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اليوم.. »املقاصة« ترسل مالحظاتها على الئحة الهيئةاالقتصادية
علمت »األنباء« من مصدر مطلع داخل الشركة الكويتية للمقاصة أن الشركة سترسل مالحظاتها على 
مسودة الالئحة التنفيذية لقانون إلى هيئة أسواق املال اليوم »الثالثاء«. وقال املصدر: ان مالحظات »املقاصة« 
حول الكتاب الرابع من مسودة الالئحة التنفيذية والذي يتضمن املواد اخلاصة ببورصات األوراق املالية 
ووكاالت املقاصة بعضها مالحظات جوهرية وبعضها عبارة عن استفسارات حول بعض املواد.
يذكر أن هيئة أسواق املال ستبدأ بعد 15 أكتوبر اجلاري النظر في املقترحات واملالحظات واالستفسارات 
التي ستردها من نحو 14 جهة إلعادة صياغة الالئحة بشكلها النهائي متهيدا إلقرارها في 10 نوفمبر املقبل.
شريف حمدي

املدير اإلقليمي لشركة وفرة لالستشارات التابعة للمؤسسة يكشف عن االستثمارات العاملية وعوائدها

»التأمينات االجتماعية«.. عهد جديد وشفافية مالية واسعة

52 صندوقا استثماريا منها 
اململ���وك لها وأخ���رى تقوم 
بإدارته، وقيام الشركة بطرح 
من 5 إلى 10 صناديق جديدة 
القطاع  سنويا، غالبيتها في 

العقاري.
واشار إلى ان منو استثمارات 
الهيئات واملؤسسات احلكومية 
الكويتية لدى الشركة خالل 5 
سنوات االخيرة، وذلك بسبب 
الفوائض املالية التي حققتها 
تلك اجلهات وارتفاع اسعار 
النفط، الفتا إلى انه إذا استمر 
انخفاض اسعار النفط خالل 
السنوات املقبلة فمن املتوقع ان 
تخفض املؤسسات احلكومية 
الكويتية استثماراتها اخلارجية 

التي تديرها الشركة.
أن  الى  جت���در اإلش���ارة 
ش���ركة مجموع���ة وف���رة 
لالس���تثمارات االستثمارية 
تأسس���ت ف���ي الع���ام 1985 
كذراع استثمارية في أميركا 
الش���مالية للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية وغيرها 
م���ن املؤسس���ات الكويتية، 
تعم���ل انطالقا م���ن مدينة 
نيوي���ورك مع أفرع ومكاتب 
في س���ان دييغو � كالفورنيا 
والكوي���ت، وذلك إضافة الى 
تقدميها املشورة واستكشاف 
الفرص االستثمارية املؤاتية 
للمؤسسات العاملة في الكويت 

واخلليج.

خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد أمس في مقر املؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
متهيدا الحتفال الشركة بذكرى 

الثالثني لتأسيسها.
وذكر ان متوس���ط العائد 
على االس���تثمار الذي تطلية 
الصنادي���ق الس���يادية مثل 
التامينات وهيئة  مؤسس���ة 
االستثمار يتراوح بني %5.5 
و6%، مبينا ان متوسط العائد 
على االستثمار لدى الشركة 

يفوق هذه النسبة.

صناديق وفرة

وبني ان الشركة تدير نحو 

محمود فاروق

يبدو أنه عهد جديد فتحته 
املؤسس���ة العامة للتأمينات 
االجتماعية، حيث كش���فت 
ش���ركة وفرة لالستشارات 
االستثمارية التابعة للمؤسسة 
التي  عن حجم االستثمارات 
الش���ركة للتأمينات  تديرها 
وصناديق س���يادية كويتية 
وخليجية بينها الهيئة العامة 
لالس���تثمار وأماكن توّزعها 
وعوائدها، وذلك على لسان 
املدير االقليمي في الش���ركة 
غازي الهاجري الذي لم يتردد 
في االجابة عن أي سؤال في 
مؤمت���ر صحاف���ي أمس في 

»التأمينات«.
وجاء املؤمتر مبناس���بة 
الثالثني لتأس���يس  الذكرى 
الشركة، حيث ستقيم حفال 
في هذه املناسبة في 19 اجلاري 
كم���ا ستس���تضيف منتدى 
للمستثمرين في 20 اجلاري 
يجمع كب���ار املس���تثمرين 

احملليني والعامليني.
وف���ي التفاصي���ل، ق���ال 
الهاجري ان افضل استثمار 
في الوقت احلال���ي بالقطاع 
العق���ار االميرك���ي، حي���ث 
يشكل نحو 17% من إجمالي 
استثمارات الشركة، ويتوافق 

)هاني عبداهلل(  املدير اإلقليمي لشركة وفرة لالستشارات االستثمارية التابعة ملؤسسة التأمينات غازي الهاجري خالل املؤمتر الصحافي أمس 

منتصف عام 2015، وأضاف 
أنه���ا تس���تثمر 17% من هذه 
األص���ول في ش���ركة »وفرة 
كبيتال بارتنرز« كشركة تابعة 
تخض���ع إلدارتها متخصصة 
بصفة رئيسية باالستثمارات 
اإلسالمية، إضافة الى 22% هي 
نسبة االس���تثمارات البديلة 
كما تش���كل األصول اخلاصة 
ما نس���بته 14% من إجمالي 
االص���ول و14% أخ���رى هي 
نسبة االستثمار في احملافظ 
املالية، واملساهمات املباشرة 
اليها استثمارات  3% يضاف 

اخرى نسبتها %13.
تصريحات الهاجري جاءت 

مع استراتيجية الشركة التي 
تتميز بالتحفظ واالستثمار 
املدر بعوائد عالية وبأقل قدر 

من املخاطر.
الى ان  الهاجري  واش���ار 
الشركة تدير اصوال جلهات 
حكومية وخاص���ة )كويتية 
وخليجي���ة( تص���ل حجمها 
نح���و 18.6 ملي���ار دوالر في 

»التأمينات« 
وهيئة االستثمار 

تطلبان عائداً عند 
5% حاليًا.. ونحن 

نتجاوزه

ندير 18.6 مليار 
دينار لـ »التأمينات« 
و»هيئة االستثمار« 
وجهات حكومية 
خليجية والبنك 

الوطني

مازلنا نتلقى أموااًل 
من »التأمينات« 

رغم انخفاض النفط

رفع الفائدة األميركية سيتأخر

أميركا.. االستثمار اآلمن

ال تأثير على استثمارات 
»وفرة« بعد خروج الرجعان

توقع غازي الهاجري ان يرفع الفيدرالي االميركي 
الفائدة عند 6 اشهر، مبينا ان نسبة االرتفاع ستكون 

محدودة في البداية.
وقال ان منو االقتصاد العاملي يسير بشكل بطيء وهو 

ما يدعو السلطات إلى التأني قبل اتخاذ خطوة رفع 
الفائدة.

قال غازي الهاجري ان تطبيق القانون االميركي سبب 
رئيسي في تركز استثمارات الشركة هناك، اضافة إلى 

الفرص االستثمارية الواعدة التي ترها الشركة جيدة هناك 
مقارنة باالسواق االخرى.

اكد الهاجري أال تأثير مباشر على استثمارات الشركة بعد 
خروج مدير عام السابق ملؤسسة التأمينات فهد الرجعان، 

مبينا ان االمر يخص املؤسسة فقط.

استثمارات »وفرة« خارجية فقط

حفل للمستثمرين الكبار في الكويت
عمالء »وفرة« الكبار

قال الهاجري انه ال يوجد لدى الشركة اي استثمارات 
داخل الكويت، إذ تعمل الشركة كذراع استثماري 

للتأمينات االجتماعية في اخلارج.

حتتفل مجموعة وفرة لالستشارات اململوكة بالكامل 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالذكرى الثالثني 
لتأسيسها، حيث ستقيم حفال بدعوة من رئيس مجلس 

اإلدارة حمد احلميضي في 19 اجلاري ودعيت إليه مجموعة 
من كبار قادة االستثمار في الكويت واخلليج.

 THE Institutional« كما دعي الى احلفل املشاركون في منتدى
Investor« الرابع الذي ترعاه الشركة وعقد جلساته في مقر 

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي في 20 
اجلاري. ويتحدث في املنتدى نخبة من كبار العاملني في 

ميادين االستثمار في العالم.

لشركة »وفرة« مجموعة من العمالء املتميزين في 
الكويت هم: املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 

الهيئة العامة لالستثمار، الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، مؤسسة البترول الكويتية، 

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، 
وبنك الكويت الوطني، أما خليجيا فإن أبرز عمالئها 

هم: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 
في قطر، الصندوق العماني لإلمناء االقتصادي 

واالجتماعي، إضافة الى الشركة العربية لالستثمار 
وشركة سيدكو.

د. حسني بوعركي

شريف حمدي

يبدو أن الالئحة التنفيذية 
لقانون أس����واق املال والتي 
أع����دت هيئة أس����واق املال 
مسودة أولية لها بعد تعديله 
في أبريل املاضي تتضمن 1610 
مادة تنظيمية تفصيلية حتمل 
بني طياتها تغييرات ايجابية 
خاصة فيما يتعلق بالتفتيش 

والرقابة.
هذا ما أكد عليه أس����تاذ 
القانون اجلنائ����ي لألعمال 
املال  التجاري����ة وأس����واق 
د.حسني بوعركي في تصريح 
ل� »األنباء« عند قراءته األولية 
في ب����اب إنفاذ القانون الذي 
يتن����اول بالتفصي����ل املواد 
اخلاصة بالرقابة والتفتيش 
على الش����ركات واألشخاص 
املرخ����ص لهم، مش����يرا إلى 
الالئحة اجلديد  ان مشروع 
تضمن 3 ضمانات للشركات 
واألشخاص املرخص لها عند 
إجراء التفتيش عليها من قبل 

موظفي هيئة أسواق املال.
وبني د. بوعركي أن هذه 
الضمانات تتمثل في التالي:

1- عرض تقرير التفتيش 
األولى على الشخص املرخص 
له وإعطاؤه ح����ق الرد قبل 

إعداد التقرير النهائي.
2 - بح����ث وتصوي����ب 
إع����داد  قب����ل  املخالف����ات 

التقرير.
التقري����ر  3 - صياغ����ة 
النهائ����ي وحتدي����د حج����م 
املساءلة التأديبية عند وجود 

مخالفات. 
وقال إن هذه النصوص 

تش����كل ضمان����ات حقيقية 
واألش����خاص  للش����ركات 
القانونية وجتعلها في مأمن 
من أي مباغتة، الفتا إلى أن 
األمر األهم أنها تكش����ف عن 
نية وتوجه الهيئة باستهداف 
الصال����ح الع����ام وتصويب 
املخالفات والوقوف بجانب 
الشركات واألشخاص املخالفة 
وليس االصطياد باملاء العكر، 
وهو ما س����يترتب عليه أنه 
س����ينتج ع����ن كل مخالف����ة 
عق����اب أو الذهاب للمجلس 

التأديبي.
ولفت إلى من ش����أن هذه 
التعديالت احلد من املخاوف 
التي كانت تنتاب الشركات من 
املساءلة التأديبية، وهو أمر 
سينعكس على السوق عند 
دخول الالئحة اجلديدة حيز 

التنفيذ في نوفمبر املقبل.
وأض����اف د. بوعركي أن 
سلطة التفتيش تعد من أهم 
القانونية لهيئات  السلطات 
أسواق املال، إذ إن الغالب األعم 
من املخالفات القانونية يتم 
اكتشافها وإثباتها بعد عمليات 
التفتيش، إال أن هذه السلطة 
ليس عامة إمنا محددة بأطر 
قانونية معينة يجب التزامها 
وأن أحكام القضاء الفرنسي 
رسمت حدود قانونية دقيقة 
التفتيش  تنظ����م عملي����ات 
على األشخاص املرخص لها 
كالشركات ومراقبي احلسابات 
وغيره����م يج����ب مراعاتها 

والتزامها.
وبخص����وص نص املادة 
2-1 من كتاب إنفاذ القانون 
واخلاص بالرقابة والتفتيش 

الذي ينص على حق موظفي 
الهيئ����ة بالرقابة والتفتيش 
عل����ى جمي����ع األش����خاص 
املرتبطة بتعامالت األوراق 
املالية ولو لم يكن من ضمن 
األشخاص املرخص لهم: »كما 
تخض����ع تعام����الت األوراق 
املالية للرقاب����ة والتفتيش 
أيا كان الشخص الذي يقوم 
بها«، أكد د. بوعركي القاعدة 
العامة بعدم التزام أي شخص 
قانون����ي باخلضوع للرقابة 
والتفتي����ش إال إذا كان هناك 
ن����ص قانوني ينظ����م ذلك، 
املالية  وتعام����الت األوراق 
تش����مل عدد غير محصور 
م����ن األش����خاص القانونية 
التي قد تقوم بهذه التعامالت 
واملعرفة بامل����ادة األولى من 
القانون 22 لس����نة 2015، ما 
يعني صح����ة هذا النص في 
مشروع الالئحة وأنه ترديدا 
ملا ورد في القانون، مشيرا إلى 
املادتني )1(  إلى  أنه استنادا 
و)30( من قانون أسواق املال 
يكون للهيئة حق االطالع على 
الدفاتر والسجالت واملستندات 
ف����ي مقر أي جهة ذات عالقة 
بالش����ركات املدرجة ولو لم 
تكن خاضعة لهيئة أسواق 
املال، الفتا إلى أن هذه النقطة 
س����تكون مثار جدل قانوني 

قضائي في املستقبل.
وأشاد د. بوعركي بجهود 
إعداد  املال في  هيئة أسواق 
م����واد الالئحة خ����الل فترة 
وجيزة، وعلى هذا النحو من 
الترتيب والتفصيل لضمان 
عدم وجود لبس أو عدم فهم 

لنصوص املواد.

تضمنها مشروع الالئحة اجلديدة لقانون أسواق املال

3 ضمانات قانونية للشركات 
عند التفتيش عليها من »هيئة األسواق«

د.بوعركي: 
ليست كل 

مخالفة سينتج 
عنها عقاب 

أو ذهاب للمجلس 
التأديبي

املواد اجلديدة 
جتعل الشركات 

في مأمن من 
أي مباغتة 

وتعطيها فرصة 
لتصويب األخطاء 

واملخالفات


