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المقدمـة
اإلدارة  مجلس  في  وزمالئي  الجمعية  أعضاء  وأخواتي  الخواني  أتقدم  أن  يسعدني 
أتت  والتي   2018/2017 المالية  السنة  خالل  جهود  من  بذلوه  لما  والتقدير  بالشكر 

بنتائج واضحة نقوم باستعراضها من خالل هذا التقرير.

كان هذا العام حافًال بالنسبة للجمعية االقتصادية الكويتية حيث الحدث األبرز والهام 
وهو االنتقال وافتتاح المقر الدائم الجديد للجمعية االقتصادية الكويتية في منطقة 
بنيد القار، وأنتهز هذه الفرصة التقدم إلى كل من ساهم وقام بالتبرع ورعاية عملية بناء 
وتشييد المقر الجديد للجمعية بعظيم الشكر واالمتنان لدعمهم المستمر الستكمال 
في  ومؤثراً  فعاالً  شريكاً  كونها  في  واالستمرار  الجمعية  به  تقوم  الذي  العمل  مسيرة 
العام  بالشأن  واالرتقاء  للدولة  التنموية  السياسات  ودعم  االقتصادية  التنمية  عملية 
الثقافي  الوعي  تعزيز  إلى  باإلضافة  الكويتي،  االقتصاد  شفافية  ودعم  االقتصادي 

واالقتصادي والمالي لدى أفراد المجتمع.

وأوجه الشكر الخاص أيضاً إلى اللجنة التي ُشكلت من مجلس اإلدارة ( لجنة المقر ) 
لما قدموه من جهد طيب ومتميز بُذل طوال الفترة الماضية واهتمامهم لنجاح عملية 
البناء وتشييد وتأثيث هذا الصرح االقتصادي الهام، حيث كانت هناك تحديات كبيرة 
قامت هذه اللجنة بتجاوزها بمهنية عالية، كما أنتهز هذه الفرصة أيضاً ألتقدم بالشكر 
والتقدير للعديد من مؤسسات الدولة (المجلس البلدي – بلدية الكويت – وزارة الشئون 
العامة  اإلدارة   – العامة  األشغال  وزارة   – والماء  الكهرباء  وزارة   – والعمل  االجتماعية 

لالطفاء ) على تعاونهم الكبير معنا وتذليل كافة المعوقات التي كانت تواجهنا.

كما ستسعى الجمعية االقتصادية الكويتية خالل الفترة القادمة في االستمرار ألداء 
دورها ورسالتها والمشاركة في تعزيز جهود اإلصالح االقتصادي في الكويت.

وفقنا اهللا وإياكم لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
فيصل عبد الرحمن املدلج

رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس  اإلدارة واللجان واألنشطة األخرى املنبثقة عنه  
أ- مجلس اإلدارة:

رئيس مجلس اإلدارةفيصــل عبد الرحمن املدلـــج

نائــب الرئيسعبد الوهاب محمد الرشــــــيد

أمني الســـــــرمهنـد محمـد عبد اهللا الصــانع

أمني الصندوقخالــــد صنهـــات املطــــيري

عضو مجلس اإلدارةأحمـــد حامـــد يوسف املـــــال

عضو مجلس اإلدارةأحمـد علـي إبراهيـم القاضــــي

عضو مجلس اإلدارةحمـــــد محمـــــــد احلميــــــدي

عضو مجلس اإلدارةفيصـل سعـود عبد العـزيز البـدر

عضو مجلس اإلدارةمشــاري عبــد اهللا العبد اجلليــل

عضو مجلس اإلدارةنهـــى عبد العــــــزيز املنصـور

املالية  السنة  خالل  أعماله  الكويتية  االقتصادية  اجلمعية  إدارة  مجلس  واصل 
2018/2017 من خالل اتخاذه للعديد من القرارات والتوصيات والتي تنظم سير عمل 
املجلس واللجان وفرق العمل واألنشطة األخرى املنبثقة ورسم السياسات لها ، وشهدت 
هذه السنة احلدث األكبر يف تاريخ اجلمعية االقتصادية الكويتية حيث أصبح للجمعية 
صرح جديد خلدمة املجتمع الكويتي وأعضاء اجلمعية االقتصادية الكويتية واملهتمني 

بالشأن االقتصادي.

ب- اللجان العاملة :

قام مجلس اإلدارة خالل السنة املالية 2018/2017 بتشكيل عدد من اللجان وفرق 
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العمل لتفعيل وزيادة األنشطة التي تخدم األعضاء، حيث مت تكليف عدد من أعضاء 
النحو  على  وذلك  عليها،   لإلشراف  العمومية  اجلمعية  من  وأعضاء  اإلدارة  مجلس 

التالي:

• جلنة املقـــر

• جلنة السياســــــــات

• اللجنة الثقافيـــــــــة

• جلنة التطوير املهني والتدريب

• جلنة العالقات العامة واإلعالم

• جلنة امللتقى االقتصادي (الديوانية)

 أنشطة تعمل حتت مظلة اجلمعية :

ولدور اجلمعية يف تعزيز األنشطة املجتمعية واملهنية حتتضن اجلمعية االقتصادية 
الكويتية حتت مظلتها األنشطة التالية :

:(  •WMF) منتدى مساندة املرأة
 :(  •Q8 نادي توست ماسترز  ( كيو أيت ـ

• نادي سيدات األعمال واملهنيات (فرع الكويت) .
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مقر اجلمعية اجلديد

ُشكلت لجنة للمقر الدائم للجمعية االقتصادية الكويتية والمنبثقة من أعضاء مجلس 
اإلدارة، وتضم في عضويتها كًال من:

املنصــــباالســـــــــــــــمم
رئيس اللجنةفيصــــــــل ســـــعود البــــــــــــــدر1

عضو أحمـــــد علــــــي القاضـــــــــــــي2

عضوخالــــد صنهـــــات املطـــــــــيري3

عضومهنــــد محمــــــــد الصـــــــــــانع4

لمقر  والتأثيث  النقل  أعمال  كافة  وإنهاء  إنجاز  على  الحرص  كل  اللجنة  حرصت 
الجمعية الجديد والواقع في منطقة بنيد القار كونه كان أحد الملفات الرئيسية خالل 

هذا العام.

بذلت لجنة المقر طوال عامين كاملين ُجل اهتمامها لتشييد وتأثيث هذا الصرح 
االقتصادي، حيث كانت هناك تحديات كبيرة قد تم تجاوزها بمهنية عالية وبمساعدة 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية االقتصادية الكويتية ، كما كان للعديد 
االجتماعية  الشئون  وزارة   – الكويت  بلدية   – البلدي  (المجلس  الدولة  مؤسسات  من 
اإلدارة العامة لالطفاء ) دور  وزارة األشغال العامة –  وزارة الكهرباء والماء –  والعمل – 

وتعاون كبير لالنتهاء من كافة اإلجراءات الخاصة بعملية البناء والتشييد.

كما كان ألعضاء الجمعية دور كبير أيضاً من خالل التبرعات التي قدموها لالنتهاء 
من كافة التجهيزات الخاصة بالمبنى وبشكل يليق بهم،  باإلضافة إلى الجهات التي 
تجارة  غرفة   – القابضة  الساير  مجموعة  شركة   ) بالمبنى  الخاصة  الرعايات  قدمت 
الكاظمي  شاكر  عالية  السيدة/   – العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة   – الكويت  وصناعة 
االقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق   – الكاظمي  الرزاق  عبد  فيصل   / الدكتور   –

واالجتماعي – مؤسسة البترول الكويتية).
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رعاية  حتت  مايو 2018،  املوافق 14  االثنني  يوم  للجمعية  اجلديد  املقر  افتتاح  ومت 
معالي / هند صبيح براك الصبيح وزير الشئون االجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون 

االقتصادية وبحضور عدد كبير من الشخصيات والضيوف.

لوحة الشرف ( املتبرعون )

خالد صنهــات مزيــد املطــــيريد. بدر ناصر سعد مبارك الربابــه

جمـــــال عبداهللا دشــــــــــــــــتيفيصل سعود عبدالعزيز البـــــــدر 

حسام عبدالرحمن محمد البســـامخالد صالح خليفة اجلـــــــــــــري

حصة عبدالرحمن محمد البســــامسلوى عبدالرزاق الرزوقـــــــــي

حمود عبداحلميد صقر القطــــانعبداهللا حمد عبدالرحمن التركيت

خالد يوسف جمعه احلســـــــينانعبداهللا علـــي طامـــي ســـــويلم 

د. صالح صالح عبداهللا احلمـاديعلي يوسف الرشيد البـــــــــــــدر  

د.عبداهللا رجا سلطان العتيبـــــيغادة عبداهللا عبدالوهاب الفارس

د.فالح راشد سعد العـــــــــازميهيا محمد أحمد الرشــــــــــــــيد

دانــــــــــة عدنـــان الفلـــــــــيجعدنان عبدالعزيز البـــــــــــــحر 

رنا حامد يوسف املــــــــــــــــال فراس محمد سعد العـــــــــــوده

روان يوسف أحمد النصـــــــــفمحمــــــــد علي النقـــــــــــــــي

رمي يوسف الرشيد البـــــــــــــدر يوسف أحمد نور الدين الغصني

سعود عبدالرزاق عبداللطيف الهاشمعبدالوهاب محمد أحمد الرشيد 

طارق محمد مساعد الصـــــــالحمهند محمد عبداهللا الصـــــــانع 

عبداهللا عماش محمد الديحــــانيأحمد محمود أحمد القبنـــــــدي 
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لوحة الشرف ( املتبرعون )

عبداهللا نبيل عيسى اللوغــــــانيد. روال عبداللــــه دشــــــــــتي 

عبداحملسن فرج املطيــــــــــريأحمد حامد يوسف املـــــــــــال 

فاطمة حســـــــن أحمــــد عبداهللا أحمد علي إبراهيم القاضــــــــي 

فرحان مشرف شويكي العنــــزيد. عبدالعزيز إبراهيم عبداهللا التركي

فيصل محمود عيسي عاشــــــور حيدر حسن آل محمد علي الصايغ 

كامــــل عبداهللا احلــــــــــــــرميفالح عادل عبداهللا الفــــــــــالح

محمود عبدالوهاب سيد الرفاعيفيصل عبدالرحمن مدلج املدلج 

منـــــى يوســـــــف النجــــــــــارحمد محمد حمد احلميــــــــــــدي

ناديـــــة حســــن احلربــــــــــــي مشاري عبداهللا أحمد العبداجلليل 

هشام عبدالرحمن محمد البســامنهى عبدالعزيز املنصور العرفج  

لوحة الشرف  ( الرعايات )

شركـــــة مجموعـــــة الســـــــاير القابضــــــــــــــة

غـــــــرفة جتــــــــارة وصناعـــــــة الكـــــــــــــويت

مؤسســـــــة الكـــــويت للتقــــــــدم العلمــــــــــــي

السيدة / عاليـــــــة شاكــــــــر الكاظمـــــــــــــــــى

الدكتور/ فيصــــل عبدالرزاق الكاظمـــــــــــــــــــي

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

مؤسســـــــــــة البــــــترول الكويتيـــــــــــــــــة
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ويحتضن املقر اجلديد للجمعية االقتصادية الكويتية العديد من القاعات والغرف 
التى مت تخصيصها للمؤمترات والندوات والتدريب وورش العمل واالجتماعات  ووجود 
االنشطة  هذه  مثل  فى  املتبعة  واألساسيات  االحتياجات  مع  تتالءم  مثالية  أجواء 

والفعاليات املختلفة التى ينظمها قطاع األعمال والشركات.

و تتميز هذه القاعات مبساحات مختلفة وبأحدث التقنيات لتالئم جميع الرغبات 
شخصاً  لـ 20  تتسع  قاعات  يوجد  حيث  القاعات  من  قاعة  لكل  اخلصوصية  وتوفير 
متعدد األغراض، باإلضافة إلى ديوانية لعقد  ومسرحاً  و120 شخصاً  و 40 شخصاً 

اللقاءات العلمية وإقامة األنشطة االجتماعية واالستقبال.
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أنشطة اللجان واألنشطة األخرى

جلنة السياســــات: 

ُشكلت جلنة السياسات من السادة التالية أسماؤهم إلعداد البرنامج املتعلق باللجنة 
للسنة املالية 2018/2017، وهم:

املنصــــباالســـــــــــــــمم

رئيس اللجنةأحمـــــد علــــي القاضـــــــــــي1

عضو خالــــد صنهــــات املطــــــــــيري2

عضو عبد الوهـــاب محمــــد الرشــــيد3

عضو مشـــاري عبد اهللا العبد اجلليل4

عضومهند محمد عبد اهللا الصــــانع5

استمرت اللجنة في تنفيذ دور وأهداف الجمعية االقتصادية الكويتية من خالل تقديم 
المشورة االقتصادية والمهنية ألصحاب القرار، حيث قدمت خالل العام موضوعات 

هامة سواء عن طريق النشر في الصحف اليومية أو تقديمها ألصحاب القرار.

كما نشرت لجنة السياسات وعبر مواقع التواصل االجتماعي تقرير دوري حول السوق 
النقدي الكويتي  بصفة دورية (شهري).

وبالتعاون مع شركة مارمور مينا إنتلجنس ”مارمور“ قامت لجنة السياسات بعمل دراسة 
بعنوان (مستقبل النفط مع أنماط الطاقة البديلة في دولة الكويت ) وناقشت الدراسة 
عدة محاور من أهمها (مشهد الطاقة في دولة الكويت  - توليد الكهرباء - التحديات 
أمام سوق الطاقة في دولة الكويت - سوق الطاقة المتجددة - جدوى االستعانة بتقنيات 
الطاقة المتجددة في دولة الكويت  - تكلفة الطاقة المتجددة  - باإلضافة إلى  تأثير 

التحول لالعتماد على الطاقة المتجددة والتوصيات لصناع السياسات وللشركات.
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اللجنة الثقافيـــة: 
اإلدارة،  مجلس  عضو   – المال  حامد  أحمد  السيد/  برئاسة  الثقافية  اللجنة  ُشكلت 

وقامت اللجنة بتنظيم األنشطة التالية :
1.   ندوة عامة بعنوان ” نحو تنظيم صناعة رأس المالي المغامر ”:

بتاريخ 11 أكتوبر 2017 نظمت اللجنة ندوة عامة بعنوان : ”نحو تنظيم صناعة رأس 
فيث   – الشريك  المدير   – اللوغاني  العزيز  عبد  السيد/  المغامر“، وقدمها  المال 
كابيتال، حيث ركز على أن دولة الكويت في حاجة إلى تنظيم صناعة رأس المال من 
قبل الجهات الرقابية ، باإلضافة إلى إعادة النظر في قانون اإلفالس مرة أخرى.

2.   ندوة عامة بعنوان ” معضلة 13 ألف مبادر بالتأمينات .. الواقع والحلول ”:
بتاريخ 16 أكتوبر 2017 نظمت اللجنة ندوة عامة بالتعاون مع مجموعة رواد األعمال 
ضمن فعاليات ديوانية الباب الخامس بعنوان : ”معضلة 13 ألف مبادر بالتأمينات 
.. الواقع والحلول“، يذكر أن مجموعة  رواد األعمال تهدف إلى خلق مجتمع ريادي 
وتشجيع جميع المواطنين على االنخراط بالعمل التجاري الحر وخلق فرص عمل 
في الكويت وتقدم هذه المجموعة اقتراحات عملية لتحسين تصنيف الكويت على 

مستوى العالم في مؤشر سهولة بيئة األعمال حسب مؤشر البنك الدولي.
3.   ندوة عامة بعنوان ” التكامل والتطرف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينا) ”:

بتاريخ 20  ديسمبر 2017 نظمت اللجنة ندوة عامة بعنوان : ”التكامل والتطرف 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينا)“، وقدمها البروفسور/ إيكارت وورتر – 
باحث في مركز برشلونة للشئون الدولية (سيدوب) ، وتطرقت الندوة إلى عوامل 
األوسط  الشرق  منطقة  تراجعت  أن  بعد  االستثمار  وتدفقات  التجاري  التكامل 

وشمال أفريقيا عن مناطق العالم األخرى في عصر العولمة.  
4.   ندوة عامة بعنوان ” قراءة في قانون المناقصات العامة الكويتي 49/2016 ”:

بتاريخ 25  ديسمبر 2017 نظمت اللجنة ندوة عامة بعنوان : ”قراءة في قانون 
اهللا  عبد  مسلط  الدكتور/  وقدمها   ،“(49/2016 الكويتي  العامة  المناقصات 
أهمية  إلى  الندورة  وتطرقت   ، األمة  مجلس  في  السابق  المستشار   – المهيلب 

قانون المناقصات العامة، باإلضافة إلى إيجابياته وسلبياته.  
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لجنة التطوير المهني والتدريب: 

ُشكلت لجنة التطوير المهني والتدريب برئاسة السيد/ عبد الوهاب محمد الرشيد – 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، وقامت اللجنة بتنظيم األنشطة التالية :

1.  دورة تدريبية بعنوان ( الرقابة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ):

تاريخ االنعقاد :  17-19  أكتوبر 2017 

هدفت هذه الدورة إلى تعريف المتدربين وبوجود نظم رقابة داخلية فعالة لتقليل 
المخاطر التي تواجه المنشأة و تحقيق األهداف التي تطمح لها الشركة. والتعرف 
من  كل  وأهداف  مهام  على  التعرف  كذلك  و  واإلدارية  المالية  الرقابة  أنواع  على 
يصدرها  التي  التقارير  أنواع  ومناقشة  الخارجي.  والتدقيق  الداخلي  التدقيق 
ألهمية  مفصل  شرح  إلى  باإلضافة  الخارجي  والمدقق  الداخلي  المدقق  من  كل 
الحياد واإلستقاللية للمدققين. كما تم مناقشة حاالت عملية لطرق التالعب التي 
المالية  الرقابة  عبر  مخاطرها  وتقليل  منها  الحد  وكيفية  الموظفون  يستخدمها 

واإلدارية للشركة . (15) متدرباً.

2.  دورة تدريبية بعنوان ( دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة ):

تاريخ االنعقاد :  5 - 7  نوفمبر 2017 

هدفت هذه الدورة إلى تعريف المتدربين بالمعارف والمهارات األساسية إلعداد 
دراسة  ومكونات  أهمية  خالل  من  الصغيرة،  للمشاريع  الجدوى  دراسات  وتقييم 
الجدوى وكيفية إعدادها ومن ثم العمل على تحليل جدوى المشاريع من النواحي 
المالية وغير المالية. كما هدفت الدورة إلى مساعدتهم على ربط الجانب النظري 
بالتطبيقي من خالل عرض دراسات جدوى تم إعدادها لبعض المشاريع الصغيرة، 
باإلضافة إلى مساعدة المتدربين على إعداد هيكل عام لدراسات جدوى لمشاريع 

مقترحة منهم. (13) متدرباً.
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3.  دورة تدريبية بعنوان ( النماذج المالية باستخدام برنامج األكسل ):

تاريخ االنعقاد :  3 -  5  ديسمبر 2017 

 Excel هدفت هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من كيفية استخدام برنامج األكسل
في تطبيقات التحليل المالي والتقييم عن طريق إعداد نماذج مالية تساعد المحلل 

المالي والمستثمر في اتخاذ أفضل القرارات. (13) متدرباً.

4.  دورة تدريبية بعنوان ( بناء وتقييم المحفظة االستثمارية ):

تاريخ االنعقاد :  11 - 13  فبراير 2018 

االستثمارية  المحفظة  بأساسيات  المشاركين  تعريف  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف 
 ، االستثمارية  المحفظة  بتكوين  المتعلق  المالي  التحليل  في  مهاراتهم  وتنمية 
المحافظ  أداء  وقياس  المثلى  االستثمارية  المحفظة  تكوين  طرق  إلى  باإلضافة 

االستثمارية. (17) متدرباً.
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لجنة الملتقى االقتصادي: 
ُشكلت لجنة الملتقى االقتصادي ( الديوانية ) برئاسة السيد/ فيصل سعود البدر – 

عضو مجلس اإلدارة، وقامت اللجنة بتنظيم األنشطة التالية :

االقتصادي  بالشأن  متعلقة  هامة  مواضيع  بحث  في  االقتصادية  الديوانية  ساهمت 
بأسلوب حواري بسيط ومباشر بين الضيوف وأعضاء الديوانية حيث كانت المواضيع 

على النحو التالي :

العقاري  المستثمر  شركة  رئيس   - الحمود  عبدالحميد  عبدالرحمن  السيد/  1 .
الكويتية وتحدث عن األوضاع االقتصادية وأثرها على السوق العقاري الكويتي.

برنامج  لدى  الصغيرة  المشروعات  إدارة  مدير  2 . – العنزي  فارس  المهندس / 
إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وتحدث عن المشروعات 
الصغيرة في الكويت أهميتها وآخر األخبار والتطورات والمبادرات لمستقبل 

وآمال المشروعات الصغيرة في الكويت.

الكاتب والباحث االقتصادي، حيث تحدث عن العملة  السيد/ محمد رمضان – . 3
“Bitcoin” الرقمية
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جلنة العالقات العامة:
ُشكلت جلنة العالقات العامة برئاسة السيد/ عبد الوهاب محمد الرشيد – نائب رئيس 

مجلس اإلدارة، وقامت اللجنة بتنظيم األنشطة التالية :

1 -   قامت لجنة العالقات العامة بتنظيم حفل افتتاح مقر الجمعية االقتصادية الكويتية 
الجديد، وذلك يوم االثنين الموافق 14 مايو 2018 ، تحت رعاية معالي / هند 
للشئون  الدولة  ووزير  والعمل  االجتماعية  الشئون  وزير  الصبيح   براك  صبيح 
جميع  وبحضور  والضيوف،  الشخصيات  من  كبير  عدد  وبحضور  االقتصادية 
اإلدارات  مجالس  ورؤساء  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء 
السابقين والمهنئين بافتتاح هذا الصرح االقتصادي وتحقيق هذا اإلنجاز المهم 

في تاريخ الجمعية.

الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  المدلج  الرحمن  عبد  فيصل  السيد/  ورحب 
االقتصادية الكويتية في كلمته بالحضور وقدم التحية والشكر والتقدير لهم، كما 
أثنى على جميع مجالس إدارات الجمعية السابقين والذين ساهموا في إنجاح 

مسيرتها وتحقيق أهدافها بكل جد وإخالص طوال الـ 48 عاماً الماضية.

المقر  وتشييد  بناء  عملية  ورعاية  بالتبرع  وقام  ساهم  من  كل  إلى  تقدم  كما 
الجديد للجمعية بعظيم الشكر واالمتنان لدعمهم المستمر الستكمال مسيرة 
العمل الذي تقوم به الجمعية واالستمرار كونها شريكاً فعاالً ومؤثراً في عملية 
التنمية االقتصادية ودعم السياسات التنموية للدولة واالرتقاء بتنافسية وشفافية 
االقتصاد الكويتي ، باإلضافة إلى تعزيز الوعي الثقافي واالقتصادي والمالي 

لدى أفراد المجتمع.

كما ألقى السيد/ مبارك الساير ـ   عن مجموعة الساير القابضة راعي المقر 
الجديد للجمعية االقتصادية الكويتية كلمته حيث بارك افتتاح المبنى الجديد 

للجمعية االقتصادية الكويتية 
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وبعد ذلك قامت معالي الوزير والسيد/ فيصل عبد الرحمن المدلج بتكريم كافة 
الرعاة، كما كرموا ايضاً لجنة المقر وقدم لهم الشكر والتقدير لدورهم وجهودهم 
المتميزة في إنهاء كافة اإلجراءات وتذليل كافة الصعوبات إلى أن تم االنتهاء من 
تشييد هذا الصرح االقتصادي الذي يخدم كافة شرائح المجتمع الكويتي بوجه 
عام، والمهتمين بالشأن االقتصادي بشكل خاص، وهم كل من السيد/ فيصل 
السيد/ مهند محمد عبد  السيد/ حسام عبد الرحمن البسام –  سعود البدر – 

اهللا الصانع – السيد/ خالد صنهات المطيري.

2 -  قامت لجنة العالقات العامة واإلعالم في مساء يوم السبت الموافق 2018/6/2  
رمضان  شهر  في  وضيوفهم  وعائالتهم  ألعضائها  رمضانية  غبقة  بتنظيــم 

المبارك احتفاء بهذا الشهر الفضيل .
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اللجنة اإلعالمية:
ُشكلت اللجنة اإلعالمية برئاسة السيد/ مشاري عبد اهللا العبد الجليل – عضو مجلس 

اإلدارة.

جميع  في  اللجان  وأنشطة  الجمعية  أعمال  لكافة  اإلعالمية  بالتغطية  اللجنة  وقامت 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي خالل السنة المالية 2018/2017.
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لجنة المشروعات الصغيرة:

ُشكلت لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة السيدة/ نهى عبد العزيز المنصور – عضو 
مجلس اإلدارة، وقامت اللجنة بتنظيم األنشطة التالية :

تم إعداد خطة وتصور إلنشاء جائزة للمشروعات الصغيرة .- 

- المشاركة في لجنة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بقانون وشروط المركبات 
التجارية.

- مراجعة قانون وشروط المركبات التجارية وتم تقديم مالحظات واقتراحات 
التجارة  وزارة  في  التجارية  المركبات  لجنة  الى  للجمعية  االقتصادي  والرأي 

والصناعة .

المشاريع  ألصحاب  الشبابية  والتنمية  التخطيط  لجنة  عضوية  في  - المشاركة 
الصغيرة والمتوسطة التابعة لألمانة العامة للمجلس االعلي للتخطيط والتنمية.

- األجتماع مع المعهد العربي للتخطيط لتفعيل مذكرة التفاهم الخاصه بعمل 
دورات تدريبية مشتركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

لجنة  من  المنبثقة  والتخطيط  االستراتيجية  لجنة  اجتماعات  في  - المشاركة 
التخطيط والتنمية الشبابية ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة 

لألمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية.

- تمثيل الجمعية االقتصادية الكويتية في لجنة تحسين بيئة االعمال وتعزيز التنافسية 
التابعة لهيئة تشجيع االستثمار، والمشكلة من جهات مختلفة في الدولة .

تنظيم ندوة تعريفية حول قرار تنظيم المركبات التجارية

تنظيم  قرار  حول  تعريفية  ندوة  بتنظيم  الصغيرة   المشروعات  لجنة  - قامت 
المركبات التجارية، بمشاركة أعضاء لجنة المركبات التجارية والمشكلة من 

قبل وزارة التجارة والصناعة  للرد على أسئلة واستفسارات الحضور .
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أنشطة تعمل تحت مظلة الجمعية :

:(WMF) منتدى مساندة المرأة

التعاون المشترك بين الجمعية االقتصادية الكويتية ومنتدى مساندة المرأة، وذلك من 
خالل اقامة منتديات إرشادية وتوعوية حول المرأة ودعمها ومساندتها للعمل في القطاع 
الخاص وتقديم اإلرشاد الوظيفي للموظفات الشبات ورائدات األعمال، باإلضافة إلى 
إقامة الدورات التدريبية المختلفة بشأن دور المرأة في مستقبل االقتصاد الكويتي، 
حيث ستكون األولوية لعضوات الجمعية لالشتراك والتسجيل في كافة األنشطة التي 
سينظمها المنتدى، وكان لهذا المنتدى السبق في إقامة أول منتدى له في مقر الجمعية 

االقتصادية الجديد.

:(Q8 كيو أيت ـ )  نادي توست ماسترز

مازال يعمل أيضاً نشاط نادي كيو أيت توست ماسترز تحت مظلة  الجمعية االقتصادية 
الكويتية لتطوير مهارات التواصل والمهارات القيادية ورفع درجة الثقة بالنفس والنمو 
الشخصي ألعضائه وأعضاء الجمعية االقتصادية الكويتية المشاركين ضمن أعضاء 

النادي. 

:(BPW) نادي سيدات األعمال والمهنيات فرع الكويت

مازال نادي سيدات األعمال والمهنيات فرع دولة الكويت يعمل تحت مظلة الجمعية 
االقتصادية الكويتية حيث يقوم النادي بأنشطته وفعالياته المختلفة لدعم الكثير من 
الجوانب الخاصة بالمرأة على المستويات الشخصية والمهنية وتنمية قدرات العضوات 
وتوفير شبكة من التواصل بين الخبرات من السيدات في المناصب القيادية والتنفيذية 

والمهنيات. 
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الدراسات واملطبوعات

الكتيب الخاص بدليل المناقص :

أصدرت الجمعية االقتصادية الكويتية بالتعاون مع السيد / خالد زياد خالد الحمد – 
عضو الجمعية كتيباً بعنوان ( دليل المناقص « إنه مستشارك األول» ) الطبعة الثانية 
باللغتين العربية واإلنجليزية ليستفيد منه جميع شرائح المجتمع الكويتي بوجه عام 
وأعضاء الجمعية االقتصادية الكويتية بوجه خاص، حيث يتناول الكتيب دليل إجراءات 
بالتصنيف وطرح المناقصات الجديدة  التقديم للمناقصة من بداية التسجيل، مروراً 
والتعرف عليها، والتأهيل، وشراء الوثائق ، وتقديم العطاء، إلى مرحلة الترسية وتوقيع 

العقود.
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دراسة بعنوان ” مستقبل النفط مع أنماط الطاقة البديلة في دولة الكويت“ :

قامت الجمعية االقتصادية الكويتية بالتعاون مع شركة مارمور مينا إنتلجنس ”مارمور“   
بنشر دراسة بعنوان (مستقبل النفط مع أنماط الطاقة البديلة في دولة الكويت ) حيث 
توليد   - الكويت   دولة  في  الطاقة  (مشهد  أهمها  من  محاور  عدة  الدراسة  ناقشت 
الكهرباء - التحديات أمام سوق الطاقة في دولة الكويت - سوق الطاقة المتجددة - 
جدوى االستعانة بتقنيات الطاقة المتجددة في دولة الكويت  - تكلفة الطاقة المتجددة  
لصناع  والتوصيات  المتجددة  الطاقة  على  لالعتماد  التحول  تأثير  إلى   باإلضافة   -

السياسات وللشركات .
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العضوية في الجمعية

انضم ألسرة اجلمعية خالل هذا العام 2018/2017 أعضاء جدد سواء أعضاء عاملون 
أو منتسبون إذ بلغ عدد األعضاء اجلدد الذين مت قبولهم 110 عضواً عامًال، بينما بلغ 

األعضاء املنتسبني 3 أعضاء. 
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العالقات والمشاركات 
العالقات والمشاركات  :

لرعاية  الوطني  والصندوق  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

الصندوق  وقيام  المشترك  التعاون  أواصر  وتوطيد  تعميق  في  الطرفين  من  رغبة 
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحقيق األهداف التي أنشأ 
المنظومة  دعم  في  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  دور  ولتأكيد  الصندوق،  أجلها  من 
توقيع  تم  فقد  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  دعم  ومنها  الدولة  في  االقتصادية 

مذكرة تفاهم بين الطرفين نحو التعاون المشترك في المجاالت التالية:

وتأهيل  تطوير  في  تساهم  التي  العمل  وورش  التدريبية  الدورات  - تقديم 

المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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متخصصين   مرشدين  توفير  طريق  عن  للمبادرين  اإلرشاد  خدمة  - تقديم 

للقيام بهذا الغرض.
- تقديم خدمة االستشارات الفنية ودراسات الجدوى للمبادرين.

- التعاون في مجال الدراسات واألبحاث المتخصصة في االقتصاد والمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة وبيئة األعمال.
- الترويج لكال الطرفين عن الفعاليات التي يقدمها أي منهما والتي تخدم 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال.
الصغيرة  المشروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني  الصندوق  من  ممثل  - توفير 

والمتوسطة في مركز الجمعية  االقتصادية الكويتية كلما استدعت الحاجة 
للتعريف بدور الصندوق وكيفية التقديم على خدماته.

في أكتوبر 2017•  أصدرت الجمعية االقتصادية الكويتية بيان بشأن ما يدور 
نحو  بالتوجه  بالدولة  مؤثرة  مالية  وكيانات  مؤسسات  بقيام  توقعات  حول 

عمليات استحواذية أو اندماجات مع كيانات خارجية.
في أكتوبر 2017•  أصدرت الجمعية االقتصادية الكويتية بيان تهنئ فيه هيئة 
الكويت  بورصة  وشركة  للمقاصة  الكويتية  الشركة  مع  وتعاونها  المال  أسواق 
تتحقق  الذي  التاريخي  اإلنجاز  على  بالبورصة  العاملة  الوساطة  وشركات 
بترقية سوق الكويت لألوراق المالية إلى سوق ناشئ (ثانوي) بمؤشر فوتسي 
راسيل وما كان لهذا اإلنجاز أن يتحقق لوال تظافر جهود جميع العاملين فيها 
والتعاون الذي تم بين الجهات المذكورة ، ويعد هذا اإلنجاز خطوة مهمة في 

تحسين السوق المالي الكويتي بشكل خاص واالقتصاد الكويتي بشكل عام. 
في يناير 2018•  أصدرت الجمعية االقتصادية الكويتية بيان حول بنك االئتمان 

الكويتي.
في فبراير 2018•  وشعوراً من الجمعية االقتصادية الكويتية بالمسئولية وتفاعًال 

مع قضايا المجتمع أصدرت بياناً بشأن قضية التقاعد المبكر
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مشروع  حول  بياناً •  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  أصدرت   2018 فبراير  في 
قانون زيادة سقف اإلقتراض للدولة لمبلغ 25 مليار.

بتاريخ 6 سبتمبر 2017•  شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية وبعد األعضاء 
االختصاصيين في الشئون االقتصادية في برنامج «إرشاد» لبناء قاعدة بيانات 
وتنمية  لرعاية  الوطني  للصندوق  التابع  المبادرين  ومساندة  لدعم  وطنية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بتاريخ 18 سبتمبر 2017•  شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية في اجتماع مع 
ممثلين من المنظمات غير الربحية المختلفة في الكويت لمناقشة مجموعة 

متنوعة من القضايا المتعلقة بهذا القطاع.
خالل الفترة من 18 – 20 سبتمبر 2017•   شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية 
في منتدى «تشييد» والخاص بثقافة التشييد والبناء والمنظم من قبل مهندسون 

بال حدود – الكويت.
بتاريخ 2 أكتوبر 2017•  استضافت الجمعية االقتصادية الكويتية وفد من وكالة 

فيتش للتصنيف اإلتماني للتباحث في الشأن االقتصادي.
بتاريخ 3 أكتوبر 2017•  تم ترشيح ممثال عن الجمعية االقتصادية الكويتية في 

لجنة الكويت الوطنية للتنافسية.
من  وفد  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  استضافت    •2017 أكتوبر   4 بتاريخ 
هيئة تشجيع االستثمار ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والمكتب الفني لوزير 

المالية للتباحث ومناقشة مؤشرات التنافسية في دولة الكويت.
بتاريخ 4 أكتوبر 2017•  شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية في أعمال المؤتمر 
العام التحاد المحامين العرب وأعمال المكتب الدائم في دورته الثانية لعام 
العربية  والمصارحة  «المصالحة  شعار  تحت  الكويت  بدولة  والمنعقد   2017
العربية جسر الزم لوطن عربي خال من اإلرهاب» والمنظم من قبل جمعية 

المحامين الكويتية.
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خالل الفترة من 10 – 11 أكتوبر 2017•  شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية في 
أعمال مؤتمر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتعاون مع ديوان المحاسبة 
قبل  من  والمنظم  والمالي  التشريعي  اإلطار   ) الكويت  دولة  في  «الحوكمة» 

مجلس األمة بالتعاون مع ديوان المحاسبة .
بتاريخ 21 أكتوبر 2017•  وبناًء على دعوة من وزارة التجارة والصناعة حضرت 
الجمعية االقتصادية الكويتية حلقة نقاشية لمناقشة الالئحة التنفيذية الخاصة 

بقانون العربيات المتنقلة.
خالل الفترة من 24 – 26 أكتوبر 2017•  شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية 
في أعمال مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية والمنظم من قبل شركة 

تولف افنتس.
بتاريخ 31 أكتوبر 2017•  قدمت الجمعية االقتصادية الكويتية إلى مجلس األمة 
التأمينات  لمؤسسة  الخامس  الباب  بتعديالت  قانون  مسودة  على  مالحظات 
االجتماعية والخاص بأصحاب المهن لمعالجة السلبيات الموجودة في هذا 

الباب.
بتاريخ 9 نوفمبر 2017•  استضافت الجمعية االقتصادية الكويتية وفد من األمانة 
مهدي  خالد   / الدكتور  برئاسة  والتنمية  للتخطيط  األعلى  للمجلس  العامة 

لمناقشة عدة موضوعات اقتصادية ، وأبرزها خطة التنمية االقتصادية.
بتاريخ 13 نوفمبر 2017•  استضافت الجمعية االقتصادية الكويتية سعادة سفير 

جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة الكويت .
حضرت  األمة  مجلس  رئيس  معالي  من  وبدعوة    •2017 نوفمبر   29 بتاريخ 
العامة  الهيئة  بإنشاء  قانون  مشروع  مناقشة  الكويتية  االقتصادية  الجمعية 

لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.
معالي وزير التجارة والصناعة شاركت  بتاريخ 4 ديسمبر 2017•  وبدعوة من 
لألخالقيات  األول  الكويت  ملتقى  أعمال  في  الكويتية  االقتصادية  الجمعية 

المهنية والعملية.
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خالل الفترة من 18 – 19 ديسمبر 2017•  شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية 
في ورشة استعراض التنفيذ واإلجراءات الدولية بشأن اتفاقية األمم المتحدة 

لمكافحة الفساد في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
الجلسة  في  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  شاركت    •2018 يناير   24 بتاريخ 

النقاشية حول التطوير اإلداري لمركز الكويت للسياسات العامة.
ندوة  في  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  شاركت    •2018 يناير   29 بتاريخ 
قبل  من  والمنظمة   Returns  and  Management  Investment  Improving

الهيئة العامة لالستثمار.
ندوة  في  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  شاركت    •2018 فبراير   14 بتاريخ 
Action for Call A :World Arab the in Development Inclusive  والمنظمة 

من قبل مركز صندوق النقد الدولي.
خالل الفترة من 4 – 6 مارس 2018•  شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية في 
برنامج تدريبي تم إعداده من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لجمعيات 

النفع العام ، يهدف إلى تطوير االنتاجية وتحسين األداء.
بتاريخ 6 مارس 2018•  شاركت الجمعية االقتصادية الكويتية في ورشة عمل 
قبل  من  والمنظمة   » اإلداري  الجهاز  إدارة  في  الحديثة  «االتجاهات  بعنوان 

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية. 
محاضرة  في  الكويتية  االقتصادية  الجمعية  شاركت    •2018 أبريل   11 بتاريخ 
العلوم  كلية  قبل  من  والمنظمة  المستدامة»  والتنمية  الذكية  «المدن  بعنوان 

اإلدارية بجامعة الكويت.
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اجلمعية عبر وسائل اإلعالم
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مشروع امليزانية املقترحة لعام 2018/2019

تنفيذا للبند 9 من المادة 39 من الباب الخامس للنظام األساسي للجمعـية االقتصادية 
الكويتيـة، يقوم مجـلس اإلدارة بإعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة، وذلك بهدف 
بالممارسات  االسترشاد  ويتم  المتاحة،  اإلمكانيات  حدود  في  المالـية  السياسة  رسم 
الفعلية لإليرادات والمصروفات الفعلية خالل السـنوات السابقة، مـع األخذ باالعتبار 

األنشطة والفعاليات المتوقعة خالل السنة المالية المقبلة 2019/2018. 

وجديـر بالذكـر أن السـنة المالـية للجمعـية االقتصادية الكويتـية تبـدأ فـي أول سبتمبر 
(أيلول) وتنتهي في31 أغسطس (آب) من كل عام ، ويتكـون مشروع الميزانية التقديرية 

من البنود التالية: 

• اإليرادات:

 o إعانة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
 o رسوم اشتراك األعضاء
إيرادات الدورات التدريبية o 
إيرادات أنشطة اجتماعية o 

إيرادات مؤتمرات ومشاركات خارجية    o 
 o  إيرادات أخرى 

• المصروفات:

مصروفات اإلدارية والعمومية o 
مصاريف الدورات التدريبية o 

مصاريف األنشطة االجتماعية  o 
مصاريف الندوات الثقافية o 

مصاريف ندوات لجنة السياسات o 
مصاريف مؤتمرات المشاركات الخارجية  o 

مصاريف أخرى o 
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اإليــرادات :

تبـلغ اإليرادات التقديرية اإلجمالية المتوقعة للجمعية خالل السنة المالية المنتهية في 
2019/8/31  حوالي 100.000د.ك  موزعة على الشكل التالي:

وبناء على بنود اإليرادات املتوقعة فان نسبة اإليرادات التي سوف حتصلها اجلمعية 
من  كل  تليها  املتوقعة  اإليرادات  مجمل  من  حوالي%76  تبلغ  االنشطة  إيرادات  من 

اإليرادات الذاتية بنسبة 12%. والدعم احلكومي فسوف يبلغ حوالي %12. 

واجلدول التالي يوضح بإيجاز مصادر إيرادات اجلمعية
املتوقعة خـالل السنـة الـمالية 2019/2018

النسبة من اجمالي االيراداتالقيمة د.كااليرادات
12%12.000اعانة وزارة الشئون

12%12.000اشتراكات اعضاء

25%25.000دورات تدريبية

2%2.000انشطة اجتماعية

مؤمترات ومشاركات 
35%35.000خارجية

14%.14000ايرادات اخرى

100%100.000االجمالي

إجمالي اإليرادات املتوقعة
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المصروفـــــات :

 ،2019/2018 املالية  السنة  خالل  للجمعية  املتوقعة  التقديرية  املصروفات  إجمالي  يبلغ 
حوالي100,500 د.ك. موزعة على الشكل التالي:

وبناء على بنود املصروفات املتوقعة فان نسبة املصروفات االدارية والعمومية تقدر بحوالي 
51.5% من مجمل املصروفات املتوقعة وذلك لدعم أنشطة اجلمعية تليها مصاريف الدورات 

لتمكني األعضاء مهنيا بنسبة 14% وكذلك لدعم االعضاء ثقافيا وتعزيز روح املبادرة والروابط 
االجتماعية تقدربـ 13% كما يخصص للمؤمترات واملشاركات اخلارجية نسبة 18% واخيرا متثل 

املصاريف  االخرى 3.5% من اجمالي املصاريف املتنوعة حتسبا الي أي مصاريف طارئة. 

واجلدول التالي يوضح بإيجازمصروفات اجلمعية املتوقعة
 خـالل السنـة الـمالية 2019/2018

النسبة من اجمالي املصروفاتالقيمة د.كاملصروفات
51.5%52.000ادارية وعمومية

14%14.000دورات تدريبية

5%5.000اجتماعية

4%4.000ثقافية

4%4.000سياسات

18%18.000مؤمترات ومشاركات خارجية

3.5%3.500مصروفات اخرى

100%100.500االجمالي

إجمالي املصروفات املتوقعة
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ملخص مشروع امليزانية التقديرية لعام 2019/2018

السنـة املالية البيــــــــان
2018/2017

تقديـــرات السنـــة املالية
2019/2018

الفعليالتقديري

أجمالي اإليرادات
إجمالي املصروفات (-)

82,000
81,500

337,295
81,729

100,000
100,500

(0,500)0,500255,566الزيادة ( النقص ) املتوقع
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تقرير البيانات المالية المنتهية في 31 / 2018/8
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الهيئة اإلدارية
مدير الشئون اإلداريةهشام محمد الشامي

محاسبأحمد صالح أحمد

سكرتيرجاب اهللا عبد العزيز

سكرتيرمحمد صالح غندور

التــواصـــــــــلاخلــدمـــــة
22450351/2/3/4هاتــــــــــــــف رقـــــــــــــــم

50437734رقم خدمة واتساب

22451516فــــــاكــــــــس رقــــــــــــــم

info@kesoc.orgالبريد االلكتروني

www.kesoc.comاملوقع االلكتروني

اجلمعية االقتصادية الكويتية

عنوان املقر اجلديد للجمعية
بنيد القار قطعة 3 قسيمة 36

kesocq8@kesocq8Kuwait Economic society






