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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يحر�س احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية على العمل الدوؤوب لرتجمة اأهدافه املتنوعة وحتقيق 

ر�ضالته املتمثلة فى تهيئة املناخ املالئم لتطوير كفاءة قطاع ال�ضتثمار واخلدمات املالية مت�ضياً 

مع التطورات املت�ضارعة فى الأ�ضواق العاملية مبا فيها تطوير الت�ضريعات والتنظيمات املعمول 

اأثراً  له  �ضيكون  الر�ضالة  مردود  اأن حتقيق  �ضك  ول  الوطنى،  القت�ضاد  وذلك خلدمة  بها، 

اإيجابياً بالغاً لل�ضركات العاملة فى القطاع ال�ضتثمارى.

ال�ضركات  كافة  على  وبالتاىل  الكويتى،  القت�ضاد  على  العاملية  املالية  الأزمة  اأثرت  لقد 

ال�ضلة  ذات  اجلهات  مع  ا�ضتثنائية  اجتماعات  لعقد  الحتاد  دعى  ما  وهو  ال�ضتثمارية، 

ووممثليها، ومنهم �ضعادة حمافظ بنك الكويت املركزى واللجنة القت�ضادية واملالية مبجل�س 

الأمة، وذلك لدرا�ضة ومعاجلة هذه الأزمة واحلد من تداعياتها.

لقد اأو�ضح الحتاد فى كتابه املوجه اإىل رئي�س جلنة ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية مبجل�س 

هو  ما  حالياً  الكويت  به  متر  الذى  القت�ضادى  الو�ضع  اأن   2009/2/19 فى  واملوؤرخ  الأمة، 

تاأثرت  التى  العاملية  املنظومة  العاملية، فالكويت جزء من  املالية  لالأزمة  حقيقياً  انعكا�ضاً  اإل 

من تداعيات الأزمة، والو�ضع القت�ضادى فى الكويت اأ�ضبح ي�ضتدعى ت�ضافر كافة اجلهود 

فى �ضبيل الو�ضول اإىل حل لالأزمة املالية والئتمانية التى اأملت بالقت�ضاد املحلى، كما اأكد 

اأو �ضركات  اأفراد  اإنقاذ  لي�ضت بهدف  اأن املعاجلة املرجوة للو�ضع القائم حالياً  الحتاد على 

اأو موؤ�ض�ضات، واإمنا تهدف لإنقاذ القت�ضاد الوطنى، حيث اأن امل�ضكلة الأ�ضا�ضية التى تواجه 

القت�ضاد املحلى حالياً تتمثل فى انعدام املنابع التمويلية لل�ضركات، بالإ�ضافة اإىل انخفا�س 

قيم الأ�ضول.

والحتاد م�ضتمر فى املتابعة والتعاون مع كافة اجلهات املعنية، وذلك فى �ضبيل اخلروج من 

هذا النفق، وهو ما ناأمله من خالل تقدمي كافة اإمكانياتنا وخرباتنا لعودة الأو�ضاع املحمودة 

لكافة �ضركاتنا ولتقدمي قيمة م�ضافة تعود بالنفع على اقت�ضادنا الوطنى.

الأخوة والأخوات الأفا�ضل،

اإنه وبحمد اهلل وتوفيقه ها اأنتم تلم�ضون الدور الفعال لالحتاد رغم ق�ضر عمره الزمنى، 

فالحتاد ي�ضم فى ع�ضويته الآن 44 �ضركة ا�ضتثمارية، نحر�س على تقدمي العون لها من خالل 

ا�ضرتاتيجيتنا التى مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة، وذلك من خالل:
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- تفعيل امل�ضاهمة وامل�ضاركة الفاعلة مع كافة اجلهات فى الدولة، والعمل معها �ضمن خطط 

متفق عليها لتحقيق رغبة �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد لتحويل الكويت اإىل مركز ماىل متطور، 

والعمل على تهيئة مناخ تناف�ضى لكافة ال�ضركات ال�ضتثمارية واإطالق الكفاءات الوطنية.

- تقدمي واقرتاح م�ضاريع القوانني لتحديث واإ�ضالح الت�ضريعات اخلا�ضة بقطاع ال�ضتثمار 

والقطاع املاىل مثل )قانون هيئة اأ�ضواق املال، قانون ال�ضركات، قانون امل�ضتثمر الأجنبى، ... 

اإلخ( بالإ�ضافة اإىل ت�ضجيع العمل على ا�ضتكمال الأجهزة املوؤ�ض�ضية ال�ضرورية لإن�ضاء �ضوق 

ماىل متطور يعمل على حماية ال�ضتثمار وحت�ضني بيئة ال�ضتثمار وا�ضتقرار املعامالت ورفع 

درجة الثقة فى القت�ضاد الوطنى.

فى  لها عالقة  التى  الر�ضمية  اجلهات  كافة  مع  م�ضرتكة  واإن�ضاء جلان  املبا�ضر  التوا�ضل   -

�ضوق  املركزى،  الكويت  بنك  وال�ضناعة،  التجارة  وزارة  املالية،  )وزارة  ال�ضتثمارى  القطاع 

املالية والقت�ضادية  ال�ضوؤون  الكويت، جلنة  املالية، غرفة جتارة و�ضناعة  الكويت لالأوراق 

العاملة  القوى  برنامج هيكلة  الوزراء،  واملالية مبجل�س  القت�ضادية  اللجنة  الأمة،  مبجل�س 

واجلهات الر�ضمية الأخرى(.

- تفعيل دور مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية التابع لالحتاد لتقدمي اخلدمات 

واإقامة الربامج والدورات التدريبية املتخ�ض�ضة لكافة القطاع ال�ضتثمارى.

ول ي�ضعنى هنا اإل اأن اأتقدم بخال�س ال�ضكر لكافة اأع�ضاء الحتاد ولالأخوة اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة، وال�ضكر مو�ضول لكل من الأع�ضاء والأمانة العامة لالحتاد، واجلهات الر�ضمية وغري 

الر�ضمية وبالأخ�س بنك الكويت املركزى، وزارة املالية، وزارة التجارة وال�ضناعة، و�ضوق الكويت 

اإجناز  فى  ملمو�ضاً  اأثراً  لتعاونهم  الكويت، حيث كان  املالية، وغرفة جتارة و�ضناعة  لالأوراق 

اأهداف الحتاد فى ظل قيادة ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد حفظه اهلل و�سمو وىل عهده 

الأمني ودعم �سمو رئي�س جمل�س الوزراء.

اأ�سعد اأحمد البنوان

رئي�س الحتاد
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اأوًل: اأن�سطة الحتاد:

لقاء �سمو اأمري البالد و�سمو وىل العهد حفظهما اهلل ورعاهما:

فى اإطار �ضعى الحتاد للتعريف باأن�ضطته ودوره، فقد ت�ضرف اأع�ضاء جمل�س اإدارة الحتاد 

مبقابلة ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد ال�ضيخ �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح حفظه اهلل 

ورعاه يوم الثالثاء املوافق 2009/6/16، وفى نف�س الإطار ت�ضرف الأع�ضاء بلقاء �ضمو وىل العهد 

ال�ضيخ نواف الأحمد اجلابر ال�ضباح  حفظه اهلل ورعاه يوم الأربعاء املوافق 2009/11/18.

لقاءات واجتماعات:

- اجتمع بتاريخ 2009/4/28 مدير مكتب الدعم الفنى فدوى دروي�س مع ح�ضن مو�ضى ع�ضو 

غرفة التجارة العربية الأ�ضرتالية ومدير عام �ضركة SAMSTONE الأ�ضرتالية.

- اجتمع بتاريخ 2009/4/28 مدير مكتب الدعم الفنى فدوى دروي�س مع املهند�س نادر جابر 

عبد اهلل مدير عام املوؤ�ض�ضة العامة خلزن وت�ضويق املنتجات الزراعية واحليوانية التابعة 

لوزارة القت�ضاد والتجارة باجلمهورية العربية ال�ضورية. 

- فى اإطار مهمة وفد البنك الدوىل للوقوف على دور القطاع ال�ضتثمارى فى القت�ضاد الكويتى 

ومدى تاأثره بالأزمة املالية العاملية لو�ضع تقرير عن منطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا قام 

وفد من البنك الدوىل يوم الأحد 2009/6/14 بلقاء ال�ضيد/ بدر عبد اهلل ال�ضميط - ع�ضو 
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جمل�س الإدارة واأمني �ضر الحتاد، اأ. د. رم�ضان ال�ضراح - الأمني العام لحتاد ال�ضركات 

ال�ضتثمارية، و فدوى دروي�س - مدير مكتب الدعم الفنى لالحتاد.

 Paulius مع  لالحتاد  العام  الأمني   - ال�ضراح  رم�ضان  اأ.د.   2009/6/24 بتاريخ  اجتمع   -

Kuncinas املحلل مبجموعة اأك�ضفورد لالأعمال حيث تناول اللقاء مناق�ضة بع�س البيانات 

اخلا�ضة ب�ضوق الكويت لالأوراق املالية والإح�ضاءات املالية عن قطاع ال�ضتثمار فى دولة 

الكويت ودور الحتاد فى هذا القطاع. 

- فى اإطار �ضعى الحتاد لدعم وتفعيل الت�ضريعات مبا يعود بالنفع على اقت�ضادنا الوطنى 

ب�ضفة عامة وعلى قطاع ال�ضركات ال�ضتثمارية ب�ضفة خا�ضة التقى اأع�ضاء جمل�س اإدارة 

الحتاد مع معاىل وزير التجارة وال�ضناعة ال�ضيد اأحمد را�ضد الهارون بتاريخ 2009/6/30 

ال�ضتقرار  قانونى  مناق�ضة  وكذلك  ال�ضتثمارى  القطاع  على  املالية  الأزمة  تاأثري  ملناق�ضة 

املاىل فى الدولة وهيئة اأ�ضواق املال.
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-  التقى اأع�ضاء جمل�س اإدارة الحتاد مع �ضعادة حمافظ بنك الكويت املركزى ال�ضيخ �ضامل 

عبد العزيز ال�ضباح فى لقائني بتاريخ 2009/8/3 و2009/10/13 ملناق�ضة اأو�ضاع ال�ضركات 

ال�ضتثمارية فى ظل الأزمة املالية و�ضبل التعاون ملحاولة اإنقاذ الو�ضع املاىل مبا يعود بالنفع 

على اقت�ضادنا الوطنى.

رئي�س الحتاد واأ.د. رم�ضان  -  اجتمع بتاريخ 2009/10/27 ال�ضيد، اأ�ضعد اأحمد البنوان – 

ال�ضراح - الأمني العام لالحتاد مع وفد هيئة ال�ضتثمار ال�ضورية وال�ضفارة ال�ضورية لدى دولة 

الكويت، حيث مت خالل اللقاء بحث �ضبل التعاون واإلقاء ال�ضوء على الفر�س ال�ضتثمارية 

املتاحة باجلمهورية ال�ضورية.

فدوى  وال�ضيدة  لالحتاد  العام  الأمني   - ال�ضراح  رم�ضان  اأ.د.   2009/11/8 بتاريخ  اجتمع   -

دروي�س مع وفد املوؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان ال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات، وذلك لبحث �ضبل 

التعاون والتعريف باخلدمات التى ميكن اأن تقدمها املوؤ�ض�ضة لل�ضركات ال�ضتثمارية.
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- بناء على دعوة من اللجنة القت�ضادية باملجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية ُعقد لقاء يوم 

الثالثاء املوافق 2009/12/22 لال�ضتماع ومناق�ضة قانون ال�ضتقرار املايل فى الدولة، وقد 

القبندى - ع�ضو  الرئي�س، عبداهلل  البنوان -  اأ�ضعد  ال�ضيد/  ح�ضر من الحتاد كاًل من 

جمل�س الإدارة، واأ. د. رم�ضان ال�ضراح - الأمني العام.

�سارك الحتاد فى الأن�سطة العلمية التالية:

- املوؤمتر الدوىل الثامن للمعهد العربى للتخطيط الذى ُعقد فى بريوت خالل الفرتة من 23 

اإىل 2009/3/25 حتت عنوان “القطاع اخلا�س فى التنمية: تقييم وا�ضت�ضراف”.

- املعر�س وامللتقى الدوىل اآفاق ال�ضتثمار فى دورته الثالثة، والتى عقدت فى قاعة اململكة 

وقد حمل   ،2009 اأبريل   28  ،  27 يومى  وذلك  ال�ضعودية  العربية  باململكة  الريا�س  مبدينة 

املوؤمتر فى دورته احلالية �ضعار “معاً .. فى مواجهة التحديات”، وقد قدم ال�ضيد بدر عبد 

اهلل ال�ضميط اأمني �ضر جمل�س اإدارة الحتاد ورقة علمية فى اجلل�ضة الأوىل للمنتدى، والتى 

حملت عنوان “الفر�س والتحديات التى تواجه امل�ضرفية ال�ضتثمارية فى ظل الأزمة املالية 

العاملية”. كما تراأ�س ال�ضيد بدر ال�ضميط اجلل�ضة ال�ضابعة، والتى حملت عنوان “انعكا�ضات 

والتى حتدث  الأزمة املالية العاملية على ال�ضتثمار بدول املنطقة .. التحديات واحللول” 
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عنوان  حملت  بورقة  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  احتاد  عام  اأمني  ال�ضراح  رم�ضان  اأ.د.  فيها 

“الأزمات املالية العاملية اأ�ضبابها – اآثارها – انعكا�ضاتها على ال�ضتثمار بدولة الكويت”.

- املوؤمتر الدوىل الأول لريادة الأعمال يومى 25 و 26 اأكتوبر 2009 بجامعة امللك �ضعود باململكة 

حتت  املوؤمتر  قيم 
ُ
اأ التطبيقى”.  التعليم  مفهوم  لتعزيز  وجتارب  “روؤى  ال�ضعودية  العربية 

رعاية �ضاحب ال�ضمو امللكى الأمري �ضلطان بن عبد العزيز وىل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�س العام، وبت�ضريف من �ضاحب ال�ضمو امللكى الأمري 

�ضطام بن عبد العزيز اآل �ضعود اأمري منطقة الريا�س بالنيابة، وقد �ضهد املوؤمتر 6 جل�ضات 

عمل رئي�ضية و 4 حلقات نقا�س و 4 ور�س عمل، وقام الأمني العام برتوؤ�س جل�ضة العمل 

اخلتامية.
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- �ضارك الحتاد فى رعاية ملتقى الكويت املاىل، والذى اأقيم يومى 1 و 2 نوفمرب 2009 حتت 

رعاية �ض���مو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيخ نا�ض���ر املحمد الأحمد ال�ضباح، بفندق �ضرياتون 

الكويت بتنظيم من جمموعة القت�ضاد والأعمال، وقد قام ال�ضيد عبد اهلل اأحمد القبندى 

- ع�ض���و جمل�س اإدارة الحتاد ورقة حملت عنوان “احتاد ال�ض���ركات ال�ض���تثمارية والأزمة 

املالية”. 

م�ساركات جمتمعية

تلبية لدعوة ح�ض�������رة �ض�������احب ال�ض�������مو اأمري البالد ال�ضيخ �ض�������باح الأحمد اجلابر ال�ضباح 

حفظه اهلل ورعاه بجعل الكويت مركزا ماليا و جتاري��ا، ومن منطلق كلمته املوؤثرة “اأعينونى”. 

تبلورت لدى مركز العمل التطوعى فكرة تنفيذ حملة “اأعينونى...جلعل الكويت مركزا ماليا و 

جتاريا”.والتي تهدف اإىل الإ�ض���تفادة من اخلربات الإقت�ضادية و املالية الوطنية مع الإ�ضتعانة 

بفئة ال�ض���باب فى تلك ال�ض���ركات الوطنية، ويرتكز م�ض���مون احلملة حول تغيري ثقافة املجتمع 

بهذا اخل�ضو�س ولتقوم �ضرائح املجتمع كافة بدعم هذا التوجه والعمل من اأجل حتقيقه.



17

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

وى
سن

 ال
ير

قر
لت

ا
2
0
0
9

وي�ضارك الحتاد بفاعلية فى هذه احلملة من خالل �ضركاته الأع�ضاء وفقاً ملا هو خمطط 

له من قبل اللجنة العليا للحملة، وكذا اللجنة التنفيذية.

اإ�سدارات:

اإمياناً من الحتاد بن�ضر الثقافة العامة املتعلقة بال�ضاأن ال�ضتثمارى واملاىل، وم�ضاركة فى 

املالية حتت  الأزمات  عن  كتيباً  اأ�ضدر الحتاد  املالية،  الأزمة  اأبعاد وتداعيات  الوقوف على 

عنوان “الأزمات املالية العاملية، اأ�ضبابها، اآثارها، وانعكا�ضاتها على ال�ضتثمار بدولة الكويت” 

مايو 2009.
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ثانيًا: مركز الدرا�سات ال�ستثمارية واخلدمات املالية:

دورات:

- افتتح مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية ن�ضاطه بربنامج تدريبى حتت 

ويونغ  اإرن�ضت  مركز  مع  بالتعاون  اإعداده  والذى مت  املخاطر«  لإدارة  »مقدمة  عنوان 

ال�ضركات  من  يونيو 2009. وقد ح�ضر 15 متدرباً   9  ،  8 الفرتة  للتدريب، وذلك فى 

اأع�ضاء الحتاد التالية.

-  قدم مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية بالتعاون مع �ضركة جلوبل فران�ضايز 

جلوبل  جمموعة  �ضركة  قدمتها  ال�ضتثمارية  واملحافظ  ال�ضناديق  اإدارة  عن  عمل  ور�ضة 

فران�ضايز باللغة العربية، وملدة اأربعة اأيام فى الفرتة من 11 – 14 /10 /2009.

 International نظم مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية وفى اإطار التعاون مع  -

 Chartered Financial Marketer دورة بعنوان ،Academy of Financial Management

خالل الفرتة من  25-2009/10/29، وهى �ضهادة معتمدة دوليا.

كواليتا�س  �ضركة  مع  وبالتعاون  املالية  واخلدمات  ال�ضتثمارية  الدرا�ضات  مركز  -  قدم 

 English for لال�ضت�ضارات والتدريب دورة فى اللغة الإجنليزية للقطاع املاىل حتت عنوان

Financial Sector وذلك ملدة اأ�ضبوعني فى الفرتة من 8 اإىل 2009/11/19 فى مقر �ضركة 

كواليتا�س لال�ضت�ضارات والتدريب.
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 International نظم مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية وفى اإطار التعاون مع -

 Chartered Portfolio Analyst بعنوان  دورة   ،Academy of Financial Management

خالل الفرتة من  15-2009/11/19 مبقر ال�ضركة، وهى �ضهادة معتمدة دوليا.

 International ضاهم مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية وفى اإطار التعاون مع� -

 Certified Cash Flow فى تنظيم دورة بعنوان ،Academy of Financial Management

Manager ملدة اأربعة اأيام فى الفرتة من 6 اإىل 10 دي�ضمرب 2009.

-  اإمياناً من مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية بتطوير اجلانب املهنى للعاملني فى 

 Institute of قطاع ال�ضتثمار، ينظم وبالتعاون مع معهد املحللني املاليني املعتمدين فى لبنان

Financial Analysts دورة لربنامج التحليل املاىل املعتمد CFA باللغة الإجنليزية للم�ضتوى 

الأول فى الفرتة ما بني 27 دي�ضمرب 2009 وحتى 24 اأبريل 2010.

ندوات وحما�سرات:

- �ضمن الأن�ضطة الثقافية للمركز وبالتعاون مع موؤ�ض�ضة Credit Suisse العاملية، ُعقدت ندوة 

 Does the Recent Market Rally Means the End of The Crisis? What are« بعنوان

 Vice وهو   Bob Parker ال�ضيد  قدمها   ،»2010  the Opportunities & Challenges in
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Chairman of Asset Management وذلك يوم الإثنني املوافق 2009/9/28 فى قاعة بحرة 

مببنى غرفة جتارة و�ضناعة الكويت. وقد لقت الندوة جتاوباً طيباً من احل�ضور، حيث ح�ضر 

الندوة عدد 100 �ضخ�س من كافة ال�ضركات ال�ضتثمارية اأع�ضاء الحتاد وغري الأع�ضاء.

 - قدم املركز وبالتعاون مع مكتب اأحمد ال�ضمدان للمحاماة - دنتون وايلد �ضابت، ندوة بعنوان 

 ،»Investment Fund Structuring & Sharia Law Issues ،Sharia’h-Complaint Funds«

بغرفة   2009/10/13 املوافق  الثالثاء  يوم  ذلك  كان  املخت�ضني، وقد  من  قدمها جمموعة 

جتارة و�ضناعة الكويت.

 Seven City Learning موؤ�ض�ضة  وبالتعاون مع  الدرا�ضات  ملركز  الثقافية  الأن�ضطة  - �ضمن 

العاملية، ُعقدت ندوة بعنوان Risk Management، Derivatives and Modelling قدمها 
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Dr. Paul Wilmot وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/22 فى قاعة البوم مببنى غرفة 

جتارة و�ضناعة الكويت.

- ا�ضت�ضافت �ضركة ديك�ضيا لإدارة الأ�ضول وبالتعاون مع احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية، وهى 

للم�ضتثمرين  التابعة ملجموعة ديك�ضيا، م�ضاء 19 نوفمرب 2009 ندوة  الأ�ضول  اإدارة  �ضعبة 

بال�ضرق الأو�ضط يف الكويت وذلك بالتعاون مع احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية وجمعية الأ�ضواق 

املالية الكويتية بهدف مناق�ضة م�ضاألة “التطلعات املالية والقت�ضادية لعام 2010”. 

ور�س عمل:

- قام مركز الدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية بتقدمي ور�ضة عمل بالتعاون مع بنك 

 ،Best Practice Investment Controlling and Reporting العاملية حول Credit Suisse

قدمها Dr. Steffan Illmer حيث كانت تلك الور�ضة قا�ضرة على م�ضاركني من ال�ضركات 

اأع�ضاء احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية، وذلك فى قاعة ال�ضنبوك مببنى غرفة جتارة و�ضناعة 

الكويت يومى الثالثاء والأربعاء 20 و 2009/10/21.
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احتاد الشركات االستثمارية 
دولـة الكويـت

 
البيانـاتاملاليـة

لل�سنةاملنتهيةيف31دي�سمرب2009

مــع

تقريرمراقباحل�ساباتامل�ستقل

الصفحةبــــــــــــــــــيــــــــان

25تقرير مراقب احل�ضابات امل�ضتقل

27بيان املركز املايل 

28بيان الإيرادات وامل�ضروفات ال�ضامل

29بيان التدفقات النقدية 

30اإي�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  

دولة الكويت

 

تقرير البيانات املالية 

لقد دققت البيانات املالية املرفق�ة لحتاد ال�ضركات ال�ضتثم�ارية والتي تت�ضم�ن بي�ان املرك�ز 

املايل كما يف 31 دي�ضمرب 2009 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. 

ت�ضتمل اإجراءات التدقيق احل�ضول على الأدلة املوؤيدة للمبال�غ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات 

البزيع وشركاهم
ص. ب 2115 الصفاة - 13022

دولة الكويت
ت 22410010 965 +  ف 22412761 965 +

www.albazie.com
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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 املالئمة للظروف ولي�س لغر�س اإبداء 

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

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

�ضامل لعر�س البيانات املالية . 

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

13 يناير 2010

البزيع و�ضركاهم

ع�ضو يف RSM العاملية



27

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

وى
سن

 ال
ير

قر
لت

ا
2
0
0
9

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

بيان املركز املايل 

كما يف 31 دي�ضمرب 2009

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20092008اإي�ضاحاملوج���ودات

املوجودات املتداولة :

 61.964 82.653   نقد لدى البنوك 

 580.000 730.000   ودائع لأجل

 1.932 343.992   اأر�ضدة مدينة اأخرى

 643.896 856.645      جمموع املوجودات املتداولة

 37.955 437.955م�ضروع حتت التنفيذ

 11.728 58.044موجودات ثابتة

 693.579 902.644      جمموع املوجودات

املطلوبات واموال الحتاد

املطلوبات املتداولة :

 16.282 624.184   اأر�ضدة دائنة اأخرى

 16.282 24.184      جمموع املطلوبات املتداولة

 10.079 713.108خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

 26.361 37.292      جمموع املطلوبات

اموال الحتاد :

 484.774 667.218   الفائ�س يف بداية ال�ضنة

 182.444 198.134   زيادة الإيرادات عن امل�ضروفات لل�ضنة  

 667.218 865.352الفائ�س يف نهاية ال�ضنة 

 693.579 902.644      جمموع املطلوبات واأموال الحتاد

  

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

بيان الإيرادات وامل�ضروفات ال�ضامل 

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20092008اإي�ضاح

الإيرادات : 

 287.000 315.000   اإ�ضرتاك الأع�ضاء

 45.000 25.000   اإنت�ضاب الأع�ضاء

- 15.283   فوائد دائنة

 2.250-   ايرادات دورات ريا�ضية 

 334.250 355.283      جمموع الإيرادات 

امل�ضروفات والأعباء الأخرى :

)3.007()847(   م�ضروفات دورات ريا�ضية 

)143.700()150.658(8   م�ضروفات اإدارية وعمومية

)5.099()5.644(   اإ�ضتهالكات 

)151.806()157.149(      جمموع امل�ضروفات والأعباء الأخرى

 182.444 198.134زيادة الإيرادات عن امل�ضروفات لل�ضنة 

--      الدخل ال�ضامل الآخر لل�ضنة

 182.444 198.134      جمموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة

 

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

بيان التدفقات النقدية  

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20092008اإي�ضاح

التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية:

 182.444 198.134   زيادة الإيرادات عن امل�ضروفات لل�ضنة 

   ت�ضويات :

 5.099 5.644   اإ�ضتهالكات

 3.184 3.029   الزيادة يف خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

-)15.283(   فوائد دائنة حمت�ضبة

191.524 190.727 

   التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية: 

-)42.060(   اأر�ضدة مدينة اأخرى

 8.477 7.902   اأر�ضدة دائنة اأخرى 

 199.204 157.366�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الأن�ضطة الإ�ضتثمارية :

)580.000()150.000(   �ضايف احلركة على ودائع لأجل

)835()1.960(   املدفوع ل�ضراء موجودات ثابتة

- 15.283   فوائد دائنة مقبو�ضة

)580.835()136.677(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة الإ�ضتثمارية

)381.631( 20.689�ضايف الزيادة )النق�س( يف نقد لدى البنوك

 443.595 61.964نقد لدى البنوك يف بداية ال�ضنة 

 61.964 82.653نقد لدى البنوك يف نهاية ال�ضنة 

 
اإن الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )9( ت�ضكل جزءا من البيانات املالية 
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1  -  التاأ�سي�س واأهداف الإحتاد 

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

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

ل�ضنة 2004 والذي ن�ضر يف جريدة كويت اليوم العدد )699( ال�ضنة احلادية واخلم�ضون بتاريخ 9 

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

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

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

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

واخلربات الب�ضرية املتاحة لدى اأع�ضاء الحتاد .

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

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

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

لتذليل املعوقات التي تواجه اأع�ضاء الحتاد .

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

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

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

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

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

اأع�ضاء الحتاد .

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

لأع�ضاء الحتاد .

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

كما يف 31 دي�ضمرب 2009

)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 2009 )2008 – 4 موظفني( .

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

اأحمد البنوان بتاريخ 13 يناير 2010 . 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  اأ�ضا�س مبداأ   املالية على  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 . 

ج�- اإ�ضتهالك املوجودات الثابتة : 

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

�ضنويا .

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

كما يف 31 دي�ضمرب 2009

)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.

ه�-  مكافاأة نهاية اخلدمة : 

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

املوظفني . اإن هذا الإلتزام غري املم�ول ميثل املبالغ امل�ضتحقة لكل موظف ، فيما لو مت اإنهاء 

خدماته ف�ي تاري�خ التقرير ، وهو يقارب القيمة احلالية لهذا الإلتزام . 

و-  حتقق اليراد :  

يتبع الإحتاد املبداأ النقدي يف اإثبات اإيرادات اإ�ضرتاكات الأع�ضاء ، ر�ضوم الع�ضوية وايرادات 

الدورات الريا�ضية ، اأما باقي الإيرادات وامل�ضروفات فيتبع يف اإثباتها مبداأ الإ�ضتحقاق .

 

اأر�سدة مدينة اأخرى  -  3
20092008

- 42.000ايرادات م�ضتحقة

 1.344 1.404م�ضاريف مدفوعة مقدما

 588 588تاأمينات م�ضرتدة

43.992 1.932 

 

4  - م�سروع حتت التنفيذ
ميثل هذا البند قيمة تكاليف اإن�ضاء مركز للدرا�ضات ال�ضتثمارية واخلدمات املالية .

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

كما يف 31 دي�ضمرب 2009

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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5 - موجودات ثابتة
اأث��اث

وديكورات

كمبيوترات 

واأجه��زة
املجم�وع

التكلفة :

 26.260 10.350 15.910يف 31 دي�ضمرب 2008

 1.960 1.320 640اإ�ضافات ال�ضنة 

 28.220 11.670 16.550يف 31 دي�ضمرب 2009

الإ�ضتهالك املرتاكم :

 14.532 5.422 9.110يف 31 دي�ضمرب 2008

 5.644 2.334 3.310اإ�ضتهالك ال�ضنة 

 20.176 7.756 12.420يف 31 دي�ضمرب 2009

�ضايف القيمة الدفرتية :

 8.044 3.914 4.130يف 31 دي�ضمرب 2009

 11.728 4.928 6.800يف 31 دي�ضمرب 2008

  

 6   – اأر�سدة دائنة اأخرى 

20092008

 17 17دائن موظف

 16.265 24.167خم�ض�س اإجازات

24.184 16.282 

–  خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة    7
20092008

 6.895 10.079الر�ضيد يف بداية ال�ضنة 

 3.184 3.029املحمل على ال�ضنة 

 10.079 13.108الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة 

احتاد ال�ضركات ال�ضتثمارية   

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

كما يف 31 دي�ضمرب 2009

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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– م�سروفات اإدارية وعمومية    8
20092008

 82.522 101.000رواتب واأجور وملحقاتها

 8.064 8.334اإيجارات

 1.206 2.886بريد وبرق وهاتف

 326 599قرطا�ضية ومطبوعات

 28.787 27.109م�ضاريف دعاية واإعالن

 4.750 4.750اأتعاب مهنية 

 14.313 4.220م�ضاريف تدريبات 

 3.732 1.760م�ضروفات متنوعة

150.658 143.700 

–  الأدوات املالية  9
يتعامل الحتاد �ضمن ن�ضاطه الإعتيادي يف الأدوات املالية الأولية مثل نقد ل�دى البنوك، ودائع 

لأجل، اأر�ضدة مدين�ة اأخرى، واأر�ضدة دائنة اأخرى وتعترب القيمة الدفرتية لهذه الأدوات املالية 

كما يف 31 دي�ضمرب م�ضاويا تقريبا لقيمتها العادلة .






