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 أكد مدير إدارة الشـــركات املساهمة في وزارة 
التجارة والصناعة داود الســـابج أن إجمالي عدد 
الصناديق االستثمارية العاملة في الكويت يقدر 
بحوالي ٣٤٤ صندوقا اســـتثماريا وذلك منذ عام 

١٩٩٧ وحتى شهر ابريل من العام احلالي.
  واضاف الســـابج ان هذه الصناديق من بينها 
صناديق اسالمية «نشاطها مطابق ملبادئ وأحكام 
الشريعة االسالمية الغراء»، إلى جانب الصناديق 
التقليدية األخرى، مشيرا الى انه قد يكون الصندوق 
االسالمي تابعا لشركة تقليدية، كما ان الشركات 
االسالمية جميع صناديقها االستثمارية اسالمية، 

وذلك وفقا لنشاطها أو نظام تأسيسها.
  واشـــار الســـابج الى ان بنك الكويت املركزي 
بصفته اجلهة الرقابية على الصناديق االستثمارية، 
فإنه قد اخطر خالل الفترة املاضية وزارة التجارة 
والصناعة عن وجود مخالفات لبعض الصناديق 
وان «التجارة» قامت بإنذار هذه الصناديق حول 
هذه املخالفات التي رفض السابج توضيح طبيعتها 

أو ذكر اسماء هذه الصناديق.
  وأوضح انه وفقا لالئحـــة التنفيذية لتنظيم 
تداول األوراق املالية وصناديق االســـتثمار فإنه 
تتولى إدارة الشـــركات املساهمة بوزارة التجارة 
والصناعة تلقي الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن 
للحصول على ترخيص بطرح األسهم أو السندات 
أو الصكوك أو إنشاء صناديق االستثمار أو طرح 

حصص االستثمار أو أي أوراق 
مالية أخرى لالكتتاب العام أو 
الدعوة اخلاصة داخل الكويت 
على أن تكـــون تلك الطلبات 
واملستندات املرفقة لها باللغة 
العربية ويجوز طرح وتسويق 
وحدات الصندوق املنشأ داخل 
الكويت في اخلارج وتسويق 
الصناديـــق االجنبيـــة داخل 
الكويت. ولفت السابج إلى أن 
ادارة الشركات املساهمة ُتعد 
سجال خاصا تقيد فيه الطلبات 
املشار إليها باملادة األولى بأرقام 
متتابعة وفقا الولوية ورودها 
اليها، ويخصص لكل طلب ملف 

خاص تودع به االوراق والسندات املرفقة بالطلب، 
ويتم التأشير في السجل املشار اليه باسم مقدم 
الطلب وصفته وعنوانه وما يتم بشأن ذلك الطلب 
من اجراءات. وبني السابج انه على الشركات التي 
ترغب في انشاء صندوق االستثمار ان تتقدم بطلب 
بانشـــاء الصندوق الى وزارة التجارة والصناعة 

مرفقا باملستندات اآلتية وهي:
  صورة من عقد التأســـيس والنظام االساسي 
للشركة، ونسخة من النظام املقترح النشاء وادارة 
الصنـــدوق، واحلد االدنى لقيمـــة الوحدات التي 

ستشترك بها في الصندوق، 
واسم امني االستثمار ونسخة 
االتفاقية التي ستنظم عالقته 
املوافقة  بالشـــركة في حالة 
على انشاء الصندوق، وبيان 
باسماء وجنسيات ومؤهالت 
وخبرات اعضاء اجلهاز الذي 
سيتم من خالله ادارة واستثمار 
اموال الصندوق، وصورة من 
منوذج النشرة التي ستوجه 
الى اجلمهور لالشـــتراك في 
الصندوق، ونسخة من البيانات 
املالية املعتمدة للثالث سنوات 
االخيرة، وأي مســـتندات أو 
بيانات أخرى تطلبها الوزارة 

او بنك الكويت املركزي.

  التقييم واالسترداد

  وعن التقييم واالسترداد ذكر السابج انه اذا كان 
نظام الصندوق ينص على حق حملة حصص أو 
وحدات االستثمار في استرداد قيمة حصصهم فيجب 
على مدير الصندوق ان يتلقى طلبات من يرغب منهم 
في االسترداد وطلبات من يرغب في االشتراك في 
املواعيد التي يحددها نظام الصندوق. ولفت الى انه 
يتم تقييم حصص أو وحدات االستثمار بعد انتهاء 

الفترة احملددة لالسترداد واالشتراك بواسطة امني 
االســـتثمار او اي جهة متخصصة اخرى يختارها 
وتوافق عليها جهة االشـــراف وذلـــك في املواعيد 
وبالطريقـــة التي ينص عليها نظام الصندوق وال 
يجوز ان يقوم مدير الصندوق باجراء هذا التقييم 
وينشر سعر التقييم في صحيفتني يوميتني على 
االقل. واشار الى ان االسترداد واالشتراك يتم وفقا 
لسعر التقييم املعلن بتاريخه مخصوما منه أو مضافا 
اليه نفقات االســـترداد واالشتراك. واذا زاد الفرق 
بني عدد احلصص أو الوحدات املطلوب استردادها 
وعدد احلصص او الوحدات املطلوب االشتراك بها 
عن ١٠٪ من رأسمال الصندوق املصدر قبل انتهاء 
املوعد احملدد لالســـترداد واالشتراك فيجوز ملدير 
الصندوق بعد موافقة جهة االشراف ان يوقف عملية 
االسترداد ما لم يكن نظام الصندوق ينص على حقه 

في ذلك دون حاجة ملوافقة جهة االشراف.

  الرقابة واإلشراف

  وعن االشراف والرقابة ذكر السابج ان صناديق 
االستثمار تخضع الشراف ورقابة «املركزي» ويكون 
لهذه اجلهة احلق في مراقبة صناديق االستثمار 
والتفتيـــش عليها للتأكد من التزام القائمني على 
ادارتها بأحكام القانون والالئحة التنفيذية وانظمة 
هذه الصناديق واي تعليمات اخرى تصدرها جهة 

االشراف. 

 «األنبـاء» تفتـح ملـف صناديـق االسـتثمـار مـا بين القصـور التشريعي والرقـابي ووجـود ثغـرات للتالعـب (الجزء األول) 

 تقاسم الرقابة على الصناديق بين «المركزي» و«التجارة» 
  وإدارة السوق فتح الباب واسعًا أمام تالعب بعض مديري الصناديق

 بعد مرور ١٩ عامًا على صدور المرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠

 هشام أبوشادي - عاطف رمضان - احمد يوسف ـ عمر راشد ـ منى الدغيمي ـ  أحمد مغربي

  بعد مرور ١٩ عاما على صدور املرسـوم بقانون رقم ٣١ لسـنة ١٩٩٠ في شـأن تنظيم تداول االوراق املالية وإنشـاء الصناديق، تعيد «األنباء» فتح ملف هذه الصناديق ووضعها التشريعي، فمنذ عام ١٩٩٧ حتى نهاية ابريل ٢٠٠٩ مت تأسـيس ٣٤٤ صندوقا، وكان هناك اجماع من قبل اخلبراء االقتصاديني واملاليني وبعض 

املسؤولني في شركات استثمارية سواء أكانوا حاليني أم سابقني  الذين استطلعت «األنباء» اراءهم على ان الكثير من مديري الصناديق االستثمارية مارسوا عمليات تالعب لصالح انفسهم أو لصالح الشركات التي تدير هذه الصناديق من خالل استغالل اموال املساهمني فيها سواء  اموال األفراد أو اموال الهيئة العامة لالستثمار. كما 

اتفقوا على أن تقاسـم الرقابة على الصناديق بني البنك املركزي ووزارة التجارة والصناعة وإدارة البورصة فتح الباب واسـعا امام تالعب بعض مديري الصناديق، كما اتفقوا على ان طرق الرقابة التي تتبعها هذه اجلهات قدمية وال تتواكب مع املتغيرات العاملية، واتفقوا ايضا على ان الكثير من مديري الصناديق لديهم جهل بالدورة 

االقتصادية وعدم القدرة على استقراء املستقبل، معتبرين ذلك من أكبر عوامل املخاطر. 

  وأكدوا على أن هناك عدم شـفافية من قبل اجلهات احلكومية في االعالن عن املخالفات التي يرتكبها بعض مديري الصناديق، مطالبني بأهمية أن  يتم االعالن عن هذه املخالفات وطبيعتها حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وذكروا ان الكثير من مديري الصناديق االسـتثمارية ال ميتلكون اخلبرات الكافية الدارة اموال ضخمة تساهم 

احلكومة فيها مبا ال يقل عن ٥٠٪ من رؤوس أموالها، مشيرين الى أن االداء العام للسوق هو الذي يحكم اداء الصناديق وليس اخلبراء املديرون لها. وطالب هؤالء بسرعة ادخال تعديالت حول الرقابة اخلاصة بآلية عمل الصناديق االستثمارية والتشريعات اخلاصة بها. ومع االزمة املالية واالقتصادية التي عصفت بالعالم، واجهت 

الصناديق االستثمارية مشاكل عدة ابرزها الهبوط احلاد في قيم استثماراتها ومطالب االسترداد الضخمة من قبل املساهمني فيها وصعوبة تلبية هذه املطالب نتيجة افتقاد مديري الصناديق للقدرة على التنبؤ باملخاطر واستثمار نسب مرتفعة من رؤوس اموال الصناديق دون االخذ في االعتبار ان تكون هناك نسبة من السيولة 

املالية لتلبية طلبات االسترداد، فضال عن ذلك مخالفة بعض الصناديق لنظام عملها من خالل استغالل اموال املساهمني في التملك حلصص مؤثرة في شركات لصالح آخرين، لذلك كان البد من فتح هذا امللف اللقاء الضوء على اوجه القصور وآليات معاجلتها. 

 حجاج بوخضور 

 داود السابج

 «التجارة» وجهت إنذارات لبعض الصناديق لمخالفات لديها

 البنية التشريعية الهشة ساعدت على تكاثر كثير من الجرائم وتشعبها 

 السابج: ٣٤٤ إجمالي عدد الصناديق االستثمارية العاملة بالكويت
  التي تأسست خالل الفترة من عام ١٩٩٧ وحتى أبريل ٢٠٠٩

 بوخضور: تطبيق مبادئ الحوكمة محفز مهم ألداء الصناديق
  وإلقبال المساهمين عليها والحيلولة دون عمليات التالعب بها 

 يرى اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور ان تداعيات األزمة 
احلاليـــة وتأثيرها على أداء الصناديـــق ينذر مبزيد من حاالت 
التصفية التي قد تشـــهدها بعض الصناديق او عمليات اندماج 

لها رمبا خالل العام احلالي.
  ولفت الى ان العديد من مديري الصناديق قاموا سابقا بعمل 
مضاربات في العديد من األسواق اخلارجية االمر الذي ساعدهم 
فـــي حتقيق أرباح غير عادية بلغت بعضهـــا أكثر من ٣٠٪، اال 
انه ومنذ اندالع شـــرارة األزمـــة االقتصادية في العالم حتولت 
نسبة املكاسب الكبرى أيضا إلى خسائر كبيرة قد تؤدي إلحالة 

الصندوق الى التصفية.
  واشار الى ان احلس باملخاطر وادارتها وكيفية التعامل معها 
رمبا لم يكن لدى مديري الصناديق باحلس الكافي لتجنب كثير 
من اخلســـائر التي حلقت بصناديقهم، حيث ان الهبوط الكبير 
الذي صاحب األســـهم في األسواق العاملية والتي كانت تتعامل 
فيها هذه الصناديق ظهر على أدائها خالل االزمة وهي مابني مدى 
الضعف وعدم الوعي واحلس باإلدارة املخاطر لدى مديري هذه 
الصناديق ويبني كذلك عدم خبرتهـــم الكافية لإلدارة مثل هذه 

األنواع من االستثمارات.

  ضعف الجهات الرقابية

  وقال ان تعطل أداء جهات الرقابة وضعفها أدى إلى اكتشاف 
عمليات احتيال كبيرة في األســـواق العاملية، مطالبا مبزيد من 
تشـــديد اجلهات الرقابية لعملها في الكويت خصوصا في هذا 
اجلانب الذي يعد وليدا نسبيا لعمره الزمني في قطاع االستثمار 

بالسوق احمللي.
  وارجع الســـبب وراء تعطل أداء جهات الرقابة والعدالة في 
الكويت إلى تعطيل تفعيل كثير من القوانني االقتصادية هذا من 
جانب ومن جانب آخر إلى وجود بنية تشـــريعية هشة تساعد 
على تكاثر كثير من اجلرائم وتشـــعبها، بل وامتدادها الى كثير 

من القطاعات االقتصادية.
  وأشار إلى ان هناك هدفا رئيسيا إلنشاء أي صندوق يتمثل في 
حتقيق أكبر العوائد واألرباح املمكنة للمساهمني، وهو عادة ما 
يتحقق في الصناديق طويلة األجل وتكون األرباح والعوائد فيه 
أكثر من عوائد االستثمار بالبنوك، غير ان هناك أشياء مفقودة 
في عمليـــات اإلدارة منها عدم التزام مديري الصناديق واإلدارة 

بتطبيق مبادئ احلوكمة.

  مبادئ الحوكمة

  وأضاف قائال: إن اعتماد تطبيق مبادئ احلوكمة تكون مبنزلة 

 مميزات الصناديق االستثمارية وأنواعها
  

ـ التنويع والتركيز: فليس مبقدور املستثمر الفرد تخصيص    أ 
أمواله في استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إلى حتقيق 
التوازن بني املخاطـــرة والعائد إذا كانـــت تلك األموال 

صغيرة احلجم. 
ـ اإلدارة املتخصصة: ميكن للصندوق االستثماري توظيف    ب 
املهارات العالية من املتخصصني ذوي اخلبرات الطويلة 
والقدرات املتميزة في مجال إدارة األموال نظرا للحجم 

الكبير للصندوق.
  ج ـ السـيولة: ميكن القول ان صناديق االستثمار توفر 
سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين ال ميكن لهم 

احلصول عليها من خالل االستثمار املباشر.
  د ـ االسـتفادة من توزيع املخاطر: ذلك أن املستثمر يحصل 
مقابـــل أمواله على حصة في الصنـــدوق وملكيته تعد 
ملكية شائعة ويتعدد نشاط الصندوق فيتوازن احتمال 

املكسب واخلسارة لدى املستثمر.
  هـ ـ خدمة صغار املسـتثمرين: فتتيح لصغار املستثمرين 
واألفراد الذين ال يتوافر لديهم املال الكافي والوقت واخلبرة 

لدخول سوق املال وحتقيق أرباح.
  و ـ حتقق االسـتثمار اآلمن واألمثـل للمدخرات: وذلك من خالل 
استثمار مدير االستثمار ألموال الصندوق والذي يختار 
االستثمارات اآلمنة للصندوق والتي حتقق عوائد أمثل 

للمساهمني.
  ز ـ تنشط سوق األوراق املالية وتكفل انتظامها: وذلك من خالل 
االنتقاء الدقيق لألسهم املشـــتراة أو املباعة عن طريق 
الصندوق أو التحرك على بعض األســـهم والتي حتقق 

عوائد ممتازة للصندوق. 

  أنواعها

ـ الصناديق املغلقة: وفي هذه احلالة يحدد حجم الصندوق    أ 
وعمره عند االبتداء ثم يبدأ إصدار وحدات استثمارية تباع 
إلى اجلمهور حتى يبلغ الصندوق احلجم املطلوب، فإذا 
اكتملت هذه العملية أغلق الصندوق فال يقبل مشاركني 
جددا وال يسمح للمشاركني املوجودين فيه باالنسحاب 
عن طريق استرداد أموالهم حتى تنتهي مدة الصندوق 
إال إذا تضمن عمل الصندوق إيجاد آلية لتبادل الوحدات 

بالبيع.
  ب ـ الصناديـق املفتوحة: هو الذي ال يكون له عمر محدد 
وال حجم معني، بل يكون مستمرا وهو يصدر الوحدات 
االستثمارية فإذا بلغت حجما معينا ميكنه بدء النشاط 
وبدأ في االســـتثمار واستمر في إصدار الوحدات بحيث 
يستطيع املستثمرون اجلدد الدخول في الصندوق في 

أي وقت واخلروج منه. 

 صناديق االستثمار .. تعريفها ونشأتها
  

  متثل صناديق االستثمار إحدى القنوات االستثمارية 
املهمة التي يتم من خاللها اســـتقطاب الفوائض املالية 
للمؤسســـات واألفراد وتوجيهها إلى مجاالت استثمار 
محددة. وميكن تعريفها بأنها وعاء مالي لتجميع مدخرات 
األفراد واستثمارها من خالل جهة ذات خبرة في ذلك وفقا 
لرغبات املستثمرين واحتياجاتهم اخلدمية ودرجة تقبلهم 
للمخاطر، وهي أحد أساليب االستثمار اجلماعي املرتبطة 
متاما بسوق األوراق املالية. وتقوم صناديق االستثمار 
باستثمار مدخرات املكتتبني في وثائق االستثمار (وحدات 
الصندوق) التي تصدرها ويستفيد منها اجلمهور وهي 
مفيدة ملن ليســـت لديه خبرة كافية او معرفة بتكوين 

محافظ االوراق املالية او من ليس لديه الوقت الكافي.
  وميكن تعريفها مـــن الناحية القانونية بأنها عبارة 
عن رؤوس أموال مجمعة عن طريق مؤسسات االستثمار 
اجلماعـــي تعطي الصحابها احلق في متلك حصص من 
رأسمال اجلهة املصدرة.. وكذلك بأنها بنيان قانوني ثالثي 
االطراف ينشأ بني املؤسس وأمني (أو مدير االستثمار) 
واملستثمرين ويشترك املستثمرون في أرباحه وخسائره 
دون أن يكون لهم حق االشـــتراك فـــي ادارته، وتتمثل 

حقوقهم في الصكوك التي يتم اصدارها لهم.
  وتعود نشأة صناديق االستثمار الى اسكتلندا، حيث 
مت ابتكار الصناديق املغلقة او شـــركات االستثمار ذات 
رأسمال الثابت عام ١٨٧٠، ثم ازدهرت صناديق االستثمار 
في الواليات املتحدة  بشـــكل كبير عقب احلرب العاملية 
الثانية وصـــدر قانون خاص لها يعرف باســـم قانون 
شركات االستثمار ســـنة ١٩٤٠ وانشئ ما يعرف باسم 
معهد شركات االستثمار لدراستها ومتابعة اعمالها. وقد 
بلغ هناك عدد من الصناديق سنة ١٩٢١ اكثر من أربعني 
صندوقا تتضمـــن عدة ماليني من الدوالرات، منت منوا 
عظيما حتى بلغ حجم هذه الصناديق االستثمارية في 
الواليات املتحدة ســـنة ١٩٨٠ نحو ١٨٠ مليار دوالر، ثم 
تخطى حجمها في سنة ١٩٩٢، ١٫٦ تريليون دوالر. وأصبح 
فـــي الواليات املتحدة حاليا قانون يحكم عمل صناديق 
االستثمار بالنسبة لدول أوروبا املوحدة واصبح هناك 
قوانني خاصة بصناديق االستثمار في أميركا وأوروبا 
تضع ضوابط العمل وأداء الصناديق وتتطور من فترة 

إلى أخرى وفقا الحتياجات العمل االساسية. 

محفز مهم ألداء الصندوق، هذا من جانب ومن جانب آخر، فان مدى 
تطبيقها يكون أكبر محفز للمساهمني في اإلقبال عليها وكذلك يتيح 
فرصة اكبر إلدارة الســـوق إلحكام عمليات الرقابة واحليلولة دون 

عمليات التالعبات.
  واستطرد في احلديث الفتا إلى أن احد عوامل غياب صناع السوق 
خـــالل الفترة املاضية كان متمثال في التالعبات التي يحدثها مديرو 

الصناديق وكذلك االقفاالت الوهمية التي شهدها السوق.
  وقال إذا كان هناك ميزة لصناديق االستثمار تتمثل في جمع ثروات 
صغار املســـاهمني وتنميتها من خالل العمـــل في مجاالت االقتصاد 
بصورة متنوعة وأكثر احترافـــا، فإن ما قامت به الصناديق مؤخرا 
وظهر خالل األزمة يعد نوعا من املضاربات ليس اال، وهو ما يحدث 

الضرر في صمام االقتصاد ككل.
  وقال اذا كانت الصناديق تعد في جزء من عملها رافعة متويلية ال 
تتوافر لدى األفراد فان اإلدارة اجليدة تعطي ميزة استثنائية تساهم في 

عمليات التحرك االقتصادي لدى القطاعات الصغيرة واملتوسطة.
  واستطرد قائال: ان هناك العديد من مسميات لصناديق االستثمار، 
فمنها ما يتعامل لشـــراء السلع بالنقد مقابل بيع باآلجل، وهو عادة 
ما تقوم بإنشـــائها البنوك العتبار حتريك عملية االئتمان وتوجيهه 
لفوائض الســـيولة املتراكمة لديها، كما ان هناك ما يسمى بصناديق 
االستثمار التأجيرية وهي تتخصص في مجال عقود اإلجارة طويلة 

األمد.

  اإلجراءات الدولية

  وقال ان هناك إجراءات دولية معترف ومعمول بها في جميع 

 األزمة قد تؤدي 

إلى تصفيـة بعـض 

لجوء  أو  الصناديـق 

بعضها إلى االندماج 

الحالي  العام  خالل 

الصناديق لتقييم أصولها، منها األسبوعي والشهري وكل ثالثة 
أشهر، وهذا ما تقوم به الشركات املديرة للصندوق.

  وأضاف انه في حاالت التقييم تكون هناك اعتبارات للقيمة 
السوقية من أسهم الشركات املدرجة، وما حتمله من موجودات، 

وكذلك ما على الصندوق من التزامات.
  وبّني أن هناك أنوعا عديدة من املخاطر البد وان تكون محط 
اهتمام متخـــذي القرار في إدارة الصندوق وقبل الشـــروع في 
عملية االســـتثمار، فإذا كان كما هو معلوم من الهدف الرئيسي 
للصندوق هو تعظيم العائد على االستثمارات من خالل احلصول 
على أرباح أكبر من عوائد البنوك، فانه تبقى قاعدة: «كلما زادت 

فرص املخاطر، زادت فرص األرباح».

  الجهل مكمن الخطورة

  لكن يبقـــــى مكمن اخلطـــورة في جهـــل الكثير من مديري 
الصناديـــق للمعرفة التامـــة بالدورة االقتصادية لكل الســـلع 
واخلدمات واملجـــاالت التي يتعامل بها الصنـــدوق، فضال عن 
إمكانية استقراء املســـتقبل من خالل معرفة جيدة ملا يدور في 
منحنيات الدورة االقتصادية في األسواق وكيفية حتليلها بصورة 

دقيقة وسليمة.
  وأكـــد ان جهـــل الكثــير من مديـــري الصنــــاديق باملعرفة 
التامـــة بالدورة االقتصادية يعد مـــن أكبر عوامل املخاطر التي 
جتابه الصناديـــق في الوقت الراهن، مضيفـــا ان هناك عوامل 
ومخاطر عاملية معروفة لدى اجلميع يتلخص أهمها في مخاطر 
ائتمان مباشرة وغير مباشرة، جتارية، تكنولوجية، السيولة، 
وأخيرا مخاطر جرائم العاملني في الصندوق من نصب وسرقة 

واحتيال.
  وقال ان طرق الرقابة التي تتبعها اجلهات الرقابية واملتمثلة 
في البنك املركزي، وزارة التجارة، ديوان احملاسبة واجلمعيات 
العموميـــة في الكويت باتت قدميـــة وال تتواكب مع املتغيرات 

العاملية في طرق التخلص منها.
  وطالب بضرورة إنشـــاء إدارات أكثـــر تخصصا في عمليات 
الرقابة في هذه اجلهات، تكون لها جميع الصالحيات ملا يساهم 

في حتقيق العدالة للجميع.
  وأضاف ان هنـــاك ما يســـمـــى بعملـــيـــة الوقاية الرقابية 
وهي ما تعمل على جتنب الوقوع في براثن اخلسائر قبل إجراء 
عمليات االستثمار نفســـها إال أن اجلهات الرقابية ال تفطن إلى 
كثير من هذه املتغيرات العامليـــة املتطورة في هذا املجال وهو 
ما يجعل هنـــاك حق للمناداة بضرورة تطوير وحتديث إدارات 

الرقابة بها. 




