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بورسلي: غياب تشريع واضح ومحدد للرقابة
تسبب في تالعبات بعض مديري الصناديق

توقعت أن تشهد بعض الصناديق تصفية

د.أماني بورسلي

اشارت استاذ االقتصاد في 
العلوم االدارية بجامعة  كلية 
الى  الكويت د.أماني بورسلي 
ان رقاب���ة البنك املركزي على 
الصناديق االستثمارية اتسمت 
باحلكمة واحليادية بعد تداعيات 
األزمة املالية العاملية، الفتة الى 
انه ورغم توزيع الرقابة على 
تلك الصناديق االستثمارية بني 
البنك املركزي وادارة السوق 
ووزارة التجارة، فإن »املركزي« 
قام »بدور جيد« في هذا املجال 
منذ توليه الرقابة على اداء تلك 

الصناديق.
وبين���ت ان قان���ون تداول 
األوراق املالي���ة والصنادي���ق 
الص���ادر ف���ي ع���ام 1990 لم 
يح���دد آليات الرقابة على تلك 

الصناديق وان تقاسم الرقابة 
بني اجلهات الثالث املمثلة في 
البنك املركزي وادارة السوق 
الباب  التج���ارة فتح  ووزارة 
امام تالع���ب بعض  واس���عا 
مديري صناديق االستثمار، مع 
غياب آليات رقابة واضحة في 
القانون املنظم لتداول الوحدات 

االستثمارية.
الكويت  وقال���ت ان بن���ك 
املركزي اس���تطاع ومن خالل 
ادارة الرقاب���ة املوجودة لديه 
ان يسيطر على اداء الصناديق 
التابعة لها وان يحد من حجم 
التي متت س���واء  التجاوزات 
بخروج الصناديق التي انشئت 
من أجلها او جتاوزات مديري 
الصناديق في ادارة الصناديق 

التي تقع حتت ادارتهم.
وقال���ت بورس���لي هن���اك 
اج���راءات قامت به���ا اجلهات 
الرقابية ملنع التالعب في ادارة 

الصناديق واحلد منها ووجدنا 
ثمرة ه���ذا املجه���ود في أزمة 
التسويات وقيام ادارة السوق 
باصدار قرارات حازمة ادت ملنع 
الت���داوالت الوهمية وحتقيق 

ارباح غير قانونية.
وأضافت بورس���لي ان تلك 
االج���راءات الت���ي مت اتخاذها 
مع اح���كام الرقاب���ة على اداء 
الصنادي���ق ادت الى حتس���ن 

الوضع نسبيا.
وقالت ان الرقابة وحدها ال 
تكفي لضب���ط اداء الصناديق 
األم���ر  االس���تثمارية ولك���ن 
يحت���اج الى تش���ريع واضح 
التداول ف���ي احملافظ  ينظ���م 
والصناديق االستثمارية، مبدية 
األهمية لص���دور قانون هيئة 

سوق املال والذي سيعمل على 
كبح جماح التداوالت الوهمية 
وبشكل منظم يوضح العالقة 

بني األطراف الثالثة.
بورس���لي  واس���تدرك��ت 
حدي�ثها بالقول ان التش���ريع 
احل��الي اليزال غير واض���ح 
ويحت���اج ملزيد من التنق���يح 
آلي���ات  بخص���وص تنظي���م 
الوح������دات  الت���داول عل���ى 
االستثم��ارية وك��ذلك تداول 

األوراق املالية.
وتوقعت بورسلي تصفية 
بعض الصناديق االستثمارية ان 
لم تتم السيطرة على التداوالت 
الرقابة على  الوهمية وضبط 
التي  الشركات االس���تثمارية 

تسير في هذا االجتاه.

القى رئيس مجلس االدارة 
في ش���ركة األولى لالستثمار 
د.محمد العلوش باللوم على 
مديري الصناديق في حدوث 
التالعبات بها، مشيرا إلى ان 
تضارب املصالح في أداء مديري 
الصناديق ه���و ما يؤدي إلى 

حدوث تالعبات فيها.
وعما إذا كان هناك خروج 
لبعض الصناديق عن أهدافها 
الرئيسية، اشار العلوش إلى 
أن كل صندوق ل���ه اجراءاته 
الرسمية ولكل صندوق مدير 
خاص به، الفت���ا إلى أن دور 

اجله���ات الرقابي���ة هو الفيصل ف���ي أداء تلك 
الصناديق.

وأضاف ان تالعبات الصناديق يتم الكشف 
عنها بعد وقوعها ولي���س وقت حدوثها وهو 
م���ا يعني ض���رورة العمل  على رف���ع تقارير 
بصورة دورية من مراقبي احلسابات عن أداء 
تلك الصناديق الى اجلهات الرقابية ممثلة في 

وزارة التجارة والصناعة وبنك 
الكويت املرك���زي وهو ما قد 
يس���اعد في احلد من التالعب 
واخلروج بأهداف الصندوق 

بالشكل املطلوب.
واختل���ف العلوش مع من 
ي���رون ان هن���اك نقصا في 
التشريعات املوجودة، موضحا 
ان التشريع كامل وما ينقصنا 
هو متابعة اداء تلك الصناديق 
الى  التقارير  أوال بأول ورفع 

اجلهات الرقابية املعنية.
وشدد العلوش في حديثه 
التشريعات واضحة   ان  على 
وعل���ى اجله���ات الرقابي���ة متابع���ة اداء تلك 

الصناديق.
ونبه الى ضرورة اعادة االموال املستثمرة 
في الصناديق الى اصحابها إذا لم حتقق االهداف 
املطلوبة منها، مبينا ع���دم ترك احلرية ملدير 
الصن���دوق في العمل وأن تكون هناك حيادية 

في إدارة الصندوق.

طالب مسؤول الدائرة القانونية 
مبجموع����ة ش����ركات كويتي����ة 
وخليجية سعد الريس بضرورة 
مراجعة ش����امله لقانون تنظيم 
صناديق االستثمار وسد الثغرات 
التي كشفتها األزمة املالية العاملية 

وخاصة من ناحية الرقابة.
وأكد عل����ى ضرورة أن تلتزم 
صناديق االستثمار بالنشاط الذي 
رخصت من أجله وتخضع في ذلك 
حتت رقابة بنك الكويت املركزي 
ووزارة التج����ارة وفقا للقانون، 
ولكن����ا ال تخضع في ذلك لرقابة 

هيئة االستثمار.
وأوض����ح الري����س أن يكون ل����كل صندوق من 
صناديق االس����تثمار هذه شخصية اعتبارية وذمة 
مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه وميثل 
مدير الصندوق أو من يفوضه صندوق االستثمار في 
عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع 
عنه، وال يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إال وفاء 
لاللتزامات الناشئة عن اس����تثمار أمواله. وبني أن 
مسألة تصفية تلك الصناديق االستثمارية تكون وفقا 
للنظام األساسي والالئحة التي حتكم تأسيس ذلك 
الصندوق، فالغالب األعم تكون التصفية في حالة 
ما إذا خس����رت نسبة معينة من رأسمالها أو انتهاء 
مدة التي أسست من أجلها أو حكم القضاء بتصفية 

ذلك الصندوق وفقا ألحكام القانون.

منظومة التشريعات

وقال إن األسواق املالية املتعاملة بتداول األوراق 
املالية أو األسهم )البورصات( على مختلف أنواعها 
تخضع ملنظومة من التش����ريعات املالية والرقابية 
والتنظيمية عوضا عن خضوعها للقواعد واإلحكام 
العامة في التشريعات التجارية. وأشار الريس إلى 
تباين األدوات التشريعية العربية في هذا احلقل بشكل 
كبي����ر، فبعض الدول العربية تنظم هذا القطاع من 
خالل قانون األوراق املالية املتضمن إنشاء وتنظيم 
عمل هيئة األوراق املالية وشركات الوساطة واخلدمات 
املالية بأنواعها إضافة إلى قواعد اإلفصاح والترخيص 
واملراقبة، وتغطي قواع����ده مختلف أنواع األوراق 
املالية واألس����هم، وميثل القانون األداة التشريعية 
إلنشاء وإدارة سوق األوراق املالية، ومتتد قواعده 
لتنظيم صناديق االستثمار وشركات االستثمار في 
األنشطة املالية وصناديق ضمان التسوية واملخالفات 
والعقوبات وأحكام دعاوى املسؤولية املدنية واجلزائية 
املتصلة بنشاط السوق املالي، أما في دول أخرى � 
كدول اخلليج مثال � فإن التشريعات القائمة تنظم 
إنشاء األسواق املالية وتتخذ صفة األنظمة األساسية 
أو اللوائ����ح املنظمة في س����وق البورصة، في حني 
تختص تشريعات أخرى باألوراق املالية أو باألسهم 
واالس����تثمار أو باإلفصاح أو بغيرها، بحيث يحكم 
تداول األوراق املالية وصناديق االستثمار حزمة من 
التشريعات في البلد الواحد، وهذا ما جنده جليا في 

التشريعات الكويتية حيث هناك 
تش����ريعات منفصلة عن بعضها 
لتنظيم صناديق االستثمار وتداول 
األوراق املالية مثال وكذلك مسألة 

اإلفصاح.

قانون مستقل

وبنينّ الريس أن املشرع الكويتي 
نظم مسألة تداول أسهم وسندات 
الشركات املساهمة وإنشاء صناديق 
االستثمار من خالل قانون مستقل، 
حيث أشار في نص مادته األولى 
الى أنه ال يجوز طرح أس����هم أو 
سندات شركات املساهمة الكويتية 
أو غير الكويتية أو حصص في صناديق االستثمار 
أو أي أوراق مالية أخرى لالكتتاب العام داخل الكويت 
إال بع����د احلصول على ترخي����ص يصدر من وزير 
التجارة والصناعة. وحتدد الالئحة التنفيذية شروط 
وإجراءات إص����دار هذا الترخيص وكيفية االكتتاب 
في األسهم أو السندات أو األوراق املالية أو حصص 
االس����تثمار، على أن يتم تداول هذه األوراق ونقل 
ملكيته����ا طبقا لإلجراءات والقواع����د التي حتددها 
جلنة السوق وحرص املشرع الكويتي حني تنظيمه 
لقواعد تداول األوراق املالية وصناديق االس����تثمار 
على أن يحدد مواد نصي����ة لتنظيم تداول األوراق 
املالية للشركات األجنبية غير الكويتية، وذلك من 
خالل تطلبه احلصول على ترخيص يصدر من وزير 
التجارة والصناعة بذلك، باإلضافة إلى تطلبه وجود 
وكيل كويتي فردا كان أم شركة إلمكانية الترخيص 
للشركات األجنبية في مزاولة نشاطها في الكويت 
باعتبار ه����ذا الوكيل كفيال لها في جميع التزاماتها 
الناش����ئة عن مباشرتها لنش����اطها في الكويت كما 
جاء في املادة )4( من املرسوم بقانون رقم 31 لسنة 
1990 بش����أن تنظيم تداول األوراق املالية وإنش����اء 
صناديق االستثمار وتخضع هذه الشركات ووكالؤها 
في مزاولة عمليات بيع وشراء األوراق املالية غير 
الكويتية أو احلصص في صناديق استثمار أجنبية 
داخل الكويت إلشراف ورقابة بنك الكويت املركزي 

وذلك دون إخالل بإشراف البنك املركزي.
وأكد على أن الش����ركات الكويتية جاء تنظيمها 
لصناديق االستثمار في املادة )6( من القانون سالف 
الذكر حيث يجوز للشركات املساهمة الكويتية - التي 
يدخل ضمن اغراضها استثمار األموال حلساب الغير 
أن تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة 
يكون للكويتيني وغيرهم حق االشتراك فيها وذلك 
بعد احلصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة 

والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت املركزي.
وعن تكون وحدات الصناديق االستثمارية أفاد 
الري����س بأنها تتكون من وحدات اس����تثمار بقيمة 
اسمية واحدة ويجب أال تقل هذه القيمة عن دينار 
واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه 
الوحدات حلامليها حق االشتراك في اقتسام األرباح 

على أن يلتزموا بتحمل اخلسائر الناشئة.

العلوش: تالعبات مديري الصناديق ناتجة
عن غياب الرقابة وتضارب المصالح

الريس: قانون تنظيم الصناديق يحتاج 
لمراجعة لسد الثغرات التي كشفتها األزمة

إدارة المخاطر في دول الخليج حديثة
ومهمة في عمل مديري الصناديق االستثمارية

رأت احدى شركات االس���تثمار الكبرى، التي 
فضلت عدم ذكر اسمها، ان الصناديق تعمل عادة 
وفق اجتاه االستثمار املؤسساتي ذي االمد الطويل 
واالبتعاد عن املضاربة قدر االمكان وذلك عن طريق 
بناء مراكز استثمارية تقوم على دراسات اساسية 
ذات حرفية عالية، وقيام مدير الصندوق بقياس 
االداء للتأكد من توافق عمليات االستثمار مع الهدف 
األساسي للصندوق، وعادة تكون عمليات التقييم 
املذكورة خالل املراجعة الدورية للجنة االستثمار 

املشكلة ألغراض املتابعة ألداء العام.
وقالت الشركة في ردها على اسئلة »األنباء« 
ان مخاطر االس���تثمار في الصناديق تنقسم إلى 

نوعني:
 Systematic 1� مخاطر الس���وق بش���كل ع���ام

.Risk
2� مخاطر تشغيلية Unsystematic Risk خاصة 

باستثمار معني.
وبصورة عامة تعتبر إدارة املخاطر مبنطقة 
اخلليج حديثة اال انها مهمة في عمل مدير الصندوق 
لذلك فإن الكثير من التحليالت اليومية واملتابعات 
الفورية التي يقوم بها مدير الصندوق ما هي اال 
نوع من انواع التزام مدي���ر الصندوق مبخاطر 

االستثمار.
وحول دور املركزي في الرقابة على الصناديق 
وجدواها وكذلك ادارة البورصة قالت الشركة ان 
هناك رقابة فعالة على اعمال الصناديق املدرجة 
حتت رقابة املركزي وهي رقابة الحقة وال تستطيع 
اجلهات الرقابة االعتماد على الرقابة السابقة لعدم 
جدواها وهناك تفاوت في أسس الرقابة الفعالة 
وفق القوانني احلالية حيث إنها تتوافق مع القوانني 

احلالي���ة اال انها تعتبر في بعض االحيان معيقة 
لعمل الصناديق او انها غير كافية لذلك.

وذكرت الشركة ان الكثير من الصناديق قطعت 
شوطا كبيرا في حتقيقها اهداف النظام االساسي 
الذي من اجله مت انش���اء الصن���دوق اال انه في 
بعض االحيان وألس���باب خارجة عن ارادة مدير 
الصن���دوق قد حتيد عما هو مخطط له، والهيئة 
العامة تتعامل مع الصناديق على انها عميل وحامل 
وحدات طبيعي اال ان���ه ذو ادوات رقابية فعالة 
حتملها خبرات املش���رفني من قب���ل الهيئة على 
هذه االستثمارات لذلك هناك اجتماعات ولقاءات 
ومتابعات دورية وبأوقات زمنية محددة ملراقبة 

االستثمار اخلاص بالهيئة.
وهناك منافسة محمومة بني الصناديق لألداء 
العام الذي مييز كل صندوق عن اآلخر لذلك الكثير 
من الصناديق حققت نسبة اداء افضل من مؤشرات 
املقارنة والتي تعتبر املرجع الرئيسي للمقارنة 

العلمية الصحيحة.
واشارت الش���ركة الى ان االس���تثمارات في 
الصناديق تعتبر نسبيا منخفضة نسبة الى اجمالي 
القيمة السوقية اال انها افضل حاال عما كانت عليه 
قبل عام 1999 وهو عام ازدهار العمل االستثماري 
املؤسس���ي بالصناديق، وينتظر عودة االزدهار 
مع رفع الثقافة النوعية بني الناس واملستثمرين 
واالنتهاء من اثار االزمة املالية االخيرة التي تأثر 

بها جناح االستثمار بشكل عام.
اما عن الهيئة العامة لالستثمار فإن املساهمة 
في أي صندوق لألسهم كانت ال تتعدى 50% من 
اجمالي حجم الصندوق، ومت تعديل هذا الشرط 

الى 75% من اجمالي حجم الصندوق.

طالب بإعادة األموال المستثمرة فيها إن لم تحقق أهدافها

د.محمد العلوش

سعد الريس

رؤية استثمارية بعيدة املدى لبعض مديري الصناديق

الشروط الواجب توافرها في الشركات
التي تنشئ صناديق استثمارية

يجب ان تتوافر الشروط التالية في كل شركة ترغب 
في إنشاء صندوق االستثمار:

1 � ان تكون من شركات املساهمة الكويتية.
2 � ان تس���مح لها أغراضها بإدارة واستثمار األموال 

حلسابها أو حلساب الغير.
3 � ان يك���ون لدى الش���ركة جه���از متخصص في 
إدارة صناديق االس���تثمار س���واء من داخل الشركة أو 

خارجها.
4 � ان يكون أعضاء جهاز االستثمار املفوضون بإدارة 
واستثمار أموال الصندوق ممن يتمتعون بسمعة طيبة 
وحاصلني على شهادة جامعية مناسبة أو ما يعادلها ولديهم 

خبرة سابقة في هذا املجال ال تقل عن 3 سنوات.
ويجوز جلهة االشراف استثناء من له خبرة في هذا 
املجال ال تقل عن خمس سنوات من شرط احلصول على 

الشهادة اجلامعية أو ما يعادلها.
5 � أي شروط أخرى حتددها وزارة التجارة والصناعة 

أو بنك الكويت املركزي.

هناك بند خبيث في آلية االسترداد يتيح إلدارة الصناديق االمتناع عن السداد

طرق الرقابة التي تتبعها الجهات الحكومية مع الصناديق قديمة
وال تتواكب مع المتغيرات العالمية و»المركزي« لم يكن صارمًا قبل األزمة

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

»على الرغم من وجود بعض التجاوزات التي ميارسـها مديرو الصناديق االسـتثمارية، إال أن بنك الكويت املركزي استطاع وبحرفية عالية مراقبة التجاوزات وتوقيع العقوبات عليها«، بهذه العبارة استهل املتحدثون لـ »األنباء« حديثهم عن تقييم آليات الرقابة على أداء الصناديق االستثمارية في الكويت، الفتني إلى أن عدم 
وجود جهة رقابية واحدة منذ العمل بقانون تداول األوراق املالية مكن بعض مديري تلك الصناديق من التالعب واخلروج عن أهداف الصندوق على املدى املتوسط والبعيد. ورأوا أن إدارة السوق قامت بإقرار قرارات حازمة أدت ملنع التداوالت الوهمية وهو ما أدى إلى حدوث انضباط كبير في أداء وعمل تلك الصناديق.

وبني املتحدثون دور مديري الصناديق في حدوث تالعب في السـوق، ملقني باللوم على اتخاذ هؤالء املديرين قرارات انفرادية قد تضر مبصالح املسـاهمني، مشـيرين الى ان التالعبات يتم الكشـف عنها بعـد احلدوث وليس قبلها وهو ما يعني ضرورة وجود رقابة على الصنـدوق من خالل تقدمي تقارير دورية إلى 
املسـؤولني عن أدائها أوال بأول وبشـكل يصحح من االنحراف الذي قد يقوم به مديرو الصناديق، ونفى بعض املتحدثني وجود نقص في التشريعات املوجودة. وطالب املتحدثون ان يكون لكل صندوق من صناديق االستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتخضع لرقابة بنك الكويت املركزي ووزارة التجارة وفقا 

للقانون وال تخضع لرقابة الهيئة العامة لالستثمار.

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


