
www.unioninvest.org

التقرير السنوي  |  2015





1

حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

أمير دولة الكويت

سمو الشيخ
جابر مبارك احلمد الصباح
رئيس مجلس وزراء دولة الكويت

سمو الشيخ
نواف األحمد اجلابر الصباح

ولي عهد دولة الكويت





3

التقرير السنوي  |  2015

التقرير السنوي
لمجلس اإلدارة  |  2015



4

5أعضاء مجلس اإلدارة 

7كلمة مجلس اإلدارة 

9التقرير اإلداري : 

11-     احتاد شركات االستثمار

: اللجان العاملة في االحتاد أوالً 
: الدور االستشاري لالحتاد ثانـــيـــاً 

: دراسة قطاع االستثمار ثـالــثـــاً 
: املسؤولية االجتماعية لالحتاد رابــعـــاً 

: ندوات ومحاضرات عامة قدمها  خامساً 
االحتاد لقطاع االستثمار

: إصدارات سادساً 
: مؤمترات سابعــاً 

: مشاركات ولقاءات ثامــنــاً 

11

15

18

19

20

22

22

23

31-     مركز دراسات االستثمار:

33     ترخيص مركز دراسات االستثمار

33     أنشطة املركز:

 أوالً     : البرامج التدريبية التي عقدها 
34            مركز دراسات االستثمار

35ثانـــيـــاً  : ورش العمل

: برامج تدريبية لدى جهات أخرى 36ثـالــثـــاً 

41التقرير املالي

المحـتــويـــات



5

التقرير السنوي  |  2015

بدر ناصر السبيعي
رئيس االحتاد

صالح صالح السلمي
نائب الرئيس

عبداهلل حمد التركيت
أمني السر 

وعضو مجلس اإلدارة

 فيصل منصور صرخوه
أمني الصندوق وعضو مجلس اإلدارة

حمد أحمد العميري
عضو مجلس اإلدارة

حمد محمد السعد
عضو مجلس اإلدارة

طارق إبراهيم املنصور
عضو مجلس اإلدارة

عثمان إبراهيم العيسى
عضو مجلس اإلدارة

نواف حسني معرفي
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة االتحاد  |  2015





7

التقرير السنوي  |  2015

كلـمــة مجلس اإلدارة

مير اقتصادنا الوطني مبنعطف صعب نتيجة األوضاع غير املتوقعة والتي تؤثر وبشكل مباشر 
جهة،  من  النفط  أسعار  انخفاض  ذلك  ومن  التنموية،  واملشاريع  للدولة  القومي  الدخل  على 
ومحدودية البدائل غير النفطية من جهة أخرى .. وهو ما يجعلنا أمام حتديات كبيرة ملواجهة 
النتائج التي ستترتب على ذلك، ورمبا تتبني خطورة تلك النتائج خالل السنوات القليلة القادمة.
وال شك أن قطاع االستثمار، والذي ميثل ثاني أكبر قطاع من حيث حجم رأس ماله في سوق 
الكويت لألوراق املالية، يشكل حيرة وإرباكاً للقارئ واملتابع الذي ال يتوفر لديه العمق في قراءة 
األوضاع واستخالص التوقعات، وذلك ألسباب عديدة، فهو يُعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط، 
املالية،  لألوراق  الكويت  32 شركة مدرجة في سوق  منها  استثمارية،  92 شركة  نحو  ويضم 
وتفخر بأن لديها مجتمعة قاعدة أصول تصل إلى حوالي 37.4 مليار دينار كويتي وفقاً لبيانات 

عام 2015، عدا عن كون هذه اجلهات والشركات جهات توظيف مهمة للعمالة الوطنية.
ت من  وقد واجه هذا القطاع منذ األزمة املالية إلى اليوم الكثير من املعوقات واألزمات التي حدَّ
استمرار منوه، وما زال إلى اليوم عرضة للكثير من التحديات، ومن بني هذه األمور انخفاض 
 / األصول  استحقاق  بني  الفجوة  االئتمان،  على  احلصول  فرص  تقلص  النفطية،  اإليرادات 
املطلوبات وضعف مستوى اإلفصاح، ونرى أن كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض كبير في قيمة 

األصول وإلى صعوبات في وضع الدين.
إن اتباع شركاتنا ملبادئ اإلدارة السليمة )حوكمة الشركات( سوف يعزز من وضع هذا القطاع 
إلى وضع  السليمة وأفضل املمارسات سيؤدي  اتباع مبادئ اإلدارة  الثقة به، حيث أن  وإعادة 
مالي كلي أكثر سالمة، ويعمل على إعادة جذب املستثمرين احملليني واألجانب إلى اسواق رأس 
املال احمللية، وما زال أمام القطاع مسؤولية كبيرة في العمل مع القطاعات األخرى الرئيسية 
مضافة  قيم  خلق  على  والعمل  املسارات  من  العديد  لتصحيح  العمل  في  للمساهمة  واملكملة 
لكافة  املطلوب  يحقق  الذي  وبالشكل  والفنية  املهنية  مهامه  ترجمة  الوطني من خالل  للدخل 

العاملني في أنشطته.
ويستمر احتاد شركات االستثمار في ترجمة أهدافه املتنوعة لكي تتحقق وبالشكل الذي نبتغيه 

وملا فيه مصلحة اقتصادنا من جهة وشركات االستثمار واخلدمات التمويلية من جهة أخرى.
ولعلكم تالحظون من خالل اطالعكم على محتوى التقرير السنوي مدى اجلهد الذي قام به 
التطوير  ورغبات  آليات  لتحقيق  الفاعلة  واملالية  االقتصادية  اجلهات  من  العديد  مع  االحتاد 
بُذلت للوصول إلى غايات التطوير التي ننشدها سواء من خالل  املطلوبة، وان هناك جهوداً 



جهود االحتاد وتعاونه مع الشركات األعضاء وكذا املؤسسات املهنية الزميلة، وأيضاً من خالل 
مركز دراسات االستثمار - الذراع املهني لالحتاد.

في  األعضاء  االستثمار  لشركات  اجلزيل  بالشكر  أتوجه  أن  إال  يسعني  ال  الصدد  هذا  وفي 
االحتاد على تعاونهم اجلم معنا، وكذلك العديد من اجلهات التي ساهمت وتساهم في إبداء 
التعاون املثمر، ومن ذلك هيئة أسواق املال، بنك الكويت املركزي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة 

املالية، غرفة جتارة وصناعة الكويت، واللجنة االقتصادية واملالية مبجلس األمة.
العاملني في االحتاد وسعيهم الدؤوب إلتقان  كما يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير لكافة 

العمل وحتقيق النجاحات املستمرة.
وفي اخلتام نتضرع إلى املولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل قيادة حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح - حفظه اهلل ورعاه، وسمو ولي 
عهده الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح .. والتمنيات بالتوفيق لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح في إدارة البالد نحو تنمية متميزة تعود باخلير على وطننا 

العزيز.

بدر ناصر السبيعي
رئيس االحتاد
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احتاد شركات االستثمار:

أواًل: اللجان العاملة في االحتاد:

اللجان الدائمة:  <

جلنة السياسات االقتصادية.  -1

تتكون جلنة السياسات االقتصادية من السادة التالية أسمائهم:

- السيد/ فيصل منصور صرخوه - أمني الصندوق وعضو مجلس اإلدارة باالحتاد - الرئيس 
)رئيس اللجنة( التنفيذي- شركة كامكو لالستثمار 

- السيد/ حمد أحمد العميري – عضو مجلس إدارة االحتاد – رئيس مجلس اإلدارة - شركة 
)نائب رئيس اللجنة(  االستثمارات الوطنية 

- السيد/ طارق إبراهيم املنصور - عضو مجلس إدارة االحتاد – رئيس مجلس اإلدارة – شركة 
)عضو اللجنة( الفنار لالستثمار  

- السيد/ عبداهلل حمد التركيت - عضو مجلس إدارة االحتاد – رئيس مجلس اإلدارة – شركة 
)عضو اللجنة( الصفاة لالستثمار 

)مقرر( - أ.د. رمضان الشراح – األمني العام – احتاد شركات االستثمار 

)مقرر مساعد( - السيدة/ فدوى درويش - مدير الدعم الفني – احتاد شركات االستثمار 

يشمل نطاق عمل اللجنة ما يلي:

- تقدمي املقترحات إلجراء إصالحات في القطاع اخلاص مبا فيها القطاع االستثماري، ومواكبة 
التحديات التي تطرأ باستمرار مبا فيها املتعلقة بالربط بني السياسة واإلدارة، وترتيب أولويات 

اإلصالح.

تفعيل  التي من شأنها  القطاع احلكومي إلجناز اخلطط  مع  للتعاون  اللجنة تصوراتها  تقدم   -
القطاع اخلاص، وبشكل خاص القطاع االستثماري والتركيز على إيجاد بيئة قانونّية وإدارية 

تعّزز التنمية االقتصادية، وتسهل إزالة املعوقات إليجاد احللول املناسبة لتنفيذ اخلطط. 

املعنية في  الصادرة من اجلهات  للقرارات  املباشرة  املباشرة وغير  التأثيرات  - متابعة ودراسة 
الدولة على مجال االستثمار التي ميكن من خاللها تبني الرأي املناسب الذي يحمى مصالح 

األعضاء والدفاع عنهم من خالل قنوات احلوار املختلفة.
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جلنة اإلعالم والتسويق  -2

تتكون اللجنة من ممثلني عن الشركات واجلهات املمثلة في االحتاد، كما يأتي:
- السيد/ حمد محمد السعد – عضو مجلس إدارة االحتاد – الرئيس التنفيذي - شركة عمار 
)رئيس اللجنة( للتمويل واإلجارة 

- السيد/ عثمان إبراهيم العيسى – عضو مجلس إدارة االحتاد – الرئيس التنفيذي – الشركة 
)عضو اللجنة( الكويتية للمقاصة 

شركة   – التنفيذي  الرئيس   – االحتاد  إدارة  مجلس  – عضو  نواف حسني معرفي  السيد/   -
)عضو اللجنة( مجموعة اإلمتياز االستثمارية 

الكويت  الرئيس - شركة مشاريع  نائب  – مساعد  دانة فيصل عبدالعزيز اجلاسم  - السيدة/ 
)عضو اللجنة( االستثمارية إلدارة األصول – كامكو 

- السيد/ مصطفى جنيب زنتوت – نائب أول ورئيس إدارة التسويق واالتصال - بيت االستثمار 
)عضو اللجنة( العاملي جلوبل 
)مقرر( - أ.د. رمضان الشراح – األمني العام – احتاد شركات االستثمار 
)مقرر مساعد( - السيدة/ فدوى درويش - مدير الدعم الفني – احتاد شركات االستثمار 

ويُعهد إلى اللجنة ما يلي:
تسويق االحتاد وقطاع االستثمار داخل وخارج دولة الكويت.  -  

متابعة تنفيذ السياسات واألنظمة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واخلاصة   -  
بالتسويق للقطاع وسياسته اإلعالمية.

مصالح  يخدم  مبا  اخلبرات  وتبادل  االحتاد  أعضاء  بني  والتناغم  التجانس  أواصر  تعزيز   -  
االحتاد، وذلك من خالل لقاءات وأنشطة علمية واجتماعية.

رسم خطط اإلعالم والتسويق وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها.  -  

اقتراح ندوات أو مؤمترات مبا يخدم مصالح األعضاء والقطاع.  -  

املساهمة في طرح أنشطة للنشر للتعريف باالحتاد وأنشطته.  -  

التقارب مع وسائل اإلعالم ملا لذلك من انعكاس لعملها ومقاالتها على االحتاد والقطاع.  -  

التعريف بنشاط االحتاد: إيجاد وسيلة في التعريف الصحيح بنشاط االحتاد لكسب رضى   -  
اجلمهور املستهدف.
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البحث وجمع املعلومات: متابعة بحوث الرأي واالستطالع عن اجلهات املشابهة لعمل االحتاد   -  
ومنتجاتها وجماهيرها.

ومن  اجلماهير  إلى  االحتاد  من  االجتاهني  في  املناسبة  االتصال  قنوات  توفير  االتصال:   -  
اجلماهير إلى االحتاد إما عن طريق االتصال الشخصي أو االتصال اجلماهيري.

لتحسني صورة  وعالجية  وقائية  وضع خطط  وتنفيذه:  اإلعالمي  التسويق  برامج  تخطيط   -  
االحتاد الذهنية لدى اجلماهير وتقسيمها إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة املدى.

التقييم: تقييم البرامج واخلطط املعتمدة أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ.  -  

املتابعًة: متابعة كل ما ينشر عن االحتاد في وسائل اإلعالم املختلفة والرد عليها في حالة   -  
الضرورة وأرشفة تلك البيانات للرجوع اليها.

التقارير: رفع تقارير عن عمل اللجنة إلى مجلس إدارة االحتاد بصورة نصف سنوية.  -  

جلنة مركز دراسات االستثمار  -3

تتكون اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس إدارة احتاد شركات االستثمار، كما يأتي:
السيد/ فيصل منصور صرخوه - أمني الصندوق وعضو مجلس اإلدارة باالحتاد - الرئيس   -
)رئيس اللجنة( التنفيذي- شركة كامكو لالستثمار 

شركة   - اإلدارة  مجلس  رئيس   - االحتاد  رئيس  نائب   - السلمي  صالح  صالح  السيد/   -
)نائب رئيس اللجنة( االستشارات املالية الدولية إيفا 

السيد/ حمد أحمد العميري - عضو مجلس إدارة االحتاد - رئيس مجلس اإلدارة - شركة    -
)عضو اللجنة( االستثمارات الوطنية 

 ويُعهد إلى اللجنة ما يلي:
تشكيل اجلهاز التنفيذي للمركز.  -  

اإلشراف العام على أنشطة وأعمال املركز.   -  
اعتماد اخلطة السنوية للمركز.  -  

تعتبر اللجنة هي جهة اتصال وتنسيق مع مجلس ادارة احتاد شركات االستثمار.  -  
حتديد املرتبات واملكافآت التي يتلقاها أعضاء اجلهاز التنفيذي للمركز.  -  
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اللجنة القانونية  -4

تتكون اللجنة من ممثلني عن الشركات واجلهات املمثلة في االحتاد، كما يأتي:
السيد/ صالح صالح السلمي – نائب رئيس االحتاد – رئيس مجلس اإلدارة - شركة االستشارات   -
)رئيس اللجنة( املالية الدولية إيفا 
السيد/ بدر ناصر السبيعي – رئيس االحتاد – الرئيس التنفيذي - الشركة الكويتية لالستثمار    -
)نائب رئيس اللجنة(  
السيد/ أحمد أمني علي – رئيس وحدة املطابقة وااللتزام – الشركة الكويتية للمقاصة    -
)عضو اللجنة(  

شركة   – املجموعة  لشركات  القانونية  اإلدارة  رئيس   - لبيب  عبداملالك  عبداملسيح  السيد/   -
)عضو اللجنة( االستشارات املالية الدولية )إيفا( 
السيد/ عمرو محمد حافظ - نائب أول/ رئيس الدائرة القانونية – شركة املركز املالي الكويتي    -
)عضو اللجنة(  

كامكو  شركة   – العليا  اإلدارة   - القانونية  اإلدارة  رئيس  نائب   - أحمد  فتحي  مصطفى  السيد/   -
)عضو اللجنة( لالستثمار 
)مقرر( - السيدة/ فدوى درويش – مدير الدعم الفني – احتاد شركات االستثمار 

ويُعهد إلى اللجنة ما يلي:
- مناقشة األمور القانونية املطروحة من مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة، أو ما يتم بحثه 

أو يُرى بحثه.

اللجان املؤقتة:  <
اللجنة اإلشرافية على دراسة قطاع االستثمار.

تتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم:
)رئيس اللجنة( أ.د. رمضان علي الشراح - احتاد شركات االستثمار   -
)عضو ومقرر( السيدة/ فدوى عادل درويش - احتاد شركات االستثمار   -
)عضو اللجنة( السيد/ فيصل تركي املتروك - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   -
)عضو خارجي( د. تركي الشمري - أستاذ التمويل - كلية العلوم اإلدارية - جامعة الكويت   -
)عضو خارجي( - السيد/ زياد القيسي - شركة القيسي والنقيب لالستشارات 



15

التقرير السنوي  |  2015

ويُعهد إلى اللجنة ما يلي:
من  وبدعم  لالستشارات  البزيع  شركة  تعدها  التي  االستثمار  قطاع  دراسة  على  اإلشراف   -

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ثانيًا: الدور االستشاري لالحتاد:
انطالقاً من الدور الفاعل واحليوي الحتاد شركات االستثمار في القطاع االستثماري وتفعياًل للدور 
االستشاري لالحتاد والذي هو من أهم األهداف املنوطة به، قام مجلس إدارة االحتاد وبالتنسيق مع 
اللجان املختصة واألمانة العامة بتقدمي الرأي واملالحظات على مسودات عدد من القرارات والقوانني 
أو تعديالتها، واملعنية في عمل القطاع االستثماري، وذلك بدعوة من اجلهات املعنية في الدولة أو 

مببادرات من االحتاد.
وفي اإلطار لم يغفل االحتاد استطالع رأي الشركات األعضاء فيما عرض عليه من مسودات القرارات 

والقوانني، وذلك لالستئناس بوجهات النظر العملية ملمثلي الشركات األعضاء.

هيئة أسواق املال:  <
قواعد إدارة احملافظ االستثمارية لصالح الغير لدى الشخاص املرخص لهم.  -

التساؤالت  من  عدد  بإرسال  املال  أسواق  هيئة  من  وبدعوة   2015/04/09 بتاريخ  االحتاد  قام 
وكذلك املالحظات الفنية على املسودة ما قبل النهائية ملسودة تعليمات هيئة أسواق املال بشأن 
قواعد إدارة احملافظ االستثمارية لصالح الغير لدى الشخاص املرخص لهم رقم )ه أ.م/ق.س/

م.ع.أ/2015/00(.
الصادر  الشركات  قانون  أحكام  النهائية في ضوء  قبل  املسودة  تلك  بإعداد  الهيئة  قامت   وقد 
باملرسوم بقانون رقم )25( لسنة 2012، املعدل بالقانون رقم )97( لسنة 2013 )»قانون الشركات«( 
املال وتنظيم  2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق  القانون رقم )7( لسنة  التنفيذية وكذلك  والئحته 

أنشطة األوراق املالية )»قانون هيئة سوق املال«( والئحته التنفيذية.
قواعد حوكمة الشركات.  -

قام االحتاد بتاريخ 2015/06/04 وبدعوة من هيئة أسواق املال بإرسال املالحظات الفنية على 
املسودة ما قبل النهائية لقواعد حوكمة الشركات.

الصادر  الشركات  قانون  أحكام  في ضوء  النهائية  قبل  املسودة  تلك  بإعداد  الهيئة  قامت  وقد 
باملرسوم بقانون رقم )25( لسنة 2012، املعدل بالقانون رقم )97( لسنة 2013 )»قانون الشركات«( 
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املال وتنظيم  2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق  القانون رقم )7( لسنة  التنفيذية وكذلك  والئحته 
أنشطة األوراق املالية )»قانون هيئة سوق املال«( والئحته التنفيذية.

الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال.  -

بتقدمي مالحظاته ومقترحاته  املال  أسواق  وبدعوة من هيئة   2015/10/15 بتاريخ  قام االحتاد 
بشأن مسودة الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 املعدل مبوجب القانون رقم 22 لسنة 

2015 بشأن هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، والتي مرت باملراحل اآلتية:

عمل االحتاد على مخاطبة كافة شركات االستثمار لتزويده مبالحظاتهم حتى يقوم ببلورة كافة   -
املالحظات وتقدميها إلى هيئة أسواق املال في املوعد احملدد.

وفي نفس السياق مت تشكيل جلنة لدى االحتاد لدراسة الالئحة التنفيذية، حيث متت مخاطبة   -
للمساهمة في جلنة  الذين يرونهم  لترشيح املختصني   2015/09/22 بتاريخ  الشركات األعضاء 

دراسة مسودة الالئحة برئاسة السيد/ صالح السلمي.

االحتاد وعضوية  رئيس  نائب   - السلمي  السيد/ صالح صالح  برئاسة  اللجنة  تشكيل  وقد مت   -
ممثلني قانونيني وفنيني من عدد من الشركات األعضاء في االحتاد.

عقدت اللجنة حوالي ثالثة عشر اجتماعاً وبشكل يومي من الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة   -
03:00 عصراً، وذلك ابتداء من يوم الثالثاء املوافق 2015/09/29 لدراسة أبواب وفصول ومواد 

الشأن  واملقترحات في هذا  كافة املالحظات  والفنية وصياغة  القانونية  الناحيتني  الالئحة من 
وتقدميها إلى هيئة أسواق املال في املوعد احملدد.

وفي نفس اإلطار وبدعوة من هيئة أسواق املال عقدت اللجنة اجتماعاً مع هيئة أسواق املال يوم   -
األربعاء املوافق 2015/10/07 الساعة 12:00 ظهراً في مقر الهيئة، وذلك في جلسة نقاشية بشأن 
مسودة الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 املعدل مبوجب القانون رقم 22 لسنة 2015 
وكيفية  التعديالت  للتفاهم بشأن طبيعة  املالية  األوراق  وتنظيم نشاط  املال  بشأن هيئة أسواق 

تقدميها حتى تؤتي ثمارها وبالشكل املطلوب.

مجلس األمة:  <
مقترح تعديل قانون البلدية 2015/5 - جلنة املرافق العامة مبجلس األمة:  -

قام  واملجلس،  االحتاد  بني  التنسيق  إطار  وفي  األمة،  العامة مبجلس  املرافق  من جلنة  بدعوة 
االحتاد ببلورة عدد من املقترحات لتعديل قانون البلدية 2015/5، وفي اإلطار شارك السيد/ بدر 
السبيعي – رئيس االحتاد بتاريخ 2015/01/26 في اجللسات احلوارية للجنة ملناقشة إمكانية 
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إضافة مواد جديدة أو التعديل على مواد مدرجة ضمن القانون، وذلك بهدف تنشيط االقتصاد 
وتراخيص  بنظم  معنية  البلدية  أن  من  فبالرغم  األموال،  رؤوس  وجذب  والصناعة  واالستثمار 
البناء في القطاعات االستثمارية والتجارية والصناعية، ولها دور كبير في مشاريع الشراكة ما 
بني القطاع العام واخلاص، إال أن النظم املعمول بها حالياً معيبة ومعقدة ومتشابكة، لذلك فإننا 
نطمح أن يرتكز أي تعديل على القانون على مبادئ من شأنها تنشيط االقتصاد وتسهيل إجراءات 

الرخص وفك التشابك في االختصاص.

تعديل القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال:  -

في إطار التعاون بني مجلس األمة واحتاد شركات االستثمار، ونظراً للدور احملوري لهيئة أسواق 
املطالبة  بعمل شركات االستثمار، دأب االحتاد وعدد من اجلهات على  املباشر  واتصالها  املال 
بإجراء عدد من التعديالت التي تعالج بعض مثالب القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أسواق املال، ومبا يطور عمل الهيئة واجلهات اخلاضعة لرقابتها، وقد استجابت اجلهات املعنية 
في الدولة لتلك املطالب، ومن ثم قام مجلس األمة بعرض كافة التعديالت املقترحة على احتاد 

شركات االستثمار لالستئناس برأيه وكذلك لتقدمي التعديالت التي حتقق الهدف املنشود.

بدوره عمل االحتاد من خالل مجلس إدارته واألمانة العامة وجلنة السياسات االقتصادية على 
عقد عدة اجتماعات ولقاءات متخضت عن إعداد مذكرة متكاملة بكافة التعديالت التي تعالج 
مثالب قانون هيئة أسواق املال، ومت تقدميها إلى كل من مجلس األمة وهيئة أسواق املال بتاريخ 

.2015/02/18

وقد تابع االحتاد عن كثب املداوالت التي متت في مجلس األمة في هذا الشأن، وكان على تواصل 
أيضاً مع هيئة أسواق املال بصفتها اجلهة املعنية بتطبيق القانون لتبان وجهة نظر االحتاد من 

التعديالت املقترحة.

وزارة املالية:  <
الضريبة املفروضة على شركات االستثمار:  -

تفعياًل ألهداف احتاد شركات االستثمار من حيث التشاور وتبادل الرأي مع كافة املؤسسات في 
ومع  األمة  بالتواصل مجلس  االحتاد  قام  الوطني،  واالقتصاد  األعضاء  لتحقيق مصالح  الدولة 
وزارة املالية أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بشأن موضوع الضريبة املفروضة على الشركات 
وطريقة احتسابها، وقد كان آخر تلك املراسالت بتاريخ 2015/05/19، حيث أكد االحتاد للوزارة 
أن القانون سواء في ضريبة دعم العمالة الوطنية املقررة بالقانون رقم 2000/19، أو ضريبة الزكاة 
املقررة بالقانون رقم 2006/46، كل منهما حدد الواقعة املنشئة للضريبة وهي حتقيق الربح، بقوله 
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تفرض ضريبة بنسبة معينة على صافي األرباح السنوية، مما يعني أن شرط حتقق الربح في نهاية 
السنة املالية هو شرط مفترض ابتداًء.

واملقصود بصافي األرباح كما عرفتها محكمة التمييز الكويتية بأنها هي األرباح التي يجوز توزيعها 
على املساهمني، والتي متثل زيادة حقيقية في إيرادات الشركة.

وبالتالي كان مطلب االحتاد أن تعيد الوزارة النظر في مسلك إدارة اخلضوع الضريبي في الربط 
الشأن،  هذا  في  الوزارة  عن  الصادرة  التنفيذية  القرارات  في  النظر  إعادة  وكذلك  الضريبي، 
وتصويبها لتصبح متوافقة مع أحكام الدستور والقانون مبا من شأنه أن يرفع عبًء ثقياًل عن 
الشركات اخلاضعة للضريبة، ولتكون الدولة مبنأى عن الرجوع عليها بدعاوي قضائية مستقباًل 

باسترداد مثل هذه املبالغ التي يتم حتصيلها دون وجه حق.

غرفة جتارة وصناعة الكويت:  <
الضريبة املفروضة على شركات االستثمار:  -

لتضافر جهود اجلهات  إدارة احتاد شركات االستثمار، سعياً  تفعيل قرارات مجلس  وفي إطار 
املعنية مع االحتاد، التقى أ.د. رمضان الشراح – أمني عام االحتاد مع السيد/ ماجد جمال الدين 
لنقل وجهة  وذلك   ،2015/06/15 املوافق  اإلثنني  يوم  الكويت  - مستشار غرفة جتارة وصناعة 
نظر االحتاد وشركات االستثمار بشأن طريقة إجراء الربط الضريبي الذي تقوم به وزارة املالية، 
حيث أشار األمني العام إلى أنه قد ورد إلى االحتاد شكاوى وتظلمات بشأن طريقة إجراء الربط 
الضريبي، حيث جرى العمل لدى إدارة اخلضوع الضريبي بوزارة املالية قيامها بالربط الضريبي 
عن ضريبتي دعم العمالة الوطنية وضريبة الزكـاة على مجمل بيان الدخل الواردة بالبيانات املالية 
للشركة اخلاضعة للضريبة، على الرغم من أن هذا البيان يشمل ضمن مفرداته أرباحاً محققة 
ملعيار  وفقاً  قيمة بعض األصول  تقييم  إعادة  ناجتة عن مجرد  فعلياً، هي  وأخرى غير محققة 
احملاسبة الدولي رقم )39(، وبالتالي فإن هذه األصول لم تخرج عن ملكية الشركة وعملية التقييم 

في حد ذاتها لم تدر دخاًل حتى يتم إخضاعها للضريبة.

ثالثًا: دراسة قطاع االستثمار:
وخططه  أهدافه  تنفيذ  في  واستكماال جلهوده  االستثمار،  شركات  باحتاد  املنوطة  املهام  إطار  في 
وبرامجه املتعددة في شأن دعم قطاع االستثمار، وحرصاً من االحتاد على متابعة أوضاع شركات 
االستثمار، فقد متخض سعي االحتاد عن الشروع في إعداد دراسة معمقة عن شركات االستثمار، 

وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

الكويت  مؤسسة  مع  بالتنسيق  لالحتاد  العامة  واألمانة  االقتصادية  السياسات  جلنة  اعتمدت   •
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للتقدم العلمي الشروط املرجعية للدراسة، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة االحتاد في اجتماعه 
)2014/04( بتاريخ 2014/09/11.

مت تشكيل جلنة لإلشراف على دراسة قطاع االستثمار من كل من:  •
)رئيس اللجنة( أ.د. رمضان علي الشراح - احتاد شركات االستثمار   -
)عضو ومقرر( السيدة/ فدوى عادل درويش - احتاد شركات االستثمار   -
)عضو اللجنة( السيد/ فيصل تركي املتروك - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   -
)عضو خارجي( د. تركي الشمري - أستاذ التمويل - كلية العلوم اإلدارية - جامعة الكويت   -
)عضو خارجي( السيد/ زياد القيسي - شركة القيسي والنقيب لالستشارات   -

مت اإلعالن عن الشروط املرجعية للدراسة بتاريخ 2015/04/13.   •

ورد إلى االحتاد عدد من العروض من عدد من الشركات االستشارية العاملة في دولة الكويت، وقد   •
قامت اللجنة املشرفة على الدراسة لدى االحتاد وبحضور ممثلي جلنة السياسات االقتصادية 
السيد/ فيصل منصور صرخوه - رئيس اللجنة، والسيد/ حمد أحمد العميري – نائب رئيس 

اللجنة، باختيار شركة آر إس أم البزيع لالستشارات إلجراء الدراسة.

مت بتاريخ 2015/08/16 توقيع عقد إجراء الدراسة مع شركة آر إس أم البزيع لالستشارات، كما   •
مت توقيع عقد احلصول على الدعم املقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من قبل السيد/ 
بدر ناصر السبيعي – رئيس احتاد شركات االستثمار، والدكتور عدنان شهاب الدين – مدير 

عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

بدأت شركة البزيع بالعمل مبوجب العقد اعتباراً من 2015/09/02، وسيتم االنتهاء من الدراسة   •
وتسليم التقرير النهائي خالل شهر مارس 2016.

رابعًا: املسؤولية االجتماعية لالحتاد:

14 فبراير 2015

مبادرة اخلريجني اجلدد

االستثمار  بيت  شركة  مع  وبالتعاون  االستثمار  شركات  الحتاد  االجتماعي  الدور  منطلق  ومن  إنه 
العاملي جلوبل واملركز العاملي، قام االحتاد بتاريخ 2015/02/18 برعاية واستضافة ورشة عمل بعنوان 
التخرج  حديثي  الوطنية  الكوادر  دعم  سبل  ملناقشة  وذلك   ،”Newly Graduate Initiative«
وإتاحة الفرصة لتدربهم العملي في قطاع االستثمار حتى تكون خطوة إلعداد كوادر وطنية على درجة 

عالية من الكفاءة واملهنية.
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31 مارس 2015

املؤمتر الدولي الثالث للمانحني لدعم الوضع اإلنساني في سوريا
بدعوة من معالي الشيخ/ محمد عبداهلل املبارك الصباح – وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، شارك 
لدعم  للمانحني  الثالث  الدولي  املؤمتر  فعاليات  رئيس االحتاد في   – السبيعي  ناصر  بدر  السيد/ 

الوضع اإلنساني في سوريا، والذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 2015/03/31.

وفي اإلطار، قام االحتاد مبخاطبة معالي وزير املالية حملاولة تخصيص 50% من الزكاة احملتسبة على 
شركات االستثمار عن السنة املالية املنتهية لالجئني السوريني واحلاالت املشابهة، إال أن الوزارة لم 

توافق على املقترح معللة بأن ذلك يتعارض مع القانون 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة. 

خامسًا: ندوات ومحاضرات عامة قدمها االحتاد لقطاع االستثمار:

16 فبراير 2015

Economic Outlook 2015

حول  محاضرة  »املركز«  الكويتي  املالي  املركز  شركة  مع  وبالتعاون  االستثمار  شركات  احتاد  نظم 
التوقعات املستقبلية ألسواق دول مجلس التعاون اخلليجي لسنة 2015 وتأثير تراجع أسعار النفط 
للرئيس  النائب األول  أر. راغو،  أم.  السيد راجو  2015/02/16، وقدم احملاضرة  يوم  عليها، وذلك 
- األبحاث في املركز املالي الكويتي »املركز«، وتناول السيد راغو في احملاضرة حتليل أداء أسواق 
األسهم اخلليجية في العام 2014، وتوقعاته للعام 2015 بناًء على العوامل السائدة في كل من دول 
ومدى  الشركات،  أرباح  وإمكانيات منو  الهيدروكربوني،  القطاع  على  االعتماد  مدى  ومنها  املجلس 

جاذبية القيمة السوقية لألسهم، والعوامل االقتصادية، وحجم السيولة في السوق.

15 مارس 2015

Venture Capital Program - VC لقاء حول كيفية تفعيل استثمار رأس املال املغامر
نظم احتاد شركات االستثمار وبالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة لقاءاً مع ممثلي شركات االستثمار يوم األحد 15 مارس 2015.

أتى تنظيم هذا اللقاء من منطلق إدراك الصندوق الوطني أن واحداً من أهم الوسائل لتحقيق أهدافه 
 Venture هو الشراكة مع املؤسسات املالية لوضع أسس كيفية تفعيل استثمار رأس املال املغامر

Capital Program - VC في املشاريع التي يرعاها الصندوق.
وقد عرض ممثلو الصندوق الوطني حملة عامة عن املهام التي يقوم بها الصندوق وطبيعة العمل، 
وكذلك متت مراجعة برنامج )VC( مع احلضور، حيث أوضحوا أنه ومن أهداف البرنامج احلالي 
تلك  منو  في  فعالة  ومساهمة  استراتيجية  خدمات  توفير  هو  الوطني  الصندوق  قبل  من  املطروح 
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شركات  جانب  من  البرنامج  إدارة  يتولى  املال  رأس  زيادة  في  املشاركة  إلى  باإلضافة  الشركات، 
وهذا  أهدافهم،  في حتقيق  املبادرين  ليساعد  األعمال  ريادة  مجال  في  خبرة  ذو  فريق  االستثمار 

البرنامج يستقطب الشركات التي مضى على تأسيسها وممارسة نشاطها سنتني على األقل.
مت إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة )الصندوق الوطني( وفقا 
للقانون رقم 98 عام 2013 بهدف تطوير ريادة األعمال في دولة الكويت من خالل تقدمي مختلف 
احتياجات  وتلبية  القومي،  الدخل  من  وتنويع  تنمية  في  مباشرة  بصورة  تسهم  التي  الدعم  أشكال 

السوق، وخلق فرص عمل للمواطنني الكويتيني وتعزيز روح املبادرة في القرن الـ21.

04 مايو 2015

ندوة حول القانون 2014/110 بشأن اخلاضعني لقانون التأمينات االجتماعية
عامة  بصفة  االستثماري  القطاع  شركات  إطالع  في  االستثمار  شركات  احتاد  دور  من  انطالقاً 
والشركات األعضاء بصفة خاصة على كافة التطورات التي تعنى بأعمالهم، ومن ذلك التشريعات 
االجتماعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  لدى  االحتاد  نظمها  التي  الندوة  إلى  وباإلشارة  والقوانني، 

بتاريخ 2014/12/15 بشأن القانون 2014/110 بشأن اخلاضعني لقانون التأمينات االجتماعية

وجتاوباً من االحتاد لطلب بعض الشركات التي ما زالت بحاجة إلى استيضاح بعض األمور اخلاصة 
بكيفية تنفيذ القانون املشار إليه وتبعاته على العاملني لديها، ولتحقيق الفائدة القصوى، وإلجالء أي 

التباس حول كيفية تطبيق القانون.
نظم االحتاد وبالتعاون مع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ومجلس األمة ندوة عامة يوم اإلثنني 
املوافق 2015/05/04 لتوضيح آليات تطبيق القانون رقم )110( لسنة 2014 اخلاص بتقرير مكافأة 
مالية للخاضعني لقانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد عند االنتهاء من 
االشتراك والرد على كافة االستفسارات. وقد قدم الندوة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
كل من: السيدة/ فاطمة تركي الوزان، والسيد/ فهد محمد العازمي، ومن مجلس األمة الدكتورة هالة 

احلميدي – رئيس املكتب الفني إلدارة اللجان.

13 مايو 2015

Innovation Seminar
نظم احتاد شركات االستثمار وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندوة للقياديني في شركات 
االستثمار بعنوان “اجلانب اإلبداعي لدى اإلنسان” وذلك يوم األربعاء املوافق 2015/05/13. قدم 
 Miller السيد  بني  وقد   .Foursight لدى  وشريك  مؤسس   –  Blair Miller السيد/  الندوة 
أن أساسيات اجلانب اإلبداعي هو ما لدى اإلنسان من قدرة على اخللق واإلبداع، وقد مت تقدمي 
عرض استمر ملدة ساعة تقريباً تناول خطوات تؤدي إلى اإلبداع، وذلك من خالل بحوث عدة قابلة 
للتطبيق. مت تنظيم هذه الندوة ملساعدة احلاضرين على فهم طريقة تفكيرهم وإعطائهم األدوات التي 
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تساعدهم في كيفية ترك العنان لتفكيرهم لإلبداعات، والتي من خاللها ميكن ألي قائد أو مجموعة 
عمل إيجاد احللول املناسبة للمشاكل التي تواجههم.

سادسًا: إصدارات:
أغسطس 2015

»توافق استراتيجيات الشركات مع منظومة االقتصاد املعرفي أساس الريادة والتنافسية«
التثقيفي الحتاد شركات االستثمار، ومالحقة لكافة العوامل التي تسهم في تقدم  للدور  استمراراً 
ومسايرة الشركات للمتغيرات اإليجابية التي تطال شركات االستثمار، أصدر احتاد شركات االستثمار 
أحدث إصداراته حتت عنوان »توافق استراتيجيات الشركات مع منظومة االقتصاد املعرفي أساس 
تواجه شركات  التي  بالتحديات  ويقدم االحتاد هذا اإلصدار إلدراك االحتاد  والتنافسية«،  الريادة 
االستثمار الناجمة عن ضعف القدرات املؤسسية والفردية لدى بعض الشركات، والتي انعكست سلباً 
على مختلف أنشطتها. وخير دليل على ذلك: ضعف أداء األسواق املالية على مستوى دول املنطقة، 
وانخفاض مستوى األمان املتعلق باالستثمار في تلك األسواق، باإلضافة إلى ضعف أو غياب بعض 
الشركات عن االستثمار في هذه األسواق واالعتماد على األفراد مبمارسة عمل التداول والنشاط 
املالي، وقد تناول االحتاد تلك األمور في إصداره اجلديد من خالل عرض ودراسة املواضيع التالية:

أواًل: مبررات إعداد هذه الدراسة
ثانيًا: رأس املال الفكري: املفهوم واملردود

ثالثًا: االقتصاد املعرفي واالقتصاد املبني على املعرفة: املفهوم واخلصائص
رابعًا: عالقة رأس املال الفكري واملعرفة بالريادة والتنافسية 

خامسًا: استراتيجيات الشركات وتطبيقاتها على الصعيد العاملي
سادسًا: متطلبات التوافق بني استراتيجيات الشركات ومنظومة االقتصاد املعرفي 

االقتصاد  متطلبات  مع  تتوافق  استراتيجيات  تصميم  على ضرورة  الضوء  إلقاء  إلى  وصوالً  وذلك 
النمطي  النشاط  مـن  االنتقال  عملية  لتسريع  البشري  املـال  رأس  فـي  االستثمار  وتفعيل  املعرفي، 

للشركات إلى النشاط الذي يعتمد التقنية واالبتكار.

سابعًا: مؤمترات:
23 - 24 مارس 2014

مؤمتر “ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب”
والصناعة شارك  التجارة  بوزارة  اإلرهاب  األموال ومتويل  إدارة مكافحة عمليات غسل  بدعوة من 
احتاد شركات االستثمار كراعي استراتيجي في املؤمتر السنوي السادس الذي عقدته الوزارة حتت 
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»مواجهة  شعار  وحتت  اإلرهاب«،  ومتويل  األموال  غسل  عمليات  مكافحة  في  معنا  »ساهم  عنوان 
اإلرهاب بني مطرقة التشريع القانوني وسندان فعاليات التطبيق«، وذلك يومي 23 و24 مارس 2015. 
أتى تنظيم املؤمتر من مطلق ضرورة مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب وملا له من أثر 
على االقتصاد الوطني والدولي، وتسليط الضوء على جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب في ضوء 
رؤية القانون الكويتي رقم )106( لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

وألهمية املؤمتر، مت التنسيق بني احتاد شركات االستثمار ووزارة التجارة والصناعة ملشاركة مدراء ومراقبي 
االلتزام ومن في حكمهم في الفعاليات وورش العمل، وحصل املشاركون على شهادات حضور، كما متت 

إتاحة الفرصة للمشاركني للتواصل مع املسؤولني في وزارة التجارة والصناعة للرد على االستفسارات.

ثامنًا: مشاركات ولقاءات:
الكويت، وذلك  العديد من ممثلي اجلهات املختلفة من داخل وخارج دولة  بلقاء  قام ممثلو االحتاد 
وأنشطته  االحتاد  دور  على  الضوء  وإلقاء  للتوضيح  وكذلك  معهم،  والتواصل  التعاون  عرى  لتوثيق 

والقطاع االستثماري، وذلك كما يلي:

05 يناير 2015

لقاء فخامة الرئيس املصري
االحتاد  رئيس   – السبيعي  ناصر  بدر  السيد/  شارك  الكويت،  وصناعة  غرفة جتارة  لدعوة  تلبية 
بيان، حيث كان هدف  السيسي في قصر  الرئيس املصري/ عبدالفتاح  لقاء فخامة  للمشاركة في 
اللقاء إلقاء الضوء على أهم تطورات قطاع األعمال املصري وكذلك االقتصاد، وفتح املجال لزيادة 

االستثمارات الكويتية في مصر.

15 فبراير 2015

مبجلس  واالقتصادية  املالية  الشئون  جلنة  لقاء  في  االحتاد  إدارة  مجلس  أعضاء  السادة  مشاركة 
األمة« بشأن تعديالت قانون هيئة أسواق املال.

بدعوة من جلنة الشئون املالية واالقتصادي مبجلس األمة شارك احتاد شركات االستثمار في اجتماع 
مقر  في   2015/02/15 املوافق  األحد  يوم  وذلك  األمة  واالقتصادية مبجلس  املالية  الشئون  للجنة 
اللجنة مبجلس األمة للمشاركة ملناقشة تعديالت بعض مواد القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هيئة أسواق املال. وقد حضر االجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة احتاد شركات االستثمار، كما 
حضر كل من: معالي وزير التجارة والصناعة، ممثلي هيئة أسواق املال، ممثلي احتاد مصارف الكويت.

وقد أكد السيد/ بدر السبيعي على أن األساس في التعديالت املقترحة يجب أن يكون تنموي وليس 
شرطي )أساس القانون(، وأن يكون جاذب وليس طارد لالستثمار، وأيضاً شدد على استقاللية الهيئة 

والدور الصحيح للجنة الشكاوى، كما قام بسرد بعض املواد... مثل التدرج في تصنيف القوانني.
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02 مارس 2015

امللتقى االقتصادي الكويتي - الكوري
تلبية لدعوة غرفة جتارة وصناعة الكويت، قام االحتاد بترشيح السيد/ بدر ناصر السبيعي – 
رئيس االحتاد للمشاركة في لقاء فخامة/ بارك جون – هيه – رئيسة جمهورية كوريا اجلنوبية 
متحدثة  فخامتها  كانت  حيث  الكوري،  الكويتي  االقتصادي  امللتقى  خالل  لها  املرافق  والوفد 

رسمية فيه.

28 أبريل 2015

امللتقى االقتصادي الكويتي - التركي
تلبية لدعوة غرفة جتارة وصناعة الكويت، قام االحتاد بترشيح السيد/ صالح صالح السلمي – نائب 
رئيس االحتاد للمشاركة في لقاء فخامة الرئيس التركي/ رجب طيب أردوغان، والوفد املرافق له 
خالل امللتقى االقتصادي الكويتي التركي، حيث كان فخامته متحدثاً رسمياً في امللتقى الذي هدف 
إلى مخاطبة قطاع األعمال الكويتي، سعياً لتوثيق عرى التعاون االقتصادي وتوسيع قاعدة املشروعات 

املشتركة.

07 يونيو 2015

لقاء األمانة العامة لالحتاد مع هيئة أسواق املال
التعاون  سبل  وتطوير  العالقة  لتوطيد  االستثمار  شركات  الحتاد  العامة  األمانة  سعي  إطار  في 
2015/06/07 اجتماعاً  املوافق  املعنية في عمل شركات االستثمار، ُعقد يوم األحد  مع اجلهات 
العامة لالحتاد مع كل من: السيد/ مثنى  التقى ممثلو األمانة  في مقر هيئة أسواق املال، حيث 
اإلشراف،  قطاع  رئيس   – املرزوق  سليمان  محمد  والسيد/  األسواق،  قطاع  رئيس   - الصالح 
تطوير  وأهمها:  االستثمار،  شركات  عمل  في  املعنية  املوضوعات  من  عدد  مناقشة  متت  حيث 
والتعاميم  القرارات  والشركات،  واالحتاد  الهيئة  بني  املعلومات  على  واحلصول  التواصل  سبل 
والتعليمات التي تصدر عن الهيئة، الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال، تبسيط إجراءات 
البرامج  البنوك،  غير  من  املالي  القطاع  لشركات  عليها  واملوافقة  املالية  والبيانات  التقارير  رفع 

االستثمار. على شركات  املفروضة  التدريبية 

19 أكتوبر 2015

وفد سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية فرنسا

تلبية لدعوة غرفة جتارة وصناعة الكويت، قام االحتاد بترشيح السيد/ صالح صالح السلمي – نائب 
رئيس االحتاد للمشاركة في الوفد االقتصادي املرافق لسمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح إلى 
جمهورية فرنسا خالل الفترة من 19 - 21 أكتوبر 2015، وقد جاء ذلك الوفد في إطار السعي إلى 
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فتح آفاق جديدة من التعاون بني البلدين الصديقني، كما شارك الوفد في منتدى مشترك لرجال 
.)MEDAF( األعمال الكويتيني ومجلس أصحاب األعمال الفرنسي

02 نوفمبر 2015

وفد غرفة جتارة وصناعة الكويت إلى جمهورية كوريا اجلنوبية

تلبية لدعوة غرفة جتارة وصناعة الكويت، قام االحتاد بترشيح السيد/ صالح صالح السلمي – نائب 
رئيس االحتاد للمشاركة في الوفد االقتصادي برئاسة السيد/ عبدالوهاب محمد الوزان – النائب 
الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى جمهورية كوريا اجلنوبية خالل الفترة 02 – 04 نوفمبر 2015 
لعقد ملتقى اقتصادي كويتي – كوري. وقد كانت هذه الزيارة بتنظيم مشترك مع االحتاد الكوري 
للتجارة الدولية )KITA( بهدف عمل شراكات استراتيجية واالستفادة من اخلبرات والتكنولوجيا 

الكورية في عدة مجاالت حيوية.

13 ديسمبر 2015

امللتقى االقتصادي الكويتي - القيرغيزي

بدعوة من غرفة جتارة وصناعة الكويت، شارك السيد/ صالح صالح السلمي – نائب رئيس احتاد 
شركات االستثمار في لقاء فخامة أملاز بيك أتامبايف – رئيس اجلمهورية القيرغيزية والوفد املرافق 
فخامة  حتدث  حيث  والقيرغيزيني،  الكويتيني  األعمال  أصحاب  ضم  اقتصادي  ملتقى  خالل  له 
الضيف في هذا امللتقى مخاطباً قطاع األعمال الكويتي، وذلك سعياً لتوثيق عرى التعاون االقتصادي 

والسياسي وتوسيع قاعدة املشروعات املشتركة بني البلدين الصديقني.

أهم لقاءات ممثلي االحتاد:

موضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

119-Jan-15
فيصل املتروك

 د. عبدالرحمن هيثم كبارة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 أ.د. رمضان الشراح
فدوى درويش

مناقشة الدراسة 
املقترحة لالحتاد

220-Jan-15

 د. فاتن اجلبشة
خبير أبحاث

 د. محمد العنزي
 مدير عمليات
معهد كيسار

فدوى درويش
بحث سبل 

التعاون في مجال 
الدراسات
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موضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

320-Jan-15

م.صاحب صالح خاجه
 مدير إدارة اخلدمات املساندة

جمال غسان الصمد
ضابط أول-التدقيق الداخلي 

 والرقابة
شركة الصفاة لالستثمار

فدوى درويش

االطالع على 
أنشطة االحتاد 

وتبادل األنشطة بني 
الشركة واالحتاد

420-Jan-15
 Cube Training &

Consultancy Center
فدوى درويش

طلب الرعاية 
الشرفية للدورة 

التدريبية للمحاضر 
 العاملي توني بوازن

والتعاون بني االحتاد 
ومركز كيوب في 

مجال التدريب

511-Feb-15

خولة الرومي -  نائب الرئيس 
التنفيذي الشؤون القانونية 

 واالمتثال
بيت االستثمار العاملي )جلوبل(

 بحث سبل التعاونفدوى درويش

611-Feb-15
عامر اخلطيب

 Franklin Covey Middle
East

 التحضير لبرنامج فدوى درويش
تدريبي

717-Feb-15
علي الفضلي
بحث سبل التعاون فدوى درويشجامعة اخلليج

818-Feb-15
رشا الكوهجي

GFH
 بحث سبل التعاون فدوى درويش

في مجال التدريب

9 19-Feb-15

نورة الصالح
مكافحة غسيل األموال 

والفساد
وزارة التجارة والصناعة

 أ.د. رمضان الشراح
فدوى درويش

مناقشة عن املؤمتر 
السادس لغسيل 
األموال برعاية 

معالي وزير التجارة 
والصناعة السيد/ 
عبداحملسن املدعج
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موضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

1004-Mar-15

نورة الصالح
مكافحة غسيل األموال 

والفساد
وزارة التجارة والصناعة

فدوى درويش
مناقشة بشأن 

املؤمتر السادس 
لغسيل األموال

1112-Apr-15

 مصطفى فتحي أحمد
نائب رئيس

قطاع املوارد - اإلدارة 
 القانونية

شركة كامكو لالستثمار

 أ.د. رمضان الشراح
فدوى درويش

مناقشة الطبيعة 
القانونية ملركز 

دراسات االستثمار

1222-Apr-15Hay Groupبحث سبل التعاون فدوى درويش 
في مجال التدريب

1322-Apr-15
 د. بسام الفيلي

فدوى درويشمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مناقشة سبل دعم 
املؤسسة ألنشطة 

االحتاد

1412-May-15

Perry Fung 
 Regional Director for
Middle East & Africa

Karim Maged 
Marketing Manager 
 Hong Kong Trade

Development Council

مناقشة سبل فدوى درويش
التعاون

1513-May-15Hay Groupمناقشة تقدمي فدوى درويش
ورشة عمل

1617-May-15

 سارة الشمري
 مدير تطوير األعمال
 Track Learning

Solutions

 اإلعداد لورشة فدوى درويش
عمل

1715-May-15
 د. سلوى الشرقاوي

بحث سبل التعاونفدوى درويششركة لينكج الشرق األوسط
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موضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

1818-May-15

Yunus Selant 
 Regional Manager -
Middle East & Africa

Manoj Prajapati 
 Sales Manager - Middle

East 
all funds BANK

فدوى درويش

بحث سبل التعاون 
لتقدمي بعض ورش 
العمل إللقاء الضوء 
على كيفية التعامل 
مع األسواق املالية 

الدولية

1902-Jun-15

د. مصطفى بهبهاني
 د. بسام احلسيني

Christeena 
Vision International

فدوى درويش

بحث سبل التعاون 
لتقدمي أنشطة 

لدى مركز دراسات 
االستثمار

2011-Jun-15

د. مصطفى بهبهاني
د. بسام احلسيني
Philippe Barro 

Export Manager 
Vision International

فدوى درويش

بحث سبل التعاون 
لتقدمي أنشطة 

لدى مركز دراسات 
االستثمار

2117-Jun-15

 Matthew Cowan ACSI
CeMAP 

 Regional Director -
Middle East 

 Chartered Institute for
 Securities & Investment

CISI

فدوى درويش

بحث سبل التعاون 
لتقدمي أنشطة 

لدى مركز دراسات 
االستثمار

2226-Aug-15

عبدالوهاب عبداحملسن 
احلجي

الرئيس التنفيذي
مرمي الراشد

فاطمة العوضي
شركة احلمرا لالستشارات 

االقتصادية

أ.د. رمضان الشراح

بحث سبل التعاون 
في مبادرة املعسكر 
االستثماري بعنوان 
)االستثمار بشبابنا 

غير(
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موضوع اللقاءممثل االحتاداجلهةالتاريخم

2330-Aug-15
 أحمد إبراهيم

 مدير مبيعات الشركاء
مايكروسوفت

محمد فوزي

بحث سبل احلصول 
على ترخيص أكادميي 

لالحتاد للحصول 
على منتجات 

مايكروسوفت بأسعار 
مخفضة، وكذلك 

التأكد من استخدام 
االحتاد للمنتجات 
األصلية لشركة 

مايكروسوفت

2431-Aug-15

 محمد النجار
 املستشار القانوني

اخلبرة لالستشارات القانونية 
وأعمال احملاماة )املستشار 

القانوني لالحتاد(

محمد فوزي

مناقشة متطلبات 
ترخيص مركز 

دراسات االستثمار 
من الناحية القانونية 
واالتفاق على آلية 

عمل للحصول 
على موافقة الهيئة 

العامة للقوى العاملة 
لتقاضي رسوم تدريب

2507-Sep-15

 داود البصيري
 رئيس قطاع اخلدمات املساندة

 سماء العوضي
مساعد رئيس قطاع اخلدمات 
 املساندة )مسؤولة عن التدريب(

مجموعة عارف االستثمارية

فدوى درويش

مناقشة اخلدمات 
التي يقدمها االحتاد 
للشركات األعضاء 
وبحث سبل التعاون 

املشترك

2614-Dec-15
نهى ُكرمي

مدير تنمية - مكتب التنمية
اجلامعة األمريكية بالقاهرة

بحث سبل التعاون فدوى درويش
في مجال التدريب

2720-Dec-15

 د. مصطفى بهبهاني
 د. بسام احلسيني
 Dave Henson 

Managing Director 
WE Bridge Academy

بحث سبل التعاون فدوى درويش
في مجال التدريب
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تـقــريـــر  |  2015

Investment Studies Center (ISC)
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ترخيص مركز دراسات االستثمار:

التدريبي  الذراع   – ملسيرة احتاد شركات االستثمار من خالل مركز دراسات االستثمار  استكماالً 
لالحتاد لتطوير وتدريب الكوادر العاملة في الشركات األعضاء، خاصة الكوادر الوطنية منها، واصل 
العامة  الهيئة  الدولة، ومبوافقة  املعنية في  املركز سعيه للحصول على ترخيص مهني من اجلهات 
دولة  في  العاملة  العام  النفع  وجهات  االحتادات  كافة  على  الرقابية  اجلهة  بصفتها  العاملة  للقوى 

الكويت، ومنها احتاد شركات االستثمار.

وبعد متابعات عدة، حصل االحتاد على تراخيص املركز من كل من: بلدية الكويت، اإلدارة العامة 
لإلطفاء، وزارة الصحة، وصوالً إلى الترخيص الفني من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

بتاريخ 2015/08/31.

أنشطة املركز:

قدم مركز دراسات االستثمار 5 برامج تدريبية و6 ورش عمل على مدار عام 2015، كما أنه واستمراراً 
للتعاون مع الهيئة العامة لالستثمار، فقد أتاحت الهيئة الفرصة ملشاركة مرشحي االحتاد في 15 

برنامج تدريبي لدى الهيئة العامة لالستثمار.

 350 إليها حوالي  املشار  األنشطة  الشركات األعضاء في  املشاركني من مختلف  إجمالي عدد  بلغ 
مشارك.

وهنا نتوجه بالشكر ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها للبرامج وورش العمل التي قدمها 
الفرصة  إتاحة  على  لالستثمار  العامة  للهيئة  أيضاً  بالشكر  نتوجه  كما  االستثمار،  دراسات  مركز 

ملشاركة مرشحي الشركات أعضاء االحتاد في البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة.
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أواًل: البرامج التدريبية التي عقدها مركز دراسات االستثمار:
1  م

10 - 11 مارس 2015 )يومني( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Interview Skills Programmeالبرنامج

Steve Harrisاحملاضر

Righttrack Londonجهة االعتماد

2  م

17 – 18 مارس 2015 )يومني( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

قانون العمل الكويتي رقم )6( لسنة 2010 وقانون املكافأة املالية رقم )110( لسنة 2014البرنامج
الدكتورة سعاد الطراروةاحملاضر

شركة إنفست لالستشاراتجهة االعتماد

3  م

05 – 06 أبريل 2015 )يومني( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Social Media for Investment Companiesالبرنامج
Imad Lahadاحملاضر

Informa Middle Eastجهة االعتماد

4  م

05 – 07 أكتوبر 2015 )3 أيام( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Innovative PR Strategiesالبرنامج

James Rothnieاحملاضر

Informa Middle Eastجهة االعتماد

5  م

08 – 10 نوفمبر 2015 )3 أيام( / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Strategic Managementالبرنامج
Allen Fellاحملاضر

Informa Middle Eastجهة االعتماد
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ثانيًا: ورش العمل:
1  م

27 – 29 يناير 2015 )3 أيام( / فندق جي دبليو ماريوت الكويتالفترة/املكان

The 7 Habits of Highly Executive Peopleورشة العمل

Dr. Carol Barnesاحملاضر

Franklin Covey Middle Eastجهة االعتماد

2  م

12 مارس 2015 / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان

Working To Your Strengthsورشة العمل

Steve Harrisاحملاضر

Righttrack Londonجهة االعتماد

3  م

6 مايو 2015 / قاعة التدريب مبقر االحتادالفترة/املكان
Learning Growth Modelورشة العمل

Marie Shortاحملاضر

Track Learning Solutionsجهة االعتماد

4  م

17 نوفمبر 2015 / قاعة بحرة مببنى غرفة جتارة وصناعة الكويتالفترة/املكان

The 4 Disciplines of Executionورشة العمل

Tom Watsonاحملاضر

FranklinCovey Middle Eastجهة االعتماد

5  م

1 – 2 ديسمبر 2015 /  فندق فور بوينتس الكويتالفترة/املكان
Leading at the Speed of Trust 3.0ورشة العمل

Gary Jewkesاحملاضر

FranklinCovey Middle Eastجهة االعتماد
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6  م

3 ديسمبر 2015 /  نادي رؤساء مجلس اإلدارة ببرج كيبكوالفترة/املكان
)Leading at the Speed of Trust 3.0 )FOR EXECUTIVESورشة العمل

Gary Jewkesاحملاضر

Franklin Covey Middle Eastجهة االعتماد

ثالثًا: برامج تدريبية لدى جهات أخرى:
* الهيئة العامة لالستثمار:

1  م

04 – 06 يناير 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Corporate Governance & Business Ethicsالبرنامج

Marshall Pottsاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Jasper International

2  م

19 – 21 يناير 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار الفترة/املكان
بفندق سفير

Risk Controls in Securities Operationsالبرنامج

Mike Simmonsاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Rockhopper

3  م

08 – 10 فبراير 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Time Managementالبرنامج

Marshall Pottsاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Jasper International
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4  م

17 – 19 فبراير 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار الفترة/املكان
بفندق سفير

Communication Skillsالبرنامج

May Surgeonerاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Rockhopper

5  م

08 – 10 مارس 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار الفترة/املكان
بفندق سفير

Leadership Team Buildingالبرنامج

Tony Boltonاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Jasper International

6  م

17 – 19 مارس 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار الفترة/املكان
بفندق سفير

Management Skills for Middle Managersالبرنامج

Karl Brooksاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Innovative Leaders

7  م

14 – 16 أبريل 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار الفترة/املكان
بفندق سفير

Investment Funds Managementالبرنامج

Paul Meadowsاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Innovative Leaders
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8  م

19 – 21 أبريل 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Portfolio Management – Equity Investmentالبرنامج

Shamel EL Hamawyاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Invest Consultant Company

9  م

05 – 07 مايو 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان
10 – 12 مايو 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفير

Advanced Financial Statement Analysisالبرنامج

Margret Stewartاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Rockhopper

10  م

17 – 19 مايو 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Portfolio Management – Fixed Incomeالبرنامج

Shamel EL Hamawyاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Invest Consultant Company

11  م

01 – 03 سبتمبر 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

Corporate Valuation – Understanding the Tools of Analysis البرنامج
Trade

Ted Wainmanاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Jasper International
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12  م

15 – 17 سبتمبر 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق سفيرالفترة/املكان

International Capital Marketsالبرنامج

Scot Mocharاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Rockhopper

13  م

06 – 08 أكتوبر 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار الفترة/املكان
بفندق سفير

Global Real Estate Investmentالبرنامج

Scot Mocharاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Rockhopper

14  م

03 – 05 نوفمبر 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار الفترة/املكان
بفندق سفير

Behavioural Finance with Fundamental & Technical البرنامج
Analysis

Paul Meadowsاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Innovative Leaders

15  م

17 – 19 نوفمبر 2015 )3 أيام( / مركز تدريب الهيئة العامة لالستثمار بفندق الفترة/املكان
سفير

Corporate Governance & Business Ethicsالبرنامج

Marshall Pottsاحملاضر

اجلهة املنظمة وجهة 
االعتماد

The Training Center of Kuwait Investment Authority (KIA)
Jasper International
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التقرير المالي  |  2015
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 
مع تقريـر مراقـب الحسـابـات المستـقـل
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43تقرير مراقب احلسابات املستقل

45بيان املركز املالي

46بيان اإليرادات واملصروفات

47بيان التدفقات النقدية

48إيضاحات حول البيانات املالية

المحـتــويـــات
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تقرير مراقب احلسابات املستقل 

السادة / رئيس وأعضاء مجلس االدارة احملترمون  
احتاد شركات االستثمار  

دولة الكويت

لقـــــد دققــــــت البيــــانات املاليــــة املرفقـــــة الحتــــاد شركات االستثمار »االحتاد« والتــــي تتــضمـــن بيـــان 
ــا فــي 31 ديســمبر 2015، وبيانــات اإليــرادات و املصروفــات والتدفقــات النقديــة  ــالي كمــ ــز املــ املركـ

للســنة املاليــة املنتهيــة آنــذاك وملخــص السياســات احملاســبية الهامــة واإليضاحــات األخــرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية
إن إعــداد وعــرض البيانــات املاليــة بصــورة عادلــة وفقــا للسياســات احملاســبية املنصــوص عليهــا فــي 
ــراه  ــذي ت ــي ال ــة الداخل ــد نظــام الرقاب ــوم اإلدارة بتحدي ــم )2( مــن مســؤولية اإلدارة. وتق إيضــاح رق
ضروريــاً إلعــداد البيانــات املاليــة بحيــث ال تتضمــن أخطــاء ماديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن االحتيــال 

أو اخلطــأ.

مسؤولية مراقب احلسابات
إن مســؤوليتي هــي إبــداء الــرأي حــول البيانــات املاليــة بنــاء علــى التدقيــق الــذي قمــت بــه. لقــد 
ــط  ــة وتخطي ــزام بأخــالق املهن ــب االلت ــي تتطل ــة الت ــق الدولي ــر التدقي ــا ملعايي ــق وفق قمــت بالتدقي
وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات املاليــة ال تتضمــن أخطــاء 

ماديــة. 

تشــتمل إجــراءات التدقيــق احلصــول علــى األدلــة املؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة فــي البيانــات 

RSM البزيع وشركاهم
برج الراية ٢، الطابق ٤١ و ٤٢

شارع عبدالعزيز حمد الصقر، شرق
ص. ب ٢١١5 الصفاة ١30٢٢، دولة الكويت

ت ٢٢٤١00١0 965 + 
ف ٢٢٤١٢76١ 965 +

www.rsm.global/kuwait
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املاليــة. يتــم إختيــار اإلجــراءات إســتنادا إلــى تقديــر مراقــب احلســابات، وتشــتمل علــى تقييــم مخاطــر 
األخطــاء املاديــة فــي البيانــات املاليــة ســواء كانــت ناجتــة عــن اإلحتيــال أو اخلطــأ. ولتقييــم تلــك 
املخاطــر، يأخــذ مراقــب احلســابات فــي االعتبــار نظــام الرقابــة الداخلــي إلعــداد وعــرض البيانــات 
املاليــة بصــورة عادلــة بغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق املالئمــة للظــروف وليــس لغــرض إبــداء 
الــرأي حــول فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي. ويتضمــن التدقيــق تقييــم مــدى مالئمــة السياســات 
احملاســبية املســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية املعــدة مــن قبــل اإلدارة، وكذلــك تقييــم شــامل 

لعــرض البيانــات املاليــة. 

باعتقــادي أن األدلــة املؤيــدة التــي مت احلصــول عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســا ميكننــي مــن إبــداء 
رأي التدقيق.

الرأي
برأيــي، إن البيانــات املاليــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي املاديــة، املركــز املالــي لالحتــاد 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2105، وأدائهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املاليــة املنتهيــة آنــذاك، وفقــا 

للسياســات احملاســبية املنصــوص عليهــا فــي اإليضــاح رقــم )2(.

د. شعيب عبداهلل شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33دولــة الكـويت

RSM البزيع وشركاهم25 يناير 2016
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احتاد شركات االستثمار   
بيان املركز املالي 

كما في 31 ديسمبر 2015 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20152014إيضاحاملوجـــودات

 80,463 140,646   نقد في الصندوق ولدى البنوك 
 980,000 3980,000   ودائع ألجل 

 4,860 41,620   أرصدة مدينة أخرى
 60,730 512,246   ممتلكات ومعدات

 1,126,053 1,134,512      مجموع املوجودات

املطلوبات وأموال االحتاد

املطلوبات :
 16,648 624,891   أرصدة دائنة أخرى

 38,851 745,859   مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
 55,499 70,750      مجموع املطلوبات

أموال االحتاد :
 1,029,524 1,070,554   الفائض املتراكم في بداية السنة

 41,030)6,792(   زيادة )املصروفات عن اإليرادات( اإليرادات عن املصروفات للسنة
 1,070,554 1,063,762   الفائض املتراكم في نهاية السنة 

 1,126,053 1,134,512      مجموع املطلوبات وأموال االحتاد
  

إن اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )9( تشكل جزءا من البيانات املالية 

األمني العامرئيس مجلس اإلدارة
أ.د. رمضان علي الشراحبدر ناصر السبيعي
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احتاد شركات االستثمار   
بيان اإليرادات واملصروفات 

كما في 31 ديسمبر 2015 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20152014إيضاح 

اإليرادات : 
 205,000 195,000   إشتراك األعضاء
 1,000 1,000   إنتساب األعضاء

 18,508 19,953   إيرادات ودائع ألجل
 21,376 858,934   إيرادات أخرى 

 245,884 274,887      مجموع اإليرادات 

املصروفات واألعباء األخرى :
)189,009()230,176(9   مصاريف عمومية وإدارية

)15,845()13,548(5   إستهالكات 
-)37,955(5   اإلنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات
)204,854()281,679(      مجموع املصروفات واألعباء األخرى

 41,030)6,792(      زيادة )املصروفات عن اإليرادات( اإليرادات عن املصروفات للسنة
 

إن اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )9( تشكل جزءا من البيانات املالية 
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احتاد شركات االستثمار   
بيان التدفقات النقدية  

كما في 31 ديسمبر 2015 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20152014

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
زيادة )املصروفات عن اإليرادات( اإليرادات عن 

املصروفات للسنة 
)6,792(41,030 

تسويات :
 15,845 13,548   إستهالكات

 5,825 7,008   مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
- 37,955   اإلنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

)18,508()19,953(   إيرادات ودائع ألجل
31,766 44,192 

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية : 
- 3,240   أرصدة مدينة أخرى
)1,151( 8,243   أرصدة دائنة أخرى 

 43,041 43,249صافي التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية :
)2,897()3,019(   املدفوع إلضافات على ممتلكات ومعدات

 18,508 19,953   إيرادات ودائع ألجل مستلمة
صافي التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة 

 15,611 16,934اإلستثمارية
 58,652 60,183صافي الزيادة في نقد في الصندوق ولدى البنوك
 21,811 80,463نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة 
 80,463 140,646نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة 

 

إن اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )9( تشكل جزءا من البيانات املالية 
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التأسيس والنشاط  .1
ــي »االحتــاد«(،  شــكل احتــاد شــركات اإلســتثمار )ســابقا - احتــاد الشــركات اإلســتثمارية( )فيمــا يل
ــلي رقــــم )38( لســنة 1964،  طبقــا الحــكام البــاب الثالــث عشــر مــن قانــون العمــل فــي القطــاع االهــ
وقــد أشــهر االحتــاد مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم )184( لســنة 2004، والــذي نشــر فــي جريــدة كويــت 
ــدى وزارة  ــل االحتــاد ل ــر 2005، سجـــ ــخ 9 يناي ــة واخلمســون بتاري ــوم العــدد )699( الســنة احلادي الي
الشــؤون اإلجتماعيــة والعمــل بتاريــخ 29 ديســمبر 2004. ومبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة الغيــر 
عاديــة لإلحتــاد املنعقــدة بتاريــخ 4 مــارس 2014، مت تغييــر إســم االحتــاد مــن احتــاد الشــركات 

ــى احتــاد شــركات االســتثمار. االســتثمارية إل

يهــدف اإلحتــاد إلــى رعايــة مصالــح أعضــاء االحتــاد والدفــاع عــن حقوقهــم ومتثيلهــم فــي كافــة األمــور 
املتعلقــة بشــئونهم املشــتركة وعلــى وجــه خــاص :

العمــل علــى تنميــة وتطويــر قطاعــات االســتثمار باســتخدام أفضــل االمكانيــات املاديــة واخلبــرات   .1
البشــرية املتاحــة لــدى أعضــاء االحتــاد.

إعداد الدراسات والبحوث الفنية واملتخصصة في قطاع التنمية والتطوير االستثماري.  .2

التشــاور وتبــادل الــرأي مــع كافــة املؤسســات فــي الدولــة لتحقيــق مصالــح األعضــاء واالقتصــاد   .3
الوطنــي والتعــاون مــع مختلــف اجلهــات احلكوميــة واألهليــة املختصــة بقطــاع االســتثمار لتذليــل 

املعوقــات التــي تواجــه أعضــاء االحتــاد.

إبــداء الــرأي فيمــا قــد يعــرض عليــه مــن مشــاريع أو مقترحــات قوانــني أو نظــم أو لوائــح أو قــرارات   .4
تتعلــق مبجــال االســتثمار بشــتى صــوره بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وأيضــا املجــاالت اخلاصــة 

بتنظيــم عمــل الشــركات االســتثمارية أو االشــراف أو الرقابــة عليهــا.

التنظيــم واملشــاركة فــي املؤمتــرات والنــدوات واحللقــات الدراســية والبحثيــة احملليــة والعامليــة   .5
املتعلقــة بالنشــاط االســتثماري وتعميــم نتائجهــا وتوصياتهــا واألبحــاث التــي تقــدم فيهــا علــى 

أعضــاء االحتــاد.

االرتقــاء باملســتوى املهنــي والثقافــي ألعضــاء االحتــاد وإقامــة وتنظيــم االنشــطة االجتماعيــة   .6
االحتــاد. ألعضــاء 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 

كما في 31 ديسمبر 2015 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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إصــدار املطبوعــات االعالميــة لنشــر الثقافــة االســتثمارية والتجاريــة فــي املجتمــع ولــدى أعضــاء   .7
االحتــاد.

ــت،  ــة الكوي ــدي 13136 دول ــاة - الرمــز البري ــوان اإلحتــاد املســجل هــو : ص. ب 27555 الصف إن عن
مبنــى غرفــة جتــارة وصناعــة الكويــت - الــدور الثالــث. 

متــت املوافقــة علــى إصــدار البيانــات املاليــة مــن قبــل رئيــس مجلــس إدارة االحتــاد بتاريــخ 25 ينايــر 
2016. إن اجلمعيــة العامــة الســنوية لالحتــاد لديهــا صالحيــة تعديــل تلــك البيانــات املاليــة بعــد 

إصدارهــا. 

بلغ عدد موظفي االحتاد 6 موظفني كما في 31 ديسمبر 2015 )2014 - 6 موظفني(.
  

املبدأ احملاسبي والسياسات احملاسبية الهامة  .2
 تتلخص السياسات احملاسبية الهامة وفقا لهذا املبدأ فيما يلي :

أ - أسس االعداد
يتــم عــرض البيانــات املاليــة بالدينــار الكويتــي الــذي ميثــل العملــة الرئيســية لإلحتــاد، ويتــم 

إعدادهــا علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة.

ب - األدوات املالية 
تتضمــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املدرجــة فــي بيــان املركــز املالــي نقــد فــي الصنــدوق ولـــدى 

البنــوك والودائــع ألجــل. 

جـ - ممتلكات ومعدات  
تتضمــن التكلفــة املبدئيــة للممتلــكات واملعــدات ســعر الشــراء وأي تكاليف مباشــرة مرتبطة بإيصال 
تلــك املوجــودات إلــى موقــع التشــغيل وجعلهــا جاهــزة للتشــغيل. يتــم عــادة إدراج املصاريــف املتكبــدة 
بعــد تشــغيل املمتلــكات واملعــدات، مثــل اإلصالحــات والصيانــة والفحــص فــي بيــان اإليــرادات 
واملصروفــات فــي الفتــرة التــي يتــم تكبــد هــذه املصاريــف فيهــا. فــي احلــاالت التــي يظهــر فيهــا 
بوضــوح أن املصاريــف قــد أدت إلــى زيــادة فــي املنافــع اإلقتصاديــة املســتقبلية املتوقــع احلصــول 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 

كما في 31 ديسمبر 2015 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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عليهــا مــن إســتخدام إحــدى املمتلــكات واملعــدات إلــى حــد أعلــى مــن معيــار األداء احملــدد أساســاً، 
فإنــه يتــم رســملة هــذه املصاريــف كتكلفــة إضافيــة علــى املمتلــكات واملعــدات.

تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك املتراكــم وخســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة. 
عنــد بيـــع أو إنهــاء خدمــة املوجــودات، يتــم إســتبعاد تكلفتهــا واســتهالكها املتراكــم مــن احلســابات 

ويــدرج أي ربــح أو خســارة ناجتــة عــن إســتبعادها فــي بيــان اإليــرادات واملصروفــات.  

يتــم إحتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املتوقعــة لبنــود 
املمتلــكات واملعــدات كمــا يلــي :

سنوات
5 أثاث وديكورات
5 أجهزة حاسب آلي

يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي وطريقــة االســتهالك دوريــا للتأكــد مــن أن طريقــة وفتــرة االســتهالك 
تتفقــان مــع منــط املنافــع اإلقتصاديــة املتوقعــة مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات. 

ــة  ــاء وجــود منفع ــد إنتف ــد اســتبعادها أو عن ــدات عن ــكات واملع ــود املمتل ــراف ببن ــاء االعت ــم إلغ يت
إقتصاديــة متوقعــة مــن االســتعمال املســتمر لتلــك املوجــودات. 

د - إنخفاض قيمة املوجودات  
فــي نهايــة الفتــرة املاليــة، يقــوم االحتــاد مبراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات لتحديــد فيمــا إذا 
كان هنــاك دليــل علــى إنخفــاض فــي قيمــة تلــك املوجــودات. إذا كان يوجــد دليـــل علــى اإلنخفــاض، 
يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للموجــودات إلحتســاب خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة، )إن 
ــة لالســترداد ألصــل منفــرد، يجــب علــى  وجــدت(. إذا لــم يكــن مــن املمكــن تقديــر القيمــة القابل

االحتــاد تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. 

إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة املســتخدمة، 
أيهمــا أعلــى. يتــم تقديــر القيمــة املســتخدمة لألصــل مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 

كما في 31 ديسمبر 2015 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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املســتقبلية املتوقعــة مقابــل القيمــة احلاليــة لهــا بتطبيــق ســعر اخلصــم املناســب. يجــب أن 
يعكــس ســعر اخلصــم تقديــرات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود واملخاطــر املتعلقــة 

باألصــل.

ــة لالســترداد املقــدرة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( أقــل مــن القيمــة  إذا كانــت القيمــة القابل
الدفتريــة لألصــل، فإنــه يجــب تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( إلــى 
القيمــة القابلــة لالســترداد. يجــب اإلعتــراف بخســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان 
اإليــرادات واملصروفــات، إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي هــذه احلالــة 

يجــب معاجلــة خســارة إنخفــاض قيمــة األصــــل كإنخفــاض إعــادة تقييــم.

عنــد عكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة الحقــا، تــزداد القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو وحــدة 
توليــد النقــد( إلــى القيمــة التقديريــة املعدلــة القابلــة لالســترداد. يجــب أن ال يزيــد املبلــغ الدفتــري 
بســبب عكــس خســارة إنخفــاض القيمــة عــن املبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيحدد لــو أنــه لــم يتــم 
ــد( خــالل الســنوات  ــد النق ــة األصــل )أو وحــدة تولي ــاض قيم ــة خســارة مــن إنخف ــراف بأي اإلعت
الســابقة. يجــب اإلعتــراف بعكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان اإليــرادات 
واملصروفــات إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي هــذه احلالــة يجــب 

معاجلــة عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي إعــادة التقييــم.

هـ - مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
يتــم إحتســاب مخصــص ملكافــأة نهايــة اخلدمــة للموظفــني طبقــا لقانــون العمــل الكويتــي فــي 
القطــاع األهلــي وعقــود املوظفــني.  إن هــذا اإللتــزام غيــر املمــول ميثــل املبلــغ املســتحق لكـــل 
موظــف، فيمــا لــو مت إنهــاء خدماتــه فــي نهايــة الفتــرة املاليــة، والــذي يقــارب القيمــة احلاليــة لهــذا 

ــي.  ــزام النهائ اإللت

و - حتقق االيراد 
يتبــع اإلحتــاد األســاس النقــدي فــي إثبــات إيــرادات إشــتراكات األعضــاء، رســوم االنتســاب، 

إيــرادات الودائــع ألجــل واإليــــرادات األخــرى.

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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ز - املخصصات
أو  حالــي  قانونــي  اإللتــزام  االحتــاد  علــى  يكــون  عندمــا  فقــط  باملخصــص  اإلعتــراف  يتــم 
محتمــل، نتيجــة حلــدث ســابق يكــون مــن املرجــح معــه أن يتطلــب ذلــك تدفقــا صــادرا للمــوارد 
اإلقتصاديــة لتســوية اإللتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثـــوق ملبلــغ اإللتــزام. ويتــم مراجعــة 
املخصصــات فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة وتعديلهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــي. وعندمــا يكــون 
تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود ماديــا، فيجــب أن يكــون املبلــغ املعتــرف بــه كمخصــص هــو 
القيمــة احلاليــة للمصاريــف املتوقعــة لتســوية اإللتــزام. ال يتــم إدراج املخصصــات للخســائر 

املســتقبلية. التشــغيلية 

ودائع ألجل   .3
ميثــل هــذا البنــد قيمــة ودائــع إســالمية مطلقــة لــدى أحــد البنــوك االســالمية احملليــة بالدينــار 
الكويتــي، تكتســب هــذه الودائــع أرباحــا ســنوية تتــراوح بــني 1.5% و 2.064% )2014 ــــ يتــراوح بــني 

0.972% و 1.962%(، وتســتحق هــذه الودائــع مبعــدل 365 يــوم )2014 - 365 يــوم(.

أرصدة مدينة أخرى  .4
20152014

 78,000 78,000إيرادات مستحقة
)78,000()78,000(ناقصا : مخصص ديون مشكوك في حتصيلها 

--
 3,240-مصاريف مدفوعة مقدما

 1,620 1,620تأمينات مستردة
1,620 4,860 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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ممتلكات ومعدات  .5

أثــاث
وديكورات

أجهزة 
حاسب آلي

أعمال 
رأسمالية 

حتت 
التنفيذ

 
املجمـوع

التكلفة :
 114,765 37,955 25,489 51,321في 1 يناير 2014

 2,897- 2,897-االضافات 
 117,662 37,955 28,386 51,321في 31 ديسمبر 2014

 3,019- 1,619 1,400إضافات
)37,955()37,955(--اإلنخفاض في القيمة

 82,726- 30,005 52,721في 31 ديسمبر 2015

اإلستهالك املتراكم :
 41,087- 18,861 22,226في 1 يناير 2014

 15,845- 5,581 10,264احململ على السنة 
 56,932- 24,442 32,490في 31 ديسمبر 2014

 13,548- 3,723 9,825احململ على السنة 
 70,480- 28,165 42,315في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية :
 60,730 37,955 3,944 18,831في 31 ديسمبر 2014

 12,246- 1,840 10,406في 31 ديسمبر 2015
  

مبوجــب اجتمــاع مجلــس اإلدارة املنعقــد بتاريــخ 11 أكتوبــر 2015، متــت املوافقة على تســجيل إنخفاض 
فــي قيمــة األعمــال الرأســمالية حتــت التنفيــذ البالــغ 37,955 دينــارا كويتيــا اخلاصــة بإنشــاء مركــز 

دراســات االســتثمار طاملــا أنــه ال مجــال إلنتهــاء املركــز ككيــان مســتقل. 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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أرصدة دائنة أخرى   .6
20152014

- 241مصاريف مستحقة
 16,648 24,650إجازات موظفني مستحقة

24,891 16,648 

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة   .7
20152014

 33,026 38,851الرصيد في بداية السنة 
 5,825 7,008احململ على السنة 

 38,851 45,859الرصيد في نهاية السنة 

إيرادات أخرى  .8
20152014

إيرادات دعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
  21,376 58,136)أ(
- 798أخرى

58,934 21,376 

)أ( ميثــل هــذا البنــد قيمــة مــا مت إســتالمه نقــداً مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي للصــرف علــى 
أنشــطة االحتــاد الرئيســية. وخــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015، مت اســتالم مبلــغ 

42,500 دينــار كويتــي بهــدف إعــداد دراســة لتنميــة وتطويــر قطــاع اإلســتثمار فــي دولــة الكويــت.

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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مصاريف عمومية وإدارية  .9
20152014

 108,011 124,386تكاليف موظفني
 19,440 19,440إيجارات

 4,163 4,805مصاريف اتصاالت
 7,752 845قرطاسية ومطبوعات

 1,432 1,606مصاريف دعاية 
 5,000 47,650أتعاب مهنية 

 35,671 28,293مصاريف تدريبات 
 7,540 3,151أخرى

230,176 189,009 

احتاد شركات االستثمار   
إيضاحات حول البيانات املالية 
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