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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ي�ضتمر هاج�س معاجلة الق�ضايا ذات ال�ضاأن ال�ضتثماري واملايل على راأ�س اأولويات جمل�س اإدارة الحتاد، وهو 

مايجعلنا نتابع الق�ضايا وامل�ضاريع ذات ال�ضلة بالقطاع ال�ضتثماري وب�ضكل م�ضتمر مع اجلهات ذات ال�ضلة بتلك 

الق�ضايا وامل�ضاريع، فات�ضالتنا م�ضتمرة مع هيئة اأ�ضواق املال، �ضوق الكويت للأوراق املالية، بنك الكويت املركزي، 

وزارة املالية، وزارة التجارة وال�ضناعة وغريها من اجلهات، ولعلكم تدركون الآثار املرتتبة على بع�س القرارات 

والتعميمات التي ت�ضدر عن اجلهات الرقابية، ومن ذلك، وعلى �ضبيل املثال ل احل�ضر، تعميم هيئة اأ�ضواق املال 

ال�ضادر بتاريخ 2013/8/7 ب�ضرورة التزام كافة ال�ضركات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة بقواعد احلوكمة، حيث قام 

الحتاد من خلل مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية التابع له بتنظيم ور�ضة عمل لروؤ�ضاء جمال�س 

اإدارت ال�ضركات والروؤ�ضاء التنفيذيني يف هذا ال�ضاأن ومل�ضاعدة ال�ضركات على فهم وتطبيق قواعد احلوكمة ومبا 

يتنا�ضب مع تعليمات الهيئة.

ومن املهم اأن ن�ضري اأي�ضاً اإىل التعميم ال�ضادر بتاريخ 2013/12/5 ب�ضاأن توفيق الأو�ضاع مع اأحكام القانون 

رقم 7 ل�ضنة 2010 ولئحته التنفيذية، وهو ما دعى الحتاد اإىل �ضرعة التحرك جتنباً لأية اآثار ت�ضر �ضركاتنا 

ب�ضكل خا�س واقت�ضادنا الوطني ب�ضكل عام، لذا قمنا بعقد لقاء مو�ضع مع كافة ال�ضركات ال�ضتثمارية، وتتويجاً ملا 

متخ�س عنه هذا اللقاء، قمنا بالجتماع مع جمل�س مفو�ضي هيئة اأ�ضواق املال ومت التباحث حول تلك التعميمات 

وتاأثرياتها الإيجابية وال�ضلبية على عمل ال�ضركات ال�ضتثمارية، وغريها من اأمور ذات ارتباط مع الهيئة واجلهات 

ذات التاثري على عمل ال�ضركات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية، ونحن م�ضتمرون يف متابعة كافة الق�ضايا التي 

تخ�س عمل ال�ضركات ال�ضتثمارية.

اإن العمل على اإيجاد احللول الناجعة للم�ضاكل التي تواجهها ال�ضركات ال�ضتثمارية يتطلب ت�ضافر اجلهود 

لتذليلها وهو ما يقوم به الحتاد من خلل جلانه املتخ�ض�ضة والتي تبذل من اجلهد الكثري لتحقيق ذلك وفق نهج 

موؤ�ض�ضي يحقق الهدف املطلوب وهو ماجتدونه وب�ضكل وا�ضح من خلل ت�ضفحكم التقرير ال�ضنوي املرفق .

اإنه وبجانب الأن�ضطة املتنوعة التي قمنا بها ، فاإننا حري�ضون على تنمية القوى الب�ضرية العاملة يف ال�ضركات 

ال�ضتثمارية، وياأتي ذلك من خلل نوعية الربامج التي يقدمها مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية، 

الذراع املهني للحتاد، وهو اأمر حقق الهدف املرجو منه، فقد بلغ عدد الذين خا�ضوا براجمنا التدريبية حوايل 

350 م�ضارك.

واأخرياً ل ي�ضعنى اإل اأن اأتقدم بخال�س ال�ضكر والعرفان لأع�ضاء جمل�س الإدارة ولل�ضركات الأع�ضاء، اآملني 

لوطننا الغايل دوام العز بقيادة ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو اأمري البلد ال�ضيخ �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح حفظه 

مبارك احلمد  ال�ضيخ جابر  و�ضمو  ال�ضباح  الأحمد اجلابر  نواف  ال�ضيخ  �ضمو  الأمني  ورعاه، ووىل عهده  اهلل 

ال�ضباح رئي�س جمل�س الوزراء.

بدر نا�سر ال�سبيعي

رئي�س االحتاد
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اأن�سطة االحتاد:

اأواًل: اللجان العاملة فى االحتاد:

�   اللجان الدائمة:

جلنة ال�ضيا�ضات االقت�ضادية. 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 

)رئي�س اللجنة(

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

لل�ضتثمار  )ع�ضو اللجنة(

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

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

)ع�ضو اللجنة(

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

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

م�ضاعد(

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  

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

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

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

منه، والتى متثل خطة عمل اللجنة وفق املهام املنوطة بعمل الحتاد.
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كما ي�ضمل نطاق عمل اللجنة:

- تقدمي املقرتحات لإجراء اإ�ضلحات 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�ضلح.

- 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 خللها تبنى الراأى املنا�ضب 

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

➢   اأهم اأعمال جلنة ال�ضيا�ضات االقت�ضادية:

قامت جلنة ال�ضيا�ضات القت�ضادية بتقدمي عدد من الدرا�ضات، والتي �ضاهمت يف اأخذ 

بع�س القرارات، ومت تقدمي عدد من تلك الدرا�ضات واملذكرات اإىل اجلهات املعنية يف 

الدولة. اأهم تلك الدرا�ضات واملذكرات ما ياأتي:

مقرتح بعنوان “الأجندة القت�ضاديه املقرتحة من احتاد ال�ضركات  ال�ضتثماريه اىل   -

اللجنة املاليه يف جمل�س الأمة للف�ضل الت�ضريعي احلايل”، بتاريخ 2013/2/20.

درا�ضة تتاألف من ثلث اأجزاء تهدف اإىل تفعيل املوؤ�ض�ضات املعنية بالتنمية وامل�ضاريع   -

م�ضاريع كربى،  والتعجيل يف طرح  الدولة،  الأعمال يف  مناخ  تنقية  اأجل  من  الكربى 

ومتكني القطاع اخلا�س للم�ضاركة يف ذلك. اآخذاً يف العتبار الدور املف�ضلي ملوؤ�ض�ضات 

الدولة الإقت�ضادية كو�ضيط يف التعجيل يف حركة التنمية يف البلد، تركز هذه الدرا�ضة 

على ثلث موؤ�ض�ضات يف الدولة لها دور حموري يف تعجيل التنمية وهذه املوؤ�ض�ضات 

هي: ال�ضركة الوطنية للأوف�ضت، اجلهاز الفني لدرا�ضة امل�ضروعات التنموية واملبادرات، 

الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية. بتاريخ 2013/3/6.
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مذكرة بعنوان “ارتفاع متطلبات الإف�ضاح وتقل�س مهل هيئة اأ�ضواق املال يتطلبا ت�ضافر   -

جهود وزارة التجارة وال�ضناعة”، بتاريخ 2013/03/12، وقد مت بالفعل اإر�ضال الكتاب 

بهذا امل�ضمون اإىل معايل وزير التجارة وال�ضناعة، كما مت الن�ضر يف ال�ضحافة واإعلم 

كافة اأع�ضاء الحتاد بذلك.

الكويت  �ضوق  الوزين يف  واملوؤ�ضر  ال�ضعري  املوؤ�ضر  بني  الأداء  “تفاوت  بعنوان  درا�ضة   -

للأوراق املالية”، بتاريخ 2013/4/28

امللحظات القانونيه على  م�ضروع اللئحة التنفيذية لقانون ال�ضركات رقم 25 ل�ضنة   -

2012 وتعديلته، بتاريخ 2013/6/11.

امل�ضاهمة يف �ضياغة “مقرتح بالإجراءات العاجلة ملعاجلة الو�ضع القت�ضادي يف دولة   -

الكويت: املعاجلات القطاعية”، بتاريخ 2013/6/16.

ورقة عن “قانون الإمتثال ال�ضريبي”فاتكا” وتداعياته على موؤ�ض�ضات القطاع املايل يف   -

دولة الكويت”، والتي مت اإر�ضالها اإىل هيئة اأ�ضواق املال بتاريخ 2013/9/1.

ملراجعة  املال  اأ�ضواق  وهيئة  الحتاد  بني  م�ضرتكة  جلنة  “ا�ضتحداث  بعنوان  مقرتح   -

بتاريخ  املال  اأ�ضواق  هيئة  اإىل  اإر�ضالها  مت  والتي  اإ�ضدارها”  قبل  القوانني  م�ضودات 

.2013/10/8

غرار  على  ال�ضوق  �ضانعي  رخ�س  “ا�ضتحداث  بعنوان  املال  اأ�ضواق  هيئة  اإىل  مقرتح   -

الأ�ضواق العاملية”، بتاريخ 2013/10/22.

جلنة الت�ضويق واخلدمات.  2 -

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

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

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

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

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

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

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

➢   اأهم اأعمال جلنة الت�ضويق واخلدمات:

ت�ضميم  والإ�ضراف على  �ضعار الحتاد  الت�ضويق واخلدمات مبتابعة تطوير  قامت جلنة 

.Branding Committee املوقع الإلكرتوين للحتاد من خلل جلنة الختيار

جلنة التن�ضيق بني ال�ضركات املتوافقة. 3 -

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

باأحكام ال�ضريعة الإ�ضلمية، ، كما ياأتي:
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- ال�ضيد/ على اأحمد الزبيد - نائب رئي�س جمل�س الإدارة - الع�ضو املنتدب - �ضركة 

الإمتياز لل�ضتثمار )رئي�س اللجنة(

- ال�ضيد/ �ضمري عبداملح�ضن الغربللي – نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب - 

�ضركة دميه كابيتال لل�ضتثمار )نائب رئي�س اللجنة(

- ال�ضيد/ خلف �ضليمان اجلا�ضم – رئي�س جمل�س الإدارة – �ضركة الأمان لل�ضتثمار 

 )ع�ضو اللجنة(

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

لل�ضتثمار )ع�ضو اللجنة(

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

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�ضلمية 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 التعديلت 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�ضلمية.  -

التن�ضيق فيما يتعلق باجلوانب ال�ضرعية لأن�ضطة ال�ضركات املعنية.  -
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➢    اأهم اأعمال جلنة التن�ضيق بني ال�ضركات املتوافقة:

قامت جلنة التن�ضيق بني ال�ضركات املتوافقة مبخاطبة ال�ضركات ال�ضتثمارية ال�ضركات 

بتاريخ  الإ�ضلمية  ال�ضريعة  تعليمات  مع  الأ�ضا�ضي  نظامها  يتوافق  التي  ال�ضتثمارية 

2013/7/24 ل�ضتطلع اأهم املعوقات التي تواجههم يف العمل للوقوف على تلك املعوقات 

وزير  معايل  مع  لقاء  وترتيب  املعنية  اجلهات  ملخاطبة  للتحرك  ال�ضركات  تواجه  التي 

التجارة وال�ضناعة ملحاولة حل اأو تخفيف معاناة ال�ضركات يف تعاملتها ب�ضفة عامة ومع 

تلك  ملناق�ضة  بتاريخ 2013/9/10  اللجنة  اجتمعت  وقد  ب�ضفة خا�ضة.  الرقابية  اجلهات 

املعوقات.

�  اللجان امل�ؤقتة:

عمد الحتاد اإىل ت�ضكيل بع�س اللجان املوؤقتة اأو امل�ضاهمة من خلل ممثلني له فى بع�س 

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

القطاع ال�ضتثمارى، وقد كانت تلك اللجان كالتاىل:

جلنة متابعة اأو�ضاع ال�ضركات اال�ضتثمارية. 1 -

مت   )2012/4( اجتماعه  يف  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  اإدارة  جمل�س  قرار  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�ضة التقارير والبيانات اخلا�ضة بال�ضركات اال�ضتثمارية.  -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:
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1. ال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمى- نائب رئي�س جمل�س الإدارة - احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية

2. ال�ضيد/ عبداهلل علي �ضويلم- مدير اأول – اإدارة العمليات - �ضركة الإمتياز لل�ضتثمار

3. ال�ضيد/ علي عادل ال�ضمايل - متداول اأول – اإدارة اخلزينة - �ضركة املركز املايل الكويتي

4. ال�ضيد/ اأ�ضامة �ضميح �ضعيدان - مدير اأول - اللتزام - �ضركة الأمان لل�ضتثمار

5. ال�ضيد/ دخيل عبداهلل الدخيل - نائب رئي�س اإدارة ال�ضركات - �ضركة دميه كابيتال لل�ضتثمار

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 .

.Branding Committee جلنة اختيار العالمة التجارية  -3

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

يت�ضمن  والذي  للحتاد  الإلكرتوين  املوقع  لتطوير  املنا�ضبة  الآلية  لو�ضع  موؤقتة  جلنة 

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:

اأ. د. رم�ضان ال�ضراح - الأمني العام - احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية  1 .

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية ال�ضيدة/ فدوى دروي�س- مدير الدعم الفني – . 2

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية ال�ضيد/ حممد فوزي عريبة – �ضكرتري تنفيذي – . 3

م�ضاعد نائب الرئي�س - �ضركة م�ضاريع  ال�ضيدة/ دانة في�ضل عبدالعزيز اجلا�ضم – . 4

الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول – كامكو

ق�ضم الت�ضويق والعلقات  ال�ضيدة/ ب�ضمة عمانويل غريب - نائب الرئي�س بالوكالة – . 5

العامة - �ضركة املركز املايل الكويتي

م�ضاعد مدير - �ضركة املركز املايل الكويتي ال�ضيد/ اأني�س �ضيف – . 6
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➢   اأهم اأعمال جلنة اختيار �ضعار االحتاد واالإ�ضراف على ت�ضميم املوقع االإلكرتوين:

للحتاد  الإلكرتوين  املوقع  ت�ضميم  على  والإ�ضراف  الحتاد  �ضعار  اختيار  جلنة  قامت 

ت�ضميمني  باختيار  وم�ضاورات،  اجتماعات  عدة  وبعد   )Branding Committee(

اجتماعه  يف  الحتاد  اإدارة  جمل�س  اعتمد  وقد  للحتاد،  اجلديد  لل�ضعار  خمتلفني 

)2013/5( الإبقاء على ال�ضعار احلايل للحتاد وتطويره حيث اأنه الأن�ضب، وجاري العمل 

على ت�ضميم املوقع الإلكرتوين اجلديد للحتاد.

جلان خارجية �سارك فيها االحتاد:

العاملة واجلهاز  القوى  اإعادة هيكلة  التفاهم بني االحتاد وبرنامج  1- جلنة تفعيل مذكرة 

التنفيذي للدولة.

قام الحتاد وبالتعاون مع برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 

بتاريخ 2013/04/24 بتوقيع مذكرة تفاهم �ضعياً للتعاون لتوظيف اأكرب عدد من العمالة 

الوطنية، وذلك بهدف التعاون لرفع ن�ضبة العمالة الوطنية يف القطاع ال�ضتثماري وكافة 

قطاعات الدولة واإيجاد فر�س عمل للم�ضرحني من العمل يف القطاع اخلا�س.

ولتفعيل تلك املذكرة، مت ت�ضكيل جلنة لتفعيل بنودها، يحث مت ت�ضكيل اللجنة من ممثلي 

الربنامج:

ال�ضيدة/ نادره احلمود - مدير اإدارة التوظيف 1 .

م. بدره املطريي - رئي�س ق�ضم الر�ضاد الوظيفي 2 .

ال�ضيدة/ حنان كرم - رئي�س ق�ضم املتطلبات التدريبية 3 .

ال�ضيد/ عبداهلل الهاجري - ع�ضو خارجي 4 .

ال�ضيدة/ عذا احلامد - من�ضق اإداري 5 .

وممثلني عن الحتاد واأع�ضائه من ال�ضركات ال�ضتثمارية، وكما ياأتي:

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية ال�ضيدة/ فدوى دروي�س – . 1
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موؤ�ض�ضة اخلليج لل�ضتثمار ال�ضيدة/ اإميان البداح – . 2

بيت ال�ضتثمار العاملي جلوبل  ال�ضيدة/ خوله الرومي – . 3

ال�ضيد/ في�ضل جا�ضم العمر - �ضركة اأعيان للإجارة وال�ضتثمار 4 .

➢   اأهم اأعمال جلنة تفعيل مذكرة التفاهم بني االحتاد وبرنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة:

  قامت اللجنة من خلل الحتاد مبخاطبة كافة ال�ضركات بتاريخ 2013/9/16 ل�ضتطلع 

ال�ضواغر الوظيفية لديهم لعر�س ال�ضري الذاتية املنا�ضبة واخلا�ضة بامل�ضرحني لتوظيفهم 

لدى تلك ال�ضركات.

بال�ضري  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  بتزويد  الحتاد  خلل  من  م�ضتمر  وب�ضكل  اللجنة  تقوم 

الذاتية وبيانات امل�ضرحني والراغبني يف العمل يف ال�ضركات ال�ضتثمارية مللئمة ما ميكن 

مع حاجة ال�ضركات.

.Steering Committee 2-  اللجنة االإ�ضرافية

برت�ضيح   2013/4/14 بتاريخ  الحتاد  قام  العلمي،  للتقدم  الكويت  موؤ�ض�ضة  لدعوة  تلبية 

 Steering الإ�ضرافية  اللجنة  لع�ضوية  الفني  الدعم  مدير   – دروي�س  فدوى  ال�ضيدة/ 

Committee  وهي جلنة علمية متخ�ض�ضة تقوم بتحديد ال�ضروط املرجعية والإ�ضراف 
 The Comparative عنوان:  حتت  باإعدادها  املوؤ�ض�ضة  تقوم  التي  الدرا�ضة  على 

Macro Economic Study for Kuwait وهي درا�ضة عن الو�ضع القت�ضادي يف 
دولة الكويت، بهدف املوازنة بني الو�ضع القت�ضادي من جهة واأهداف احلكومة من جهة 

اأخرى، وذلك لتحويل دولة الكويت اإىل مركز اقت�ضادي ومايل يف اخلليج العربي. 

وقد مت ت�ضكيل اللجنة من ممثلي موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي:

د. ع�ضام ال�ضيد عمر 1 .

ال�ضيد/ في�ضل املرتوك 2 .

د. ر�ضا بهبهاين 3 .
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ال�ضيد/ عامر التميمي  4 .

د. هيثم كباره 5 .

وممثلني عن عدد من اجلهات، وكما ياأتي:

احتاد م�ضارف الكويت د. حمد احل�ضاوي – . 1

جامعة الكويت د. عبا�س املجرن - كلية العلوم الإدارية – . 2

جامعة الكويت د. عي�ضى القي�ضي – كلية العلوم الإدارية – . 3

وزارة املالية ال�ضيد/ ه�ضام اجلويهل – . 4

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية ال�ضيدة/ فدوى دروي�س – . 5

معهد الكويت للأبحاث العلمية د. حممد العنزي – . 6

معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ندمي برين – . 7

ومازلت    2013/12/16 بتاريخ  والثاين   2013/10/8 بتاريخ  الأول  اجتماعني،  اللجنة  عقدت 

توا�ضل اأعمالها.
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ثانيًا: ندوات وحما�سرات عامة قدمها االحتاد للقطاع اال�ستثمارى:

17 يناير 2013

“ور�سة نقا�سية لتعزيز نظام معل�مات �س�ق العمل”
لتحقيق اأهداف �ضيا�ضات التنمية الب�ضرية، فاإن اأي برنامج عمل للحكومة يتطلب تواجد نظام 

ومعلومات عن �ضوق العمل ميكنها من اتخاذ قرارات وو�ضع اإجراءات و�ضيا�ضات وا�ضحة، بحيث 

متكنها من رفع وتطوير كفاءة قوة العمل الوطنية لديها، ومن هذا املنطلق وبالتعاون مع البنك 

الدويل يف الكويت قام احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية بدعوة كافة قطاعات الدولة حل�ضور ندوة 

وور�ضة عمل بعنوان “ور�ضة نقا�ضية لتعزيز نظام معلومات �ضوق العمل” وبح�ضور ال�ضيد/ ب�ضام 

رم�ضان – مدير مكتب البنك الدويل يف دولة الكويت، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2012/1/17 

و�ضع  بحث  الور�ضة  وقد مت خلل  الحتاد.  مبقر  ظهراً   12:00 اإىل  �ضباحاً   10:00 ال�ضاعة 

�ضوق العمل احلايل وتقييمه وكيفية تطويره، وما هي الحتياجات الفنية لرفع واإ�ضافة جودة 

اإىل �ضوق العمل الكويتي، الأمر الذي يتطلب نقا�س حول �ضلوكيات الأفراد، واآلية عمل �ضوق 

العمل، وما هي م�ضادر احل�ضول على معلومات للعمل، وكيف ت�ضتخدم هذه املعلومات لتخاذ 

قرارات حول تطوير املهارات والتوظيف، ولتحقيق الفائدة الق�ضوى، ولي�ضتطيع البنك الدويل 

يف التغيري ورفع اآرائه للمخت�ضني مبا يعك�س الواقع الفعلي والعملي ل�ضوق العمل. وقد ح�ضر 

الور�ضة خمت�ضني وعاملني يف توظيف العمالة يف اأق�ضام املوارد الب�ضرية الذين اأثروا احلوار 

واأدلوا بوجهة نظرهم للم�ضاركة يف الرتقاء باملوؤ�ضرات التي �ضتو�ضع والتي �ضيتم مناق�ضتها مع 

اجلهات امل�ضوؤولة وبالتايل زيادة ن�ضبة اإ�ضهام املواطنني الكويتيني يف الن�ضاط القت�ضادي ودعم 

امل�ضروعات والأعمال ال�ضغرية واملتو�ضطة ورفع كفاءة قوة العمل يف الدولة.
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28 يناير 2013

Ethical Decision Making CFA Society
يف  عقدت   )CFA Kuwait( الكويت  يف  املعتمدين  املاليني  املحللني  جمعية  مع  بالتعاون 

القرار« قدمها  اأخذ  »اأخلقيات  ور�ضة عمل حتت عنوان  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  مقر احتاد 

املحللني  معهد  الحرتافية يف  واملهنية  الأخلقيات  مدير   Michael McMillan، CFA
املاليني املعتمدين الدويل، وذلك يوم الإثنني املوافق 2013/1/28 حيث قدم ور�ضة عمل ت�ضم 

عدة حالت عملية حول اإ�ضكالية الأخلقيات واللغط الذي يواجهه املهنيني يف جمال ال�ضتثمار 

الهدايا،  العمل،  رب  اأو  عملئهم  واجبهم جتاه  املختلفة،  امل�ضالح  ت�ضارب  حيث  من  )�ضواء 

م�ضوؤولية املهن الرقابية(. ومت خلل الور�ضة نقا�س حول اأخلقيات العمل واللب�س الذي قد 

يقع به املدير املايل اأو ال�ضتثماري اأو اأي م�ضوؤول، وبالتايل حماولة فهم وتطوير حلول لهذه 

اللتبا�ضات.

4 مار�س 2013

ندوة ا�سرتاتيجيات تاأ�سي�س واإدارة امل�سروعات ال�سغرية

�ضمن الأن�ضطة الدورية واملحا�ضرات العامة التي يقدمها احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية لكافة 

القطاع ال�ضتثماري عقد الحتاد وبالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال يوم الأثنني 4 / 3 / 2013 

يف قاعة بحرة مببنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت اأم�ضية عامة حتت عنوان: ا�ضرتاتيجيات 

تاأ�ضي�س واإدارة امل�ضروعات ال�ضغرية، والتي تناولت املحاور الآتية: كيف ت�ضتحدث فكرة م�ضروع 

امل�ضروعات  واإدارة  لتاأ�ضي�س  الحرتافيه  ال�ضرتاتيجيات  ال�ضغري،  امل�ضروع  درا�ضة  �ضغري؟، 

اأبو ر�ضوان، �ضفري جمعية ريادة الأعمال  امل�ضت�ضار/ حممد �ضريف  ال�ضغرية، والتي قدمها 
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وامل�ضرف العام على براجمها بدولة الكويت. اأتي تنظيم هذه الأم�ضية من يقني الحتاد باأن 

الهتمام بتنمية بيئة امل�ضروعات ال�ضغرية بدولة الكويت هي اأولوية لدى القطاع ال�ضتثماري 

كما اأنها اأولوية لدى حلكومة، وعليه كان تعاوننا مع جمعية ريادة الأعمال لإقامة هذه الأم�ضية 

لفتح اآفاق جديدة اأمام ال�ضباب وم�ضاعدتهم على اتخاذ القرار ال�ضحيح يف التوجه لتاأ�ضي�س 

م�ضروعاتهم وبالطريقة ال�ضحيحة لقيادتها والنجاح بها.

  

7 مار�س 2013

The Challenges Face The Private Sector

ال�ضركات  احتاد  مبقر  �ضباحاً   10:00 ال�ضاعة   2013  /  3  /  7 املوافق  اخلمي�س  يوم  اجتمع 

التنفيذين واملعنيني يف القطاع  ال�ضتثمارية ممثلني من البنك الدويل مع عدد من الروؤ�ضاء 

كان  وقد  الكويت،  دولة  يف  اخلا�س  القطاع  تواجه  التي  التحديات  ملناق�ضة  وذلك  اخلا�س، 

الجتماع مثمراً، حيث مت التعر�س اإىل العديد من النقاط والتحديات التي ل بد من اإيجاد 

حلول لها فيما اإذا اأراد لهذا القطاع اخلا�س اأن ياأخذ دوره يف العملية التنموية للقت�ضاد.
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19 مار�س 2013

Companies Law : Amendments, Interpretations, Debate

بحرة مببنى  بقاعة   2013 مار�س   19 املوافق  الثلثاء  يوم  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  نظم 

غرفة جتارة و�ضناعة الكويت، وبالتعاون مع دي ال بايرب و�ضريكهم مكتب الوقيان والعو�ضي 

ا�ضت�ضاف  ل�ضنة 2012، حيث   25 رقم  التجارية  ال�ضركات  قانون  العمل حول  ور�ضة  وال�ضيف 

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية:

- ال�ضيد/ نادر العو�ضي – �ضريك موؤ�ض�س يف دي ال بايرب الكويت و�ضريك يف دي ال ايه بايرب 

العاملية و�ضريك موؤ�ض�س يف مكتب الوقيان والعو�ضي وال�ضيف

- ال�ضيد/ عبد العزيز الياقوت - املدير الإقليمي وال�ضريك يف دي ال ايه بايرب ال�ضرق الأو�ضط

- ال�ضيد/ طارق يحيى - ا�ضت�ضاري قانوين اأول يف مكتب الكويت دي ال ايه بايرب دي اإل ايه 

بايرب للمحاماة العاملية، وهم من امل�ضاهمني يف �ضياغة القانون. 

اأتي تنظيم هذه الور�ضة من منطلق حر�س الحتاد على متابعة وتو�ضيح القوانني التي تعنى 

القوانني  اأهم  التجارية من  ال�ضركات  قانون  واأن  �ضيما  والقت�ضادي، ل  ال�ضتثماري  بال�ضاأن 

وثيقة الت�ضال بعمل ال�ضركات ال�ضتثمارية. ول �ضك اإن قانون ال�ضركات التجارية اجلديد يعد 

�ضرورة ملحة ملواكبة التغريات املتلحقة فى عامل املال والأعمال ولتحقيق الآمال والطموحات 

القانون  و�ضع  من  النتهاء  مت  وقد  اإقليمى.  وجتارى  ماىل  مركز  اإىل  الكويت  دولة  بتحويل 

مب�ضاركة وزارة التجارة وال�ضناعة، وبنك الكويت املركزي، وهيئة اأ�ضواق املال، والهيئة العامة 

لل�ضتثمار، وممثلني عن القطاع اخلا�س. 

وحيث اأن هذه التعديلت �ضوف تدخل حيز التنفيذ مع ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية ووزارة 

اأ�ضهر من ن�ضره، عمل الحتاد على  التنفيذية خلل 6  التجارة وال�ضناعة �ضت�ضدر اللئحة 

تنظيم هذه الور�ضة ملمثلي القطاعني اخلا�س واحلكومي لتو�ضيح التعديلت التي متت على 

قانون ال�ضركات التجارية اجلديد واآثارها، وكذلك اإلقاء ال�ضوء على التعديلت الأخرية والآثار 

املرتتبة على ال�ضركات وال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة يف املنطقة. 

يجلب القانون اجلديد معه املزيد من الو�ضوح من حيث �ضلحيات وم�ضوؤوليات امل�ضاهمني 

اأخرى  الر�ضيدة، ف�ضل عن مبادئ  اأو احلوكمة  وال�ضركاء وجمال�س الإدارة واأ�ض�س احلوكمة 
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وحلول عملية من �ضاأنها اأن تعزز بل �ضك �ضورة الكويت للم�ضتثمر الأجنبي. كذلك اأنه من بني 

التعديلت الأخرية، واأهمها متديد فرتة المتثال لل�ضركات القائمة، والتمييز بني ال�ضركات 

املدرجة وغري املدرجة يف البور�ضة ب�ضاأن اجلمع بني من�ضبي الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س 

الإدارة، وتو�ضيح معنى حوكمة ال�ضركات وتعديل الأحكام اخلا�ضة بتوزيع ح�ض�س واأ�ضهم راأ�س 

مال ال�ضركة.

 

16 اأبريل 2013

ندوة تاأثري ال�سحافة االقت�سادية على امل�ؤ�س�سات واجلهات املالية

التجارية  الدرا�ضات  بكلية  والبنوك  التاأمني  بق�ضم  والجتماعية  الثقافية  اللجنة  من  بدعوة 

الدعم  ال�ضيدة/ فدوى دروي�س - مدير  التطبيقي والتدريب �ضاهمت  للتعليم  العامة  بالهيئة 

الفني لدى الحتاد بتاريخ 2013/4/16 بتقدم ورقة اأو�ضحت فيها اأهمية دور الإعلم القت�ضادي 

وم�ضوؤوليته الكبرية وعلى وجه اخل�ضو�س ال�ضحافة القت�ضادية لإبراز دور القت�ضاد ومواكبة 

الأحداث وعر�ضها على القارئ بكافة اأ�ضكال ال�ضناعة ال�ضحفية من اخلرب، احلدث، التحليل، 

مما  اأبعادها  بكافة  القت�ضادية  الق�ضايا  ومناق�ضة  وطرح  التحقيق  اإيل  والتعليق  التف�ضري، 

والعاملية  واملحلية  القت�ضادية  الأخبار  تغطية  بتو�ضيع  اليومية  الرائدة  ال�ضحف  على  يوجب 

املجتمع  يف  وغريها  القت�ضادية  الثقافة  ون�ضر  الوعي  اإنتاج  يف  فعال  دور  لل�ضحافة  وبات 

الإ�ضرتاتيجية على  التنظيمية وو�ضع اخلطط  والت�ضريعات والإجراءات  بالقوانني  كالتعريف 

�ضعيد التنمية يف كل جوانبها، وهذا يتطلب اأن يكون املحررين القت�ضاديني متخ�ض�ضني يف 

جمال ال�ضحافة القت�ضادية ويف تغطية اأخبار البور�ضة ب�ضكل يومي. 
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26 اأبريل 2013

ندوة التحكيم الق�سائي والتنمية - �سراكة وم�ستقبل

بدعوة من وزارة العدل �ضارك احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية يف فعاليات ندوة التحكيم الق�ضائي 

الزير  ال�ضيد/ عبداللطيف عبداهلل  �ضراكة وم�ضتقبل، وذلك من خلل م�ضاركة  والتنمية - 

امل�ضت�ضار  )ممثًل عن الحتاد( من مكتب اخلربة لل�ضت�ضارات القانونية واأعمال املحاماة – 

القانوين للحتاد، والذي قدم ورقة بعنوان »مدى ان�ضجام قانون امل�ضتثمر الأجنبي مع قانون 

يف  وم�ضتقبل،  �ضراكة   – والتنمية  الق�ضائي  التحكيم  ندوة  وذلك خلل  الق�ضائي«  التحكيم 

القرتة من 26 – 27 اأبريل 2013.

 28 اأبريل 2013

ال�ر�سة التدريبية عن اأهمية ا�ستخدام و�سائل الت�ا�سل االجتماعي يف القطاعات 

احلك�مية واالأهلية وال�سركات اال�ستثمارية وامل�سرفية

 يف اإطار �ضعي احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية لطلع ال�ضركات الأع�ضاء على كافة امل�ضتجدات 

»اأهمية  التدريبية  الور�ضة  يف  الحتاد  �ضارك  والقت�ضادي،  ال�ضتثماري  ال�ضاأن  يخ�س  فيما 

ا�ضتخدام و�ضائل التوا�ضل الجتماعي يف القطاعات احلكومية والأهلية وال�ضركات ال�ضتثمارية 

وامل�ضرفية« على هام�س امللتقى العلمي العربي العا�ضر، والتي نظمها مركز التدريب الإعلمي 

التابع للملتقى العلمي العربي بتاريخ 2013/4/28 املمثل الر�ضمي واملعتمد )يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي( للمركز الدويل لل�ضحفيني )ومقره وا�ضنطن(. تاأتي هذه الور�ضة للم�ضاهمة 

ال�ضتثمارية  وال�ضركات  والأهلية  احلكومية  القطاعات  ملوظفي  الفردية  املهارات  تطوير  يف 

واملالية وامل�ضرفية من خلل هذه الور�ضة، مما ي�ضاهم يف تطوير امل�ضتوى الوظيفي والرتقاء 

التخ�ض�س  به وذلك من خلل حما�ضرين معتمدين دوليا ذوي خرب عالية وتوفري مقررات 

املعتمدة من ال�ضركات امل�ضنعة وباحدث التجهيزات التقنية وو�ضائل التعليم التخ�ض�ضية ، مما 

يوؤهل املتدرب على اكت�ضاب املهارات واخلربات اللزمة لتطبيق العمل العمل مبا يتواكب مع 

متطلبات الع�ضر احلديث. قام الحتاد برت�ضيح 10 م�ضاركني يف ور�ضة العمل من ال�ضركات 

ال�ضتثمارية اأع�ضائه.
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28 ماي� 2013

The US Growth Myth of Reality Europe Lost in Stagnation

نظم احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية، و�ضمن اأن�ضطته الدوريه واملحا�ضرات العامة التى يقدمها 

حتت  ندوة   Dexia Asset Management مع  وبالتعاون  ال�ضتثمارى  القطاع  لكافة 

عنوان: 

 The US growth: Myth of Reality? Europe: Lost in Stagnation

لدى  الأول  القت�ضادي   Florence Pisani و   Anton Brender من  كل  قدمها  والتي 

ديك�ضيا، وذلك يوم الثلثاء 2012/5/28 فى قاعة بحرة بغرفة جتارة و�ضناعة الكويت.

4 ي�ني� 2013

Insolvency and Creditor Debtor Regime Reform

 نظم احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية بالتعاون مع البنك الدويل ور�ضة عمل يف مقره بعنوان

 Insolvency and Creditor/Debtor Regime Reform 

يوم الثلثاء املوافق 2013/6/4، وقد متت دعوة كافة ال�ضركات ال�ضتثمارية واجلهات حل�ضور 

الور�ضة، قدم الور�ضة عدد من اخلرباء يف البنك الدويل وبح�ضور ال�ضيد/ ب�ضام رم�ضان – 

مدير مكتب البنك الدويل يف الكويت.
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 25 ي�ني� 2013

لقاء جمل�س اإدارة االحتاد مع ممثلي ال�سركات اال�ستثمارية اأع�ساء االحتاد

اأقام احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية لقاءاً ت�ضاورياً مع اأع�ضائه يوم الثلثاء املوافق 2013/6/25 

ال�ضاعة 12:30 ظهراً يف قاعة البوم مببنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت. ح�ضر اللقاء اأع�ضاء 

جمل�س اإدارة الحتاد وقيادات ال�ضركات الأع�ضاء وقد متيز اللقاء باملكا�ضفة والو�ضوح .. وهو 

ما اأو�ضحه ال�ضيد/ بدر ال�ضبيعي – رئي�س الحتاد، باأن الحتاد حر�س على اللقاء باأع�ضائه 

اإليهم وب�ضكل مبا�ضر لتلم�س امل�ضكلت التي تواجه القطاع ب�ضكل عام، والق�ضايا  لل�ضتماع 

التي تندرج مبهام واأهداف الحتاد وتعني ال�ضركات ال�ضتثمارية ب�ضكل خا�س.

وقدم الأ�ضتاذ الدكتور رم�ضان ال�ضراح – اأمني عام الحتاد عر�ضاً مرئياً عر�س فيه جوانب عن 

الحتاد واأن�ضطته من خلل تبيان اللجان العامة يف الحتاد �ضواء اللجان الدائمة وهي: جلنة 

واخلدمات،  الت�ضويق  املتوافقة، جلنة  ال�ضركات  بني  التن�ضيق  القت�ضادية، جلنة  ال�ضيا�ضات 

وكذلك اللجان املوؤقتة.

ال�ضتثمارية  بال�ضركات  املعنية  الر�ضمية  بها الحتاد مع اجلهات  قام  التي  املتابعات  بني  ثم 

واأن�ضطتها يف الدولة وهي بنك الكويت املركزي ، هيئة اأ�ضواق املال وزارة التجارة وال�ضناعة، 

الكويت للأوراق  ،�ضوق  الهيكلة  اإعادة  برنامج  العلمي،  للتقدم  الكويت  املالية، موؤ�ض�ضة  وزارة 

املجل�س  لتاأ�ضي�س  الحتاد  مقرتح  عر�س  حيث  والتنمية،  للتخطيط  الأعلى  واملجل�س  املالية، 

الأعلى للقت�ضاد يعمل مبناأى عن ال�ضغوط ال�ضيا�ضية ويركز على الإ�ضلحات طويلة املدى 

وال�ضيا�ضات القت�ضادية والتنمية امل�ضتدامة، واأو�ضح اأن جمل�س الوزراء اأخذ باملقرتح واأن وزارة 

التجارة تدر�س امل�ضروع متهيداً لتخاذ اللزم. كما قدم الحتاد مقرتحاً باخلطوط العري�ضة 

ل�ضيا�ضة الدولة للقطاع املايل ، تلى ذلك عر�س لأهم اأن�ضطة الحتاد منذ يناير 2013 وحتى 

تاريخه من لقاءات مع عدد من ال�ضفراء لعر�س الفر�س ال�ضتثمارية املتاحة عندهم. واأو�ضح 
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اأن الحتاد قدم عدداً من الندوات واملحا�ضرات العامة للقطاع ال�ضتثماري �ضارك فيها اأكرث 

من 200 م�ضارك من القطاعات املختلفة يف الدولة، ومن ذلك:

- ور�ضة نقا�ضية لتعزيز نظام معلومات �ضوق العمل 

 Ethical Decision Making CFA Society -

- ندوة ا�ضرتاتيجيات تاأ�ضي�س واإدارة امل�ضروعات ال�ضغرية 

The Challenges Face The Private Sector Seminar -

Companies Law : Amendments, Interpretations, Debate -

 Insolvency and Creditor/Debtor Regime Reform - 

بالإ�ضافة اإىل عدد من ور�س العمل وح�ضوره عدد من املوؤمترات والندوات، وحتقيقاً لأهدافه 

والذي  املالية«  للأوراق  الكويت  �ضوق  الفني يف  »التحليل  بعنوان  كتيباً  اأ�ضدر  التثقيفية فقد 

يعترب الإ�ضدار الثامن للحتاد.

هذا بجانب عدد من امل�ضاركات املجتمعية مثل ندوة تاأثري ال�ضحافة القت�ضادية على املوؤ�ض�ضات 

واجلهات املالية ، وندوة التحكيم الق�ضائي والتنمية �ضراكة وم�ضتقبل.

واخلدمات  ال�ضتثمارية  الدرا�ضات  مركز  مديرة   – دروي�س  فدوى  ال�ضيدة/  قدمت  وقد 

املالية اأو�ضحت فيه اأن املركز ميثل اإحدى اأهم اخلدمات التي يقدمها الحتاد للم�ضروعات 

ال�ضتثمارية واأن املركز يقدم حوايل 12 برنامج تدريبي كل عام . وقد قدم املركز 12 برنامج 

تدريبي و3 ور�س عمل وحما�ضرتني عام 2012 �ضارك فيه 281 متدرب وم�ضارك من ال�ضركات 

ال�ضتثمارية ، كما قدم املركز 12 برنامج تدريبي خلل الفرتة املنتهية من عام 2013 �ضارك 

تو�ضيحي  عر�س  ومت  الحتاد  اأع�ضاء  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  من  متدرب   180 حوايل  فيهم 

لنوعية الربامج املقدمة.

تلى ذلك نقا�س مفتوح بني الحتاد واأع�ضائه تناول عدد من الق�ضايا املهمة التي تعنى بال�ضاأن 

ال�ضتثماري واملايل حيث قام الحتاد بت�ضكيل جلنة لدرا�ضة مثالب قانون هيئة اأ�ضواق املال 

واللئحة التنفيذية له واآثارها على ال�ضركات ال�ضتثمارية ، واأعد مذكرة متكاملة مت اإر�ضالها 

اإىل هيئة اأ�ضواق املال لإجراء التعديلت اللزمة وطلب الحتاد عقد لقاء مع الهيئة للتباحث 

ب�ضاأن م�ضودة اللئحة التنفيذية للقانون وملا فيه ال�ضالح العام ، كما عقد الحتاد ندوة حول 

اللئحة التنفيذية �ضارك فيها ممثلي القطاعات املختلفة يف الدولة، متخ�ضت عن ملحظات 
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وا�ضتف�ضارات متعددة، مت اإر�ضالها كافة اإىل الهيئة ، كما اجتمع فريق فني من الحتاد مكون 

من ممثلني من ال�ضركات ال�ضتثمارية اأع�ضاء الحتاد مع الهيئة ملناق�ضة الآليات التي حددتها 

اللئحة حول )�ضناديق ال�ضتثمار– الكتتابات الدولية والإقليمية، وغري ذلك من مو�ضوعات( 

يتعلق  فيما  التوجيه  ون�ضر  للتوعية  ور�س عمل  بتنظيم  الهيئة  تقوم  اأن  التفاق على  وقد مت 

التوا�ضل  اإطار  واأنه يف  كما   ، التنفيذية  ولئحته   2010 ل�ضنة   7 رقم  القانون  اأحكام  بتطبيق 

بني الحتاد وال�ضركات ال�ضتثمارية ب�ضفة عامة وال�ضركات الأع�ضاء ب�ضفة خا�ضة ومبتابعة 

الأمور التي تعنى يف عملهم ، طالب عدد من الأع�ضاء ب�ضرورة تدخل الحتاد وخماطبة الهيئة 

ب�ضاأن مو�ضوعي ال�ضناديق ال�ضتثمارية وميزانيات ال�ضركات حيث تقدم الحتاد اإىل الهيئة 

القانون رقم 7 ل�ضنة 2011  لأحكام  اأو�ضاع �ضناديق ال�ضتثمار وفقاً  لتوفيق  بدرا�ضة قانونية 

ب�ضاأن اإن�ضاء هيئة اأ�ضواق املال ، كما تقدم الحتاد بدرا�ضة قانونية حول )موافقة هيئة اأ�ضواق 

املال على ميزانيات ال�ضركات ال�ضتثمارية(. كما تقدم الحتاد مبقرتحني لتح�ضني عمل هيئة 

اإعداد درا�ضة قانونية وفنية عن الف�ضل العا�ضر من القانون رقم  اأ�ضواق املال، والعمل على 

اأهمية  . ومت التفاق على  الإف�ضاح عن  واآلية  املال  اأ�ضواق  اإن�ضاء هيئة  ب�ضاأن  ل�ضنة 2010   7

التوا�ضل للو�ضول اإىل نتائج ملمو�ضة تخدم ال�ضركات لتفعيل دورها املهم يف تنمية امل�ضالح 

القت�ضاد الوطني.

 

 

 

27 ي�ني� 2013

ندوة للتعريف عن اأكادميية امل�ارد الب�سرية الك�يتية

يف اإطار التعاون بني احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية وكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت قام 

الب�ضرية  املوارد  اأكادميية  عن  تعريفية  ندوة  حل�ضور  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  بدعوة  الحتاد 

 27 املوافق  اخلمي�س  يوم  وذلك  الكويت،  جامعة  الإدارية–  العلوم  كلية  تتبع  والتي  الكويتية 

يونيو2013، يف مقر احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية. 
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حيث ت�ضمنت الندوة ما ياأتي:

التعريف باأكادميية املوارد الب�ضرية الكويتية  -

الأهداف  -

التعريف بالأع�ضاء احلاليني  -

الفئات امل�ضتهدفة  -

اخلدمات والربامج املقدمة  -

ر�ضوم ال�ضرتاك  -

وقد قدم هذه الندوة كل من: الدكتور/ جمدي قطينه، مدر�س – كلية العلوم الإدارية جامعة 

الكويت، وال�ضيدة/ فاطمة عبدالواحد معريف، م�ضت�ضار لدى جلوبال �ضنرت

 24 �سبتمرب 2013

UK Real Estate Market Trends and Movements, Technical 
and Legal Overview

نظم احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية وبالتعاون مع �ضركة بلوبرينت للإ�ضت�ضارت العقارية ندوة 

عامه حول اجلوانب القانونية والفنية وال�ضريبية امل�ضاحبة لعمليات ال�ضتثمار العقاري يف 

جتارة  غرفة  مببنى  البوم  قاعة  يف   2103 �ضبتمرب   23 املوافق  الإثنني  يوم  وذلك  بريطانيا، 

و�ضناعة الكويت. 

قدم الندوة كل من كيفن ات�ضين�ضني الرئي�س التنفيذي ل�ضركة نايت فرانك لإدارة الإ�ضتثمارات و 

ايان وايتووك الرئي�س التنفيذي للإ�ضتثمارات يف �ضركة نايت فرانك و كذلك مايكل هيجين�ضون 

ال�ضريك املدير ملكتب املحاماة الربيطاين تراورز اند هاميلتون.

اأتت هذه الندوة يف اإطار جهود الحتاد واأن�ضطته الدورية يف تقدمي الندوات التي ترثي جوانب 

املحيطة  والعلمية  الثقافية  اجلوانب  الحتاد  ومنت�ضبي  لأع�ضاء  وتقدم  ال�ضتثماري  العمل 

الأخرية يف  ال�ضنوات  املتنامي يف  الإ�ضتثماري  الإهتمام  مع  وكذلك جتاوبا  عملهم،  بجوانب 

العقار الربيطاين والذي �ضكل اأحد اأهم الوجهات الإ�ضتثمارية للأموال الكويتية نظرا ملعدلت 

منوه وعوائده املتميزة مقارنة ببقية الأ�ضواق الأخرى.

اهمها  لعدة عوامل  العقاري  الإ�ضتثمار  اأ�ضواق  اأهم  اأحد  الربيطاين هو  ال�ضوق  اأن  �ضك  ول 
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العقارات  العقارية وحتقيق  الأ�ضول  على  العوائد  وارتفاع  العملة   تذبذب  هام�س  انخفا�س 

امل�ضتاأجرة عوائد عالية وانخفا�س ن�ضبة الفوائد على القرو�س البنكية كما اأنها تتمتع باأنظمة 

البطاله  معدلت  باأقل  وتتمتع  اقت�ضاديا  اإ�ضتقرارا  العامل  دول  اأكرث  من  وبريطانيا  �ضفافة 

الأوروبية والعاملية كما اأنها تتمتع بنظام ت�ضريعي متكامل والأنظمة الق�ضائية فيها متقدمة. 

خا�ضة  ال�ضاخنه  العاملية  الأموال  ي�ضتقطب  ان  اأ�ضتطاع  الربيطاين  العقاري  ال�ضوق  اأن  كما 

من �ضرق ا�ضيا ورو�ضيا والهند و�ضجلت مبيعات العقارات الفاخرة و�ضط لندن معدلت غري 

م�ضبوقة تاريخيا.

الثلث  ال�ضنوات  يف  الربيطاين  العقاري  ال�ضوق  اإجتاهات  حول  وتوقعات  �ضرح  تقدمي  مت 

داخل  ال�ضكنية  القطاعات  يف  لل�ضتثمارات  الفنية  الروؤية  عن  الندوة  كما حتدثت  القادمة 

العا�ضمة لندن وقطاع ال�ضكن الطلبي وال�ضقق ال�ضكنية بنظام الإ�ضتئجار والأرا�ضي الزراعية 

وقد حتدث مايكل هينجي�ضون ال�ضريك الفني ملكتب تراورز اند هاميلتون عن امل�ضار القانوين 

واأهم  القطاع  لهذا  املنظمة  الت�ضريعات  واأحدث  الربيطاين  العقار  الإ�ضتثمارية يف  للعمليات 

الأخطاء التي يقع فيها امل�ضتثمرين الأجانب عموما والكويتيني حتديدا يف ا�ضتثماراتهم يف 

العقار الربيطاين كما مت اإلقاء ال�ضوء على اأحدث التعديلت ال�ضريبية التي اأقرتها احلكومة 

الربيطانية موؤخراً.

 

 

13 ن�فمرب 2013

ور�سة عمل اأهم مالمح الالئحة التنفيذية لقان�ن ال�سركات

ال�ضتثمارى  للقطاع  الحتاد  يقدمها  التى  العامة  واملحا�ضرات  الدوريه  اأن�ضطته  و�ضمن  اإنه 

عقدت ور�ضه عمل عامة بالتعاون مع �ضركة بروكابيتا لل�ضت�ضارات الإدارية حتت عنوان »اأهم 
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ملمح اللئحة التنفيذية لقانون ال�ضركات اجلديد«، وذلك يوم الأربعاء 2013/11/13 فى قاعة 

البوم مببنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت، حيث قدم الور�ضة الأ�ضتاذ/ اأ�ضرف �ضمري – رئي�س 

امل�ضت�ضارين القانونيني ملجموعة �ضركات اإيفا، والذي �ضارك يف و�ضع قانون ال�ضركات ولئحته 

التنفيذية. حيث قام الأ�ضتاذ اأ�ضرف بتقدمي عر�س مف�ضل عن اللئحة وت�ضمن العر�س حماور 

عديدة، اأهمها:

الأحكام العامة يف اللئحة التنفيذية.  -

.)SPV( ال�ضركة ذات الغر�س اخلا�س  -

�ضركة ال�ضخ�س الواحد.  -

انتقال وا�ضرتداد ورهن احل�ض�س يف ال�ضركة ذات امل�ضئولية املحدودة.  -

تاأ�ضي�س �ضركة امل�ضاهمة واأحكام متعهد الكتتاب.  -

زيادة وتخفي�س راأ�س مال �ضركة امل�ضاهمة.  -

اإدارة �ضركة امل�ضاهمة )جمل�س الإدارة واجلمعية العامة(.  -

�ضركة امل�ضاهمة املقفلة.  -

كما مت اإتاحة املجال لطرح العديد من الت�ضاوؤلت يف نهاية ور�ضة العمل من قبل احل�ضور.

 

11 – 12 دي�سمرب 2013

امللتقى العربي لال�ستثمار

ال�ضركات  احتاد  �ضارك  ال�ضادرات  وائتمان  ال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية  املوؤ�ض�ضة  من  بدعوة 

ال�ضتثمارية يف فعاليات امللتقى العربي لل�ضتثمار – فجوة جاذبية ال�ضتثمار، وذلك من خلل 

م�ضاركة ال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمي – نائب رئي�س الحتاد ممثًل عن الحتاد.
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16 دي�سمرب 2013

هيئة  تعميم  ب�سان  اال�ستثمارية  ال�سركات  ممثلي  مع  االحتاد  اإدارة  جمل�س  لقاء 

ا�س�اق املال

ال�ضركات  كافة  اإىل   2013/12/5 بتاريخ  املال  اأ�ضواق  هيئة  عن  ال�ضادر  التعميم  اإىل  اإ�ضارة 

اخلا�ضعة لرقابة الهيئة ب�ضاأن توفيق الأو�ضاع مع اأحكام القانون رقم 7 ل�ضنة 2010 ولئحته 

التنفيذية، والذي يت�ضمن م�ضائل هامة قد توثر على اأغرا�س واأن�ضطة ال�ضركات ال�ضتثمارية 

بوجه عام.

ويف اإطار عمل الحتاد ودوره يف مراعاة م�ضالح ال�ضركات الأع�ضاء خا�ضة والقطاع ال�ضتثماري 

اإليه  امل�ضار  التعميم  ملناق�ضة  الحتاد  اإدارة  اجتمع جمل�س  الوطني،  اقت�ضادنا  وبالتايل  كافة 

وارتاأوا �ضرورة دعوة كافة ال�ضركات ال�ضتثمارية حل�ضور اجتماع ملناق�ضة هذا الأمر، والذي 

عقد يوم الإثنني املوافق 2013/12/16 بقاعة البوم مببنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت، حيث 

ال�ضيد/  اأو�ضح  الروؤى واملقرتحات حيال ذلك. وقد  النظر والطلع على  تبادل وجهات  مت 

بدر ال�ضبيعي – رئي�س الحتاد اأن كافة املقرتحات املقدمة �ضيتم بلورتها وعر�ضها على هيئة 

اأ�ضواق املال يف حماولة لإيجاد اآلية لتطبيق التعاميم الوادرة وتفادي اأية اأ�ضرار قد توؤثر على 

عمل ال�ضركات ال�ضتثمارية.

يذكر اأن ك�ضف اأن�ضطة الأوراق املالية املطلوبة وفقاً للمادة )124( من اللئحة التنفيذية والقرار 

رقم )32( ل�ضنة 2013 ملجل�س مفو�ضي هيئة اأ�ضواق املال ب�ضاأن متطلبات الأ�ضخا�س املرخ�س 

لهم، والتي ترغب يف مزاولتها، هي:

1- الو�ضاطة يف �ضراء الأوراق املالية وبيعها حل�ضاب الغري مقابل عمولة )و�ضيط اأوراق مالية 

غري م�ضجل يف بور�ضة الأوراق املالية(.

)م�ضت�ضار  عمولة  مقابل  املالية  بالأوراق  املتعلقة  ال�ضتثمارية  ال�ضت�ضارات  تقدمي   -2

ا�ضتثمار(.

3- اإدارة املحافظ ال�ضتثمارية )مدير حمفظة ا�ضتثمار(.

4- تاأ�ضي�س واإدارة اأنظمة ال�ضتثمار اجلماعي )مدير نظام ا�ضتثمار جماعي(.

5- حفظ الأ�ضول املكونة لأنظمة ال�ضتثمار اجلماعي )اأمني احلفظ(.
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6- مراقب ال�ضتثمار.

7- عر�س اأو بيع اأوراق مالية ل�ضالح م�ضدرها اأو حليفه اأو احل�ضول على اأوراق مالية من 

امل�ضدر اأو حليفه لغر�س اإعادة الت�ضويق )اإدارة الإ�ضدار(.

وتقوم ال�ضركة باختيار ترخي�س مزاولة الن�ضاط من تلك الختيارات.

وقد مت اخلروج بعدد من الق�ضايا، اأهمها:

التي متار�ضها �ضركات ال�ضتثمار ومن�ضو�س عليها يف  الأخرى  بالأغرا�س  امل�ضا�س  -  عدم 

نظامها الأ�ضا�ضي ومل ي�ضملها ك�ضف الأن�ضطة ال�ضبعة املرفق مع تعميم الهيئة.

الن�ضاط  اإذا توقفت �ضركة ال�ضتثمار عن ممار�ضة  اإلغاء الرتخي�س  -   عدم انطباق �ضرط 

خلل �ضتة ا�ضهر من احل�ضول على الرتخي�س بح�ضبان اأن هذا ال�ضرط ينطبق فقط على 

ال�ضركات التي حت�ضل على الرتخي�س ابتداء من الهيئة ولي�س ال�ضركات التي ح�ضلت على 

الرتخي�س مبوجب ن�س املادة )162( من القانون رقم 7 ل�ضنة 2010.

-   تطبيق الر�ضوم على الن�ضاط الأعلى ولي�س على كل ن�ضاط على حده، مثلها كمثل قرار 

الهيئة يف روؤو�س اأموال ال�ضركات.
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ثالثًا: الرعايات:

8 اأبريل 2012 

The Euromoney Kuwait Conference

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

 Euromoney ملوؤمتر  الداعمة  اجلهات  كاأحد  القت�ضاد،  دعم  �ضاأنها  من  التى  الفعاليات 

Kuwait والذى عقد فى 8 اأبريل 2013 بفندق كورت يارد ماريوت حتت عنوان »ال�ضتدامة 
املالية، القدرة التنظيمية - التحدي املتمثل يف تغري«.

رابعًا: اإ�سدارات:

ماي� 2013

اإ�سدار »التحليل الفني يف �س�ق الك�يت لالأوراق املالية«

يف اإطار �ضعي احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية ترجمة اأهدافه التي اأن�ضئ من اأجلها ومن ذلك 

اإ�ضدار املطبوعات الإعلمية لن�ضر الثقافة ال�ضتثمارية والتجارية يف املجتمع ولدى اأع�ضاء 

للمجتمع.  مفيد  ماهو  تقدمي  يف  وا�ضتمراراً  الحتاد. 

كبرية  باأهمية  يحظى  الفني  التحليل  مو�ضوع  فاإن 

اأو  البيع  لدى �ضريحة امل�ضتثمرين عند اتخاذ قرارات 

الدرا�ضة  لذا حر�س الحتاد على و�ضع هذه  ال�ضراء، 

والتي اأتت حتت عنوان »التحليل الفني يف �ضوق الكويت 

اأتت  والتي  املجمد،  ه�ضام  للدكتور/  املالية«  للأوراق 

التطبيقي ل�ضوق  النظري باجلانب  على طرح اجلانب 

الكويت للأوراق املالية، وناأمل اأن تكون دليًل للعديد من 

امل�ضتثمرين وممن يودون معرفة تداول وتقييم الأ�ضهم 

يف �ضوق الكويت للأوراق املالية.
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خام�سًا: م�ساركات جمتمعية:

26 ي�ني� – 28 ي�لي� 2013

التدريب امليدانى

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

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

�ضلطنة عمان.

�ساد�سًا: م�ساركات 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:

6 فرباير 2013

»لقاء �سعادة ال�سفري الت�ن�سي«

الأمني العام،  اأ.د. رم�ضان ال�ضراح –  رئي�س الحتاد،  التقى ال�ضيد/ بدر نا�ضر ال�ضبيعي – 

وال�ضيدة/ فدوى دروي�س – مدير الدعم الفني مع �ضعادة ال�ضفري التون�ضي/ ال�ضغري الفطنا�ضي، 

ال�ضيد/ اأحمد بن ال�ضغري – م�ضت�ضار من �ضفارة اجلمهورية التون�ضية لدي الكويت، يف مقر 

اإمكانية  وبحث  التون�ضية  اجلمهورية  املتاحة يف  ال�ضتثمارية  الفر�س  لعر�س  وذلك  الحتاد، 

اإطلع ال�ضركات ال�ضتثمارية عليها.
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 2 اأبريل 2013

»م�ساركة يف وفد لقاء رئي�س جمه�رية املالديف«

�ضارك ال�ضيد/ بدر نا�ضر ال�ضبيعي – رئي�س الحتاد، وال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمي – نائب 

 – الدكتور حممد وجيد  للقاء فخامة  الكويت  رئي�س الحتاد يف وفد غرفة جتارة و�ضناعة 

رئي�س جمهورية املالديف – بق�ضر بيان.

13 ماي� 2013

»لقاء وفد اأوكرانيا«

التقى احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية يوم الثنني املوافق 2013/5/13 مع وفد من اأوكرانيا وقد 

ح�ضر من جانب الحتاد كل من ال�ضيد/ �ضالح ال�ضلمي نائب رئي�س الحتاد ، والأ�ضتاذ الدكتور/ 

رم�ضان ال�ضراح - الأمني العام ، وال�ضيدة/ فدوى دروي�س مديرة الدعم الفني كما ح�ضر ممثل 

لل�ضركات ال�ضتثمارية ال�ضيد / اأحمد الدو�ضري من �ضركة المتياز فيما مثل الوفد الأوكراين 

ال�ضيد/ اأناتويل كومرييل رئي�س ق�ضم القت�ضاد والتجارة مبحافظة دينيربوبيرتوف�ضكا اإحدى 

التجاري  امل�ضت�ضار  ميلين�ضانكو  اأندريه  وال�ضيد/   ، الأوكرانية  ال�ضناعية  املحافظات  اأكرب 

بال�ضفارة الأوكرانية بدولة الكويت ، وقد تناول الجتماع فر�س ال�ضتثمار املتاحة يف اأوكرانيا 

يف جمالت الزراعة والتعدين وال�ضناعة وقد وجه الوفد الأوكراين الدعوة اإىل كافة ال�ضركات 

الراغبة يف دخول امل�ضروعات ذات العوائد والمتيازات الداعمة لل�ضتثمار.
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 17 ي�لي� 2013

»لقاء وكيل م�ساعد وزارة التجارة وال�سناعة«

التقى كل من ال�ضيد/ بدر ال�ضبيعي – رئي�س الحتاد واأ.د. رم�ضان ال�ضراح – الأمني العام مع 

د. من�ضور ال�ضعيد – الوكيل امل�ضاعد لل�ضئون القانونية بوزارة التجارة وال�ضناعة، وذلك بتاريخ 

2013/7/17 ملناق�ضة تنفيذ مقرتح الحتاد ب�ضاأن تاأ�ضي�س املجل�س الأعلى للقت�ضاد والتاأكيد 

على اأن يكون هذا املجل�س تنفيذي ولي�س ا�ضت�ضاري، وقد مت التاأكيد على ذلك من خلل ر�ضالة 

مت اإر�ضالها اإىل وزارة التجارة وال�ضناعة عقب اللقاء.

26 اأغ�سط�س 2013

»لقاء وفد رئي�س ال�زراء الياباين«

�ضارك كل من ال�ضيد/ بدر ال�ضبيعي – رئي�س الحتاد وال�ضيد/ �ضالح ال�ضلمي – نائب الرئي�س 

له  املرافق  القت�ضادي  والوفد  الياباين  الوزراء  رئي�س   - اآبي  �ضنزو  ال�ضيد/  معايل  لقاء  يف 

الكويت وذلك يوم يوم الإثنني املوافق 2013/8/26 يف قاعة  الزائرين لغرفة جتارة و�ضناعة 

البوم مببنى الغرفة، حيث هدف اللقاء اإىل توثيق العلقات وتو�ضيع قاعدة امل�ضاريع امل�ضرتكة 

بني الكويت واليابان.

15 – 19 �سبتمرب 2013

»املنتدى االقت�سادي ال�سيني العربي«

الكويت  و�ضناعة  جتارة  غرفة  من  وبدعوة  الحتاد  رئي�س   – ال�ضبيعي  بدر  ال�ضيد/  �ضارك 

وزير التجارة وال�ضناعة  اأن�س خالد ال�ضالح –  يف الوفد القت�ضادي املرافق ملعايل ال�ضيد/ 

بجمهورية  نينغين�ضيا  مدينة  يف  عقد  والذي  العربي،  ال�ضيني  القت�ضادي  املنتدى  حل�ضور 

ال�ضني ال�ضعبية يف الفرتة من 15 – 19 �ضبتمرب 2013.

30 �سبتمرب 2013

»لقاء وكيل م�ساعد وزارة التجارة وال�سناعة«

العام  الأمني   – ال�ضراح  رم�ضان  واأ.د.  الحتاد  رئي�س   – ال�ضبيعي  بدر  ال�ضيد/  من  كل  كرر 

لقائهم مع د. من�ضور ال�ضعيد – الوكيل امل�ضاعد لل�ضئون القانونية بوزارة التجارة وال�ضناعة، 
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املجل�س  تاأ�ضي�س  ب�ضاأن  الحتاد  مقرتح  تنفيذ  اأهمية  على  للتاأكيد   2013/9/30 بتاريخ  وذلك 

الأعلى للقت�ضاد والتاأكيد على اأن يكون هذا املجل�س تنفيذي ولي�س ا�ضت�ضاري.

7 – 12 ن�فمرب 2013

»وفد �سم� رئي�س جمل�س ال�زراء اإىل الهند وباك�ستان«

�ضارك ال�ضيد/ بدر ال�ضبيعي – رئي�س الحتاد وبدعوة من غرفة جتارة و�ضناعة الكويت يف الوفد 

القت�ضادي املرافق ل�ضمو ال�ضيخ/ جابر مبارك احلمد ال�ضباح رئي�س جمل�س الوزراء اإىل الهند 

يف الفرتة من 7 – 10 نوفمرب 2013 وباك�ضتان يف الفرتة من 10 – 12 نوفمرب 2013، حيث اأتت هذه 

الزيارة يف اإطار تعزيز العلقات التجارية والتبادل التجاري بني الكويت والهند وباك�ضتان.

اأهم لقاءات ممثلي االحتاد:

مو�ضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

120-Jan-13عادل ال�ضانع

املدير العام

Ronny Engen 
Dirctor 

FACT - Management 
Consulting

بحث �ضبل التعاون مع اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

الحتاد

26-Feb-13د. ندمي اأخرت برين 

 باحث علمي اأول

دائرة الدرا�ضات القت�ضادية - 

 اإدارة القت�ضاد التقني

 د. فاتن يو�ضف اجلب�ضة

 باحث علمي

اإدارة القت�ضاد التقني - دائرة 

 الطرق الكمية والنمذجة

معهد الكويت للأبحاث العلمية

بحث �ضبل التعاون يف فدوى عادل دروي�س

اإعداد درا�ضة عن واقع 

ال�ضركات ال�ضتثمارية 

وبيئة ال�ضتثمار يف الكويت

34-Mar-13املهند�ضة بدرة املطريي 

برنامج اإعادة هيكلة القوى 

العاملة واجلهاز التنفيذي يف 

الدولة

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

بحث �ضبل التعاون لتدريب 

وتوظيف العمالة الكويتية 

امل�ضرحة

44-Mar-13في�ضل املرتوك 

موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي

مناق�ضة �ضبل التعاون اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

لتطوير القدرات العلمية 

والتكنولوجية لدى القطاع 

اخلا�س الكويتي
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مو�ضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

51-Apr-13الرازي يو�ضف البديوي

 مدير الت�ضويق والعلقات

العامة

Raghu CFA.FRM 
Sinior Vice President 

Research 
Marmore 

املركز املايل الكويتي

بحث �ضبل التعاون يف اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

تقدمي البحوث والدرا�ضات

61-Apr-13رفيق حافظ 

رئي�س جمعية املحللني املاليني 

CFA املعتمدين يف الكويت

عر�س اآخر امل�ضتجدات فدوى عادل دروي�س

لدى اجلمعية

72-Apr-13 عبدالوهاب عبداملح�ضن

 احلجي

 م�ضت�ضار املدير العام

 مدرب معتمد يف ال�ضتثمار

ليدرز جروب

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى عادل دروي�س

بحث �ضبل التعاون يف 

جمال التدريب

83-Apr-13اأ.د. رم�ضان ال�ضراح د. م�ضطفى بهبهاين 

فدوى دروي�س

ب�ضاأن امل�ضروعات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة

916-Apr-13 ح�ضور ندوة بعنوان: ما

اثر  ال�ضبكات القت�ضادية 

على  املبادرين واأ�ضحاب 

امل�ضاريع ال�ضغرية ؟ قدمتها 

الدكتورة ندى املطوع اجلمعية 

القت�ضادية الكويتية

الطلع على اآليات ت�ضجيع فدوى دروي�س

اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية 

ودعم العمالة الوطنية

1017-Apr-13املهند�ضة اأنوار في�ضل ال�ضباح 

alen
 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

عر�س تقدمي خدمات 

تدريبية للحتاد

1122-Apr-13عبدالوهاب احلجي 

ليدرز جروب

عر�س تقدمي خدمات فدوى دروي�س

تدريبية للحتاد 

1222-Apr-13 امللحق التجاري الثقايف

الأمريكي

فتح باب التعاون فدوى دروي�س

وال�ضتثمار يف امريكا 

والكويت من خلل احتاد 

ال�ضركات والتعاون مع 

ال�ضفارة الوليات املتحدة 

المريكية 

1323-Apr-13حممد ح�ضني

 vigor academy 

حممد عبدالرحيم

algas event

تقدمي الدكتور واملحا�ضر فدوى دروي�س

ديفيد نورتن للحتاد 

والتعاون وبحث �ضبل 

التعاون يف جمال التدريب
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مو�ضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

1430-Apr-13م�ضاري املعو�ضرجي

اأ.د. 

عبدالعزيز املانعي 

ال�ضركة العامليةامل�ضرتكة

مناق�ضة اإمكانية تقدمي فدوى دروي�س

دورات تدريبية 

15 27-May-
13

ال�ضيخ/ عبدال�ضتار القطان

املدير العام

�ضركة �ضورى لل�ضت�ضارات 

ال�ضرعية 

بحث �ضبل التعاون مع اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

الحتاد

164-Jun-13ب�ضام رم�ضان 

املدير الإقليمي

البنك الدويل الكويت

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

اإطلع الحتاد على تعاون 

البنك الدويل مع حكومة 

الكويت لإن�ضاء نظام جديد 

وت�ضريعات جديدة ب�ضاأن 

الإفل�س والإع�ضار وت�ضوية 

الديون

1716-Jun-13بدر ال�ضبيعي 

 �ضالح ال�ضلمي

مناف الهاجري 

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

مناق�ضة تعليقات الحتاد 

على م�ضودة اللئحة 

التنفيذية

18 17-Jun-13بدر ال�ضبيعي

�ضالح ال�ضلمي

�ضمري الغربللي

مناف الهاجري

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

الأمني العام

مناق�ضة مقرتح الإجراءات 

العاجلة

19 18-Jun-13 اأ.د. رم�ضان ال�ضراحاجتماع لأع�ضاء جمل�س الإدارة 

الأمني العام

مناق�ضة امل�ضودة الأولية 

للئحة التنفيذية لقانون 

هيئة اأ�ضواق املال

20 19-Jun-13 امل�ضت�ضارين القانونيني من عدد

من ال�ضركات اأع�ضاء الحتاد

بدر ال�ضبيعي

اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

 مناق�ضة امل�ضودة الأولية 

للئحة التنفيذية لقانون 

هيئة اأ�ضواق املال

2120-Jun-13ما�ضي اخلمي�س

رئي�س جمل�س الإدارة

امللتقى الإعلمي العربي

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

الأمني العام

 دعوة الحتاد للم�ضاركة 

يف رعاية ملتقى الكويت 

ال�ضتثماري الثالث

22 04-Jul-13 مناف الهاجري 

ع�ضو جمل�س الدارة

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

الأمني العام

 مناق�ضة الإعداد ملوؤمتر 

با�ضم الحتاد

2326-Aug-13 /م�ضاركة يف لقاء معايل ال�ضيد

�ضنزو اآبي

رئي�س الوزراء الياباين والوفد 

املرافق له الزائرين لغرفة 

جتارة و�ضناعة الكويت

بدر نا�ضر ال�ضبيعي

رئي�س الحتاد

�ضالح �ضالح ال�ضلمي

نائب الرئي�س

تو�ضيع قاعدة امل�ضاريع 

امل�ضرتكة بني الكويت 

واليابان



4545

مو�ضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

2427-Aug-13Zahid Nawaz 
Regional Manager  

BG Consulting Group

عر�س تقدمي دورات فدوى دروي�س

تدريبية

25 09-Oct-13 امل�ضاركة يف الرئي�س القرب�ضي

والوفد املرافق له بدعوة من 

الدييوان الأمريي

 بدر نا�ضر ال�ضبيعي

رئي�س الحتاد

مناق�ضة الفر�س 

ال�ضتثمارية املتاحة يف 

قرب�س و�ضبل تن�ضيط 

ال�ضتثمار والتبادل التجاري 

بني قرب�س والكويت

2624-Oct-13رفيق حافظ 

رئي�س جمعية املحللني املاليني 

املعتمدين يف الكويت

 CFA Tony Tan 

 حيدر توفيق

 نائب الرئي�س التنفيذي

 يو�ضف في�ضل املناعي

م�ضاعد نائب الرئي�س - اإدارة 

 الأ�ضول

�ضركة دميه كابيتال لل�ضتثمار

 تقدمي �ضرح عنفدوى دروي�س

Asset Manage-
ment Code والذي 

 CFA ت�ضعه جمعية

 و�ضرورة مبادرة ال�ضركات

 ال�ضتثمارية للم�ضاركه

 يف تطبيقه لإعادة الثقة

للم�ضتثمرين الكويتيني

27 29-Oct-13ال�ضيخ �ضباح جابر العلي 

مدير عام موؤ�ض�ضة املوانئ 

الكويتية

ووفد من املوؤ�ض�ضة

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

 مناق�ضة اإمكانية تنظيم 

الحتاد لربنامج تدريبي 

حول ال�ضناديق ال�ضتثمارية 

للعاملني مبوؤ�ض�ضة املوانئ 

الكويتية

28 10-Nov-13 منتدى خا�س ببنك الكويت

املركزي نظمه البنك على 

�ضرف معايل كري�ضتني لجارد 

- مدير عام �ضندوق النقد 

الدويل

بدر نا�ضر ال�ضبيعي

رئي�س الحتاد 

دعوة للم�ضاهمة يف اإثراء 

احلوار

29 26-Nov-13طارق اليحيى

DLA Piper 
 مناق�ضة التعاون لتنظيم فدوى دروي�س

ندوة

309-Dec-13في�ضل ال�ضدحان

 �ضابط عمليات

اأمين ا�ضبيته

نائب رئي�س وحدة الت�ضويق

املوؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان 

ال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات

بحث �ضبل تفعيل مذكرة فدوى دروي�س

التفاهم املربمة بني الحتاد 

واملوؤ�ض�ضة 
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مو�ضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

31 17-Dec-13بدر نا�ضر ال�ضبيعي 

 �ضالح �ضالح ال�ضلمي

 �ضمري عبداملح�ضن الغربللي

 حمد حممد ال�ضعد

 خلف �ضليمان اجلا�ضم

 في�ضل من�ضور �ضرخوه

اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

لقاء ت�ضاوري ملجل�س اإدارة 

الحتاد قبل لقاء هيئة 

اأ�ضواق املال ب�ضاأن التعميم 

ال�ضادر يف 5/12/2013 

لتوفيق اأو�ضاع ال�ضركات

3217-Dec-13الدكتور/ مهدي اجلزاف

نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني

با�ضل الهارون

ع�ضو جمل�س املفو�ضني

هيئة اأ�ضواق املال

اجتماع جمل�س اإدارة جمل�س اإدارة الحتاد

الحتاد مع هيئة اأ�ضواق 

املال ب�ضاأن التعميم ال�ضادر 

يف 5/12/2013 لتوفيق 

اأو�ضاع ال�ضركات

33 18-Dec-13عبداهلل م�ضف امل�ضف

مدير اأول اخلدمات الإلكرتونية

�ضركة الكويت وال�ضرق الأو�ضط 

لل�ضتثمار املايل كميفك

اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

 طلب ال�ضتعانة بالحتاد 

يف اإجراء لقاء مع هيئة 

اأ�ضواق املال لرتخي�س اأداة 

ا�ضتثمارية

34 18-Dec-13الرازي البديوي

Marmore
التن�ضيق لعقد برنامج فدوى دروي�س

تدريبي عن ال�ضناديق 

ال�ضتثمارية
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مركز الدراسات االستثمارية
واخلدمات املالية
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مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية:

اأع�ساء جمل�س اإدارة مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية

بدر ناصر السبيعي

رئيس المركز

فيصل منصور صرخوه

عضو مجلس اإلدارة

مناف عبدالعزيز الهاجري

نائب الرئيس

خلف سليمان الجاسم

عضو مجلس اإلدارة

سمير عبدالمحسن الغربللي
عضو مجلس اإلدارة
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قدم مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية 12 برنامج تدريبي و 3 ور�س عمل على 

مدار عام 2013. بلغ عدد امل�ضاركني من خمتلف ال�ضركات الأع�ضاء حواىل 290 م�ضارك.

كما �ضعى املركز اإىل التعاون مع الهيئة العامة لل�ضتثمار وجامعة الكويت للم�ضاركة يف الربامج 

التدريبية التي يقدمونها والتي تعنى بعمل ال�ضركات ال�ضتثمارية، وقد �ضارك من قبل الحتاد 

يف تلك الربامج حوايل 65 م�ضارك:

 346 حوايل  الحتاد  اأع�ضاء  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  من  امل�ضاركني  اإجمايل  ي�ضبح  وبذلك 

م�ضارك.



5151

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

1  م

13 – 16 يناير 2013 )4 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة/املكان
:Professional Skillsالربنامج

Stress Management
Problem Solving
Communication Skills
Decision Making

John Daviesاملحا�ضر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

Institute for International Research (IIR Middle East)

18عدد احل�ضور

2م

3 – 5 فرباير 2013 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة/املكان
Certificate in Effective Business Writing Skillsالربنامج

Anne McDougallاملحا�ضر

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد
Institute for International Research (IIR Middle 
East) / The George Washington University

18عدد احل�ضور
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3  م

11 – 12 فرباير 2013 )يومني( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة/املكان
IFRS Updatesالربنامج
Experts in PricewaterhouseCoopersاملحا�ضر

PricewaterhouseCoopersاجلهة املنظمة وجهة االعتماد
18عدد احل�ضور
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4 م

11 – 13 مار�س 2013 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة/املكان
نظام التاأمينات الجتماعية اجلديدالربنامج

د. ه�ضام ال�ضالحاملحا�ضر

�ضركة اإنف�ضت لل�ضت�ضارات والتدريباجلهة املنظمة وجهة االعتماد

18عدد احل�ضور

5م
19 – 21 مايو 2013 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة/املكان

-Mastering Organizational Development & Process Imالربنامج
provement

Jorge Alex Negreteاملحا�ضر

IJCKW / Global Executive Instituteاجلهة املنظمة وجهة االعتماد

18عدد احل�ضور
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6  م

9 – 11 يونيو 2013 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة/املكان
Concepts of Islamic Investment and Financeالربنامج

Abdulkader Thomasاملحا�ضر

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد

Institute for International Research (IIR Middle East) / 
CIFA

18عدد احل�ضور



5555

7م
17 – 19 يونيو 2013 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة/املكان

نزاهة ال�ضركات بني ال�ضفافية وامل�ضاءلةالربنامج

�ضلح الغزايلاملحا�ضر

جمعية ال�ضفافية الكويتيةاجلهة املنظمة وجهة االعتماد

18عدد احل�ضور

8  م
23 – 25 �ضبتمرب 2013 )3 اأيام( / قاعة التدريب مبقر الحتادالفرتة/املكان

Customer Complaint Managementالربنامج
Graeme l’Ansonاملحا�ضر

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد

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

18عدد احل�ضور
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9م
1 و 3 أكتوبر2013 )يومين( / قاعة التدريب بمقر االتحادالفرتة/املكان

الصناديق االستثمارية .. االستثمار والتسويقالربنامج
د. تركي الشمرياملحا�ضر

شركة إنفست لالستشارات والتدريباجلهة املنظمة وجهة االعتماد
18عدد احل�ضور

10  م
28 – 30 أكتوبر 2013 (3 أيام( / قاعة التدريب بمقر االتحادالفرتة/املكان

Advanced Financial Modelingالربنامج
Andre Lanserاملحا�ضر

 Institute for International Research (IIR Middle East) / Theاجلهة املنظمة وجهة االعتماد
George Washington University

18عدد احل�ضور
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11 م

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

الذكاء البيعي للمنتجات االستثماريةالربنامج

المستشار أحمد يوسف الصالحاملحا�ضر

شركة بونساي اليابانيةاجلهة املنظمة وجهة االعتماد

18عدد احل�ضور

12  م

17 – 21 نوفمبر 2013 (5 أيام( / قاعة التدريب بمقر االتحادالفرتة/املكان

Advanced Human Resources Managementالربنامج

Fatma Mobarak, GPHR, PMPاملحا�ضر

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

IJCKW / Global Executive Institute

18عدد احل�ضور
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ثانيًا: ور�س العمل:

1م
24 نوفمبر 2013 / قاعة التدريب بمقر االتحادالتاريخ/املكان

ورشة عمل التوجيه التنفيذي – Executive Coachingور�ضة العمل

رجاء يوسف اللهواملحا�ضر

شركة رواد الخليج - Masharاجلهة

5عدد احل�ضور

2م
8 ديسمبر2013 / قاعة البوم بمبنى الغرفةالتاريخ/املكان

CMA Corporate Governanceور�ضة العمل

Daryoush Pourاملحا�ضر
George Stoyanov
Asaad Ibrahim

PricewaterhouseCoopersاجلهة

50عدد احل�ضور

3م

17 دي�ضمرب 2013 / قاعة التدريب مبقر الحتادالتاريخ/املكان
اأحدث التوجهات يف مكافاآت وحوافز املدراء التنفيذينيور�ضة العمل

Latest Executive Remuneration Trends (Especially FSI)

حممد اأبو الرباملحا�ضر

اأحمد حلبي

�ضركة بروكابيتا لل�ضت�ضارات الإدارية - Procapitaاجلهة

19عدد احل�ضور
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ثالثًا: برامج تدريبية لدى جهات اأخرى:

الهيئة العامة لال�ستثمار:

ن�ضكر الهيئة العامة لل�ضتثمار وب�ضفة خا�ضة اإدارة التدريب لدى الهيئة على �ضادق تعاونها مع 

مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية لدى احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية، حيث قامت 

اإدارة التدريب لدى الهيئة بتوجيه دعوات للحتاد لرت�ضيح م�ضاركني يف الربامج التدريبية التي 

تعقدها الإدارة، وعليه قام الحتاد بتوجيه الدعوة اإىل ال�ضركات ال�ضتثمارية الأع�ضاء لرت�ضيح 

متدربني من قبلهم لل�ضتفادة من تلك الربامج القيمة. وقد تف�ضلت الإدارة باإتاحة الفر�ضة 

للم�ضاركة يف 4 برنامج تدريبية على مدار عام 2013. بلغ عدد امل�ضاركني يف تلك الربامج من 

ال�ضركات الأع�ضاء حوايل 36 م�ضارك كويتي اجلن�ضية، وكما ياأتي:

1م

6 – 8 اأكتوبر 2013 )3 اأيام( / قاعة تدريب الهيئة العامة لل�ضتثمار التاريخ/املكان
بفندق �ضفري

Financial Risk Managementالربنامج التدريبي

Peter Gillonاملحا�ضر

Innovative Leadersاجلهة

8عدد احل�ضور
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2م

27 – 29 اأكتوبر 2013 )3 اأيام( / قاعة تدريب الهيئة العامة التاريخ/املكان
لل�ضتثمار بفندق �ضفري

Mergers and Acquisitionsالربنامج التدريبي

 Manjit Biant, Bsc. Hons ACMA CISI Certifiedاملحا�ضر
Instructor

Rockhooper Revolution LTDاجلهة

9عدد احل�ضور

3م

التاريخ/املكان

17 – 19 نوفمرب 2013 )3 اأيام( / قاعة تدريب الهيئة العامة 
لل�ضتثمار بفندق �ضفري

Money Launderingالربنامج التدريبي

املحا�ضر

Ian Ross, MSc., IAIP, CAMS, CFIP, CISI Certified 
Instructor

Jasper International Academyاجلهة
12عدد احل�ضور

4م

26 – 28 نوفمرب 2013 )3 اأيام( / قاعة تدريب الهيئة العامة التاريخ/املكان
لل�ضتثمار بفندق �ضفري

Project Financeالربنامج التدريبي

 Manjit Biant, Bsc. Hons ACMA CISI Certifiedاملحا�ضر
Instructor

Rockhooper Revolution LTDاجلهة

7عدد احل�ضور
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كلية العل�م االإدارية – جامعة الك�يت:

ا�ضتمراراً للتعاون مع مركز املعاملت املالية يف كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، قام مركز 

املعاملت املالية بدعوة الحتاد لرت�ضيح م�ضاركني يف الربامج التدريبية التي يعقدها املركز 

مقابل ر�ضوم رمزية، بدوره قام الحتاد بتوجيه الدعوة اإىل ال�ضركات ال�ضتثمارية الأع�ضاء 

تيحت الفر�ضة للم�ضاركة يف 3 
ُ
لرت�ضيح متدربني من قبلهم لل�ضتفادة من تلك الربامج. وقد اأ

برنامج تدريبية خلل �ضهر نوفمرب 2013. بلغ عدد امل�ضاركني يف تلك الربامج من ال�ضركات 

الأع�ضاء حوايل 20 م�ضارك، وكما ياأتي:

1 م

3، 5، 7 نوفمرب 2013 )3 اأيام(/قاعة برقان وكامكو للتداول – مركز الفرتة/املكان
املعاملت املالية

Fundamental Analysisالربنامج

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

مركز املعاملت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت

8عدد احل�ضور

2 م

10، 12، 14نوفمرب2013 )3 اأيام(/ قاعة برقان وكامكو للتداول–الفرتة/املكان
مركز املعاملت املالية

Stock Valuationالربنامج

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

مركز املعاملت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت

11عدد احل�ضور
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3 م

17، 19، 21نوفمرب2013)3 اأيام(/قاعة برقان وكامكو للتداول–الفرتة/املكان
مركز املعاملت املالية

Fundamental Reportingالربنامج

اجلهة املنظمة وجهة 

االعتماد

مركز املعاملت املالية – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت

1عدد احل�ضور
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التقرير املاىل
2 0 1 3

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية 

دولـة الكويت

البيانات املالية  

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

مع تقرير مراقب احل�ضابات امل�ضتقل
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الصفحةبــــــــــــــــــيــــــــان

65تقرير مراقب احل�ضابات امل�ضتقل 

67بيان املركز املايل 

68بيان الأرباح اأو اخل�ضائر والدخل ال�ضامل الآخر

69بيان التدفقات النقدية 

70-78اإي�ضاحات حول البيانات املالية 

المحتويات

احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 

دولـة الكويـت

  

البيانـاتاملاليـة

لل�سنةاملنتهيةيف31دي�سمرب2013

مع

تقريرمراقباحل�ساباتامل�ستقل
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البزيع وشركاهم
ص. ب 2115 الصفاة - 13022

دولة الكويت
ت 22410010 965 +  ف 22412761 965 +

www.albazie.com

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل 

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

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

تقرير البيانات املالية 

بيـان  تت�ضمـن  والتي  ال�ضركات ال�ضتثمـارية  املرفقـــة لحتــاد  املاليــة  البيــانات  لقد دققــــت 

املركـز املايل كما يف 31 دي�ضمرب 2013 وبيانات الأرباح اأو اخل�ضائر والدخل ال�ضامل الآخر 

والتدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية اآنذاك وملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة والإي�ضاحات 

الأخرى.

م�ضئولية االإدارة عن البيانات املالية

عليها  املتعارف  املحا�ضبية  للمبادئ  وفقا  عادلة  ب�ضورة  املالية  البيانات  وعر�س  اإعداد  اإن 

للن�ضاطات غري التجارية 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�ضئولية مراقب احل�ضابات

لقد  به.  الذي قمت  التدقيق  بناء على  املالية  البيانات  الراأي حول  اإبداء  اإن م�ضئوليتي هي 

وتخطيط  املهنة  باأخلق  اللتزام  تتطلب  التي  الدولية  التدقيق  ملعايري  وفقا  بالتدقيق  قمت 

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 
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املالية. يتم اختيار الإجراءات ا�ضتنادا اإىل تقدير مدقق احل�ضابات ، وت�ضتمل على تقييم خماطر 

اأو اخلطاأ. ولتقييم تلك  البيانات املالية �ضواء كانت ناجتة عن الحتيال  الأخطاء املادية يف 

املخاطر، ياأخذ مدقق احل�ضابات يف العتبار نظام الرقابة الداخلي لإعداد وعر�س البيانات 

املالية ب�ضورة عادلة بغر�س ت�ضميم اإجراءات التدقيق امللئمة للظروف ولي�س لغر�س اإبداء 

الراأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي. ويت�ضمن التدقيق تقييم مدى ملءمة ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية امل�ضتخدمة ومعقولية التقديرات املحا�ضبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم 

�ضامل لعر�س البيانات املالية. 

باعتقادي اأن الأدلة املوؤيدة التي مت احل�ضول عليها كافية وملئمة لتوفر اأ�ضا�ضا ميكنني من 

اإبداء راأيي.

الراأي

براأيي ، اإن البيانات املالية تظهر ب�ضورة عادلة - من جميع النواحي املادية - املركز املايل 

لحتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية كما يف 31 دي�ضمرب 2013 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية 

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

تقرير املتطلبات التنظيمية االأخرى

براأيي كذلك، اأن الحتاد مي�ضك ح�ضابات منتظمة ، واأن اجلرد اأجري وفقا لل�ضول املرعية، 

واأن البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف ال�ضجلت املحا�ضبية للحتاد، واأنه يف حدود 

املعلومات التي توفرت يل، مل يرد اإىل علمي اأية خمالفات وقعت خلل ال�ضنة على وجه يوؤثر 

ماديا يف املركز املايل للحتاد.

د . �ضعيب عبداهلل �ضعيب 

مراقب ح�ضابات مرخ�س فئة اأ رقم 33

دولة الكويت

3 فرباير 2014

البزيع و�ضركاهم

ع�ضو يف RSM العاملية
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احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية   

بيان املركز املايل 

كما يف 31 دي�ضمرب 2013

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20132012اإيــ�ضــاحالـموجــــودات

املوجودات املتداولة :

48,600 21,811    نقد يف ال�ضندوق ولدى البنوك 
880,000 980,000 3   ودائع اإ�ضلمية مطلقة 

6,480 4,860 4مدينون واأر�ضدة مدينة اأخرى
935,080 1,006,671       جمموع املوجودات املتداولة

88,448 73,678 5   موجودات ثابتة
1,023,528 1,080,349       جمموع املوجودات

املطلوبات واأموال الحتاد

املطلوبات املتداولة :

9,504 17,799 6   اأر�ضدة دائنة اأخرى
9,504 17,799       جمموع املطلوبات املتداولة

26,762 33,026 7   خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 
36,266 50,825       جمموع املطلوبات

اأموال الحتاد :

987,262 1,029,524    الفائ�س يف نهاية ال�ضنة 

1,023,528 1,080,349 جمموع املطلوبات واأموال الحتاد

اإن الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )10( ت�ضكل جزءا من البيانات املالية 

رئي�س جمل�س الإدارة

بدر نا�ضر ال�ضبيعي

الأمني العام

اأ. د رم�ضان علي ال�ضراح



68

تقرير مجلس اإلدارة السنوي 2013

68

احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 

بيان الأرباح اأو اخل�ضائر والدخل ال�ضامل الآخر 

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20132012اإي�ضاح 

الإيرادات: 

 200,000175,000    اإ�ضرتاك الأع�ضاء

5,000 5,000    اإنت�ضاب الأع�ضاء

13,289 17,002    ايرادات ودائع ا�ضلمية مطلقة

-12,000    خم�ض�س مل يعد له �ضرورة

20,496 21,515    ايرادات اأخرى 

 255,517213,785       جمموع الإيرادات 

امل�ضروفات والأعباء الأخرى:

)193,859((197,909)9م�ضروفات اإدارية وعمومية

)1,982(-خ�ضائر بيع موجودات ثابتة

)14,554((15,346)اإ�ضتهلكات 

)71,000(-خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة 

)281,395((213,255)جمموع امل�ضروفات والأعباء الأخرى

)67,610(42,262 �ضايف )خ�ضارة( ربح ال�ضنة

--الدخل ال�ضامل الآخر لل�ضنة

)67,610(42,262 جمموع )اخل�ضارة( الدخل ال�ضامل لل�ضنة
 

اإن الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )10( ت�ضكل جزءا من البيانات املالية 
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احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 

بيان التدفقات النقدية  

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20132012اي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية:

)67,610(42,262    �ضايف )خ�ضارة( ربح ال�ضنة 
   ت�ضويات:

14,554 15,346    اإ�ضتهلكات
71,000 -   خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة 
1,982 -   خ�ضائر بيع موجودات ثابتة

5,706 6,264    خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 
)13,289((17,002)   ايرادات ودائع ا�ضلمية مطلقة

-(12,000)  خم�ض�س مل يعد له �ضرورة
 34,870 12,343

   التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية: 

13,62010,588   مدينون واأر�ضدة مدينة اأخرى
3,443 8,295   اأر�ضدة دائنة اأخرى 

26,374 56,785�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الأن�ضطة الإ�ضتثمارية:

-(100,000)   �ضايف احلركة على ودائع ا�ضلمية مطلقة
)13,408((576)   املدفوع ل�ضراء موجودات ثابتة

310 -   املح�ضل من بيع موجودات ثابتة
13,289 17,002    ايرادات ودائع ا�ضلمية مطلقة م�ضتلمة

191 (83,574)�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة الإ�ضتثمارية
26,565 (26,789)�ضايف )النق�س( الزيادة يف نقد لدى البنوك

22,035 48,600 نقد لدى البنوك يف بداية ال�ضنة 
48,600 21,811 نقد لدى البنوك يف نهاية ال�ضنة 

 

اإن الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )10( ت�ضكل جزءا من البيانات املالية
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احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

  1– التاأ�سي�س واأهداف االإحتاد 

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

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

احلادية  ال�ضنة   )699( العدد  اليوم  كويت  ن�ضر يف جريدة  والذي   2004 ل�ضنة   )184( رقم 

واخلم�ضون بتاريخ 9 يناير 2005 ، �ضجل الحتاد لدى وزارة ال�ضوؤون الإجتماعية والعمل 

بتاريخ 29 دي�ضمرب 2004 .

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

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 .

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

لتذليل املعوقات التي تواجه اأع�ضاء الحتاد .

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

اأو 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 .

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

والعاملية 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 .

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

اأع�ضاء الحتاد .

اإن عنـــوان الإحتـــاد امل�ضجل هو �ـــس. ب 27555 ال�ضفاة – الرمز الربيـــدي 13136 دولة الكويت ، 
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مبنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت – الدور الثالث . 

بلغ عدد موظفي الحتاد 6 موظفني كما يف 31 دي�ضمرب 2013 )2012 – 6 موظفني( .

متـــت املوافقة على اإ�ضـــدار البيانات املالية من قبل رئي�س جمل�ـــس اإدارة الحتاد بتاريخ 3 فرباير 

2014. اإن اجلمعية العمومية للحتاد لديها �ضلحية تعديل تلك البيانات املالية بعد ا�ضدارها .

  

  2– ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

اأ -   العرف املحا�ضبي:

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

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

ب- االأدوات املالية :

يتعامل الحتاد �ضمن ن�ضاطه الإعتيادي يف الأدوات املالية الأولية مثل النقد يف ال�ضندوق 

ولـدى البنوك والودائع ال�ضلمية املطلقة واملدينني، وتعترب القيمة الدفرتية لهذه الأدوات 

املالية كما يف 31 دي�ضمرب م�ضاوية تقريبا لقيمتها العادلة .

جـ - املدينون

يتم العرتاف مبدئيا باملدينني بالقيمة العادلة وتقا�س فيما بعد بالتكلفة املطفاأة با�ضتخدام 

طريقـــة معدل الفائدة الفعلية ناق�ضا خم�ض�س النخفا�س الدائم يف القيمة . اإن خم�ض�س 

النخفا�س الدائم يف قيمة املدينني يثبت عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على اأن الحتاد 

غري قادرعلى حت�ضيل ديونــه خلل املدة الأ�ضلية للمدينني . تكمن �ضعوبات املدينني املالية 

اجلوهرية يف احتمالية اأن املدين �ضيكون معر�ضا لإ�ضهار اإفل�ضه اأو اإعادة الهيكلة املالية اأو 

عدم النتظام اأو عدم ال�ضداد ، وتدل تلك املوؤ�ضرات على اأن اأر�ضدة املدينني قد انخف�ضت 

قيمتهـــا ب�ضفـــة دائمة. اإن قيمة املخ�ض�س هي الفرق بـــني القيمة الدفرتية للأ�ضل والقيمة 

احلاليـــة للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقعـــة خم�ضومة با�ضتخدام معدل الفائدة الفعلية 

الأ�ضلـــي . يتـــم تخفي�س القيمـــة الدفرتية للأ�ضل من خلل ا�ضتخـــدام ح�ضاب خم�ض�س ، 

ويتم العرتاف مببلغ اخل�ضارة يف بيان الأرباح اأو اخل�ضائر والدخل ال�ضامل الآخر . يف حال 

عدم حت�ضيل اأر�ضدة املدينني ، يتم اإعدامها مقابل ح�ضاب املخ�ض�س املتعلق باملدينني ، اإن 

ال�ضـــداد اللحق للمبلـــغ ال�ضابق اإعدامه يدرج من خلل بيان الأربـــاح اأو اخل�ضائر والدخل 

ال�ضامل الآخر . 

د - املوجودات الثابتة : 

تت�ضمـــن التكلفـــة املبدئيـــة للموجودات الثابتـــة �ضعر ال�ضـــراء واأي تكاليف مبا�ضـــرة مرتبطة 

احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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باإي�ضال تلك املوجودات اإىل موقع الت�ضغيل وجعلها جاهزة للت�ضغيل. يتم عادة اإدراج امل�ضارف 

املتكبـــدة بعد ت�ضغيل املوجودات الثابتة، مثل الإ�ضلحات وال�ضيانة والفح�س يف بيان الأرباح 

اأو اخل�ضائر والدخل ال�ضامل الآخر يف الفرتة التي يتم تكبد هذه امل�ضاريف فيها. يف احلالت 

التـــي يظهر فيهـــا بو�ضوح اأن امل�ضاريف قد اأدت اإىل زيـــادة يف املنافع القت�ضادية امل�ضتقبلية 

املتوقع احل�ضول عليها من ا�ضتخدام اإحدى املوجودات الثابتة اإىل حد اأعلى من معيار الأداء 

املحدد اأ�ضا�ضاً، فاإنه يتم ر�ضملة هذه امل�ضاريف كتكلفة اإ�ضافية على املوجودات الثابتة.

تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة ناق�ضة ال�ضتهلك املرتاكم وخ�ضائر الإنخفا�س يف القيمة. 

عنـــد بيع اأو اإنهاء خدمة املوجودات، يتم ا�ضتبعاد تكلفتها وا�ضتهلكها املرتاكم من احل�ضابات 

ويدرج اأي ربح اأو خ�ضارة ناجتة عن ا�ضتبعادها يف بيان الأرباح اأو اخل�ضائر اأو الدخل ال�ضامل 

الآخر.

يتم احت�ضاب ال�ضتهلك بطريقة الق�ضط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة لبنود 

املوجودات الثابتة كما يلي:

�ضـــنوات

5اأثاث وديكورات
5كمبيوترات واأجهزة

يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة ال�ضتهلك دورياً للتاأكد من اأن طريقة وفرتة ال�ضتهلك 

تتفقان مع منط املنافع القت�ضاية املتوقعة من بنود املوجودات الثابتة.

هـ - الدائنون : 

يتمثل ر�ضيد الدائنون يف الدائنني التجاريني والدائنني الآخرين . الدائنون التجاريون هو 

اللتزام ل�ضداد ب�ضائع اأو خدمات التي مت �ضراءها �ضمن الن�ضاط العتيادي من املوردين . 

يتم اإدراج الدائنني مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س لحقا بالتكلفة املطفاأة با�ضتخدام طريقة 

ال�ضداد ي�ضتحق  اذا كان  الدائنون كمطلوبات متداولة  يتم ت�ضنيف   . الفعلي  الفائدة  معدل 

خلل �ضنة اأو اأقل )اأو �ضمن الدورة الت�ضغيلية الطبيعية للن�ضاط اذا كان اأطول( . وان مل يكــن 

، يتم الت�ضــنيف كمطلوبات غري متداولة . 

و – خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة : 

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

لكل  امل�ضتحق  املبلغ  املمـول ميثل  الإلتزام غري  اإن هذا   . املوظفني  القطاع اخلا�س وعقـود 

موظف ، فيما لو مت اإنهاء خدماته فـي نهاية الفرتة املالية  والذي يقارب القيمة احلالية لهذا 

الإلتزام النهائي. 

احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

ز – املخ�ض�ضات :

يتم العرتاف باملخ�ض�س فقط عندما يكون على الحتاد التزام قانوين حايل اأو حمتمل، 

نتيجة حلدث �ضابق يكون من املرجح معه اأن يتطلب ذلك تدفقا �ضادرا للموارد القت�ضادية 

لت�ضوية اللتزام، مع اإمكانية اإجراء تقدير موثـوق ملبلغ اللتزام.  ويتم مراجعة املخ�ض�ضات 

 . حايل  تقدير  اأف�ضل  لإظهار  وتعديلها  مالية  �ضنة  كل  نهاية  يف  تقرير  فرتة  كل  نهاية  يف 

وعندما يكون تاأثري القيمة الزمنية للنقود ماديا، فيجب اأن يكون املبلغ املعرتف به كمخ�ض�س 

هو القيمة احلالية للم�ضاريف املتوقعة املطلوبة لت�ضوية اللتزام. ل يتم اإدراج املخ�ض�ضات 

للخ�ضائر الت�ضغيلية امل�ضتقبلية . 

ح - اإنخفا�س قيمة املوجودات :  

يف نهاية الفرتة املالية، يقوم الحتاد مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�ضة لتحديد 

فيما اإذا كان هناك دليل على اإنخفا�س يف قيمة تلك املوجودات. اإذا كان يوجد دليل على 

الإنخفا�س ، يتم تقدير القيمة القابلة للإ�ضرتداد للموجودات لحت�ضاب خ�ضائر الإنخفا�س 

لأ�ضل  لل�ضرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  املمكن  من  يكن  اإذا مل  وجدت(.  )اإن   ، القيمة  يف 

منفرد،  يجب على الحتاد تقدير القيمة القابلة لل�ضرتداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي 

اإليها الأ�ضل.

اإن القيمة القابلة لل�ضرتداد هي القيمة العادلة ناق�ضاً تكاليف البيع اأو القيمة امل�ضتخدمة، 

النقدية  التدفقات  خ�ضم  خلل  من  للأ�ضل  امل�ضتخدمة  القيمة  تقدير  يتم  اأعلى.  اأيهما 

امل�ضتقبلية املتوقعة مقابل القيمة احلالية لها بتطبيق �ضعر اخل�ضم املنا�ضب. يجب اأن يعك�س 

�ضعر اخل�ضم تقديرات ال�ضوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة بالأ�ضل. 

اإذا كانت القيمة القابلة لل�ضرتداد املقدرة للأ�ضل )اأو وحدة توليد النقد( اأقل من القيمة 

الدفرتية للأ�ضل ، فاإنه يجب تخفي�س القيمة الدفرتية للأ�ضل )اأو وحدة توليد النقد( اإىل 

القيمة القابلة لل�ضرتداد. يجب العرتاف بخ�ضارة النخفا�س يف القيمة مبا�ضرة يف بيان 

الرباح اأو اخل�ضائر والدخل ال�ضامل الآخر ، اإل اإذا كانت القيمة الدفرتية للأ�ضل معاد تقييمها 

ويف هذه احلالة يجب معاجلة خ�ضارة اإنخفا�س قيمة الأ�ضل كاإنخفا�س اإعادة تقييم.

عند عك�س خ�ضارة الإنخفا�س يف القيمة لحقاً ، تزداد القيمة الدفرتية للأ�ضل )اأو وحدة 

توليد النقد( اإىل القيمة التقديرية املعدلة القابلة للإ�ضرتداد. يجب اأن ل يزيد املبلغ الدفرتي 

ب�ضبب عك�س خ�ضارة اإنخفا�س القيمة عن املبلغ الدفرتي الذي كان �ضيحدد لو انه مل يتم 

ال�ضنوات  النقد( خلل  توليد  )اأو وحدة  الأ�ضل  قيمة  اإنخفا�س  باأية خ�ضارة من  الإعرتاف 

اأو  الأرباح  بيان  مبا�ضرة يف  القيمة  الإنخفا�س يف  بعك�س خ�ضارة  الإعرتاف  يجب  ال�ضابقة 

اخل�ضائر والدخل ال�ضامل الآخر اإل اإذا كانت القيمة الدفرتية للأ�ضل معاد تقييمها ويف هذه 

احلالة يجب معاجلة عك�س خ�ضائر الإنخفا�س يف القيمة كزيادة يف اإعادة التقييم.
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ط – م�ضروع حتت التنفيذ :  

الإن�ضاء  اكتمال  التنفيذ حتى  التكاليف لهذا امل�ضروع �ضمن م�ضروع حتت  اإدراج جميع  يتم 

وجعله جاهز للإ�ضتخدام. يتم ت�ضنيف م�ضروع حتت التنفيذ كموجودات ثابتة طبقاً لأهداف 

الحتاد.

ي - حتقق االيراد :  

 ، الإنت�ضاب  ر�ضوم   ، الأع�ضاء  ا�ضرتاكات  اإيرادات  اإثبات  النقدي يف  الأ�ضا�س  الإحتاد  يتبع 

الإيرادات وامل�ضاريف الأخرى.

ك - االآراء والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�ضبية الهامة :

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

البيانات املالية  وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإدارة الحتاد اإبداء الراأي 

والقيام بتقديرات وافرتا�ضات توؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والإف�ضاح عن 

املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ البيانات املالية واملبالغ املدرجة للإيرادات وامل�ضاريف 

خلل ال�ضنة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

اأ - االآراء :

اإدارة  قامت   ،  2 اإي�ضاح  واملبينة يف  للحتاد  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  تطبيق  عملية  من خلل 

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

1 - خم�س�س دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها :
اإن حتديد قابلية ال�ضرتداد للمبلغ امل�ضتحق من العملء والعوامل املحددة لحت�ضاب النخفا�س 

يف قيمة املدينني تت�ضمن اآراء هامة .

ب - التقديرات واالفرتا�ضات:

الأخرى  الرئي�ضية  وامل�ضادر  م�ضتقبلية  باأ�ضباب  تتعلق  التي  الرئي�ضية  الفرتا�ضات  اإن 

للتقديرات غري املوؤكدة يف نهاية فرتة التقرير والتي لها خماطر جوهرية يف حدوث تعديلت 

مادية للقيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات خلل ال�ضنة املالية اللحقة هي على ال�ضكل 

التايل : 

1 - خم�س�س دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها :
اإن عملية حتديد خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها تتطلب تقديرات . اإن خم�ض�س الديون 

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

معايري  اإن  يتم حتديدها.  املعدومة عندما  الديون  �ضطب  يتم   . ديونه  قادر على حت�ضيل  غري 

احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 
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حتديد مبلغ املخ�ض�س اأو املبلغ املراد �ضطبه يت�ضمن حتاليل تقادم وتقييمات فنية واأحداث لحقة 

. اإن قيد املخ�ض�ضات وتخفي�س الذمم املدينة تخ�ضع ملـوافقة الإدارة.

– اإنخفا�س قيمة امل�ج�دات غري املالية :  2
اإن الإنخفا�س يف القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�ضل )اأو وحدة توليد النقد(. 

والذي ميثل القيمة العادلة ناق�ضاً تكاليف البيع اأو القيمة امل�ضتخدمة ،  اأيهما اأعلى. اإن ح�ضاب 

القيمة العادلة ناق�ضاً تكاليف البيع يتم بناء على البيانات املتاحة من معاملت البيع يف معاملت 

جتارية بحته من اأ�ضول مماثلة اأو اأ�ضعار ال�ضوق التي ميكن ملحظتها ناق�ضاً التكاليف الإ�ضافية 

اللزمة ل�ضتبعاد الأ�ضل. يتم تقدير القيمة امل�ضتخدمة بناء على منوذج خ�ضم التدفقات النقدية. 

اإن التدفقات النقدية نا�ضئة من امليزانية لل�ضنوات اخلم�س املقبلة وهي ل ت�ضمل اأن�ضطة اإعادة 

هيكلة يجب اأن يلتزم الحتاد بها اأو ا�ضتثمارات موؤثرة يف امل�ضتقبل والتي من �ضاأنها تعزز اأداء 

الأ�ضل )اأو وحدة توليد النقد(. اإن القيمة القابلة للإ�ضرتداد هي الأكرث ح�ضا�ضية ملعدل اخل�ضم 

امل�ضتقبلية  النقدية  التدفقات  التدفقات  وكذلك  النقدية  التدفقات  امل�ضتخدم من خلل خ�ضم 

ومعدل النمو امل�ضتخدم لأغرا�س الإ�ضتقراء.

اإ�سالمية مطلقة : 3 - ودائع 
ميثل هذا البند قيمة ودائع لدى اأحد البنوك ال�ضلمية املحلية بالدينار الكويتي ، تكت�ضب هذه 

الودائع اأرباحا �ضنوية وت�ضتحق مبعدل 365 يوم .

  4– مدين�ن واأر�سدة مدينة اأخرى:

20132012

90,000 78,000 مدينون جتاريون

)90,000((78,000)خم�ض�س ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها )اأ(

--

4,860 3,240 م�ضاريف مدفوعة مقدما

1,620 1,620 تاأمينات م�ضرتدة

 4,860 6,480
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  )اأ( خم�ض�س ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها: 

اإن حركة خم�ض�س ديون م�ضكوك يف حت�ضيلهاهي  كما يلي :

20132012

19,000 90,000 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

71,000 -خم�ض�س ال�ضنة

-(12,000)خم�ض�س مل يعد له �ضرورة

90,000 78,000 الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

  5– م�ج�دات ثابتة

اأثاث

وديكورات

كمبيوترات

واأجهــزة

م�ضروع حتت 

التنفيذ
املجموع

التكلفة :

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

576 -76 500 ال�ضافات 

114,765 37,955 25,489 51,321 يف 31 دي�ضمرب 2013

الإ�ضتهلك املرتاكم :

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

15,346 -5,088 10,258 ا�ضتهلك حممل على ال�ضنة 

41,087 -18,861 22,226 يف 31 دي�ضمرب 2013

�ضايف القيمة الدفرتية :

73,678 37,955 6,628 29,095 يف 31 دي�ضمرب 2013

88,448 37,955 11,640 38,853 يف 31 دي�ضمرب 2012
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ميثل بند م�ضروع حتت التنفيذ قيمة درا�ضة اجلدوى لإن�ضاء مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات 

املالية وجاري العمل مع اجلهات احلكومية املخت�ضة لإمتام الرتاخي�س.

6– اأر�سدة دائنة اأخرى 
20132012

17 -دائن موظف

1,000 3,602 م�ضاريف م�ضتحقة

8,487 14,197 خم�ض�س اإجازات

 17,799 9,504

7– خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة 
20132012

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

 5,706 6,264املحمل خلل ال�ضنة 

 26,762 33,026الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة 

اأم�ال االحتاد : 8 - فائ�س 
20132012

1,054,872 987,262 الفائ�س يف بداية ال�ضنة 

)67,610( 42,262 جمموع الدخل )اخل�ضارة( ال�ضاملة لل�ضنة 

987,262 1,029,524 الفائ�س يف نهاية ال�ضنة 

احتاد ال�ضركات اال�ضتثمارية 
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اإدارية وعم�مية : 9 - م�سروفات 
20132012

110,089 117,534 رواتب واأجور وملحقاتها

19,440 19,440 اإيجارات

2,779 5,551 بريد وبرق وهاتف

1,206 606 قرطا�ضية ومطبوعات

11,904 1,392 م�ضاريف دعاية واإعلن

5,000 5,000 اأتعاب مهنية 

37,286 42,542 م�ضاريف تدريبات 

6,155 5,844 م�ضروفات متنوعة

 197,909 193,859

10 - االإرتباطات الراأ�سمالية :
اإن امل�ضاريف الراأ�ضمالية التي مت التعاقد عليها يف تاريخ نهاية التقرير ومل ت�ضتحق بعد كما يلي:

20132012
37,955 37,955 م�ضروع حتت التنفيذ 
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