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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ميثل تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوى  2011انعكا�ساً للن�شاط الذى قام به االحتاد خالل هذه
ال�سنة ،وهى �سنة بذل فيها االحتاد جهوداً حثيثة ملعاجلة العديد من املعوقات التى واجهت
ال�شركات اال�ستثمارية ،ومل ن�ألوا جهداً فى ال�سعى لذلك و�صوالً لكافة املعنيني ب�أمر ال�شركات،
وكذلك خماطبة تلك اجلهات وفق القنوات الر�سمية لإيجاد احللول الناجعة ،والتى حتقق
م�صالح ال�شركات ،وذلك من خالل تقدمينا الأفكار والر�ؤى التى ت�صب فى م�صلحة كافة
الأطراف وعلى ر�أ�سها االقت�صاد الوطنى.
وقد ت�ضمنت تلك الأفكار ر�ؤى االحتاد وجلهات عديدة منها هيئة �أ�سواق املال وتنظيم
ن�شاط الأوراق املالية� ،سوق الكويت للأوراق املالية ،بنك الكويت املركزى ،وزارة التجارة
وال�صناعة ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،وزارة املالية ،وغري ذلك من جهات.
وا�ستمراراً لدورنا فى ن�شر الوعى الثقافى ومواكبة ملتطلبات ال�شركات اال�ستثمارية قمنا
بن�شر كتيبان عن �إدارة املخاطر واحلوكمة ،الأمر الذى القى ا�ستح�سان جهات عديدة.
وفى �سياق متوازى عمل االحتاد على تفعيل دور مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات
املالية – الذراع املهنى لالحتاد من خالل تقدمي الدورات التدريبية التخ�ص�صية املتميزة
بالتعاون مع جهات مهنية معتمدة .كما ال ن�ألوا جهداً فى تقدمي الدعم املهنى واال�ست�شارى
لكافة ال�شركات.
�إننا و�إذ ننهى دورة جمل�س الإدارة احلاىل لالحتاد ال ي�سعنا �إال �أن نتقدم بال�شكر والتقدير
لأع�ضاء جمل�س الإدارة ول�شركاتنا الأع�ضاء كافة� ،آملني اخلري والعز لوطننا بقيادة ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ،ووىل عهده
الأمني �سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح و�سمو ال�شيخ جابر مبارك احلمد ال�صباح

رئي�س جمل�س الوزراء.
�أ�سعد �أحمد البنوان
     رئي�س االحتاد
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�أن�شطة االحتاد:

� ً
أوال :ندوات وحما�ضرات عامة قدمها االحتاد للقطاع اال�ستثمارى:
 14فرباير 2011
«ندوة امل�سرحني ون�سب العمالة الوطنية  ..ر�ؤى وحلول»
فى �إطار ال�سعى امل�ستمر الحتاد ال�شركات اال�ستثمارية لتقريب وجهات النظر بني ال�شركات
اال�ستثمارية واجلهات الر�سمية فى الدولة خدمة لالقت�صاد الوطنى ب�صفة عامة والقطاع
اال�ستثمارى ب�صفة خا�صة ،نظم االحتاد وبالتعاون مع برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذى فى الدولة ندوة بعنوان “امل�سرحني ون�سب العمالة الوطنية  ..ر�ؤى وحلول”
وذلك يوم الإثنني  ،2011/2/14و�ضمن م�شاوراتهما امل�ستمرة ب�ش�أن العمالة الوطنية فى
ال�شركات اال�ستثمارية ،حيث مت فى هذه الندوة طرح حماور �أ�سا�سية حول هذا املو�ضوع
لإيجاد �آلية حمددة ومقبولة تر�ضى كافة اجلهات لدعم العمالة وال�شركات وذلك لتوظيف
الكويتيني من ذوى اخلربة فى ال�شركات اال�ستثمارية وحماولة احلفاظ عليها دون ت�سريحها.

 10مايو 2011
«ندوة هيئة �أ�سواق املال والتحديات فى تطبيق الالئحة التنفيذية»
نظم احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ندوة حول النظم التنفيذية التي �صدرت عن هيئة ا�سواق
املال ،قدمها مكتب الوقيان والعو�ضي وال�سيف للمحاماة واال�ست�شارات القانونية و “دي �إل �أيه
بايرب” “ و�إيرن�ست �آند يونغ” .ومت تخ�صي�ص الندوة لت�سليط ال�ضوء على التحديات املرتبطة
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بتنفيذ النظم اجلديدة والدرو�س التي ميكن جمعها من هيئات مماثلة والقوانني والنظم التي
مت تطبيقها بنجاح يف �أ�سواق ر�أ�س املال يف جميع �أنحاء املنطقة ،وذلك يوم الثالثاء املوافق
العا�شر من مايو .2011

 1يونيو 2011
«ندوة هيئة �أ�سواق املال والالئحة التنفيذية»
�إنه وفى �إطار الدور املنوط باحتاد ال�شركات اال�ستثمارية نحو ن�شر الوعى الثقافى للقطاع
اال�ستثمارى وحتديداً الق�ضايا والت�شريعات التى تعنيه ب�شكل مبا�شر  ..مت وبالتعاون مع
جمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية عقد ندوة حول قانون هيئة �أ�سواق املال وكذلك املذكرة
التف�سريية ال�صادرة من الهيئة حول القانون املعنى ،وذلك يوم الأربعاء املوافق  1يونيو.2011
حتدث فى الندوة ممثلني عن قطاع اال�ستثمار ،ال�شركة الكويتية للمقا�صة� ،شركات الو�ساطة
املالية ،وخبري �أ�سواق املال من �سوق م�سقط للأوراق املالية ،وقام ممثل كل قطاع بطرح الر�ؤى
حول عدد من مواد القانون وال�سبل الكفيلة ملعاجلتها واقرتاح احللول املنا�سبة باال�شرتاك مع
احل�ضور ممثلني عن قطاع اال�ستثمار.
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 5يونيو 2011
«اجتماع تن�سيقى حول ازدواجية الرقابية بني بنك الكويت املركزى وهيئة �أ�سواق
املال»
�إ�شارة �إىل تعميم بنك الكويت املركزى ب�ش�أن ازدواجية الرقابة بينه وبني هيئة �أ�سوق املال على
�شركات اال�ستثمار والتمويل و�أثره البالغ فى املراكز القانونية لل�شركات اال�ستثمارية وانعكا�سه
على امل�سرية املالية واالقت�صادية لل�شركات ،نظم احتاد ال�شركات اال�ستثمارية اجتماعاً تن�سيقياً
مع ممثلى ال�شركات اال�ستثمارية للوقوف على �آرائهم وعمل درا�سة لبلورة ر�أى قانونى وفنى
يتم تباحثه مع اجلهات املعنية فى الدولة ،وذلك يوم الأربعاء  5يونيو  ،2011وقد متخ�ض اللقاء
عن لقاء �آخر لأع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد مع بنك الكويت املركزى يوم  ،2011/6/7حيث خرج
عن اللقاء ت�صريحاً �صحفياً لل�سيد� /أ�سعد البنوان – رئي�س احتاد ال�شركات اال�ستثمارية يطلب
فيه البنك املركزى من ال�شركات مراجعة �أو�ضاعها والأغرا�ض التى ترغب فى ممار�ستها فى
�ضوء �صدور قانون هيئة �أ�سواق املال ،و�أ�ضاف ب�أن �سعادة املحافظ قد �أكد على �أن التعميم ال
يت�ضمن �إلزاماً لل�شركات باالختيار بني اخل�ضوع لرقابة بنك الكويت املركزى �أو هيئة �أ�سواق
املال .م�ضيفاً �أن التعميم �إمنا جاء لتخفيف الأعباء الرقابية عن كاهل ال�شركات اال�ستثمارية
واخلدمات املالية من جهة والتنظيم الأف�ضل للجوانب الرقابية من جهة �أخرى .و�أو�ضح ب�أن
البنك املركزى �أكد ا�ستعداده للنظر فى منح ترخي�ص �إن�شاء �شركة منف�صلة لأغرا�ض التمويل
�سواء مواكبة ال�ستجابة ال�شركة فى املرحلة احلالية �أو فى امل�ستقبل ،و�أنه لي�س بال�ضرورة �أن
يتم �إن�شاء كيان جديد فى حالة الف�صل بني الأن�شطة� ،إذ ميكن �أن يتم ذلك من خالل كيانات
قائمة كال�شركات التابعة ،كما �أكد البنك املركزى على �أنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون ر�أ�س مال
ال�شركة اجلديدة – فى حال �إن�شائها -نقدياً� ،إمنا ميكن �أن يكون عينياً كذلك.
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ثاني ًا� :إ�صدارات االحتاد:
مايو 2011
«�إدارة املخاطر»
�إمياناً من احتاد ال�شركات اال�ستثمارية بن�شر الثقافة العامة املتعلقة بال�ش�أن اال�ستثمارى واملاىل
ومن ذلك �إدارة املخاطر� ،أ�صدر االحتاد كتيب «�إدارة املخاطر» مايو  .2011وقد القى الإ�صدار
�صدى طيباً حيث مت توزيعه على كافة ال�شركات اال�ستثمارية واخلدمات املالية واملعنيني
وكذلك عدد من امل�ؤ�س�سات املالية االقت�صادية.

�سبتمرب 2011
«حوكمة ال�شركات»
ا�ستمراراً لدور احتاد ال�شركات اال�ستثمارية التثقيفى ،ومالحقة لكافة العوامل التى ت�سهم
فى تقدم وم�سايرة ال�شركات للمتغريات الإيجابية التى تطال ال�شركات اال�ستثمارية� ،أ�صدر
احتاد ال�شركات اال�ستثمارية كتيب «حوكمة ال�شركات» ،وفى تقدمي لل�سيد �أ�سعد البنوان رئي�س
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االحتاد� ،أفاد ب�أن االحتاد يقدم هذا الإ�صدار «حوكمة ال�شركات»  ..والذى كان وال يزال حديث
املعنيني بال�ش�أن املاىل واالقت�صادى� .إن حوكمة ال�شركات تعنى بدرا�سة العالقات بني جميع
الأطراف ذات امل�صلحة فى �إدارة ال�شركة ،وذلك بالتعاون والتن�سيق بني جميع الأطراف خا�صة
العالقة بني �إدارة ال�شركة وامل�ساهمني ،وهو ما حدا باالحتاد �إىل العمل على تبيان جدواه
و�أهميته لل�شركات كافة ب�شكل عام وال�شركات اال�ستثمارية ب�شكل خا�ص.

ثالث ًا :اللجان العاملة فى احتاد ال�شركات اال�ستثمارية:
 اللجان الدائمة:

فى �إطار ال�سعى امل�ستمر لتطوير القطاع والعمل ملا فيه �صالح ال�شركات اال�ستثمارية،
اعتمد جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية فى اجتماعه الثانى  )2011/2( 2011بتاريخ
 2011/4/14اللجان الدائمة العاملة فى االحتاد برئا�سة عدد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد
وع�ضوية عدد من العاملني فى ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد وممثل عن احتاد
ال�شركات اال�ستثمارية يف كل جلنة ،حيث �أبدى عدد من ال�شركات الأع�ضاء فى االحتاد
تعاونهم باقرتاح �أ�سماء بع�ض من العاملني لديهم ومت االختيار النهائى من قبل رئي�س كل جلنة
من اللجان بحيث ال يزيد عدد �أفراد اللجنة الواحدة عن � 5أع�ضاء مبا فيهم رئي�س اللجنة
وممثل من االحتاد ،وقد كانت اللجان كالتاىل:
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 1 -1جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية برئا�سة ال�سيد /بدر عبد اهلل ال�سميط.
ورد �إىل االحتاد بتاريخ  2011/6/14من ال�شيخ م�شعل جابر الأحمد ال�صباح – رئي�س
مكتب اال�ستثمار الأجنبى م�سودة م�شروع قانون ت�شجيع اال�ستثمار فى دولة الكويت،
بدوره قام رئي�س االحتاد بتكليف جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية بدرا�سة امل�سودة و�إعداد
الر�أى القانونى والفنى وتقدميه ملكتب اال�ستثمار الأجنبى لال�ستئنا�س به.
2 -2جلنة الت�سويق واخلدمات برئا�سة ال�سيد� /ضرار خالد الرباح
قامت جلنة الت�سويق واخلدمات بعقد عدد من االجتماعات واللقاءات لدرا�سة م�شاركة
االحتاد فى امل�ؤمترات واملنا�سبات املختلفة وكيفية �إبراز دوره فى املجتمع ،وكذلك درا�سة
�آليات عمل و�أو�ضاع ال�شركات اال�ستثمارية.
ومن �أبرز ما قامت به اللجنة وانطالقاً من ر�ؤية م�شرتكة بني جمل�س �إدارة االحتاد
و�أع�ضاء اللجنة ب�ضرورة حت�سني �صورة ال�شركات اال�ستثمارية من خالل �إبراز والتعريف
بدور ال�شركات اال�ستثمارية فى املجتمع �أمام الر�أى العام خا�صة بعد ما تداولته عدد
من ال�صحف عن ال�شركات اال�ستثمارية ب�شكل غري دقيق.
لذا قامت اللجنة بالتعاقد مع �إحدى �شركات اال�ست�شارات االقت�صادية لعمل درا�سة
ميدانية وتو�ضيح ال�صورة احلقيقية للقطاع اال�ستثمارى ،وجارى العمل على تنفيذها
بال�شكل الفعال وللخروج بتو�صيات قابلة للتطبيق.
3 -3جلنة التن�سيق بني ال�شركات املتوافقة برئا�سة ال�سيد /على �أحمد الزبيد.
تتكون اللجنة من ممثلني عن ال�شركات الأع�ضاء التي ين�ص نظامها الأ�سا�سي على
االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وتوكل �إىل اللجنة القيام باملهام الآتية :التن�سيق بني
ال�شركات الأع�ضاء التي ين�ص نظامها الأ�سا�سي على االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
فيما يتعلق بالق�ضايا واملو�ضوعات اخلا�صة التي تت�صل ب�أعمال هذه ال�شركات ،مناق�شة
التطورات املالية واالقت�صادية ذات الآثر على ال�شركات املعنية وذلك بهدف تكوين ت�صور
م�شرتك حول كيفية التعامل مع تلك التطورات ،اقرتاح تعديل على الت�شريعات احلالية
والقواعد وال�ضوابط الرقابية املت�صلة ب�أعمال ال�شركات املعنية وذلك مبا يتنا�سب
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وطبيعة عمل وخ�صو�صية هذه ال�شركات� ،إبداء الر�أي جتاه التعديالت املقرتحة على
املعايري املحا�سبية والتي ت�ؤثر على �إعداد البيانات املالية لل�شركات املعنية مبا يتوافق
مع توجهات االحتاد ومبا ال يتعار�ض مع طبيعة عمل هذه ال�شركات ،التعاون فيما يتعلق
بتطوير الأبحاث واملنتجات املالية الإ�سالمية ،التن�سيق فيما يتعلق باجلوانب ال�شرعية
لأن�شطة ال�شركات املعنية.

 اللجان امل�ؤقتة:
عمد االحتاد �إىل ت�شكيل بع�ض اللجان امل�ؤقتة �أو امل�ساهمة من خالل ممثلني له فى بع�ض
اللجان احليوية فى الدولة ،والتى تقوم مبتابعة بع�ض امل�ستجدات والأمور التى تخ�ص القطاع
اال�ستثمارى ،وقد كانت تللك اللجان كالتاىل:
1 -1جلنة العمالة الوطنية.
مت ت�شكيل جلنة العمالة الوطنية من ممثل عن احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ،وعدد من
مر�شحى ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد بالتعاون مع ممثلني عن برنامج �إعادة
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذى فى الدولة .وقد اخت�صت هذه اللجنة ببحث
قرار ن�سب العمالة الوطنية اجلديد ،توظيف اخلربات الوطنية ،واال�ستفادة من خدمات
القوى العاملة .وقد نوه �أع�ضاء اللجنة �إىل دور االحتاد حلث �شركاته ب�ضرورة مراجعة
البيانات فى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل مع �ضرورة ت�سجيل العمالة الوطنية
ملا لذلك من ت�أثري على ن�سب العمالة .وقد �سعى االحتاد �إىل �ضرورة تخفي�ض ن�سبة
العمالة الوطنية املفرو�ضة على ال�شركات اال�ستثمارية �أو على الأقل عدم زيادتها فى
الوقت احلاىل نظراً للظروف املالية التى متر بها ال�شركات و�ضرورة دعم الدولة للقطاع
اال�ستثمارى فى حال تنفيذ تطبيق الن�سبة .كما اقرتح ممثلى ال�شركات اال�ستثمارية ان
تفر�ض الن�سبة على كامل الن�شاط ولي�س �أن توزع على املهن املختلفة .وقد �أبدى ممثلى
برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذى فى الدولة تعاوناً حيال ذلك.
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2 -2جلنة درا�سة م�سودة الالئحة التنفيذية لقانون هيئة �أ�سواق املال.
مت بتاريخ  2011/2/7ت�شكيل جلنة من بع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات
اال�ستثمارية وامل�ست�شار القانونى لالحتاد لدرا�سة م�سودة الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
�أ�سواق املال وذلك بناء على طلب من هيئة �أ�سواق املال لال�ستئنا�س بر�أى االحتاد حول
م�سودة الالئحة قبل اعتمادها ،وقد قامت اللجنة ب�إعداد الر�أى قانونياً وفنياً ومهنياً ومت

�إر�ساله �إىل هيئة �أ�سواق املال بتاريخ .2011/2/13
3 -3جلنة فنية للتن�سيق واملتابعة مع هيئة �أ�سواق املال.
اهتماماً من االحتاد مب�صالح ال�شركات اال�ستثمارية واخلدمات املالية �سارع االحتاد
بت�شكيل جلنة من املخت�صني فى ال�شركات اال�ستثمارية �أع�ضاء االحتاد للتن�سيق والت�شاور
امل�ستمر مع هيئة �أ�سواق املال ملا بدى من قلق ي�ساور ال�شركات حيال تطبيق القانون رقم
 7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية ،قبل ت�سني الفر�صة للح�صول على التف�سريات الالزمة
لبع�ض بنود الالئحة ،واحل�صول على الوقت اال�ضايف الالزم والكايف لتمكني ال�شركات
من تطبيق البنود التي من املمكن تطبيقها ،بالنظر اىل �أن عدد من البنود التي يتطرق
لها القانون قد يرتتب عليها تغيري ج�سيم يف منوذج عمل عدد من ال�شركات العامله
يف القطاع املايل ،واملعروف عنها دورها احليوي يف كل االقت�صاديات ،كم�صدر حيوي
للتمويل البديل املكمل لتمويل البنوك .ور�أى ممثلوا االحتاد �أن من نتائج هذه التغيريات
املفاجئة من �ش�أنها حتقيق خ�سائر غري مربرة اقت�صاديا مل تنتج عن اي عامل خماطرة
من ال�سوق ،بل نتجت عن تغيري يف القانون املطبق ب�شكل مفاجئ ،وهذه اخل�سائر �سوف
يتحملها جممل الأطراف املعنيني من �شركات و�صناديق وم�ستثمرين .وفى ذات ال�سياق
قدم ممثلوا االحتاد حلوالً توافقية مقرتحة �إىل الهيئة لتجنب اخل�سائر الفادحة التى
قد يتكبدها القطاع اال�ستثمارى فى حال عدم مراعاة الأو�ضاع االقت�صادية لل�شركات
وكذلك عدم �إمهالهم الفرتة الزمنية الكافية لت�سوية �أو�ضاعهم متا�شياً مع تطبيق
القانون ،ومبا ال ي�ضر م�صاحلهم.
4 -4اللجنة اال�ست�شارية االقت�صادية.
�شارك احتاد ال�شركات اال�ستثمارية من خالل رئي�سه ال�سيد� /أ�سعد البنوان فى اللجنة
اال�ست�شارية االقت�صادية التى مت ت�شكيلها برئا�سة وبتكليف من �سمو �أمري دولة الكويت
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ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ،حيث مت تقدمي ر�ؤية االحتاد حول
الو�ضع االقت�صادى الراهن وطرق العالج والنهو�ض بالقطاع ،كما مت �إبراز دور ال�شركات
اال�ستثمارية واخلدمات املالية فى االقت�صاد الوطنى و�ضرورة حت�سني �أو�ضاعها ودعمها
من قبل اجلهات املختلفة ،ملا لأن�شطتها وا�ستثمارتها من م�ساهمات قوية فى االقت�صاد
الوطنى وملا لها من دور اجتماعى كذلك.

رابع ًا :الأن�شطة العلمية:
 19-18يناير 2011
منتدى م�شاريع التنمية بوابة م�ستقبل الكويت
�شارك احتاد ال�شركات اال�ستثمارية فى رعاية منتدى م�شاريع التنمية بوابة م�ستقبل الكويت
فى الفرتة من  19 – 18يناير � ،2011أتت تلك امل�شاركة فى �إطار الدور االجتماعى الحتاد
ال�شركات اال�ستثمارية حيث متثل تواجد االحتاد فى رعاية م�شاركة عدد من طالب كلية
العلوم الإدارية  -جامعة الكويت فى املنتدى ،وقد ر�أى االحتاد �ضرورة الوقوف �إىل جانب
ه�ؤالء الطالب من �أبناء الكويت لتح�صيل اال�ستفادة الق�صوى من امل�شاركة ،والتى تعينهم على
االطالع وعن قرب على �أهم الأحداث االقت�صادية و�سري عجلة التنمية ال�شاملة فى البالد.
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 22-20مار�س 2011
«م�ؤمتر القوى العاملة»
�شارك احتاد ال�شركات اال�سثمارية فى رعاية م�ؤمتر القوى العاملة الثانى الذى نظمه برنامج
�إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذى فى الدولة فى الفرتة  22 – 20مار�س ،2011
وقام االحتاد بدعوة �أع�ضائه حل�ضور فعاليات امل�ؤمتر ملا له من �أهمية فى طرح كافة
الت�صورات والت�سا�ؤالت اخلا�صة بالقوى العاملة فى القطاع اخلا�ص وملا مت تناوله خالل
جل�سات امل�ؤمتر ملناق�شة قانون العمل فى القطاع الأهلى.

 28 -27مار�س 2011
«امل�ؤمتر االقت�صادى التنموى الأول»
�شارك احتاد ال�شركات اال�سثمارية فى امل�ؤمتر االقت�صادى التنموى الأول والذى نظمته
�شركة تولز للخدمات الإعالمية املتكاملة حتت رعاية نائب رئي�س جمل�س الوزراء لل�ش�ؤون
االقت�صادية وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية وزير الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان ال�شيخ �أحمد الفهد
ال�صباح ،وذلك فى الفرتة من  28-27مار�س  .2011وقد تر�أ�س �أ.د .رم�ضان ال�شراح  -الأمني
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العام اجلل�سة الثالثة فى اليوم الثانى من فعاليات امل�ؤمتر ،والتى كانت حتت عنوان “قدرة
البنوك املحلية على متويل م�شاريع خطة التنمية حتت مظلة �شروط بنك الكويت املركزى،
والتى حتدث فيها �أي�ضاً ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمى  -نائب رئي�س االحتاد.

� 12-11أبريل 2011
”«The Euromoney Kuwait Conference
�شارك احتاد ال�شركات اال�ستثمارية و�ضمن �سعيه امل�ستمر فى التوا�صل وامل�شاركة فى
كافة الفعاليات التى من �ش�أنها دعم االقت�صاد ،ك�أحد اجلهات الداعمة للم�ؤمتر الأ�سا�سى
واحليوى  Euromoney Kuwaitيومى  11و � 12أبريل  2011حتت عنوان “تنمية
التمويل ومتويل التنمية” حيث مت التطرق فى ور�ش العمل املرافقة للم�ؤمتر �إىل خطة التنمية
الوطنية فى دولة الكويت و�شرحها �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال من �أجل الرتويج لفر�ص اال�ستثمار
فى القطاعني اخلا�ص والعام فى دولة الكويت وبالتاىل خلق جو من اال�ستيعاب العاملى
ال�سرتاتيجية الكويت املالية.
� 28-27أبريل 2011
«امل�ؤمتر الدوىل احلادى ع�شر للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية»
�شارك احتاد ال�شركات اال�سثمارية فى رعاية امل�ؤمتر الدوىل احلادى ع�شر للم�ؤ�س�سات املالية
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الإ�سالمية حتت عنوان “خطة التنمية :نحو �شراكة فاعلة بني القطاعني العام واخلا�ص”
والذى تنظمه بيت امل�شورة والراية لال�ست�شارات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز ال�صناعة
املالية الإ�سالمية ( )IFICباململكة املتحدة حتت رعاية وح�ضور ال�شيخ �أحمد فهد الأحمد
اجلابر ال�صباح  -نائب رئي�س جمل�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية

وزير الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان ،وذلك فى الفرتة من � 28 - 27أبريل  ،2011حيث هدف
امل�ؤمتر ملناق�شة خطة التنمية وال�شراكة الفاعلة بني القطاعني العام واخلا�ص .وقد مثل احتاد
ال�شركات اال�ستثمارية فى امل�ؤمتر ك ً
ال من :ال�سيد /بدر عبد اهلل ال�سميط � -أمني ال�سر وع�ضو
جمل�س الإدارة كمتحدث فى اجلل�سة الأوىل والذى كان لقاءاً حوارياً بني ال�شيخ �أحمد الفهد

وقيادات القطاع اخلا�ص ،كما قام �أ.د .رم�ضان ال�شراح  -الأمني العام برئا�سة اجلل�سة الثانية
وهى بعنوان “دور القطاع اخلا�ص فى عملية التنمية”.

� 11 - 10أكتوبر 2011
“منتدى الكويت لل�شفافية اخلام�س”
�شارك احتاد ال�شركات اال�ستثمارية فى منتدى الكويت لل�شفافية اخلام�س يومى 11 – 10
�أكتوبر  2011حتت رعاية ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه
اهلل ورعاه ،حيث قدم ال�سيد بدر عبد اهلل ال�سميط �أمني ال�سر وع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد

ورقة بعنوان «ر�ؤية احتاد ال�شركات اال�ستثمارية حول عنا�صر ال�شفافية فى القطاع اخلا�ص».
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وجاءت م�شاركة االحتاد دعماً ملبد�أ ال�شفافية و�إمياناً منه ب�أن االقت�صاد الوطنى والأ�سواق
املالية �سوف ترقى بتطبيق هذا املبد�أ وقد �سبق لالحتاد عقد ندوتني حلوكمة ال�شركات لكافة
القطاع ،كما �أ�صدر االحتاد كتيب حوكمة ال�شركات ،والذى جاء متزامناً مع املنتدى.

� 31أكتوبر  1 -نوفمرب 2011
«ملتقى الكويت املاىل الثالث»
�شارك احتاد ال�شركات اال�ستثمارية فى ملتقى الكويت املاىل الثالث يومى � 31أكتوبر و 1
نوفمرب  2011حتت رعاية وح�ضور �سمو ال�شيخ نا�صر املحمد الأحمد اجلابر ال�صباح رئي�س
جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،وقد �أتت م�شاركة االحتاد ب�شكل فاعل فى اليوم الثانى
للم�ؤمتر من خالل اجلل�سة اخلام�سة حتت عنوان «هل ت�ستطيع الأوراق املالية العربية
ا�ستعادة الزخم ؟» ،حيث �شارك ك ً
ال من:
 -1ال�سيد /ه�شام عبد الرزاق الرزوقى – ع�ضو احتاد ال�شركات اال�ستثمارية والرئي�س
التنفيذى  -م�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار (رئي�ساً للجل�سة)
 -2ال�سيدة /مها خالد الغنيم – ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد ال�شركات اال�ستثمارية ورئي�س
جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب – بيت اال�ستثمار العاملى جلوبل (متحدثة)
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 -3ال�سيد /مناف عبد العزيز الهاجرى – ع�ضو احتاد ال�شركات اال�ستثمارية والرئي�س
التنفيذى – �شركة املركز املاىل الكويتى (متحدث)

خام�س ًا :م�شاركات جمتمعية:
� 19أكتوبر 2011
م�ؤمتر النخبة الأول فى عامل العالمة التجارية للربوفي�سور العاملى الثنائى �آل ري�س
�شارك مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية لدى احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
وحتقيقاً لأهدافه املجتمعية فى م�ؤمتر النخبة الأول فى عامل العالمة التجارية ،والذى نظمته
�شركة جمموعة الراية ،وقدمه الربوفي�سور العاملى الثنائى �آل ري�س يوم � 19أكتوبر  2011وذلك
من خالل رعاية ع�شرة طالب من الطلبة املتميزين فى كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب ،حيث مت التن�سيق مع اجلامعة الهيئة يهذا ال�ش�أن.

�ساد�س ًا :م�شاركات ر�سمية:
پ �شارك االحتاد متمث ً
ال فى ال�سيد� /صالح �صالح ال�سلمى  -نائب رئي�س االحتاد فى
اجتماعات اللجنة الكويتية الإيرانية امل�شرتكة.
پ �شارك االحتاد متمث ً
ال فى كل من ال�سادة� /أ�سعد �أحمد البنوان  -رئي�س االحتاد و �صالح
�صالح ال�سلمى  -نائب رئي�س االحتاد وفد لقاء رئي�س وزراء اململكة املتحدة وحفل غداء
فى اخليمة الأمريية بق�صر بيان  ،وذلك يوم  22فرباير .2011
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پ �شارك االحتاد متمث ً
ال فى ال�سيد� /أ�سعد �أحمد البنوان  -رئي�س االحتاد فى وفد غرفة
جتارة و�صناعة الكويت الزائر جلمهورية م�صر العربية وذلك فى الفرتة من � 5إىل � 8أبريل
.2011
پ �شارك االحتاد متمث ً
ال فى ال�سيد /بدر نا�صر ال�سبيعى – ع�ضو جمل�س الإدارة فى وفد
�أ�صحاب الأعمال املرافق لوزير املالية �إىل جمهورية �أرمينيا فى الفرتة من � 4إىل � 6أكتوبر
.2011

�سابع ًا :لقاءات:
قام ممثلى االحتاد بلقاء العديد من ممثلى اجلهات املختلفة من داخل وخارج دولة الكويت ،وذلك
لتوثيق عرى التعاون والتوا�صل معهم ،وكذلك للتو�ضيح و�إلقاء ال�ضوء على دور االحتاد و�أن�شطته:
م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

1

4-Jan-11

�أحمد عمار
امل�ست�شار الإعالمى
�شركة كويت �إك�سبو لتنظيم
املعار�ض وامل�ؤمترات

فدوى دروي�ش

لقاء تعريفى عن االحتاد
فى �إطار رعايته مل�ؤمتر
منتدى م�شاريع التنمية
بوابة م�ستقبل الكويت فى
الفرتة من  19-18يناير
2011

2

5-Jan-11

حامد �صالح ال�سيف
املدير العام
�سوق الكويت للأوراق املالية

�أ�سعد �أحمد البنوان
�صالح �صالح ال�سلمى
بدر عبد اهلل ال�سميط
عبد اهلل �أحمد القبندى
�أ.د .رم�ضان ال�شراح

3

12-Jan-11

عادل عثمان احليدر
املدير العام
�شركة التميز والإبداع
لال�ست�شارات االقت�صادية

فدوى دروي�ش

طلب م�شاركة االحتاد فى
م�ؤمتر ومعر�ض �صناعة
الت�أمني لدول اخلليج
العربى و�آثارها فى
االقت�صاد فى الفرتة من
� 18-20أبريل 2011

4

عدنان احلداد
16-Jan-11
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة الراية لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

عر�ض م�شاركة االحتاد
فى رعاية م�ؤمتر بعنوان:
دور التمويل الإ�سالمى فى
امل�شروعات التنموية

بحث �سبل التعاون
وامل�ساهمة فى تطوير
�سوق الكويت للأوراق
املالية

25
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م
5

6

التاريخ

 17-Jan-11فخامة ال�سيدة /كري�ستينا
فرنانديز دى كر�شرن
رئي�سة جمهورية الأرجنتني
والوفد االقت�صادى املرافق لها
25-Jan-11

ح�سام املطوع
جلنة امل�سرحني
�إميان الأن�صارى
�إدارة التدريب
بدرة املطرى

�أ�سعد �أحمد البنوان

لقاء الوفد االقت�صادى
الر�سمى من جمهورية
الأرجنتني

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

بحث �أو�ضاع امل�سرحني
والعمالة الوطنية وكيفية
التعامل حيال هذا الأمر

�إدارة التزظيف
فار�س العنزى
�إدارة التخطيط والقوى العاملة
برنامج �إعادة هيكلة القوى
العاملة واجلهاز التنفيذى فى
الدولة

6

26

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

اللجة الكويتية الإيرانية

�صالح �صالح ال�سلمى

التن�سيق ب�ش�أن الوفد
االقت�صادى الذى
يزور �إيران فى الفرتة
من - 29/1/2011
 1/2/2011االجتماع
العا�شر للجنة الكويتية
الإيرانية امل�شرتكة
تو�ضيح النموذج املوحد
ل�شكاوى العمالء
متابعة �أو�ضاع امل�سرحني
والعمالة الوطنية

7

25-Jan-11

8

 31-Jan-11جلنة م�ست�شارى احتاد م�صارف
الكويت

حممد النجار

9

ح�سام املطوع
1-Feb-11
جلنة امل�سرحني
�إميان الأن�صارى
�إدارة التدريب
بدرة املطرى
�إدارة التزظيف
فار�س العنزى
�إدارة التخطيط والقوى العاملة
برنامج �إعادة هيكلة القوى
العاملة واجلهاز التنفيذى فى
الدولة

فدوى دروي�ش

م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

فدوى دروي�ش

بحث �سبل التعاون فى
�إطار عمل االحتاد

10

م�صطفى زنتوت
1-Feb-11
بيت اال�ستثمار العاملى جلوبل

11

�صالح �صالح ال�سلمى
 7-Feb-11جلنة االحتاد مناق�شة م�سودة
نائب رئي�س االحتاد
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
بدر عبد اهلل ال�سميط
�أ�سواق املال
�أمني ال�سر وع�ضو جمل�س الإدارة
حممد ح�سني الدالل
امل�ست�شار القانونى لالحتاد
�أ�شرف �سمري
امل�ست�شار القانونى

مناق�شة م�سودة الالئحة
التنفيذية لقانون هيئة
�أ�سواق املال

12

�صالح �صالح ال�سلمى
 8-Feb-11جلنة االحتاد مناق�شة م�سودة
نائب رئي�س االحتاد
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
بدر عبد اهلل ال�سميط
�أ�سواق املال
�أمني ال�سر وع�ضو جمل�س الإدارة
حممد ح�سني الدالل
امل�ست�شار القانونى لالحتاد
�أ�شرف �سمري
امل�ست�شار القانونى

مناق�شة م�سودة الالئحة
التنفيذية لقانون هيئة
�أ�سواق املال

13

�صالح �صالح ال�سلمى
 9-Feb-11جلنة االحتاد مناق�شة م�سودة
نائب رئي�س االحتاد
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
بدر عبد اهلل ال�سميط
�أ�سواق املال
�أمني ال�سر وع�ضو جمل�س الإدارة
حممد ح�سني الدالل
امل�ست�شار القانونى لالحتاد
�أ�شرف �سمري
امل�ست�شار القانونى

مناق�شة م�سودة الالئحة
التنفيذية لقانون هيئة
�أ�سواق املال

14

�صالح �صالح ال�سلمى
 10-Feb-11جلنة االحتاد مناق�شة م�سودة
نائب رئي�س االحتاد
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
بدر عبد اهلل ال�سميط
�أ�سواق املال
�أمني ال�سر وع�ضو جمل�س الإدارة
حممد ح�سني الدالل
امل�ست�شار القانونى لالحتاد
�أ�شرف �سمري
امل�ست�شار القانونى

مناق�شة م�سودة الالئحة
التنفيذية لقانون هيئة
�أ�سواق املال

27
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ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

م

فدوى دروي�ش

بحث �سبل التوافق بني
ال�شركات اال�ستثمارية
وبرنامج �إعادة هيكلة
القوى العامة واجلهاز
التنفيذى فى الدولة
ب�ش�أن قانون ن�سب العمالة
الوطنية فى

16

15-Feb-11

Sunil Eapen
!
!General Manager
!Syed Shabar
!Account Executive
Special Events

فدوى دروي�ش

عر�ض خدمات ال�شركة
على االحتاد

17

20-Feb-11

Nadine Padron
!
!Project Director
Lawrence Ireton
!
!Editorial Director
ifc reports

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

بحث �سبل التعاون لإعداد
تقرير عن دولة الكويت
والتن�سيق للقاء بع�ض
ال�شركات اال�ستثمارية

18

24-Mar-11

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
الأمني العام
امللتقى الإعالمى العربى

فدوى دروي�ش

امللتقى الإعالمى العربى
الثامن

19

Mr. Talat M. Othman
! 18-Apr-11
!President
Arab-American
& Business
Professional
Association
!
Grove Financial, INC.

فدوى دروي�ش

عر�ض فر�ص ا�ستثمارية
فى الواليات املتحدة
الأمريكية

15

28

التاريخ

اجلهة

خولة الرومى
9-Feb-11
بيت اال�ستثمار العاملى  -جلوبل
في�صل العمر
�شركة �أعيان للإجارة
واال�ستثمار
فاروق العومى
�شركة م�شاريع الكويت
اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول
كامكو
ح�سان العظم
�شركة ر�ساميل للهيكلة املالة
حممد �أبو الروب
�شركة اال�ست�شارات املالية
الدولية
نواف دعيج الفرج  -عبد اهلل
حبيب ال�سمدان
�شركة الإمتياز لال�ستثمار

مو�ضوع اللقاء

م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

20

18-Apr-11

عامر ذياب التميمى
م�ست�شار اقت�صادى
رائد امل�ؤمن
الع�ضو املنتدب
Vawexperts

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

بحث �سبل التعاون
امل�شرتكة

21

 25-Apr-11وفد رئي�س الوزراء امل�صرى
الدكتور ع�صام �شرف الزائر
لدولة الكويت

�صالح �صالح ال�سلمى

عر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة فى
جمهورية م�صر العربية

22

9-May-11

فار�س طربيه
ا�ست�شارى تطوير �أعمال
جمموعة خدمات احلج
والعمرة �شعائر

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

عر�ض تقدمي دورات
وندوات

23

9-May-11

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
الأمني العام
امللتقى الإعالمى العربى

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

بحث تنظيم م�ؤمتر ملقتى
الكويت اال�ستثمارى

24

Andrii Melnychenko
! 15-May-11
!Counsellor
Embassy of Ukraine in
The State of Kuwait

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

التن�سيق حل�ضور م�ؤمتر
فر�ص اال�ستثمار فى
�أوكرانيا والذى يعقد
بالتن�سيق مع غرفة جتارة
و�صناعة الكويت

25

22-May-11

فاتن حممود �أبو غزالة
�شريك �إدارى
خيال لال�ست�شارات

فدوى دروي�ش
م�صطفى زنتوت
جلنة الت�سويق واخلدمات

بحث عمل درا�سة
ت�سويقية

26

22-May-11

!Roula Ammar
!Majed Ghorbal
ARA

فدوى دروي�ش
م�صطفى زنتوت
جلنة الت�سويق واخلدمات

بحث عمل درا�سة
ت�سويقية

27

31-May-11

د .نايف احلجرف
مفو�ض
هيئة �أ�سواق املال

�أ�سعد �أحمد البنوان
�صالح �صالح ال�سلمى
على �أحمد الزبيد
�صالح على القا�ضى
مها خالد الغنيم
�ضرار خالد الرباح
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
حممد ح�سني الدالل

بحث متطلبات الفرتة
االنتقالية ب�ش�أن قانون
هيئة �أ�سواق املال

29
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التاريخ

اجلهة

28

2-Jun-11

�صالح �صالح ال�سلمى
�صالح على القا�ضى
�ضرار خال الرباح
�أ.د .رم�ضان ال�شراح

29

7-Jun-11

�أ�سعد �أحمد البنوان
�صالح �صالح ال�سلمى
على �أحمد الزبيد
بدر نا�صر ال�سبيعى
�صالح على القا�ضى
مها خالد الغنيم
�ضرار خالد الرباح
�أ.د .رم�ضان ال�شراح

�سعادة حمافظ بنك الكويت
املركزى
نائب املحافظ

30

6-Jul-11

د� .أمانى خالد بور�سلى
وزيرة التجارة وال�صناعة
دولة الكويت

�أ�سعد �أحمد البنوان
�صالح �صالح ال�سلمى
مها خالد الغنيم
�ضرار خالد الرباح
�أ.د .رم�ضان ال�شراح

ازدواجية الرقابة بني بنك
الكويت املركزى وهيئة
�أ�سواق املال

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

عر�ض امل�شاريع
اال�ستثمارية و�إمكانية
تنظيم وفد لزيارة �أوكرانيا
وزيارة امل�شاريع عن كثب

32

12-Sep-11

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
نائب الرئي�س
ملتقى الكويت اال�ستثمارى

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

التن�سيق لعقد م�ؤمتر
ملتقى الكويت اال�ستثمارى

33

14-Sep-11

London School of
Economics

فدوى دروي�ش

درا�سة عن تكويت العمالة

31

30

Andrii Melnychenko
! 14-Aug-11
!Counsellor
Embassy of Ukraine in
The State of Kuwait

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

34

18-Sep-11

عبد العزيز الدعيج

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

التن�سيق جلل�سة حوارية
عن هيئة �أ�سواق املال

35

عدنان احلداد
19-Sep-11
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة الراية لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

دعوة للم�شاركة فى م�ؤمتر
النخبة الأول

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

التن�سيق لعقد م�ؤمتر
ملتقى الكويت اال�ستثمارى

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

مناق�شة رعاية م�ؤمتر

38

22-Sep-11

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
نائب الرئي�س
ملتقى الكويت اال�ستثمارى

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

التن�سيق مللتقى الكويت
اال�ستثمارى

39

2-Oct-11

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
نائب الرئي�س
ملتقى الكويت اال�ستثمارى

�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

التن�سيق مللتقى الكويت
اال�ستثمارى

40

6-Oct-11

د .عبد ال�ستار القطان
املدير العام
�شركة �شورى لال�ست�شارات
ال�شرعية

�أ.د .رم�ضان ال�شراح

مناق�شة امل�شاركة فى
امل�ؤمتر الفقى الرابع
للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
نائب الرئي�س
ملتقى الكويت اال�ستثمارى

36

19-Sep-11

37

!David Derrick
19-Sep-11
Special Adviser,
!Middle East
Institutional Investor
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مو�ضوع اللقاء

ممثل االحتاد

عر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة فى
�أوكرانيا

بدر نا�صر ال�سبيعى
 رم�ضان ال�شراح.د.�أ
فدوى دروي�ش

اجلهة

التاريخ

Volodymyr Tolkach! 15-Nov-11
Ambassador!
Embassy of Ukraine in
The State of Kuwait
Igor Zhovkva!
Director!
Petro Prokopenko!
Senior Specialist!
FDI & International
Cooperation
Department of The
State Agency for
Investment & National
Projects of
Ukraine!
Vladyslav Kaskiv!
Head!
Pavlyna Movchan!
Press Secretary!
The State Agency for
Investment & National
Projects of Ukraine!

م
41

Yurii Husyev!
Director!
National Projects of
The State Agency for
Investment & National
Projects of Ukraine!
Jon Mckee Queen!
Jaspen!
Volodymyr
Avramenko!
Deputy Director!
The International
Clinic of
Rehabilitation &
Rehabilitation Center
“Elita”!
Sergiy Avershyn!
Head!
General Directorate
of Economy Kharkiv
Regional Stat
Administration

32

م

التاريخ

اجلهة

ممثل االحتاد

مو�ضوع اللقاء

42

17-Nov-11

د .حممد باقر جمتباى
املحلق التجارى
ال�سفارة الإيرانية

ا.د .رم�ضان ال�شراح

عر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة فى
�إيران

43

17-Nov-11

ما�ضى عبد اهلل اخلمي�س
الأمني العام
امللتقى الإعالمى العربى

ا.د .رم�ضان ال�شراح

متابعة التنظيم مللتقى
الكويت اال�ستثمارى

44

عدنان احلداد
17-Nov-11
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة الراية لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات

ا.د .رم�ضان ال�شراح

عر�ض تنظيم م�ؤمتر
متويل امل�شارع
اال�ستثمارية

45

د .روبرت هاروتيان
13-Dec-11
مدير عام الوكالة الأرمينية
للتنمية
والوفد املرافق له

بدر عبد اهلل ال�سميط
�أ.د .رم�ضان ال�شراح
فدوى دروي�ش

عر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية فى جمهورية
�أرمينيا

33
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مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية:
� ً
أوال :الدورات:
قدم مركز الدرا�سات اال�ستثمارية واخلدمات املالية  14دورة على مدار عام  .2011بلغ عدد
امل�شاركني من خمتلف ال�شركات الأع�ضاء حواىل  261م�شارك ،كما يلى:
1

  م
 19 – 16يناير � 4( 2011أيام)

الفرتة
الربنامج

Certificate in Succession Planning & Career Development

املحا�ضر

Mr. Paul Walsh

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد

Institute for International Research – IIR / George
Washington
15

عدد احل�ضور

2

  م
الفرتة
الربنامج
املحا�ضر
اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

34

 24 – 20مار�س � 5( 2011أيام)
Certified Mergers & Acquisitions Specialist
Mr. Philip Paillart
AAIM International / Sing Rong
16

3

  م
الفرتة

� 31 – 11أبريل � 3( 1102أيام)

الربنامج

Human Performance Improvement Technology - HPT

املحا�ضر

Dr. Souhaila Al-Mutawa & Dr. Khaled Al-Mahdi

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

Edara Group / University of Kuwait

16

عدد احل�ضور

4

  م
الفرتة

� 24أبريل 2011

الربنامج

برنامج مكافحة عمليات غ�سيل الأموال

املحا�ضر

د .جمال عبد اخل�ضر عبد الرحيم

اجلهة املنظمة وجهة

مكتب اجلرائم املالية والتجارية

عدد احل�ضور

44

االعتماد

35
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5

  م
الفرتة

 30مايو –  1يونيو 2011

الربنامج

�إدارة وحتليل اال�ستثمار فى ال�صناديق اال�ستثمارية

املحا�ضر

د .تركى ال�شمرى

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد

�شركة �إنف�ست لال�ست�شارات والتدريب  /جامعة الكويت

عدد احل�ضور

16

6

م
الفرتة
الربنامج

Senior Executive Finance

املحا�ضر

Dr. Nabil Zaki

اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

36

 8 – 5يونيو 2011

Institute for International Research – IIR / George
Washington

16

7

م
الفرتة

 13 – 12يونيو 2011

الربنامج

ال�صكوك الإ�سالمية

املحا�ضر

د .عدنان على �إبراهيم املال

اجلهة املنظمة وجهة االعتماد

م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الب�شرى
15

عدد احل�ضور

8

م
الفرتة
الربنامج
املحا�ضر
اجلهة املنظمة وجهة
االعتماد
عدد احل�ضور

� 21سبتمرب 2011

Anti Money Laundering
Ahmad Kiswani
Ernst&Young
40
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9

م
) �أيام3( 2011  �أكتوبر25 – 23

الفرتة

Standard & Sharia'a Foundation for Creating &
Managing Islamic Financial Portfolios
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تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل
ال�سادة  /رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة املحرتمني
احتاد ال�شركات اال�ستثمارية

تقرير البيانات املالية

لقد دققــــت البيــانات املاليــة املرفقـــة الحتــاد ال�شركات اال�ستثمـارية والتي تت�ضمـن بيـان
املركـز املايل كما يف  31دي�سمرب  2011وبيانات الدخل ال�شامل والتدفقات النقدية لل�سنة
املنتهية �آنذاك وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى .
م�سئولية الإدارة عن البيانات املالية
�إن �إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وفقا ملتطلبات املعــاييـر الدولية للتقارير املالية
من م�سئولية الإدارة  .وتقوم الإدارة بتحديد نظام رقابة داخلي يتعلق ب�إعداد البيانات املالية
ب�صورة عادلة بحيث ال تت�ضمن �أخطاء مادية �سواء كانت ناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ .

م�سئولية مراقب احل�سابات

�إن م�سئوليتي هي �إبداء الر�أي حول البيانات املالية بناء على التدقيق الذي قمت به .لقد
قمت بالتدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب االلتزام ب�أخالق املهنة وتخطيط
وتنفيذ �إجراءات التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية ال تت�ضمن �أخطاء
مادية.
ت�شتمل �إجراءات التدقيق احل�صول على الأدلة امل�ؤيدة للمبالـغ والإي�ضاحات الواردة يف
البيانات املالية  .يتم اختيار الإجراءات ا�ستنادا �إىل تقدير مدقق احل�سابات  ،وت�شتمل على
تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية �سواء كانت ناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ
 .ولتقييم تلك املخاطر ،ي�أخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار نظام الرقابة الداخلي لإعداد
وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة بغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة للظروف
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ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي  .ويت�ضمن التدقيق تقييم
مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل
الإدارة ،وكذلك تقييم �شامل لعر�ض البيانات املالية .
باعتقادي �أن الأدلة امل�ؤيدة التي مت احل�صول عليها كافية ومالئمة لتوفر �أ�سا�سا ميكنني من
�إبداء ر�أيي حول البيانات املالية .

الر�أي

بر�أيي � ،إن البيانات املالية تظهر ب�صورة عادلة  -من جميع النواحي املادية  -املركز املايل
الحتاد ال�شركات اال�ستثمارية كما يف  31دي�سمرب  2011و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة
املنتهية �آنذاك وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها للن�شاطات غري التجارية .

تقرير املتطلبات التنظيمية الأخرى

بر�أيي كذلك � ،أن االحتاد مي�سك ح�سابات منتظمة  ،و�أن اجلرد �أجري وفقا لال�صول املرعية
 ،و�أن البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف ال�سجالت املحا�سبية لالحتاد  ،و�أنه يف حدود
املعلومات التي توفرت يل  ،مل يرد �إىل علمي �أية خمالفات وقعت خالل ال�سنة على وجه ي�ؤثر
ماديا يف املركز املايل لالحتاد .



دولة الكويت
 15يناير 2012
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د � .شعيب عبداهلل �شعيب
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة �أ رقم 33
البزيع و�شركاهم
ع�ضو يف  RSMالعاملية

احتاد ال�شركات اال�ستثمارية 
بيان املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2011
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاح

املوجـــودات
املوجودات املتداولة :
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ودائع �إ�سالمية مطلقة
�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات ثابتة
جمموع املوجودات
املطلوبات واموال االحتاد

22,035

166,893

3

880,000

730,000

4

88,068

53,694

990,103

950,587

91,886

40,390

1,081,989

990,977

5

املطلوبات املتداولة :
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة

6

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات

2011

2010

7

اموال االحتاد :
الفائ�ض يف بداية ال�سنة
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
الفائ�ض يف نهاية ال�سنة
جمموع املطلوبات و�أموال االحتاد

6,061

39,808

6,061

39,808

21,056

17,360

27,117

57,168

933,809

865,352

121,063

68,457

1,054,872

933,809

1,081,989

990,977

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )10ت�شكل جزءا من البيانات املالية
رئي�س جمل�س الإدارة
�أ�سعد �أحمد البنوان
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احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
بيان الدخل ال�شامل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)



�إي�ضاح

2011

2010

الإيرادات :

�إ�شرتاك الأع�ضاء
�إنت�ساب الأع�ضاء

ايرادات ودائع ا�سالمية مطلقة
خم�ص�ص مل يعد له �ضرورة
ايرادات �أخرى

جمموع الإيرادات

امل�صروفات والأعباء الأخرى :
م�صروفات �إدارية وعمومية

8

�إ�ستهالكات

خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة

جمموع امل�صروفات والأعباء
الأخرى
�صايف ربح ال�سنة

الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

225,000

225,000

15,000

10,000

17,359

17,426

34,101

-

14,140

9,477

305,600

261,903

)(183,228

)(168,793

)(1,309

)(5,653

-

)(19,000

)(184,537

)(193,446

121,063

68,457

-

-

121,063

68,457


�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )10ت�شكل جزءا من البيانات املالية
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احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
بيان التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

اي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية:
�صايف ربح ال�سنة
ت�سويات :
�إ�ستهالكات
خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
ايرادات ودائع ا�سالمية مطلقة
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�أر�صدة مدينة �أخرى
�أر�صدة دائنة �أخرى
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية:
�صايف احلركة على ودائع ا�سالمية مطلقة
املدفوع ل�شراء موجودات ثابتة
ايرادات ودائع ا�سالمية مطلقة م�ستلمة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الناجت من
الأن�شطة الإ�ستثمارية
�صايف (النق�ص) الزيادة يف نقد لدى البنوك
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك يف بداية ال�سنة
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك يف نهاية ال�سنة

2011

2010

121,063

68,457

1,309

5,653

-

19,000

3,696

4,252

)(17,359

)(17,426

108,709

79,936

)(34,374

)(28,702

)(33,747

15,624

40,588

66,858

)(150,000

-

)(52,805

)(44

17,359

17,426

)(185,446

17,382

)(144,858

84,240

166,893

82,653

22,035

166,893

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )10ت�شكل جزءا من البيانات املالية
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احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
اي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

 - 1الت�أ�سي�س و�أهداف الإحتاد
�شكل احتاد ال�شركات اال�ستثمارية  ،طبقا الحكام الباب الثالث ع�شر من قانون العمل يف
القطاع االهلي رقم ( )38ل�سنة  ، 1964وقد ا�شهر االحتاد مبوجب القرار الوزاري رقم ()184
ل�سنة  2004والذي ن�شر يف جريدة كويت اليوم العدد ( )699ال�سنة احلادية واخلم�سون بتاريخ 9

يناير � ، 2005سجل االحتاد لدى وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية والعمل بتاريخ  29دي�سمرب . 2004
يهدف الإحتاد �إىل رعاية م�صالح �أع�ضائه والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم يف كافة الأمور
املتعلقة ب�ش�ؤونهم امل�شرتكة وعلى وجه خا�ص :
1 .1العمل على تنمية وتطوير قطاعات اال�ستثمار با�ستخدام �أف�ضل االمكانيات املادية
واخلربات الب�شرية املتاحة لدى �أع�ضاء االحتاد .
�2 .2إعداد الدرا�سات والبحوث الفنية واملتخ�ص�صة يف قطاع التنمية والتطوير اال�ستثماري .
3 .3الت�شاور وتبادل الر�أي مع كافة امل�ؤ�س�سات يف الدولة لتحقيق م�صالح الأع�ضاء واالقت�صاد
الوطني والتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية والأهلية املخت�صة بقطاع اال�ستثمار
لتذليل املعوقات التي تواجه �أع�ضاء االحتاد .
�4 .4إبداء الر�أي فيما قد يعر�ض عليه من م�شاريع �أو مقرتحات قوانني �أو نظم �أو لوائح �أو
قرارات تتعلق مبجال اال�ستثمار ب�شتى �صوره ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر و�أي�ضا املجاالت
اخلا�صة بتنظيم عمل ال�شركات اال�ستثمارية �أو اال�شراف �أو الرقابة عليها .
5 .5التنظيم وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات واحللقات الدرا�سية والبحثية املحلية والعاملية

املتعلقة بالن�شاط اال�ستثماري وتعميم نتائجها وتو�صياتها والأبحاث التي تقدم فيها على

�أع�ضاء االحتاد .
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احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
اي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

6 .6االرتقاء بامل�ستوى املهني والثقايف لأع�ضاء االحتاد و�إقامة وتنظيم االن�شطة االجتماعية
لأع�ضاء االحتاد .
7 .7ا�صدار املطبوعات االعالمية لن�شر الثقافة اال�ستثمارية والتجارية يف املجتمع ولدى
�أع�ضاء االحتاد .

�إن عنوان الإحتاد امل�سجل هو �ص .ب  27555ال�صفاة – الرمز الربيدي  13136دولة الكويت ،

مبنى غرفة جتارة و�صناعة الكويت – الدور الثاين .

بلغ عدد موظفي االحتاد  6موظفني كما يف  31دي�سمرب  4 – 2010( 2011موظفني) .
متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية من قبل رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد ال�سيد � /أ�سعد
�أحمد البنوان بتاريخ  15يناير � . 2012إن اجلمعية العمومية لالحتاد لديها �صالحية تعديل تلك
البيانات املالية بعد ا�صدارها .


 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ  -العرف املحا�سبي :
يتم �إعداد البيانات املالية على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية � .إن ال�سيا�سات املحا�سبية
املرفقة قد مت اتباعها ب�شكل مماثل لل�سنة ال�سابقة .
ب  -املدينون
يتم االعرتاف مبدئيا باملدينني بالقيمة العادلة وتقا�س فيما بعد بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص االنخفا�ض الدائم يف القيمة � .إن خم�ص�ص
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احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
اي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

االنخفا�ض الدائم يف قيمة املدينني يثبت عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن االحتاد
غري قادرعلى حت�صيل ديونــه خالل املدة الأ�صلية للمدينني  .تكمن �صعوبات املدينني املالية
اجلوهرية يف احتمالية �أن املدين �سيكون معر�ضا لإ�شهار �إفال�سه �أو �إعادة الهيكلة املالية �أو

عدم االنتظام �أو عدم ال�سداد  ،وتدل تلك امل�ؤ�شرات على �أن �أر�صدة املدينني قد انخف�ضت
قيمتها ب�صفة دائمة� .إن قيمة املخ�ص�ص هي الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة

احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خم�صومة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية
الأ�صلي  .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل ا�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص  ،ويتم
االعرتاف مببلغ اخل�سارة يف بيان الدخل ال�شامل �ضمن بند م�ستقل  .يف حال عدم حت�صيل
�أر�صدة املدينني  ،يتم �إعدامها مقابل ح�ساب املخ�ص�ص املتعلق باملدينني � ،إن ال�سداد الالحق
للمبلغ ال�سابق �إعدامه يدرج من خالل بيان الدخل ال�شامل .
جـ  -ا�ستهالك املوجودات الثابتة :

ي�ستهلك الإحتاد املوجودات الثابتة على عمرها الإنتاجي بطريقة الق�سط الثابت مبعدل %20
�سنويا.


د  -الدائنون :
يتم �إدراج الدائنني مبدئيا بالقيمة العادلة و تقا�س الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي.
هـ  -مكاف�أة نهاية اخلدمة :
يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي يف القطاع
اخلا�ص وعقـود املوظفني � .إن هذا الإلتزام غري املمـول ميثل املبلغ امل�ستحق لكل موظف  ،فيما
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لو مت �إنهاء خدماته فـي تاريـخ التقرير  ،وهو يقارب القيمة احلالية لهذا الإلتزام .
و  -حتقق االيراد :
يتبع الإحتاد مبد�أ اال�ستحقاق يف �إثبات �إيرادات �إ�شرتاكات الأع�ضاء  ،ر�سوم االنت�ساب ،
االيرادات وامل�صاريف الأخرى .


 - 3ودائع �إ�سالمية مطلقة
ميثل هذا البند قيمة ودائع لدى �أحد البنوك اال�سالمية املحلية بالدينار الكويتي  ،تكت�سب
هذه الودائع �أرباحا �سنوية وت�ستحق مبعدل  365يوم .
� - 4أر�صدة مدينة �أخرى
2011

2010

ايرادات م�ستحقة

100,000

70,000

خم�ص�ص ايرادات م�ستحقة

)(19,000

)(19,000

81,000

51,000

م�صاريف مدفوعة مقدما

4,860

2,106

ت�أمينات م�سرتدة

2,208

588

88,068

53,694
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 - 5موجودات ثابتة
كمبيوترات
و�أجهــزة

�أثــاث
وديكورات

م�شروع حتت
التنفيذ


املجمـوع

التكلفة :
يف  31دي�سمرب 2010

16,594

11,670

37,955

66,219

اال�ضافات

3,230

887

48,688

52,805

يف  31دي�سمرب 2011

19,824

12,557

86,643

119,024

الإ�ستهالك املرتاكم :
يف  31دي�سمرب 2010
ا�ستهالك حممل على
ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2011

15,739

10,090

-

25,829

816

493

-

1,309

16,555

10,583

-

27,138

�صايف القيمة الدفرتية :
يف  31دي�سمرب 2011

3,269

1,974

86,643

91,886

يف  31دي�سمرب 2010

855

1,580

37,955

40,390
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� – 6أر�صدة دائنة �أخرى
2011

2010

ايرادات مقبو�ضة مقدما

-

5,000

دائن موظف

17

17

خم�ص�ص �إجازات

6,044

34,791

6,061

39,808

 – 7خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
2011

2010

الر�صيد يف بداية ال�سنة

17,360

13,108

املحمل خالل ال�سنة

3,696

4,252

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

21,056

17,360

 – 8م�صروفات �إدارية وعمومية
2011

2010

رواتب و�أجور وملحقاتها

106,410

101,596

�إيجارات

8,802

8,424

بريد وبرق وهاتف

2,411

1,713

قرطا�سية ومطبوعات

244

768
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م�صاريف دعاية و�إعالن

10,042

22,441

�أتعاب مهنية

5,240

5,300

م�صاريف تدريبات

42,022

26,464

م�صروفات متنوعة

8,057

2,087

183,228

168,793

 –9الأدوات املالية
يتعامل االحتاد �ضمن ن�شاطه الإعتيادي يف الأدوات املالية الأولية مثل النقد يف ال�صندوق
ولـدى البنوك والودائع اال�سالمية املطلقة  ،وتعترب القيمة الدفرتية لهذه الأدوات املالية كما
يف  31دي�سمرب م�ساوية تقريبا لقيمتها العادلة.
� – 10أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة لتتما�شى مع �أرقام ال�سنة احلالية.
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