ضالحية تعديل تلك البيانات املالية بعد 

ا�ضدارها.

  2– ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة 

اأ -   العرف املحا�سبي:

املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  اإن  التاريخية.  التكلفة  مبداأ  اأ�ضا�س  على  املالية  البيانات  اإعداد   يتم 

املرفقة قد مت اتباعها ب�ضكل مماثل لل�ضنة ال�ضابقة.

ب - املدينون

يتـــم العـــرتاف مبدئيا باملدينني بالقيمة العادلة وتقا�س فيما بعـــد بالتكلفة املطفاأة با�ضتخدام طريقة 

معـــدل الفائـــدة الفعلية ناق�ضا خم�ض�س النخفا�س الدائم يف القيمة. اإن خم�ض�س النخفا�س الدائم 

يف قيمـــة املدينـــني يثبـــت عندما يكون هناك دليـــل مو�ضوعي على اأن الحتاد غـــري قادرعلى حت�ضيل 

ديونــه خالل املدة الأ�ضلية للمدينني. تكمن �ضعوبات املدينني املالية اجلوهرية يف احتمالية اأن املدين 

�ضيكـــون معر�ضـــا لإ�ضهـــار اإفال�ضه اأو اإعـــادة الهيكلة املالية اأو عـــدم النتظام اأو عـــدم ال�ضداد، وتدل 

تلـــك املوؤ�ضـــرات على اأن اأر�ضـــدة املدينني قد انخف�ضت قيمتها ب�ضفة دائمـــة. اإن قيمة املخ�ض�س هي 

الفـــرق بني القيمة الدفرتيـــة لالأ�ضل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة خم�ضومة 

با�ضتخـــدام معدل الفائدة الفعليـــة الأ�ضلي. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�ضل من خالل ا�ضتخدام 

ح�ضـــاب خم�ض�ـــس، ويتم العـــرتاف مببلغ اخل�ضارة يف بيـــان الدخل ال�ضامل. يف حـــال عدم حت�ضيل 

اأر�ضـــدة املدينـــني، يتم اإعدامها مقابـــل ح�ضاب املخ�ض�س املتعلق باملدينـــني، اإن ال�ضداد الالحق للمبلغ 

ال�ضابق اإعدامه يدرج من خالل بيان الدخل ال�ضامل. 

جـ - ا�ستهالك املوجودات الثابتة: 

ي�ضتهلك الإحتاد املوجودات الثابتة على عمرها الإنتاجي بطريقة الق�ضط الثابت مبعدل 20% 

�ضنويا.

د - الدائنون: 

يتمثـــل ر�ضيد الدائنـــون يف الدائنني التجاريـــني والدائنني الآخرين. الدائنـــون التجاريون هو اللتزام 

ل�ضـــداد ب�ضائـــع اأو خدمات التي مت �ضراءها �ضمن الن�ضاط العتيادي من املوردين. يتم اإدراج الدائنني 

مبدئيـــا بالقيمـــة العادلة وتقا�س لحقا بالتكلفة املطفاأة با�ضتخدام طريقـــة معدل الفائدة الفعلي. يتم 

ت�ضنيـــف الدائنـــون كمطلوبات متداولـــة اذا كان ال�ضداد ي�ضتحق خالل �ضنة اأو اأقـــل )اأو �ضمن الدورة 

الت�ضغيلية الطبيعية للن�ضاط اذا كان اأطول(. وان مل يكن، يتم الت�ضنيف كمطلوبات غري متداولة. 

هـ -  مكافاأة نهاية اخلدمة: 

يتم اإحت�ضاب خم�ض�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي يف القطاع اخلا�س 

احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2102
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وعقــــود املوظفـــني. اإن هـــذا الإلتزام غري املمـول ميثـــل املبلغ امل�ضتحق لكل موظـــف، فيما لو مت اإنهاء 

خدماته فـي تاريـخ التقرير، وهو يقارب القيمة احلالية لهذا الإلتزام. 

و - املخ�س�سات

يتـــم العـــرتاف باملخ�ض�س فقـــط عندما يكون على الحتـــاد التزام قانوين حـــايل اأو حمتمل، نتيجة 

حلدث �ضابق يكون من املرجح معه اأن يتطلب ذلك تدفقا �ضادرا للموارد القت�ضادية لت�ضوية اللتزام، 

مـــع اإمكانيـــة اإجراء تقدير موثــــوق ملبلغ اللتزام.  ويتم مراجعة املخ�ض�ضـــات يف نهاية كل فرتة تقرير 

وتعديلها لإظهار اأف�ضل تقدير حايل. وعندما يكون تاأثري القيمة الزمنية للنقود ماديا، فيجب اأن يكون 

املبلـــغ املعرتف به كمخ�ض�س هو القيمة احلاليـــة للم�ضاريف املتوقعة املطلوبة لت�ضوية اللتزام. ل يتم 

اإدراج املخ�ض�ضات للخ�ضائر الت�ضغيلية امل�ضتقبلية. 

ز - حتقق االيراد:  

يتبـــع الإحتاد مبـــداأ ال�ضتحقاق يف اإثبات اإيـــرادات اإ�ضرتاكات الأع�ضاء، ر�ضـــوم النت�ضاب، اليرادات 

وامل�ضاريف الأخرى.

ح - االآراء والتقديرات واالفرتا�سات املحا�سبية الهامة

اإن الحتاد يقوم ببع�س الآراء والتقديرات والفرتا�ضات تتعلق باأ�ضباب م�ضتقبلية. اإن اإعداد البيانات 

املاليـــة  وفقـــا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإدارة الحتاد اإبداء الراأي والقيام بتقديرات 

وافرتا�ضـــات توؤثـــر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والإف�ضـــاح عن املوجودات واملطلوبات 

املحتملة بتاريخ البيانات املالية واملبالغ املدرجة لالإيرادات وامل�ضاريف خالل ال�ضنة. قد تختلف النتائج 

الفعلية عن تلك التقديرات.

اأ - االآراء:

من خالل عملية تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية لالحتاد واملبينة يف اإي�ضاح 2، قامت اإدارة الحتاد باإبداء 

الآراء التالية التي لها اأثر جوهري على املبالغ املدرجة �ضمن البيانات املالية.

  1– خم�ص�ش ديون م�صكوك يف حت�صيلها:

اإن حتديـــد قابليـــة ال�ضرتداد للمبلغ امل�ضتحق من العمالء والعوامـــل املحددة لحت�ضاب النخفا�س يف 

قيمة املدينني تت�ضمن اآراء هامة.

ب - التقديرات واالفرتا�سات:

اإن الفرتا�ضـــات الرئي�ضية التي تتعلق باأ�ضبـــاب م�ضتقبلية وامل�ضادر الرئي�ضية الأخرى للتقديرات غري 

املوؤكـــدة يف تاريـــخ املركز املايل والتي لها خماطر جوهرية يف حـــدوث تعديالت مادية للقيم الدفرتية 

للموجودات واملطلوبات خالل ال�ضنة املالية الالحقة هي على ال�ضكل التايل: 

احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 
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  2– خم�ص�ش ديون م�صكوك يف حت�صيلها:

اإن عمليـــة حتديـــد خم�ض�س الديـــون امل�ضكوك يف حت�ضيلهـــا تتطلب تقديـــرات. اإن خم�ض�س الديون 

امل�ضكوك يف حت�ضيلها يتم اإثباته عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على اأن الحتاد �ضوف يكون غري 

قـــادر علـــى حت�ضيل ديونه. يتم اإعدام الديون الرديئة عندما يتم حتديدها. اإن حتديد مبلغ املخ�ض�س 

اأو مبالـــغ التخفي�ـــس تت�ضمن حتاليل تقادم وتقييمات فنية واأحداث لحقة. اإن املخ�ض�ضات وتخفي�س 

الذمم املدينة تخ�ضع ملـوافقة اإدارة الحتاد.

  3– ودائع اإ�صالمية مطلقة 

ميثل هذا البند قيمة ودائع لدى اأحد البنوك ال�ضالمية املحلية بالدينار الكويتي، تكت�ضب هذه الودائع 

اأرباحا �ضنوية وت�ضتحق مبعدل 563 يوم.

  4– اأر�صدة مدينة اأخرى

20122011

 100,000 90,000ايرادات م�ضتحقة

(19,000))90,000(خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة )اأ(

-81,000 

 4,860 4,860م�ضاريف مدفوعة مقدما

 2,208 1,620تاأمينات م�ضرتدة
6,480 88,068 

 )اأ( خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة 

اإن حركة خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة يف حت�ضيلها كما يلي:

20122011

 19,000 19,000الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

- 71,000خم�ض�س ال�ضنة

 19,000 90,000الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

اإن خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة مت�ضمنة يف بيان الدخل.

احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 
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  5– موجودات ثابتة

اأثاث  

وديكورات

كمبيوترات

واأجهــزة

م�ضروع حتت 

التنفيذ

 

املجموع

التكلفة:

 119,024 86,643 12,557 19,824يف 31 دي�ضمرب 2011

 14,443 12,172 1,821 450ال�ضافات 

 59,825- 12,235 47,590املحول من م�ضروع حتت التنفيذ

(79,103)(60,860)(1,200)(17,043)ال�ضتبعادات

 114,189 37,955 25,413 50,821يف 31 دي�سمرب 2012

الإ�ضتهالك املرتاكم:

 27,138- 10,583 16,555يف 31 دي�ضمرب 2011

 14,554- 4,390 10,164ا�ضتهالك حممل على ال�ضنة 

(15,951)-(1,200)(14,751)املتعلق بال�ضتبعادات

 25,741- 13,773 11,968يف 31 دي�سمرب 2012

�ضايف القيمة الدفرتية:

احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 
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 88,448 37,955 11,640 38,853يف 31 دي�سمرب 2012

 91,886 86,643 1,974 3,269يف 31 دي�سمرب 2011

  

اأخرى  دائنة  6– اأر�صدة 
20122011

 17 17دائن موظف
- 1,000م�ضاريف م�ضتحقة
 6,044 8,487خم�ض�س اإجازات

9,504 6,061 

اخلدمة  نهاية  مكافاأة  7– خم�ص�ش 
20122011

 17,360 21,056الر�ضيد يف بداية ال�ضنة 
 3,696 5,706املحمل خالل ال�ضنة 

 21,056 26,762الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة 

احتاد ال�سركات اال�ستثمارية 
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وعمومية  اإدارية  8– م�صروفات 
20122011

 106,410 110,089رواتب واأجور وملحقاتها
 8,802 19,440اإيجارات

 2,411 2,779بريد وبرق وهاتف
 244 1,206قرطا�ضية ومطبوعات

 10,042 11,904م�ضاريف دعاية واإعالن
 5,240 5,000اأتعاب مهنية 

 42,022 37,286م�ضاريف تدريبات 
 8,057 6,155م�ضروفات متنوعة

193,859 183,228 

املالية 9– االأدوات 
يتعامـــل الحتـــاد �ضمن ن�ضاطـــه الإعتيـــادي يف الأدوات املالية الأولية مثل النقـــد يف ال�ضندوق ولـدى 

البنـــوك والودائـــع ال�ضالمية املطلقة، وتعترب القيمة الدفرتية لهذه الأدوات املالية كما يف 31 دي�ضمرب 

م�ضاوية تقريبا لقيمتها العادلة.
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