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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

احت��������اد ال��ش��رك��������ات االس��ت��ث��م��اري��ة
Union of Investment Companies

مع �ضدور هذا التقرير ال�ضنوي يكون احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية قد اأكمل عامه اخلام�س 

منذ تاأ�ضي�ضه ، حر�س الحتاد خاللها على اأداء دوره وحتقيق اأهدافه وفق ر�ضالته الوا�ضحة، 

واملتمثلة فى تهيئة املناخ املالئم لتطوير كفاءة قطاع ال�ضتثمار واخلدمات املالية.

لقد عانت ال�ضركات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية كثريا من جراء الأزمة املالية، ودخلت 

فى معاجلات متنوعة حتى تعود ل�ضابق و�ضعها، وقد بذل الحتاد جهوداً كثيفة وم�ضنية فى 

التوا�ضل امل�ضتمر مع كافة امل�ضئولني ممن يعنيهم هذا الأمر، وجاءت مقرتحاتنا من�ضبة باأهمية 

التدخل والدعم احلكومى لأن ما حدث كان فوق التوقعات والت�ضورات نتيجة انخفا�س قيم 

الأ�ضول و�ضعف انعدام املنابع التمويلية.

واأنه واإذا كان هناك عدد من ال�ضركات ا�ضتطاعت التغلب ن�ضبياً على امل�ضكلة واخلروج من 

عنق الزجاجة، اإل اأن هناك عدد اآخر من ال�ضركات ل زالت تعانى وحتتاج الدعم الر�ضمى 

حتى تعود لت�ضارك فى تنمية القت�ضاد الوطنى بكافة الأ�ضكال التنموية.

الأخوة والأخوات الأفا�ضل،

ي�ضم الحتاد فى ع�ضويته 46 �ضركة ا�ضتثمارية، ن�ضعى وبكل ما منلكه من اإمكانيات اإىل 

تقدمي اجلهد الفنى واملهنى وكذا اللوج�ضتى لل�ضركات الأع�ضاء، واأنه وباإطالعكم على التقرير 

الإدارى �ضتجدون الدور الذى قدمه الحتاد لأع�ضائه من خالل الأن�ضطة والفعاليات املتنوعة، 

والتى كان لها اأثراً مبا�ضراً طيباً من قبل اأع�ضاء الحتاد، وهو ما يجعلنا نعمل على تقدمي 

املزيد والأف�ضل.

وهنا ل ي�ضعنى اإل اأن اأتقدم بخال�س ال�ضكر لكافة اأع�ضاء الحتاد، ولالأخوة اأع�ضاء جمل�س 

الر�ضمية  العامة لالحتاد، وكافة اجلهات  الأع�ضاء والأمانة  الإدارة، وال�ضكر كذلك لكل من 

وغري الر�ضمية، حيث كان لتعاونهم اأثراً ملمو�ضاً فى اإجناز اأهداف الحتاد فى ظل القيادة 

جمل�س  رئي�س  �سمو  ودعم  الأمني  عهده  و�سمو  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  حل�سرة  احلكيمة 

الوزراء.

اأ�سعد اأحمد البنوان

رئي�س الحتاد
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اأن�سطة الحتاد:

اأوًل: ندوات وحما�سرات عامة قدمها الحتاد لكافة القطاع ال�ستثمارى:

ندوة حول ن�سب العمالة الوطنية لدى ال�سركات ال�ستثمارية

فى اإطار حر�س احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية على ا�ضتمرارية التعاون والتوا�ضل مع برنامج 

اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذى فى الدولة نظمت يوم 18 يناير 2010 ور�ضة عمل 

مت فيها اإي�ضاح الهدف الرئي�ضى من اإ�ضدار القانون رقم 19 ل�ضنة 2000 وهو اإعادة هيكلة القوى 

العاملة وت�ضجيع العمالة الوطنية لاللتحاق باجلهات غري احلكومية، كما مت اإلقاء ال�ضوء على 

اأهم اخلدمات الرئي�ضية فى الربنامج التى تخدم القطاع ال�ضتثمارى من خالل تبيان الفر�س 

الوظيفية ال�ضتثمارية وكيفية اإدخالها عرب املوقع الإلكرتونى للربنامج، كما مت التطرق اإىل 

لتاأهيل  التدريبية  لر�ضم اخلطط  امل�ضتقبل  للقطاع فى  الوظيفية  اأهمية حتديد الحتياجات 

بتدريب  امل�ضاهمة  بقواعد  ل�ضنة 2008 واخلا�س   52 رقم  القرار  الباحثني عن عمل، وكذلك 

العاملني فى القطاع اخلا�س وحتديداً ال�ضتثمارى. يذكر اأن الحتاد بذل جهوداً حثيثة حول 

هذه الن�ضبة ومبا يتوافق مع واقع ال�ضركات ال�ضتثمارية. 

  ندوة ملناق�سة »قانون العمل فى القطاع الأهلى«

نظم احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية لقاء �ضمَّ ممثلى ال�ضركات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية، 

وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2010/4/29 و�ضط ح�ضور كبري من اأكرث من 70 �ضركة ا�ضتثمارية، 

حيث كان هدف اللقاء مناق�ضة »قانون العمل فى القطاع الأهلى« وال�ضتماع اإىل مالحظات 

وراأى ال�ضركات حول القانون، والذى جاء فى �ضبعة ف�ضول من خالل 150 مادة، وذلك لبلورة 

الآلية املنا�ضبة لتنفيذ ما جاء فى القانون، ومعرفة كيفية تطبيقه ومتابعته مع اجلهات املعنية 
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فيما يخ�س العاملني واأرباب العمل، على اأن تقدم القرتاحات واملالحظات كافة من خالل 

ورقة يقدمها الحتاد لوزارة ال�ضوؤون الجتماعية والعمل، مع العمل على ت�ضحيح اأية اإعواجات 

ال�ضوؤون  لوزارة  املذكورة  الورقة  تقدمي  مت  وقد  ت�ضريعى،  تعديل  خالل  من  املواد  بع�س  فى 

الجتماعية والعمل بتاريخ 2010/9/15.

حلقة نقا�سية حول »قانون هيئة اأ�سواق املال«

لال�ضت�ضارات   DLA PIPER مكتب  مع  وبالتعاون  ال�ض�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  قام 

حول  نقا�ضية  حلقة  بتنظيم  لال�ضتثمار  الأمان  و�ضركة  والعو�ضى  الوقيان  ومكتب  القانونية، 

قانون هيئة اأ�ضواق املال، وذلك يوم اخلمي�س 10 يونيو 2010، وقد تناولت احللقة دور احتاد 

اأ�ضواق  تواجه هيئة  التى  والتحديات  القانون  وت�ضريع هذا  قيادة  ال�ضتثمارية فى  ال�ضركات 

املال، كما كان هناك عر�س لتجربة اإقليمية »هيئة �ضوق املال ال�ضعودى«، حيث بني هذا العر�س 

الواقع الذى واجه ال�ضوق ال�ضعودى عند تطبيق هذا القانون، وردود الفعل على تطبيقه، كما 

كان هناك عر�س لتجربة اأوروبية تبني اأهمية وجود هيئة اأ�ضواق املال بالإ�ضافة اإىل عر�س 

لقانون هيئة اأ�ضواق املال الكويتى بني احلقيقة والواقع.
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ندوة بعنوان »اأهمية اإن�ساء وحدة �سكاوى العمالء لدى ال�سركات ال�ستثمارية«

�ضركة  كل  لدى  العمالء  ل�ضكاوى  باإن�ضاء وحدة  املركزى  الكويت  بنك  بناء على طلب من 

بعنوان  ندوة  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  نظم  الطلب،  هذا  لتحقيق  و�ضعياً  ا�ضتثمارية، 

»اأهمية اإن�ضاء وحدة �ضكاوى العمالء لدى ال�ضركات ال�ضتثمارية«، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 

2010/9/23، ومت التطرق اإىل املقرتحات املقدمة من بنك الكويت املركزى والنقا�س حولها، 

وقام الحتاد ب�ضياغة تلك املقرتحات واإر�ضالها لبنك الكويت املركزى بتاريخ 2010/9/30.

ندوة بعنوان »كيفية تعزيز القدرات ال�ستثمارية وتاأمني روؤو�س الأموال والعوائد 

الناجمة عن عمليات ال�ستثمار فى الدول العربية«

�ضعياً من احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية لتقدمي كافة الدعم والفر�س املتاحة لتنمية وتطوير 

ال�ضركات ال�ضتثمارية لتعزيز قدراتها ال�ضتثمارية وتاأمني روؤو�س اأموالها وعوائدها الناجمة 

عن عمليات ال�ضتثمار فى الدول العربية بالإ�ضافة اإىل حتفيز التدفقات ال�ضتثمارية الأجنبية 

املوؤ�ض�ضة  بني  امل�ضرتك  للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع   2010 مايو   2 بتاريخ  الكويت، مت  لدولة 

العربية ل�ضمان ال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات والحتاد. وتفعياًل لالإتفاقية، قام احتاد ال�ضركات 

بتوجيه  ال�ضادرات  وائتمان  ال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية  املوؤ�ض�ضة  مع  وبالتعاون  ال�ضتثمارية 

دعوة عامة لكافة ال�ضركات ال�ضتثمارية واملوؤ�ض�ضات حل�ضور ندوة عن »كيفية تعزيز القدرات 

والعوائد  الأموال  روؤو�س  وتاأمني  ال�ضتثمارية 

الدول  فى  ال�ضتثمار  عمليات  عن  الناجمة 

العربية« واإلقاء ال�ضوء على اخلطوات وكيفية 

املوؤ�ض�ضة  بني  التعاون  اتفاقية  من  ال�ضتفادة 

باحل�ضول  لل�ضركات  ت�ضمح  والتى  والحتاد، 

للتنمية وحتفيز  مي�ضرة  وقرو�س  تاأمني  على 

ا�ضتثماراتها اخلارجية فى الدول العربية.
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واملوؤ�س�سة  الحتاد  بني  امل�سرتك  للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  ثانيًا: 

العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات

مت فى �ضباح الأحد املوافق 2010/5/2 توقيع مذكرة تفاهم للتعاون امل�ضرتك بني املوؤ�ض�ضة 

العربية ل�ضمان ال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات ممثلة بال�ضيد/ فهد را�ضد الإبراهيم – مدير 

رئي�س   – البنوان  اأحمد  اأ�ضعد  بال�ضيد/  ال�ضتثمارية ممثل  ال�ضركات  واحتاد  املوؤ�ض�ضة،  عام 

الحتاد وذلك يف جمال تاأمني ال�ضتثمارات الكويتية يف الدول العربية وال�ضتثمارات الأجنبية 

هذه  وتهدف  ال�ضتثمارية.  بامل�ضاريع  املرتبطة  التجارية  املخاطر غري  �ضد  الكويت  دولة  يف 

للم�ضتثمرين  خاللها  من  يتاح  والتي  والحتاد  املوؤ�ض�ضة  بني  التعاون  اأطر  و�ضع  اإىل  املذكرة 

العربية  الدول  يف  امل�ضتثمرة  اأموالهم  روؤو�س  وحماية  ال�ضتثمارية  قدراتهم  تعزيز  الكويتيني 

وعوائدها �ضد حزمة من املخاطر غري التجارية وتعوي�ضهم عن اخل�ضائر يف حالة وقوعها 

بن�ضبة ت�ضل اإىل 90% من قيمة اخل�ضارة. وقد اتفق الطرفان على تبادل املعلومات والتعريف 

امل�ضرتك واملتبادل خلدماتهما وبذل كل اجلهود الالزمة لتعريف امل�ضتثمرين الكويتيني مبزايا 

املذكرة املوقعة عرب تنظيم الندوات امل�ضرتكة والقيام بزيارات ميدانية م�ضرتكة للم�ضتثمرين 

الكويتيني.

ثالثًا: الأن�سطة العلمية:

 املوؤمتر الدوىل العا�سر للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

قيم 
ُ
�ضارك الحتاد فى رعاية املوؤمتر الدوىل العا�ضر للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية، والذى اأ

 Islamic يومى 11 و 12 يناير 2010 بتنظيم من بيت امل�ضورة لال�ضت�ضارات املالية الإ�ضالمية و
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اإفرازات الأزمة املالية العاملية على  Financial Industry Center  وقد ناق�س املوؤمتر 
اجلل�ضة  الحتاد،  عام  اأمني   - ال�ضراح  رم�ضان  اأ.د.  تراأ�س  كما  الإ�ضالمية،  املالية  ال�ضناعة 

الثانية، والتى حملت عنوان ا�ضرتاتيجيات التمويل وال�ضتثمار والرفع املاىل فى املوؤ�ض�ضات 

املالية الإ�ضالمية.

     »ملتقى الكويت املاىل الثانى 2010«

�ضارك احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية فى رعاية ملتقى الكويت املاىل الثانى 2010، والذى 

اأقيم يومى 31 اأكتوبر و 1 نوفمرب 2010 حتت رعاية �ضمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيخ نا�ضر 

املحمد الأحمد ال�ضباح، بتنظيم من جمموعة القت�ضاد والأعمال، وقد قام ال�ضيد/ �ضالح 

�ضالح ال�ضلمى - نائب رئي�س الحتاد بتقدمي ورقة بعنوان »دور احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية 

فى دعم وت�ضجيع املناخ ال�ضتثمارى«. 
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املوؤمتر الدوىل الرابع »اجتاهات«

 »IV »اجتاهات  الإدارية  العلوم  لكلية  الرابع  الدوىل  املوؤمتر  رعاية  فى  الحتاد  �ضارك 

الأزمة القت�ضادية العاملية من منظور القت�ضاد الإ�ضالمى، والذى عقد يومى 15 ، 16 دي�ضمرب 

2010 حتت رعاية �ضمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيخ نا�ضر املحمد الأحمد ال�ضباح، وقد قدم 

ال�ضيد بدر عبد اهلل ال�ضميط – اأمني ال�ضر وع�ضو جمل�س الإدارة لدى الحتاد ورقة بعنوان 

»تقييم الكويت كمركز ماىل«.

رابعًا: لقاءات واجتماعات:

لقاء وفد اقت�سادى اإيرانى

اجتمع احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية مع وفد اقت�ضادى اإيرانى فى مقر غرفة جتارة و�ضناعة 

الكويت م�ضاء الثالثاء 2010/3/9، حيث اأو�ضح الوفد الإيرانى اأن لحتاد اجلمعيات التعاونية 

الإيرانية مكانة خا�ضة فى ال�ضوق القت�ضادى الإيرانى، كما اأن قرب امل�ضافة اجلغرافية ما بني 

اإيران والكويت لها اأثر اإيجابى فى تطوير العالقات القت�ضادية والتجارية ما بني البلدين، وقد 

وجه دعوه لالحتاد لزيارة اإيران مل�ضاهدة امل�ضاريع عن قرب والتطور فى كافة املجالت، كما 

اأو�ضح اأن هناك ملتقى دوىل �ضيعقد فى 15 اأبريل 2011 فى حمافظة خوز�ضتان يبني القدرات 

املتاحة  ال�ضتثمار  لفر�س  مرئياً  عر�ضاً  قدم  وقد  هناك،  املتاحة  ال�ضتثمار  وفر�س  العالية 
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هناك. بدوره اأو�ضح ال�ضيد �ضالح ال�ضلمى باأن الحتاد �ضياأخذ بعني العتبار ما تقدم به ال�ضيد 

مو�ضوى، وكذلك بقية الوفد من م�ضاريع و�ضيعر�ضها على ال�ضركات ال�ضتثمارية الكويتية حتى 

تتخذ كل �ضركة القرار الذى يتنا�ضب مع اأن�ضطتها.

لقاء وفد اقت�سادى بولندى

اجتمع احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية مع وفد اقت�ضادى بولندى م�ضاء يوم الإثنني 2010/3/29. 

وقد رحب ال�ضيد بدر ال�ضميط بالوفد الزائر وقدم نبذة عن الحتاد واأن�ضطته، فيما اأكد الوفد 

اأن  واأكد  املتاحة،  ال�ضتثمار  فر�س  الأوروبى وجدوى  الحتاد  فى  بولندا  دور  البولندى على 

بولندا رمبا تكون الدولة الوحيدة التى مل تتاأثر بالأزمة القت�ضادية التى ع�ضفت مبعظم دول 

العامل، وقدم عر�ضاً م�ضهباً عن اأهمية التعاون امل�ضرتك مع ال�ضركات ال�ضتثمارية الكويتية، 

وعر�س فر�س ال�ضتثمار املتاحة فى بولندا، وحتديداً العرو�س الأولية لالكتتاب على اأ�ضهم 

باأ�س بها. ومت  بع�س ال�ضركات البولندية التى ل تزال متلك فيها وزارة اخلزانة ح�ض�ضاً ل 

التفاق على ا�ضتمرار التعاون ملا فيه امل�ضلحة امل�ضرتكة للطرفني.
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»املنتدى ال�سورى الكويتى الأول«

قيم فى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت املنتدى ال�ضورى الكويتى الأول، وذلك يومى الأربعاء 
ُ
اأ

واخلمي�س 20 - 2010/10/21، وقد �ضارك احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية متمثاًل فى ال�ضيد/ 

�ضالح �ضالح ال�ضلمى - نائب رئي�س الحتاد، فى اجلل�ضة التمهيدية »بيئة ال�ضتثمار« فى اليوم 

الأول من فعاليات املنتدى.

خام�سًا: م�ساركات جمتمعية:

رعاية املعر�س ال�سبابى »اإيد باإيد«

�ضارك  الكويتى  املجتمع  فى  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  لحتاد  الجتماعى  الدور  اإطار  فى 

الحتاد فى رعاية املعر�س ال�ضبابى »اإيد باإيد« الذى اأقامته جمعية املكفوفني الكويتية حتت 

رعاية وح�ضور معاىل الدكتور/ حممد حم�ضن العفا�ضى - وزير ال�ضوؤون الجتماعية والعمل 

فى الفرتة من 21 - 23 يونيو 2010 بفندق رادي�ضون بلو.
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 �ساد�سًا: م�ساركات ر�سمية:

- �ضارك الحتاد متمثاًل فى ال�ضيد/ �ضالح �ضالح ال�ضلمى - نائب رئي�س الحتاد فى الوفد 

القت�ضادى املرافق ل�ضمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيخ نا�ضر املحمد الأحمد ال�ضباح، لزيارة 

اجلمهورية الفرن�ضية، وذلك فى الفرتة من 13 – 23 اأبريل 2010.

الوفد  فى  الحتاد  رئي�س   - البنوان  اأحمد  اأ�ضعد  ال�ضيد/  فى  متمثاًل  الحتاد  �ضارك   -

القت�ضادى املرافق ل�ضمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيخ نا�ضر املحمد الأحمد ال�ضباح، لزيارة 

دول اأمريكا الالتينية، وذلك فى الفرتة من 11 يوليو 2010 اإىل 1 اأغ�ضط�س 2010.
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�سابعًا: لقاءات:

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:

مو�ضوع اللقاءممثل التحادالجهةالتاريخم

15-Jan-10 ال�ضيخة اأمثال الأحمد الجابر

 ال�ضباح

حملة اأعينونى

 م�ضاركة التحاد فى اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

حملة اأعينونى

211-Jan-10 معالى ال�ضيد/ م�ضطفى جا�ضم

 ال�ضمالى

وزير المالية

 اأ�ضعد اأحمد البنوان

 �ضالح �ضالح ال�ضلمى

 م�ضعود محمود حيات

عبد اهلل اأحمد 

 القبندى

 بدر نا�ضر ال�ضبيعى

 على اأحمد الزبيد

اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

�ضريبة دعم العمالة 

الوطنية المفرو�ضة 

على ال�ضركات 

ال�ضتثمارية

313-Jan-10م. بدرة المطيرى 

 من�ضق - اإدارة التوظيف

برنامج اإعادة هيكلة القوى 

العاملة والجهاز التنفيذى بالدولة

التح�ضير لور�ضة عمل  فدوى دروي�س

العمالة الوطنية فى 

ال�ضركات ال�ضتثمارية

414-Jan-10هانى عبد الهادى 

 مدير اإقليمى

 اأحمد ال�ضياد

 مدير اإقليمى

�ضركة باز للنظم العقارية

عر�س الم�ضاريع فدوى دروي�س

العقارية المتاحة لدى 

�ضركة الباز العقارية

524-Jan-10Stephan Heller 
Commercial Attache 

German Embassy

بحث التعاون بين فدوى دروي�س

التحاد وال�ضفارة 

الألمانية لتقديم 

الفر�س ال�ضتثمارية 

لل�ضركات الأع�ضاء

626-Jan-10د. خالد بودى 

رئي�س مكتب الأفق ال�ضت�ضارية

 على الزبيد

اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

لجنة التن�ضيق الخا�ضة 

بال�ضركات ال�ضتثمارية 

الإ�ضالمية
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مو�ضوع اللقاءممثل التحادالجهةالتاريخم

79-Feb-10محمد النجار 

 الم�ضت�ضار القانونى

مكتب الخبرة لال�ضت�ضارات 

القانونية واأعمال المحاماة

و�ضع اآلية للردود فدوى دروي�س

القانونية التى ي�ضتلمها 

التحاد من مكتب 

الخبرة

89-Feb-10ميثم ال�ضخ�س 

 برنامج دينار وا�ضتثمار

تلفزيون ال�ضاهد

دور التحاد فى اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

المجتمع

99-Feb-10محمد ح�ضين الدلل 

 الم�ضت�ضار القانونى

مكتب الخبرة لال�ضت�ضارات 

القانونية واأعمال المحاماة

الراأى القانونى حول اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

قانون ال�ضركات

1011-Feb-10من�ضور الكليب 

 برنامج الموؤ�ضر

 القناة الأولى

تلفزيون دولة الكويت

دور التحاد فى اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

المجتمع

1116-Feb-10ه�ضام اأبو جودة 

الم�ضت�ضار الإقليمى لمنظمات 

اأ�ضحاب العمل عبد العزيز 

 فاروق الفليج

 م. مدير اإدارة ال�ضناعة والعمل

غرفة تجارة و�ضناعة الكويت

بحث �ضبل التعاوناأ.د. رم�ضان ال�ضراح

1216-Feb-10Simon Brickles!
Chief Executive!

Plus Markets Group

عر�س تعريفى عن فدوى دروي�س

�ضوق لندن بل�س 

والفر�س المتاحة 

لإدارج ال�ضركات فى 

هذا ال�ضوق وتقديم 

عر�س خا�س بذلك

1316-Feb-10 الوفد التجارى والقت�ضادى من

مملكة لي�ضوتو بح�ضور ملكها

عر�س الفر�س �ضالح �ضالح ال�ضلمى

ال�ضتثمارية المتاحة 

فى مملكة لي�ضوتو
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مو�ضوع اللقاءممثل التحادالجهةالتاريخم

149-Mar-10مجيد مو�ضوى 

المدير العام لهيئة الزراعة فى 

محافظة خوز�ضتان والممثل 

 الخا�س لوزارة الزراعة

 على ر�ضا اإ�ضماعيلى مازكر

 ممثل غرفة تجارة و�ضناعة اإيران

 عادل دري�س

هيئة ميناء خرمن�ضهر فى 

 محافظة خوز�ضتان

جمهورية اإيران الإ�ضالمية

 �ضالح �ضالح ال�ضلمى

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

عر�س الفر�س 

ال�ضتثمارية المتاحة 

فى جمهورية اإيران 

الإ�ضالمية

1529-Mar-10كي�ض�ضتوف فالي�ضتاك 

 رئي�س مجموعة القت�ضادين

 اإيفيلين �ضتبنك

 م�ضت�ضار العالقات العامة

 وزارة الخزانة البولندية

 اأنجى تو�ضين�ضكى

 الم�ضت�ضار القت�ضادى

ال�ضفارة البولندية فى دولة 

الكويت

بدر عبد اهلل 

 ال�ضميط

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

عر�س الفر�س 

اال�ضتثمارية فى 

جمهورية بولندا

164-Apr-10 محمد مجتباى 

 الملحق التجارى

ال�ضفارة الإيرانية

عر�س الفر�س اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

ال�ضتثمارية المتاحة 

فى جمهورية اإيران 

الإ�ضالمية

1713-Apr-10Cornilio!
Embassy of Romania

بحث �ضبل التعاوناأ.د. رم�ضان ال�ضراح

1813-Apr-10د. را�ضد العجمى 

عميد كلية العلوم الإدارية

بحث م�ضاركة التحاد اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فى الموؤتمر الدولى 

IV اتجاهات
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مو�ضوع اللقاءممثل التحادالجهةالتاريخم

1914-Apr-10األن بيفانى 

مدير عام وزارة المالية بلبنان

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

مناق�ضة تطورات 

الأ�ضواق المالية فى 

الجمهورية اللبنانية 

ودولة الكويت والفر�س 

ال�ضتثمارية المتاحة 

فى لبنان

2019-Apr-10Matt Mossman!
Analyst!

Oxford Business Group

مناق�ضة بع�س فدوى دروي�س

المعلومات عن القطاع 

المالى لن�ضر تقرير فى 

المجلة

2124-May-10وفد �ضيراليون 

 Sahid R. Komara -
Managing Director!
Marika Enterprises!
 Joe Demby - Chief

Financial Officer!
 Wilfred Sam-King -

Chief Executive Officer!
Leone Lodge plc!

 Patrick T. Caulker -
Chief Ececutive Officer!

SLIEPA

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

طرح الفر�س 

ال�ضتثمارية المتاحة 

فى �ضيراليون

2224-May-10 م. لينا �ضعيد �ضبيته - مدير

 اإدارة التخطيط

م. هيفاء على المو�ضى - مدير 

 اإدارة تقييم الم�ضاريع

م. غيداء اإبراهيم التركى 

- محلل اأول اإدارة الفر�س 

 ال�ضتثمارية

جابر مبارك العنزى - محلل 

البحوث الت�ضويقية - اإدارة 

 التخطيط

ال�ضركة الوطنية لالأوف�ضت

 اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

فدوى دروي�س

بحث �ضبل التعاون 

بما يعود بالنفع على 

ال�ضركات ال�ضتثمارية
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مو�ضوع اللقاءممثل التحادالجهةالتاريخم

231-Jun-10ممثلين عن وزارة المالية 

ق�ضم الإعالم ال�ضريبى

حملة اإعالمية عن فدوى دروي�س

ال�ضريبة

243-Jun-10 محمد النجار - الم�ضت�ضار

 القانونى

مكتب الخبرة لال�ضت�ضارات 

 القانونية واأعمال المحاماة

 خالد محمد اأمين

 �ضركة التنمية لال�ضتثمار

 خالد الحيدر

 �ضركة وفرة لال�ضتثمار الدولى

 اأ�ضامة القدومى

�ضركة الم�ضتثمر الدولى

لقاء ت�ضاورى لإعداد فدوى دروي�س

المذكرة النهائية حول 

قانون العمل الأهلى 

الجديد لرفعه لوزارة 

ال�ضوؤون الجتماعية 

والعمل

2520-Sep-10نبيل ال�ضقعبى 

 الأمين العام بالوكالة

 اتحاد م�ضارف الكويت

�ضباط الت�ضال الم�ضوؤلين عن 

 مديونيات المواطنين المتعثرين

من ال�ضركات ال�ضتثمارية 

المعنية بالأمر

التن�ضيق بين ال�ضباط اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

الم�ضوؤولين والبنوك 

المديرة للمديونيات

2630-Sep-10ضالم البناى� 

 ع�ضو اللجنة العليا

 محمد عطوى

 المن�ضق العام للحملة

الحملة الوطنية للتوعية الأمنية

طلب دعم اأن�ضطة اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

الحملة الوطنية للتوعية 

الأمنية

275-Oct-10Arati Shroff!
Vice Consul!

 Embassy of the United
States of America

التعرف على اأن�ضطة فدوى دروي�س

التحاد ودوره
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مو�ضوع اللقاءممثل التحادالجهةالتاريخم

2814-Oct-10مناف عبد العزيز الهاجرى 

 الرئي�س التنفيذى

 اأر براديب

نائب الرئي�س - اإدارة المتثال 

 والمخاطر

 اأم اأر راجو

 نائب اأول للرئي�س - الأبحاث

�ضركة المركز المالى الكويتى

بحث اأعمال التحاد فدوى دروي�س

وما يقدمه لل�ضركات 

ال�ضتثمارية والتعاون 

لدعم عمل التحاد

2919-Oct-10NewYork Magazineاإلقاء ال�ضوء على اأ.د. رم�ضان ال�ضراح

اأن�ضطة ودور التحاد

309-Dec-10Mr. Kairat Lama Sharif
Ambasador
The Republic of 
Kazakhstan
Kadyerbekov 
Mamadiyar
Chairman
Firm Dana LLP
Mr. Poliychuk Sergey 
Artemiecich
The Adviser of 
Secretary General
The Euoasian Economic 
Community
Mr. Bulat Kassymov
Business Development 
Director
abs group
Mr. Ravil Ziganshin
General Director
Taif Group of 
Companies
Mr. Akhmetov 
Batyrzhan
Chairman’s Adviser
Invest Company

عر�س الفر�س فدوى دروي�س

ال�ضتثمارية المتاحة 

فى كازاخ�ضتان وبحث 

�ضبل التعاون
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مركز الدرا�سات ال�ستثمارية واخلدمات املالية:

اأوًل: الدورات:

قدم مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية 9 دورات على مدار عام 2010. بلغ 

عدد امل�ضاركني من خمتلف ال�ضركات الأع�ضاء حواىل 212 م�ضارك، كما يلى:

1م

27 دي�ضمرب 2009 – 22 مايو 2010 )5 اأ�ضهر(الفرتة

Certified Financial Analyst – CFAالربنامج

IFA – Lebanonاجلهة

29عدد احل�ضور

2م

15 – 17 فرباير 2010 )3 اأيام(الفرتة

Investor Relations & Financial Corporate Communicationsالربنامج

Nasdaq Dubai, Financetalkingاجلهة

29عدد احل�ضور
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3م

7 – 10 مار�س 2010 )4 اأيام(الفرتة

Finance For Non-Financial Managersالربنامج

Edara Group, Righttrack Londonاجلهة

20عدد احل�ضور

4م

16 – 20 مايو 2010 )5 اأيام(الفرتة

Certified Private Equity Specialistالربنامج

AAIM Internationalاجلهة

23عدد احل�ضور
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5م

23 – 26 مايو 2010 )4 اأيام(الفرتة

International Financial Reportingالربنامج

Edara Group, Righttrack Londonاجلهة

22عدد احل�ضور

6م

31 مايو– 2 يونيو 2010 )3 اأيام(الفرتة

الربنامج
قواعد واأدوات ال�ضتثمار فى الأ�ضواق املالية - اخليارات والعقود 

امل�ضتقبلية

Invest Consultant Companyاجلهة

15عدد احل�ضور
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7 م

10 نوفمرب 2010الفرتة

الربنامج
برنامج مكافحة عمليات غ�ضيل الأموال ومتويل الإرهاب لل�ضركات 

ال�ضتثمارية

Business Crime Bureauاجلهة

35عدد احل�ضور

8 م

28 – 30 نوفمرب 2010 )3 اأيام(الفرتة

Financial Analysisالربنامج

Des Rayan and Associatesاجلهة

20عدد احل�ضور
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9م

12 – 14 دي�ضمرب 2010 )3 اأيام(التاريخ
IFRS Investment Fundsاملحا�ضرة/الندوة

Ernst & Youngاجلهة

12عدد احل�ضور

ثانيًا: املحا�سرات والندوات العامة:

قدم مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية 7 ندوات وحما�ضرات عامة على مدار 

ال�ضركات ال�ضتثمارية  عام 2010، وقد جتاوز عدد امل�ضاركني حواىل 250 م�ضارك من كافة 

الأع�ضاء فى الحتاد وغري الأع�ضاء وكذلك عدد من املوؤ�ض�ضات املختلفة فى الدولة.م�ضارك، 

كما يلى:

1م

20 يناير 2010التاريخ

Benefits of Good Corporate Governance: Learning from the Crisisاملحا�ضرة/الندوة

Bryok Systems – Coctoاجلهة

50عدد احل�ضور
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2 م

17 فرباير 2010التاريخ
اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف جمال تطوير القيادات احلالية واإعداد املحا�ضرة/الندوة

القيادات امل�ضتقبلية لل�ضركات ال�ضتثمارية يف ظل املناخ ال�ضتثماري 

احلاىل

Arab Leaders Academy, Linkage Incorporatedاجلهة

30عدد احل�ضور
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3م

22 مار�س 2010التاريخ

Listing Companies in London: Bringing Benefits to Companies املحا�ضرة/الندوة
in which you invest

Plus Stock Exchangeاجلهة

30عدد احل�ضور

4م
18 مايو 2010التاريخ

Sustainability of The Present Recovery & The Update on The املحا�ضرة/الندوة
Economic & Financial Outlook

Dexia Asset Managementاجلهة

30عدد احل�ضور
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5م
8 يونيو 2010التاريخ

Market Crisis & Opportunities - What nextاملحا�ضرة/الندوة

Credit Suisseاجلهة

50عدد احل�ضور

6م
1 دي�ضمرب 2010التاريخ

Surviving & Thriving in Uncertainty Creating the Risk Intelligent املحا�ضرة/الندوة
Enterprise

Deloitte & Touchاجلهة

50عدد احل�ضور
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7م
14 دي�ضمرب 2010التاريخ

Kuwait Restructuring Seminar/ Case Study - Preparing for املحا�ضرة/الندوة
Tomorrow

Ernst & Young, NEN & DLA Piperاجلهة

35عدد احل�ضور
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ثالثًا: ور�س العمل:

قدم مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية 3 ور�س عمل على مدار عام 2010، 

وغري  الحتاد  فى  الأع�ضاء  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  كافة  من  م�ضارك   93 حواىل  ح�ضرها 

الأع�ضاء وكذلك عدد من املوؤ�ض�ضات املختلفة فى الدولة.

1م

12 اأبريل 2010التاريخ

Managing Performance & Interviewing Skills ور�ضة العمل

AAIM Internationalاجلهة

30عدد احل�ضور

2 م

16 مايو 2010التاريخ

ور�ضة العمل
 Exchange Traded Funds (ETFs): Improve Your Knowledge &
Expertise

Blackrock & iShareاجلهة

60عدد احل�ضور
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3م

9 دي�ضمرب 2010التاريخ

احلوكمة وتاأثريها على القدرة التناف�ضية ور�ضة العمل

The Arab Administrative Development Organization (ARADO)اجلهة

  6 )مر�ضحي الحتاد( عدد احل�ضور
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التقرير املاىل

2 0 1 0
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احتاد الشركات االستثمارية 
دولـة الكويـت

 
البيانـاتاملاليـة

لل�سنةاملنتهيةيف31دي�سمرب2010

مــع

تقريرمراقباحل�ساباتامل�ستقل

الصفحةبــــــــــــــــــيــــــــان

39تقرير مراقب احل�ضابات امل�ضتقل

41بيان املركز املايل 

42بيان الدخل ال�ضامل

43بيان التدفقات النقدية 

44اإي�ضاحات حول البيانات املالية

المحتويات
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تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل 

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

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية  

تقرير البيانات املالية 

لقد دققت البيانات املالية املرفقـة لحتاد ال�ضركات ال�ضتثمـارية والتي تت�ضمـن بيـان املركـز 

املايل كما يف 31 دي�ضمرب 2010 وبيانات اليرادات وامل�ضروفات ال�ضامل والتدفقات النقدية 

لل�ضنة املنتهية اآنذاك وملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى .

م�ضوؤولية الإدارة عن البيانات املالية

اإن اإعداد وعر�س البيانات املالية ب�ضورة عادلة وفقا ملتطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية 

هو من م�ضوؤولية اإدارة الحتاد . تت�ضمن هذه امل�ضوؤولية اإعداد وتطبيق ومراقبة النظام الداخلي 

املتعلق باإعداد وعر�س البيانات املالية ب�ضورة عادلة بحيث ل تت�ضمن اأخطاء مادية �ضواء كانت 

ناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ ، وكذلك اختيار وتطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املنا�ضبة وعمل 

التقديرات املحا�ضبية املعقولة وفقا للظروف املالئمة . 

م�ضوؤولية مراقب احل�ضابات

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

وتخطيط  املهنة  باأخالق  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. 

البزيع وشركاهم
ص. ب 2115 الصفاة - 13022

دولة الكويت
ت 22410010 965 +  ف 22412761 965 +

www.albazie.com
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يف  الواردة  والإي�ضاحات  للمبالـغ  املوؤيدة  الأدلة  على  احل�ضول  التدقيق  اإجراءات  ت�ضتمل 

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

تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية �ضواء كانت ناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ 

ياأخذ مدقق احل�ضابات يف العتبار نظام الرقابة الداخلي لإعداد  . ولتقييم تلك املخاطر، 

للظروف  املالئمة  التدقيق  اإجراءات  ت�ضميم  بغر�س  عادلة  ب�ضورة  املالية  البيانات  وعر�س 

تقييم  التدقيق  ويت�ضمن   . الداخلي  الرقابة  نظام  فعالية  حول  الراأي  اإبداء  لغر�س  ولي�س 

مدى مالءمة 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 ومالئمة لتوفر اأ�ضا�ضا ميكنني من 

اإبداء راأيي حول البيانات املالية .

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 2009 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�ضنة 

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

تقرير املتطلبات التنظيمية الأخرى

براأيي كذلك ، ان الحتاد مي�ضك ح�ضابات منتظمة ، وان اجلرد اأجري وفقا لال�ضول املرعية 

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

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

ماديا يف املركز املايل لالحتاد .

د . �ضعيب عبداهلل �ضعيب 

مراقب ح�ضابات مرخ�ص فئة اأ رقم 33

دولة الكويت

17 يناير 2011

البزيع و�ضركاهم

ع�ضو يف RSM العاملية



احت��������اد ال��ش��رك��������ات االس��ت��ث��م��اري��ة
Union of Investment Companies

 41 2التقرير السنوى 0 1 0

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

بيان املركز املايل 

كما يف 31 دي�ضمرب 2010

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20102009اإي�ضاحاملوجـــودات

املوجودات املتداولة :

 82.653 166.893   نقد لدى البنوك 

 730.000 3730.000   ودائع مطلقة لأجل

 43.992 453.694   اأر�ضدة مدينة اأخرى

 856.645 950.587      جمموع املوجودات املتداولة

 37.955 537.955م�ضروع حتت التنفيذ

 8.044 62.435موجودات ثابتة

 902.644 990.977      جمموع املوجودات

املطلوبات واموال الحتاد

املطلوبات املتداولة :

 24.184 739.808   اأر�ضدة دائنة اأخرى

 24.184 39.808      جمموع املطلوبات املتداولة

 13.108 817.360خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

 37.292 57.168      جمموع املطلوبات

اموال الحتاد :

 667.218 865.352   الفائ�س يف بداية ال�ضنة

 198.134 68.457الدخل ال�ضامل لل�ضنة

 865.352 933.809الفائ�س يف نهاية ال�ضنة

 902.644 990.977      جمموع املطلوبات واأموال الحتاد

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

رئي�ص جمل�ص الإدارة

اأ�ضعد اأحمد البنوان
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احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

بيان الدخل ال�ضامل 

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2010

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20102009اإي�ضاح 

الإيرادات : 

 315.000 225.000   اإ�ضرتاك الأع�ضاء

 25.000 10.000   اإنت�ضاب الأع�ضاء

 15.283 17.426   فوائد دائنة

- 9.477   ايرادات اأخرى 

 355.283 261.903      جمموع الإيرادات 

امل�ضروفات والأعباء الأخرى :

)847(-   م�ضروفات دورات ريا�ضية 

)150.658()168.793(9   م�ضروفات اإدارية وعمومية

)5.644()5.653(   اإ�ضتهالكات 

-)19.000(   خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة 

)157.149()193.446(      جمموع امل�ضروفات والأعباء الأخرى

 198.134 68.457      �ضايف ربح ال�ضنة

--      الدخل ال�ضامل الآخر لل�ضنة

 198.134 68.457      جمموع 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 ال�ضتثمارية   

بيان التدفقات النقدية  

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2010

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20102009اإي�ضاح 

التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية :

 198,134 68.457   �ضايف ربح ال�ضنة 
   ت�ضويات :

 5,644 5.653   اإ�ضتهالكات
- 19.000   خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة 

 3,029 4.252   خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 
)15,283()17.426(   فوائد دائنة 

79.936 191,524 
   التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية: 

)42,060()28.702(   اأر�ضدة مدينة اأخرى
 7,902 15.624   اأر�ضدة دائنة اأخرى 

 157,366 66.858�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الأن�ضطة الإ�ضتثمارية :

)150,000(-   �ضايف احلركة على ودائع مطلقة لأجل
)1,960()44(   املدفوع ل�ضراء موجودات ثابتة

 15,283 17.426   فوائد دائنة مقبو�ضة
)136,677( 17.382�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة الإ�ضتثمارية

 20,689 84.240�ضايف الزيادة يف نقد لدى البنوك
 61,964 82.653نقد لدى البنوك يف بداية ال�ضنة 
 82,653 166.893نقد لدى البنوك يف نهاية ال�ضنة 

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



2التقرير السنوى 0 1 0

2 0 1 0 تقرير جملس اإلدارة السنوي 

 44

1  -  التاأ�سي�س واأهداف الإحتاد 

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

ل�ضنة 2004  الوزاري رقم )184(  القرار  ا�ضهر الحتاد مبوجب  ل�ضنة 1964، وقد  الهلي رقم )38( 

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.

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 .

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.

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اي�ضاحات حول البيانات املالية

31 دي�ضمرب 2010

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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ولدى  املجتمع  يف  والتجارية  ال�ضتثمارية  الثقافة  لن�ضر  العالمية  املطبوعات  ا�ضدار  7 .

اأع�ضاء الحتاد.

اإن عنوان الإحتاد امل�ضجل هو �س. ب 27555 ال�ضفاة – الرمز الربيدي 13136 دولة الكويت، 

مبنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت – الدور الثاين. 

بلغ عدد موظفي الحتاد 4 موظفني كما يف 31 دي�ضمرب 2010 )2009 – 4 موظفني(.

متت املوافقة على اإ�ضدار البيانات املالية من قبل رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد ال�ضيد / اأ�ضعد 

اأحمد البنوان بتاريخ 17 يناير 2011. اإن اجلمعية العمومية لالحتاد لديها �ضالحية تعديل تلك 

البيانات املالية بعد ا�ضدارها.

2  -  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 
اأ -  العرف املحا�ضبي:

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 - م�ضروع حتت التنفيذ: 

�ضاحلة  لتكون  وجتهيزها  ا�ضتكمالها  يتم  حتى  بالتكلفة  التنفيذ  حتت  الأعمال  اإدراج  يتم 

لالإ�ضتخدام ، وبعد الإنتهاء واكتمالها يتم اإعادة تبويبها �ضمن املوجودات امل�ضابهة لها. 

جـ - اإ�ضتهالك املوجودات الثابتة: 

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

�ضنويا.

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اي�ضاحات حول البيانات املالية

31 دي�ضمرب 2010

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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 د  - الدائنون : 

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

معدل الفائدة الفعلي.

هـ -  مكافاأة نهاية اخلدمة : 

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

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

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

و -  حتقق اليراد :  

 ، الع�ضوية  ر�ضوم   ، الأع�ضاء  اإ�ضرتاكات  اإيرادات  اإثبات  يف  ال�ضتحقاق  مبداأ  الإحتاد  يتبع 

اليرادات وامل�ضاريف الأخرى .

3  - ودائع مطلقة لأجل

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

�ضنوية وت�ضتحق مبعدل 365 يوم.

اأر�سدة مدينة اأخرى   -  4
20102009

 42,000 70.000ايرادات م�ضتحقة
-)19.000(خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة )اأ(

51.000 42,000 
 1,404 2,106م�ضاريف مدفوعة مقدما

 588 588تاأمينات م�ضرتدة

53,694 43,992 

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اي�ضاحات حول البيانات املالية

31 دي�ضمرب 2010

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(



احت��������اد ال��ش��رك��������ات االس��ت��ث��م��اري��ة
Union of Investment Companies

 47 2التقرير السنوى 0 1 0

)اأ( خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة :

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

20102009

- 19,000خم�ض�س ال�ضنة

- 19,000الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

اإن خم�ض�س ايرادات م�ضتحقة مت�ضمن يف بيان الدخل ال�ضامل حتت بند م�ضتقل .

5  - م�سروع حتت التنفيذ

ميثل هذا البند قيمة تكاليف اإن�ضاء مركز للدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية .

6 - موجودات ثابتة
اأثــاث

وديكورات

كمبيوترات 

واأجهــزة

 

املجمـوع

التكلفة :

 28,220 11,670 16,550يف 31 دي�ضمرب 2009
 44- 44ال�ضافات 

 28,264 11,670 16,594يف 31 دي�ضمرب 2010

الإ�ضتهالك املرتاكم :

 20,176 7,756 12,420يف 31 دي�ضمرب 2009
 5,653 2,334 3,319املحمل على ال�ضنة 

 25,829 10,090 15,739يف 31 دي�ضمرب 2010

صافي القيمة الدفترية :

 2,435 1,580 855في 31 ديسمبر 2010

 8,044 3,914 4,130في 31 ديسمبر 2009
  

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اي�ضاحات حول البيانات املالية

31 دي�ضمرب 2010
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 7   – اأر�سدة دائنة اأخرى 

20102009

- 5,000ايرادات مقبو�ضة مقدما

 17 17دائن موظف

 24,167 34,791خم�ض�س اإجازات
39,808 24,184 

–  خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة    8
20102009

 10,079 13,108الر�ضيد يف بداية ال�ضنة 
 3,029 4,252املحمل خالل ال�ضنة 

 13,108 17,360الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة 

اإدارية وعمومية  – م�سروفات    9
20102009

 101,000 101,596رواتب واأجور وملحقاتها
 8,334 8,424اإيجارات

 2,886 1,713بريد وبرق وهاتف
 599 768قرطا�ضية ومطبوعات

 27,109 22,441م�ضاريف دعاية واإعالن
 4,750 5,300اأتعاب مهنية 

 4,220 26,464م�ضاريف تدريبات 
 1,760 2,087م�ضروفات متنوعة

168,793 150,658 

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اي�ضاحات حول البيانات املالية

31 دي�ضمرب 2010
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10– الأدوات املالية

البنوك وودائع  لـدى  نقد  الأولية مثل  املالية  الأدوات  الإعتيادي يف  ن�ضاطه  يتعامل الحتاد �ضمن 

تقريبا  م�ضاوية  دي�ضمرب   31 كما يف  املالية  الأدوات  لهذه  الدفرتية  القيمة  وتعترب  لأجل،   مطلقة 

لقيمتها العادلة.

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اي�ضاحات حول البيانات املالية

31 دي�ضمرب 2010

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(




