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

 الجمعيات العمومية مطالبة بمحاسبة قطاع االستثمار
  في الشركات ومساءلة مديري الصناديق التي خسرت أكثر من ٥٠٪

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

  رغم االقرار بأن صناديق االستثمار تعد احدى االدوات االستثمارية اجليدة، اال ان هناك تالعبات كثيرة في اداء تلك الصناديق كشفت عنها االزمة املالية وادت الى احداث فجوة ثقة لدى املستثمرين فيها وزادت تلك االزمة باحجام غالبية تلك الصناديق عن توزيع االرباح والقيام باالسترداد للعمالء ما أدى إلى شيوع 

حالة «عدم الثقة». 

  وباالضافة الى التالعب، هناك بند جدلي خاص بآلية االسـترداد يتيح الدارة الصندوق االمتناع عن السـداد بحجة الضغط املالي رغم ان البنك املركزي نبه الى ضرورة العمل على اظهار قدر كبير من الشـفافية من مديري الصناديق جتاه املساهمني. وباالضافة الى الشفافية هناك مطالبات للجهات الرقابية بضرورة 

التشدد في املتابعة وتقييم اداء الصناديق ملنع التالعب وحماية حقوق املساهمني.  ومن االمور املثيرة للغرابة واالستعجاب ان هناك اقرارا من قبل بعض املتحدثني بأنه ال يوجد في الكويت صندوق واحد ملتزم باالهداف االستثمارية التي اعلن عنها.

  وفي اقتراح للحد من عمليات التالعب، قال البعض ان هناك ضرورة للرقابة على ممتلكات االفراد من الدرجتني االولى والثانية وذلك اذا كان بحوزتهم اي اسهم مع تسجيل املكاملات مع الوسطاء وتتبعها ملعرفة سير االموال وامكانية الرجوع اليها وحتليلها اذا لزم االمر.

  وقد انتقد البعض اداء الهيئة العامة لالستثمار في متابعة الصناديق التي متولها، قائلني إنها جزء اساسي من التالعب الذي قام به املديرون ضد مصالح املساهمني. ومن بني االمور التي لفت اليها البعض وجود ثغرات في القانون املنظم لعمليات الصناديق وضعف اداء اجلهات الرقابية عليها مع كثرتها والترهل الذي 

اصاب جهات معينة بسبب كثرة اعمالها، االمر الذي يستوجب ضرورة دعم هذه اجلهات باخلبرات االدارية والفنية لضبط ايقاع اجلهات التي تراقبها مبا يتوافق مع حقوق املساهمني. 

 بعض مديري الصناديق قاموا بشراء أسهم ورقية باالتفاق مع كبار مالكها

 وفقا لالحصائيات الصادرة مؤخــــرا عن بنك الكويت 
املركــــزي حول اداء صناديق االســــتثمار، فــــإن عدد تلك 
الصناديق والتي تدار من قبل شركات االستثمار يبلغ ٩٢ 
صندوقا بأصول قيمتها تصل الى ٢٫٢٢٠ مليار دينار حتى 
٢٠٠٨/١٢/٣١. واوضح البنك املركزي، ردا على تســــاؤالت 
لبعض اعضــــاء مجلس االمة، انه متــــت مالحظة خروج 
صناديق عن اهدافها ونشــــاطاتها، مشيرا الى ان التشريع 
املنظم العمال صناديق االستثمار هو املرسوم بالقانون رقم 
٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول االوراق املالية وانشاء 
صناديق االســــتثمار والئحته التنفيذية والتي مبوجبها 
تخضع صناديق االســــتثمار الشراف ورقابة بنك الكويت 
املركزي، حيث تتم متابعة نشاطها من خالل وسائل الرقابة 
املكتبية وامليدانية للبنك املركزي بصورة دورية، اسوة مبا 
يتم بالنسبة النواع الوحدات االخرى املسجلة لدى البنك 
املركزي. وفي اطار املتابعة، فقد مت رصد بعض املخالفات 
الحكام املرســــوم بالقانون املشار اليه والئحته التنفيذية 
والنظام االساسي بالنســــبة لبعض الصناديق، حيث مت 
اخطار وزارة التجارة والصناعة بهذه املخالفات مع اقتراح 
اجلزاءات املناســــبة باعتبار الوزارة هي اجلهة املنوط بها 
توقيع اجلزاءات بشأن مخالفات صناديق االستثمار وفقا 

للمرسوم بالقانون املشار اليه والئحته التنفيذية.
  وحول اداء صناديق السوق النقدي، اشار بنك الكويت 
املركزي الــــى ان هذه الصناديق متثل احد انواع صناديق 
االستثمار املسجلة لدى بنك الكويت املركزي، ويبلغ عددها 
٦٠ صندوقا، كما يبلغ اجمالــــي قيمة اصولها ١٫٦٨ مليار 

دينار كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١. 

 ٩٢ صندوقًا استثماريًا بقيمة ٢٫٢ مليار دينار
  و١٫٦ مليار دينار إجمالي قيمة الصناديق النقدية

 السويدي: األزمة كشفت عدة تالعبات في إدارة 
الصناديق ورقابة «المركزي» قبل األزمة كانت جامدة

إدارة   أكدت رئيـــس مجلس 
العربية لالســـتثمار  الشـــركة 
جناة الســـويدي أن الصناديق 
االستثمارية تعد إحدى األدوات 
االستثمارية اجليدة، مشيرة إلى 
أن األزمة كشـــفت عدة تالعبات 
في إدارة الصناديق مما أدى إلى 
فقدان الثقة عند املستثمرين في 
الصناديق. وأضافت السويدي 
أن التالعبـــات داخل الصناديق 
الثقـــة وذلك  انعدام  إلـــى  أدت 
بإحجـــام أغلبية الصناديق عن 
توزيع األرباح والقيام باالسترداد 

لعمالئه. 
  وأوضحت أن املســـتثمرين 
يعزفون عن اإلقبال على الصناديق 
في الوقت الراهن مقارنة بالسابق 
أي الفترة السابقة لألزمة املالية 

العاملية.
الســـويدي    واســـتدركــت 
باعتبارها تدير إحدى الشركات 
الناشطة في إدارة الصناديق انه 
التـــي تتميز بها  رغم احلرفية 
إدارتها في الصناديق إال أن عدم 
الثقة ســـيطر بشكل كبير على 
املستثمرين وجعلهم يرفضون 
فكرة املســـاهمة في الصناديق 

حاليا. 
  ووجهت لوما إلى كل املديرين 
القائمني علـــى إدارة الصناديق 
الذين لم يلتزمـــوا بالثقة التي 
أوكلت إليهم وساهموا في التأثير 
على سمعة من يتمتعون بالكفاءة 

والنزاهة واحلرفية.

  العمل على استرجاع الثقة

  وطالبت بضرورة العمل على 
اســـترجاع الثقة في الصناديق 
االستثمارية من جديد ومراجعة 
كل املعايير التي حتكمها وتشديد 
الرقابة، مشيرة في ذات اإلطار 
إلى أهمية الدور الرقابي للبنك 

املركزي إلدارة الصناديق.
  وأضافت أن املركزي في الفترة 
السابقة لألزمة لم يكن صارما في 
رقابته للصناديق وكانت رقابته 
جامدة وكان عيبه انه وضع ثقة 

مفرطة في القطاع االستثماري، 
أثبتت  التجارب  أن  إلى  مشيرة 
عكس ذلك. وأوضحت السويدي 
أنه بصـــدور التعميـــم األخير 
حملافظ املركزي بضرورة التزام 
الصناديـــق نحـــو العمالء من 
شأنه أن يغير من طريقة إدارة 
الصناديق ويرجع الثقة فيها من 

جديد. وعن متابعة وتقييم الهيئة 
العامة لالستثمار للصناديق التي 
تساهم فيها بينت أن الهيئة فيها 
رقابة أقوى وتتميـــز مبتابعة 
دوريـــة ومنتظمة ومســـتمرة 
للصناديق املساهمة فيها ألنها 
مطالبة بتقدمي تقارير حول إدارة 
الصناديق، مشيرة إلى أن الهيئة 

ال تدخل مســـاهمة في صندوق 
إال إذا كان يتمتـــع بأداء متميز 
ويكون قد مر عليه وقت معني. 
وأضافت أن عمل الهيئة مؤسسي 
وان اجلهات الرقابية دائمة االطالع 
على اإلجراءات التي تتخذها وفق 
منهجية واضحة ومعلنة لذلك فإن 
أي إجراء وقرار استثماري يكون 

داخل إطار منهجي واضح ومنظم 
املتبع  الهيئة  وهذا أساس عمل 
بالنسبة جلميع أنشطتها مشيرة 
في ذات الســـياق الى أن الهيئة 
قد وضعت نظـــام حماية حتى 
تضمن أن مدير الصندوق يتبع 
منهجية سليمة وشفافية واضحة 

في قراراته االستثمارية.   

 رأى رئيس مجلس إدارة 
شـــركة الضيافة األهلية 
العقارية محمود اجلعفر انه 
البد وان تكون هناك شفافية 
مطلقة في عمل الصناديق 
ويكون املســـاهمون على 
علم مبســـتجدات األمور، 
خصوصا في ظل أوضاع 

األزمة الراهنة.
  وأكـــد علـــى ان هناك 
التي  القرارات  العديد من 
يتخذهـــا مدير الصندوق 
إلى  النهايـــة  فـــي  تؤدي 
خسائر فادحة يتوجب معها 

عملية تصفية الصندوق كما هو مبني ومعلوم 
في الالئحة التنفيذية من إنشاء الصناديق، منها 
على ســـبيل املثال ال احلصر سوء اإلدارة، عدم 
اخلبرة والدراية الكافية لتشـــغيل الصندوق، 
تضارب املصالح للشركة التي يعمل فيها مدير 
الصندوق، والتي حتما تؤدي الى خسائر كبيرة، 
األمر الذي ال تستقيم معه استمرار االستثمارات 

بالصندوق.
  وطالب اجلعفـــر جهات الرقابة املعنية بهذا 
األمر سواء أكانت وزارة التجارة والصناعة او 
رقابة البنك املركزي او هيئة االستثمار باتخاذ 
أقصى عقوبة ممكنة ملن تســـول له نفسه عمل 
تالعبات غير مشروعة في عمل الصناديق، الفتا 
الى أن إدارة الصناديق وعملها في الكويت يعدان 
صناعة وليدة، مؤكدا ضرورة صياغة الضوابط 

الالزمة من اجل ازدهار هذه الصناعة.
  وقال ان الثقة أصبحت ضعيفة لدى املستثمرين 
خصوصا األفراد منهم، وليس أدل على ذلك من 
تقرير البنك املركزي األخير الذي يشير فيه إلى 
ارتفاع نسب الودائع لدى البنوك وتأتي النسبة 

األكبر في هذه الودائع لألفراد.
  وعن مدى التزام الصناديق بالهدف االستثماري 
الذي أنشـــئت مـــن أجلة، قال اجلعفـــر انه ال 
يوجد صندوق واحد بالكويت ملتزم باالهداف 
االستثمارية التي أعلن عنها وساهمت في اجتذاب 
الكثير من العمالء واملساهمني على خلفية هذه 

األهداف.
  وأكد أن البند اخلاص بآلية استرداد وحدات 
الصناديـــق انه بند خبيـــث، حيث هناك فقرة 
تشـــير إلى أنـــــه إذا حدث ضغـــط مالي على 
الصندوق فيحق إلدارة الصندوق تأجيل طـــــلب 
االسترداد، وهذا ما تقوم بـــه، بل وتستغــــله 
إدارة الصندوق ضد املســـــاهم في حال طلب 

استرداد حساباته.
  وأشار إلى انه ال خالف 
على تقييم أسعار وحدات 
الصنـــدوق خصوصا في 
حـــال تدهور األســـواق، 
فيمكن عمل متوســـطات 
شهرية او كل ثالثة أشهر 
ملعرفـــة التقييم احلقيقي 
تبعا لسعر السوق، وبذلك 
فـــان التالعب في التقييم 
يبقـــى ال أســـاس له من 

الصحة.
  وعن االلتزام مبخاطر 
االستثمار في الصناديق، 
بني اجلعفــــر ان خطة عمـــل الصندوق وقت 
اإلنشاء وعرضــــها وقت التسويق تتضمن مدى 
املخــــاطر التي تراعـــي ويتم اتخــــاذها بعني 
االعتبار، الى ان السؤال الذي يطرح نفســـــه، هل 
هذه الصناديق ملتزمة فعليـــــا بتنفيذ وتطبيق 
خطتها اإلستراتيجية للصندوق والتي أعلنت 
عنها سابقا مبا يتضمن مخاطر االستثمار؟ اعتقد 
أن اإلجابة ال، ومــــن هذا املنطلق أطالب جميع 
اجلهات الرقابية بتشــــديد الرقابـــة على عمل 

هذه الصناديق، حمـــاية للمساهمني.
  وعن مدى دور البنك املركزي في الرقابة على 
هذه الصناديق، قال اجلعفر ان البنك املركزي 
اثبت قدرة، بل جناحه وتفوقه في التعامل مع 
كثير من املعضـــالت االقتصادية التي واجهت 
الكويت، غير ان أمور االقتصاد تشعبت وأثقلت 
كاهل املركزي، األمر الذي باتت رقابته على هذه 
الصناديق أضحت واهنة، وحتتاج الصناديق 
اآلن إلـــى رقابة أكثر صرامة وحدة في التعامل 

مع مخالفتها.
  وعن دور هيئة االســـتثمار في الرقابة على 
الصناديق التي تستثمر فيها ودور املعلن في 
ان مســـاهمتها حلماية ودعم استقرار السوق، 
قال اذا كانت الهيئة لم تراقب هذه الصناديق في 
وقت الرواج واالزدهار االقتصادي فان الوقت 
قد حان لتشديد وتفعيل دورها الرقابي، وهو 

حق أصيل لها في ذلك.
  واقتـــرح اجلعفر للحد من عمليات التالعب 
التي يقوم بها مديرو الصناديق بالرقابة على 
ممتلكات أقربائهم من الدرجتني األولى والثانية اذا 
كان بحوزتهم أي أسهم، تسجيـــــل جميع املكاملات 
مع الوسطاء وتتبعها بحيث ميكن معرفــــة سير 
األموال من والـــى الصندوق وإمكانية الرجوع 

إليها وحتليــــلها إذا لزم األمر ذلك. 

 الجعفر: أطالب الجهات الرقابية بالتشديد 
على الصناديق لمنع التالعب وعدم االلتزام 

 مطلوب وجود شفافية مطلقة في عمل الصناديق لمصلحة المساهمين 
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