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مقدمة

�صناديق اال�ستثمار

تعترب ��ص�ن��ادي��ق اال��س�ت�ث�م��ار م��ن �أه ��م ال��و��س��ائ��ل اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال�ت��ى تطرحها ال�شركات
اال�ستثمارية ،وهناك �أنواعا خمتلفة من ال�صناديق اال�ستثمارية مثل �صناديق اال�سهم
وال�سندات  -العقار واالدوات املالية ،كما تتعدد �أدوات اال�ستثمار امل�ستخدمة فى �صناديق
اال�ستثمار ومن ذلك �أ�سهم وعقار وم�شتقات وخيارات (�أدوات التحوط) واملتاجرة بالعمالت
االجنبية واال�ستثمار فى ال�شركات اخلا�صة (غري املدرجة) وغري ذلك من �أدوات ،ومتار�س
�صناديق اال�ستثمار دورها ك�صانع �سوق حيث تدار من قبل خربات متخ�ص�صة االمر الذى
يعود بالنفع على جميع �شرائح امل�ستثمرين وحتديداً �صغار امل�ستثمرين ،وتوفر ال�صناديق
فر�ص ا�ستثمارية عالية ال�سيولة حلاملى وحدات ال�صندوق وب�آجال ق�صرية كما �أنها حتد
من املخاطر التى يواجهها امل�ستثمر.
كما �أن لل�صناديق دور رئي�سى فى ن�شاط البور�صات ،حيث تتعدد �أدوات اال�ستثمار املدرجة فى
البور�صة االمر الذى يعود عليها با�ستقطاب عدد �أكرب من امل�ستثمرين ومبالغ �أكرب لال�ستثمار.
ونظراً لأهمية دور ال�صناديق الداعم ل�سوق االوراق املالية ومن ثم لالقت�صاد ككل ،فقد
�أعد هذا اال�صدار ترجمة لدور االحتاد فى ن�شر الثقافة العامة للم�ستثمرين واملهتمني
فى ال�ش�أن املاىل واال�ستثمارى حيث مت تناول مفهوم� ،أهمية و�أهداف �صناديق اال�ستثمار،
وك��ذل��ك خ�صائ�ص امل�ستثمرين ف��ى �أ��س�ه��م �صناديق اال��س�ت�ث�م��ار ،وم��زاي��ا وخم��اط��ر تلك
ال�صناديق .مع اال�شارة �إىل �أنواع �صناديق اال�ستثمار ،و�أهم القواعد واملتطلبات ال�ضرورية
لإن�شاء �صناديق اال�ستثمار فى الكويت.
ونظرا للدور الذى تلعبه الهيئة العامة لال�ستثمار فى �إن�شاء ورقابة �أداء ال�صناديق .فقد
مت التعر�ض للهيئة من خالل التعريف بدورها� ،أهدافها وا�سرتاتيجية خطة عملها و�أبرز
امل�شاريع وال�شركات التى ت�ساهم بها .والدور الذى قامت به الهيئة فى �صناديق اال�ستثمار
املحلية ودور الدولة فى الرقابة على �صناديق اال�ستثمار فى الكويت.
ومل نغفل �أن نعر�ض للقارىء الكرمي تبيان دور كال من وزارتى التجارة وال�صناعة وكذلك
بنك الكويت املركزى فى �ش�أن تنظيم و�إن�شاء �صناديق اال�ستثمار.
هذا وي�سعدنا �أن نتلقى مالحظاتكم حول هذا املو�ضوع �إثرا ًء للمنفعة واملعرفة.
�ضرار يو�سف الغامن
رئي�س االحتاد



بد�أت فكرة �صناديق اال�ستثمار فى الواليات املتحدة الأمريكية والدول الغربية فى
عام  ،1924و�أخ��ذت تنمو ببطىء حتى بداية الثمانينات من القرن املا�ضى ،والواقع
�أن��ه نتيجة للتطور ال�سريع فى جم��االت االت�صاالت و�سرعة تناقل املعلومات ،زادت
ه��ذه ال�صناديق مبعدالت كبرية و�أ�صبحت الآن �أح��د �أه��م الو�سائل املتخ�ص�صة فى
اال�ستثمارات املالية فى العامل.

وفى عام  1985مت �إن�شاء �أول �صندوقني ا�ستثماريني فى الكويت ،ثم جاءت جمهورية
م�صر العربية بعد ذلك ومت �إن�شاء �أول �صندوق عام .1994
�أما فى املغرب ف�إن الت�شريعات اخلا�صة بهذه ال�صناديق �صدرت فى نهاية عام 1993

و�أول �صندوق �أن�شىء فيها ك��ان فى ع��ام  .1995ه��ذا بالإ�ضافة �إىل وج��ود �صناديق
لال�ستثمار فى البحرين و�سلطنة عمان ولبنان والأردن وغريها من الدول(.)1

�صناديق اال�ستثمار

�أما فى الدول العربية ،فنجد �أن بداية ممار�سة ن�شاط �صناديق اال�ستثمار كانت فى
اململكة العربية ال�سعودية وذلك فى عام  1979عندما مت �إن�شاء �صندوق البنك الأهلى
التجارى ال�سعودى.

وتعتمد �صناديق اال�ستثمار فى �شركات اال�ستثمار والبنوك على جتميع املدخرات
وا�ستثمارها فى الأوراق املالية و�شهادات الودائع التى ت�صدرها البنوك ،بالإ�ضافة
�إىل بع�ض اال�ستثمارات الأخرى ،وال�شك �أن تعدد �أوجه هذه اال�ستثمارات ي�ساعد على
توزيع املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق �أرب��اح مبعدالت منا�سبة ،لذلك ف�إنها جتذب
اهتمام العديد من امل�ستثمرين ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن قرارات اال�ستثمار يتم اتخاذها
بوا�سطة �إدارة ال�صندوق وال�ت��ى تعتمد على �أف ��راد متخ�ص�صني م��ن ذوى الكفاءة
العلمية واخلربة العملية فى جماالت اال�ستثمار املتعددة ،وبذلك حتقق درجة كبرية
من اال�ستقرار للم�ستثمرين.



�أوال :مفهوم �صناديق اال�ستثمار

�صناديق اال�ستثمار

يعرف البع�ض �صناديق اال�ستثمار ب�أنها :م�ؤ�س�سات مالية تقوم ب�إ�صدار وثائق ا�ستثمار
تبيعها للجمهور وت�ستثمر ح�صيلة البيع فى تكوين حمفظة �أوراق مالية وفقاً لأهداف
حم��ددة و�سيا�سات معلن عنها ،وقد يكون الهدف هو احل�صول على دخل دورى يتم
توزيعه على حملة الوثائق �أو حتقيق مكا�سب ر�أ�سمالية ت�ؤدى �إىل زيادة قيمة الوثائق
التى �أ�صدرها ال�صندوق مما يعود بالنفع على حملة الوثائق �أو كال الهدفني معا(.)2
كما يعرفها البع�ض الآخ��ر ب�أنها :عبارة عن «�سلة» حتتوى على جمموعة خمتلفة
من اال�سهم وال�سندات مت �شرائها من قبل جمموعة من امل�ستثمرين ،وت��دار من
قبل �أ�شخا�ص متخ�ص�صني فى جمال �إدارة تنظيم حمافظ اال�ستثمارات ،وقد يقوم
بتكوينها �شركات متخ�ص�صة �أو بنوك جتارية �أي�ضاً وتتوىل �إدارتها بنف�سها(.)3
ونحن ن��رى �أن �صندوق اال�ستثمار ما هو �إال وع��اء م��اىل ي�سعى لتجميع وا�ستثمار
مدخرات االفراد فى االوراق املالية (اال�سهم وال�سندات) من خالل جهة متخ�ص�صة
ذات خربة فى �إدارة املحافظ املالية بهدف تقليل خماطر اال�ستثمار وتعظيم العائد.
وبتب�سيط �أكرث ف�إن �أى مدخر يرغب فى ا�ستثمار مدخراته فى االوراق املالية �أمامه
�سبيلني� ،أما �أن يلج�أ �إىل اال�ستثمار املبا�شر فى االوراق املالية ،وفى هذه احلالة يقوم
بنف�سه بانتقاء واختيار االوراق املالية وتوقيت عمليات ال�شراء والبيع التى يتم تنفيذها
باال�ستعانة ب�أحد �سما�سرة االوراق املالية �أو يلج�أ �إىل اال�ستثمار غري املبا�شر فى االوراق
املالية من خ�لال �صناديق اال�ستثمار ،وف��ى ه��ذه احلالة ف�إنه يعهد بانتقاء واختيار
االوراق املالية وتوقيت عمليات ال�شراء والبيع للقائمني على �ش�ؤون ال�صندوق ،وبذلك
ي�ستطيع امل�ستثمر �أن ي�ضمن احل�صول على عائد مقبول وبقدر قليل من املخاطر.
ثاني ًا� :صناديق اال�ستثمار� ..أهميتها� ،أهدافها

من املفاهيم ال�سابقة وجدنا �أن �صندوق اال�ستثمار فى االوراق املالية عبارة عن
حمفظة �أو �سلة كبرية ت�ضم العديد من اال�سهم وال�سندات التى يتم �شرائها بوا�سطة
امل�ستثمرين ،ويتم �إدارتها بوا�سطة �أفراد متخ�ص�صني ،ويقوم بتكوينها �شركات
ا�ستثمارية متخ�ص�صة �أو بنوك جتارية.


�صناديق اال�ستثمار

ومن خالل ال�صندوق ميكن ملدير اال�ستثمار �أن ي�شرتى مزيداً من العمالت واال�صول
وبتكاليف منخف�ضة �إذ كلما ازداد حجم اال�ستثمار قلت تكاليف العمليات التجارية
وال�سيولة� ،إن معظم ال�صناديق املفتوحة ذات ر�أ�س املال املتغري ذات �سيولة عالية،
وميكن القيام بعملية اال�سرتداد يوميا �أو �أ�سبوعيا فى املحافظ ال�شخ�صية التى حتتاج
�إىل �أخطار ال تقل مدته عن �شهر لت�سييلها.
ومما هو جدير باال�شارة �أن �صناديق اال�ستثمار فى �شركات اال�ستثمار والبنوك تعتمد على
جتميع املدخرات وا�ستثمارها فى االوراق املالية و�شهادات الودائع التى ت�صدرها البنوك
باال�ضافة �إىل بع�ض اال�ستثمارات االخرى ،وال �شك �أن تعدد �أوجه اال�ستثمار ي�ساعد
على توزيع املخاطر باال�ضافة �إىل حتقيق �أرباح مبعدالت منا�سبة ،لذلك ف�إنها جتذب
اهتمام العديد من امل�ستثمرين ،هذا باال�ضافة �إىل �أن قرارات اال�ستثمار يتم اتخاذها
بوا�سطة �إدارة ال�صندوق �أى �أنها حتقق درجة كبرية من اال�ستقرار للم�ستثمرين.
لقد ت�أ�س�ست �صناديق اال�ستثمار لت�سويق اخلدمات اال�ستثمارية اخلا�صة ب�شركات اال�ستثمار
خلدمة م�صالح امل�ستثمرين ،كما �أن �شركات اال�ستثمار غالبا ما تطرح �شركة «ال�صندوق»
وتطلب من امل�ستثمرين �أن ي�شاركوا فيها بحيث ي�صبحون م�ساهمني فى ال�صندوق.
هذا وتقوم ال�صناديق بن�شر �أ�سعارها فى و�سائل االعالم املختلفة مما يجعل مدير
ال�صندوق حري�صا على االداء اجلديد باال�ضافة �إىل �أن امل�ستثمرين ي�ستطيعون اال�ستفادة
من خربات مديرى اال�ستثمار املتخ�ص�صني من خالل ا�ستثمارهم فى ال�صناديق ،وت�ؤ�س�س
�شركات اال�ستثمار �شركات تعمل مببد�أ املظلة ومن خاللها يتم ت�أ�سي�س �صناديق فرعية،
حيث �أن العائد على �صناديق اال�ستثمار م�ضمون فى اال�سواق املالية واالمر مرهون
بعامل الوقت ،ولكى توفر عائدا �أف�ضل ميكن �أن يكون اال�ستثمار ملدة حمددة من الوقت
فى ا�ستثمار ال يدفع كال�سندات التى تباع بخ�صم من قيمته اال�سمية.
وتعتمد �إدارة �صناديق اال�ستثمار على �أفراد متخ�ص�صني من ذوى الكفاءة العلمية
واخلربة العملية فى جماالت اال�ستثمار املتعددة ،وبالتاىل فقد تطورت تلك ال�صناديق
بدرجة كبرية ،وخا�صة فى الواليات املتحدة االمريكية و�أوروبا بعد احلرب العاملية
الثانية ،وبالتاىل فقد جذبت حجما كبرياً من مدخرات امل�ستثمرين.
وتهدف �صناديق اال�ستثمار �إما �إىل حتقيق النمو وذلك عن طريق �شراء اال�سهم



للح�صول على �أق�صى عائد ممكن مع حتمل قدر معني من املخاطر� ،أو �إىل حتقيق
عائد ثابت وبالتاىل ال توجه اال�ستثمارات �إىل �شراء �أ�سهم ال�شركات التى تنطوى على
قدر كبري من املخاطر� ،أو �إىل حتقيق عوائد متوازنة مبعنى توجيه بع�ض اال�ستثمارات
ل�شراء االوراق املالية التى تعطى دخل ثابت مثل اال�سهم املمتازة ،وتوجيه بع�ض
اال�ستثمارات االخرى ل�شراء اال�سهم العادية التى تتمتع بدرجة خماطرة منخف�ضة.
ثالث ًا :خ�صائ�ص امل�ستثمرين فى �أ�سهم �صناديق اال�ستثمار
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ميكن القول ب�صفة عامة �أن �صناديق اال�ستثمار تعد وعائاً ا�ستثمارياً منا�سباً
للأ�شخا�ص الذين يت�سمون باخل�صائ�ص التالية(:)4
 - 1عدم توافر الوقت الكاف لديهم ملتابعة �أ�سواق املال ،ويبحثون عن جهة متخ�ص�صة
تنوب عنهم فى �إدارة ا�ستثماراتهم.
 - 2اال�شخا�ص الذين يرغبون فى تنويع ا�ستثماراتهم ،ولكن ال ي�ستطيعون حتقيق
ذلك مبفردهم.
 - 3لديهم مبالغ �صغرية من املال ،وال يقدرون على توظيفها ب�أنف�سهم ويرغبون فى
اال�ستفادة منها واملحافظة عليها.
 - 4عدم توافر اخلربة واملعرفة ب�أ�ساليب التعامل فى ال�سوق املاىل وتقييم الفر�ص اال�ستثمارية.
� - 5أ�شخا�ص يتميزون بكرب ال�سن ويخططون للتقاعد مبكراً.
رابع ًا :مزايا وخماطر �صناديق اال�ستثمار

 - 1مزايا �صناديق اال�ستثمار

حتقق �صناديق اال�ستثمار مزايا عديدة على امل�ستوى القومى وبالن�سبة للم�ستثمر �أي�ضاً.
بالن�سبة للم�ستوى القومى

�أ  -من منظور االقت�صاد القومى نالحظ �أن �صناديق اال�ستثمار تتعامل فى ال�سوق
الثانوية لر�أ�س املال ولي�س فى ال�سوق االولية ،مبعنى �أن �صناديق اال�ستثمار ال ت�شرتى
االوراق املالية التى تطرح لالكتتاب لأول مرة ،و�إمنا تتعامل فى االوراق املالية املتداولة
بالفعل ،وبالتاىل ف�إن وجود �صناديق اال�ستثمار ين�شط �سوق االوراق املالية حيث يوفر


بديل �آخر للمدخرين بد ًال من االلتجاء �إىل �سوق االوراق املالية مبا�شرة.
ب � -صناديق اال�ستثمار تزيد كفاءة ال�سوق الثانوية لر�أ�س املال ،و�أى حترك فى هذا
االجتاه ي�ؤدى �أي�ضاً �إىل حت�سني كفاءة ال�سوق االولية لر�أ�س املال ،وفى �ضوء اجتاه
التحول نحو �سيا�سة اخل�صخ�صة ف�إن �صناديق اال�ستثمار ميكن �أن تلعب دوراً هاماً فى
تو�سيع قاعدة امللكية كما �أنها تعترب �ضرورة حتمية لنجاح هذه ال�سيا�سة.
�أ  -املدخر ميكنه حتقيق �أهدافه عن طريق اال�ستثمار املبا�شر فى االوراق املالية بد ًال من
اال�ستثمار غري املبا�شر فى االوراق املالية من خالل �صناديق اال�ستثمار ،ولكن امل�ستثمر
ال�صغري ال ميكنه بطبيعة احلال تنويع ا�ستثماراته فى االوراق املالية بقدر كاف.
ب  -تكوين حمفظة �أوراق مالية يحتاج �إىل خربة مهنية ال تتوافر فى ال�شخ�ص
العادى وعندما يلج�أ املدخر �إىل ال�صناديق ال�ستثمار �أمواله ف�إنه تتحقق له مزايا
اخلربة املهنية مقابل �أعباء ب�سيطة.
ج � -أحد اال�سباب التى تدعو املدخرين ل�شراء وثائق اال�ستثمار التى ت�صدرها
ال�صناديق هو املالئمة مبعنى اتفاق �أهداف �صندوق اال�ستثمار و�سيا�ساته املعلنة مع
�أهداف وظروف ومتطلبات املدخر.
د � -صناديق اال�ستثمار تريح امل�ستثمر من عناء االحتفاظ باالوراق املالية وحت�صيل
الكوبونات وحتليل االوراق املالية وتقوم هى بهذه املهام.
هـ  -توفر �صناديق اال�ستثمار �سيولة للم�ستثمر فى الوقت الذى يراه حيث ميكن
للم�ستثمر �أن يطلب من �صناديق اال�ستثمار املفتوحة فى �أى وقت ي�شاء �أن ت�شرتى
منه وثائق اال�ستثمار التى �أ�صدرتها.
و  -حماية امل�ستثمر من اخل�سائر نتيجة املمار�سات الال�أخالقية وذلك لأن احتمال
اخل�سائر الناجتة عن االحتيال �أو الف�ضائح املالية �أو االفال�س من قبل �إدارة ال�صندوق
يكون احتمال �ضعيف جداً.

�صناديق اال�ستثمار

بالن�سبة

للم�ستثمر()5

 - 2املخاطر املرتبطة بتقدمي خدمات �صناديق اال�ستثمار

على الرغم مما �شهدته �صناديق اال�ستثمار من رواج ،ف�إن بع�ض النقاد يحذرون من
مغبة التدهور املحتمل فى �سوقها والذى لو حتقق �سيكون �ضربة كبرية لل�شركات


�صناديق اال�ستثمار

وكذلك امل�صارف.
فقد حذر �أحد اخلرباء من �أن هناك بع�ض امل�شكالت املعا�صرة التى تواجهها ال�صناديق
اليوم ،ف�إذا ما ارتفعت �أ�سعار الفائدة وانخف�ضت القيم فى ال�سوق ،ف�سوف تتولد
جمموعة كبرية من امل�شكالت �ضمن هيكل عمل ال�صناديق ،خا�صة و�أن امل�صارف ال
تتمتع باخلربات اال�ستثمارية املطلوبة و�أن العمالء ما زالوا غري مت�أكدين حول
الطبيعة غري امل�ضمونة لأموال ال�صناديق ،ونو�ضح ذلك فيما يلى(:)6
�أ  -يرى الكثري من النقاد �أن امل�صارف تفتقد �إىل اخلربات الالزمة لإدارة اال�ستثمارات
مبا يتوافق مع �ضرورات اال�ستجابة الحتمال انخفا�ض القيم فى ال�سوق ،خا�صة فى جمال
جمموعة ال�صناديق اململوكة من قبل امل�صارف ذاتها ،ويرى اخلرباء �أن ت�أ�سي�س جمموعة
من ال�صناديق قد ي�ستغرق العديد من ال�سنوات ،و�أنه البد من تكوين اال�سرتاتيجيات
الالزمة بعناية بد ًال من الت�سرع فى ت�أ�سي�س ال�صناديق دون تكوين هذه اال�سرتاتيجيات.
ب  -عدم و�ضوح الر�ؤيا لدى العمالء حول كون �أم��وال ال�صناديق غري م�ضمونة �أو
غري م�ؤمن عليها ،ففى كثري من الدول جند �أن �أهم ميزة ت�سويقية للم�صارف هى �أن
ودائعها م�ؤمن عليها ولو جزئياً ،وعليه ف�إنه عندما ت�سوق امل�صارف �أموال ال�صناديق،
ف��إن االنطباع اخلاطىء يتولد لدى اجلمهور من �أن هذه ال�صناديق وخا�صة التى
متتلكها امل�صارف م�ؤمن عليها فى حني �أن��ه ال تتوافر مثل ه��ذه ال�ضمانة لأم��وال
ال�صناديق .ولذلك الب��د من االف�صاح الكامل والدقيق ب��أن �أم��وال ال�صناديق غري
م�ؤمن عليها وذلك لتفادى �إرباك العميل.
خام�س ًا� :أنواع �صناديق اال�ستثمار

تطرح ال�شركة امل�ؤ�س�سة لل�صناديق اال�ستثمارية ب�صفة عامة �أنواعا من هذه ال�صناديق
تختلف فيما بينها من ناحية العائد ودرجة املخاطرة وطبيعة اال�صول امل�ستثمرة بها،
وبا�ستخدام �أ�سلوب الت�صنيف بنا ًء على اال�صول امل�ستثمر بها .وميكن بيان �أهم �أنواع
تلك ال�صناديق كما يلى:
� - 1صندوق ال�سندات الدولية

يت�ضمن هذا ال�صندوق ال�سندات الدولية املمتازة والتى تتميز بدرجة �سيولة عالية


وا�ستقرار ن�سبى فى �أ�سعارها ،وغالبا ما حتتفظ تلك املحفظة بال�سندات طويلة االجل
املقومة بالدوالر االمريكى.
� - 2صندوق ال�سوق النقدية

يت�ضمن هذا ال�صندوق الودائع ق�صرية االجل و�شهادات االيداع التى ال تتجاوز فرتة
ا�ستحقاقها �سنة واحدة ،ويتميز هذا النوع من اال�ستثمار با�ستقرار قيمته مقارنة
بالنوع ال�سابق.
� - 3صندوق اال�سهم الدولية

 - 4ال�صناديق املتخ�ص�صة

تهتم تلك ال�صناديق باال�ستثمارات فى �أ�سهم �شركات ذات طبيعة ن�شاط مميز مثل
�شركات النفط و�شركات االلكرتونيات.
� - 5صناديق الذهب اال�ستثمارية

�صناديق اال�ستثمار

يت�ضمن هذا ال�صندوق اال�ستثمارات فى �أ�سهم ال�شركات الدولية امل�سجلة فى �أ�سواق
االوراق املالية ،وهذا ال�صندوق ي�ساعد فى حتقيق �أهداف امل�ستثمرين الذين يتطلعون
�إىل الزيادة فى القيمة ال�سوقية ال�ستثماراتهم.

تهتم تلك ال�صناديق باال�ستثمار فى �أ�سهم �شركات الذهب واملعادن الثمينة.
 - 6ال�صناديق املختلفة

تهتم تلك ال�صنادق باال�ستثمار فى �أوراق مالية متنوعة من حيث ن�شاطات ال�شركات
امل�صدرة لتلك االوراق.
�ساد�س ًا :تقييم �أداء �صناديق اال�ستثمار

يقوم امل�ستثمر بتقييم �أداء �صناديق اال�ستثمار عن طريق �أ�ساليب التقييم املختلفة
ومن هذه اال�ساليب نتعر�ض للأ�ساليب الب�سيطة واال�ساليب املزدوجة(.)7
�أوالً :اال�سلوب الب�سيط

وفقاً لهذا اال�سلوب يتم ح�ساب معدل العائد على االموال امل�ستثمرة فى ال�صندوق
لفرتة زمنية معينة با�ستخدام املعادلة الآتية:


(ق - 1ق)  +ى  +ر
ع=
		

حيث �أن:

ق

ع = معدل العائد على اال�ستثمار.
ق = قيمة الوثيقة ال�صافية فى بداية الفرتة.
ق = 1قيمة الوثيقة ال�صافية فى نهاية الفرتة.
(ق - 1ق) = االرباح الر�أ�سمالية والتى تعك�س التح�سن فى القيمة ال�سوقية للت�شكيلة.
ى ،ر = االرباح االيرادية والر�أ�سمالية املوزعة خالل الفرتة.
مثال رقمى:

�صناديق اال�ستثمار

�إذا كانت قيمة الوثيقة فى  2008/1/1مبلغ  100دينار ارتفعت �إىل  105دينار فى
 .2008/1/31و�إذا كان ن�صيب الوثيقة من االرباح االيرادية والر�أ�سمالية  90فل�ساً60 ،
فل�ساً على التواىل .اح�سب معدل العائد على اال�ستثمار فى �شهر يناير.
احلل

(ق - 1ق)  +ى  +ر
		
ع=
100
		
(0.60 + 0.9 + )100 - 105
		
ع=
100
		
		
				
=
6.5

=

%6.5

100
ثاني ًا :اال�سلوب املزدوج

يركز اال�سلوب الب�سيط فى تقييم �أداء �صناديق اال�ستثمار على العائد فقط ويتجاهل
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املخاطرة ،واال�سلوب املزدوج ي�أخذ فى االعتبار عن�صرى العائد واملخاطرة ،ومن هذه
اال�ساليب �أو املقايي�س مقيا�س �شارب ومقيا�س ترينور.
 - 1مقيا�س �شارب

ي�ستخدم هذا امل�ؤ�شر فى قيا�س �أداء حمفظة االوراق املالية وكذلك �أداء �صناديق
اال�ستثمار وتو�ضحه املعادلة الآتية:
ع-ل
		
�ش =
Q

�ش = مقيا�س �شارب لل�صندوق.
ع = معدل العائد على اال�ستثمار.
ل = معدل العائد على اال�ستثمار اخلاىل من اخلطر (معدل العائد على �أذون
اخلزانة).
 = Qاالنحراف املعيارى ملعدل العائد على اال�ستثمار هو عبارة عن مقيا�س للمخاطر
الكلية التى ينطوى عليها اال�ستثمار� ،أى التقلبات من العائد وهى ت�ساوى املخاطر
املنتظمة واملخاطر غري املنتظمة.
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حيث �أن

 - 2مقيا�س ترينور

وفقاً لهذا امل�ؤ�شر تعترب خماطرة ال�سوق املقا�سة مبعامل بيتا هى مقيا�س املخاطرة
الذى يجب ا�ستخدامه عند تقييم �أداء ال�صندوق ،وينطوى هذا املقيا�س على فكرة
�أن امل�ستثمر العادى ميكنه التخل�ص من املخاطر غري املنتظمة عن طريق التنويع
الب�سيط ،ويتم التعبري ريا�ضياً عن مقيا�س ترينور كالتاىل:
ع-ل
ت=
B

حيث �أن

ت = مقيا�س ترينور لل�صندوق.
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ع = معدل العائد على اال�ستثمار خالل فرتة التقييم.
ل = العائد اخلاىل من اخلطر.
 = Bمعامل بيتا لل�صندوق� ،أى معامل اخلطر لت�شكيلة االوراق املالية التى يتكون
منها ال�صندوق.
مثال رقمى

�إذا كان معدل العائد على اال�ستثمار خالل ال�سنة املالية  %10لل�صندوق (�أ)،
لل�صندوق (ب) ،كما بلغت املخاطر الكلية (االنحراف املعيارى) لكال ال�صندوقني ،%4
 %2على التواىل ،ومتو�سط العائد على �أذون اخلزانة اخلاىل من اخلطر = .%6
املطلوب :تقييم �أداء ال�صندوق با�ستخدام مقيا�س �شارب و�إذا كانت بيتا (�أ) =  ،2.5بيتا
(ب) =  ،2قارن بني قيمة �أداء ال�صندوقني با�ستخدام مقيا�س ترينور.
 التقييم با�ستخدام مقيا�س �شارب:ع-ل
�ش لل�صندوق(�أ) =
Q
		

%9

�صناديق اال�ستثمار

6 - 10

			
=

=

1

4

ع-ل
�ش لل�صندوق(ب) =
		

Q
6 - 9

�ش لل�صندوق (ب) =
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= 1.5
2

ومما هو جدير باال�شارة �أن هناك �شركات متخ�ص�صة لتقييم تلك ال�صناديق من حيث
عوائدها ،ودرجة املخاطرة املرتبطة بها ،حيث ت�صدر تلك ال�شركات ن�شرات حول �أداء
تلك ال�صناديق مثل ن�شرة .Fund Watch
� - 1صناديق ا�ستثمار مفتوحة.
� - 2صناديق ا�ستثمار مغلقة.
و�صناديق اال�ستثمار املفتوحة هى التى ت�ستطيع بيع �أ�سهمها للم�ستثمرين وفقا
الحتياج امل�ستثمرين �أو وفقا لرغبتها ،وال ميكن تداول �أ�سهم ال�صندوق �أى ال ميكن
�شراء �أو بيع اال�سهم �إال عن طريق ال�صندوق ذاته ،الذى يكون لديه اال�ستعداد لإعادة
�شراء اال�سهم التى باعها للغري فى �أى وقت.
�أما �صناديق اال�ستثمار املغلقة فهى التى تتكون من عدد حمدود من اال�سهم ،التى ميكن
تداولها عن طريق ال�سوق� ،أى يتم �شراء �أو بيع اال�سهم من خالل ال�سوق ولي�س ال�صندوق.
�سابع ًا� :أهم القواعد واملتطلبات ال�ضرورية لإن�شاء �صناديق اال�ستثمار فى
الكويت طبق ًا مل�شروع الالئحة اخلا�صة ب�صناديق اال�ستثمار

�صناديق اال�ستثمار

وب�صفة عامة ف�إن �صناديق اال�ستثمار قد تكون:

تتمثل تلك القواعد واملتطلبات فيما يلى(:)8
�أ  -مراحل �إن�شاء �صناديق اال�ستثمار

طبقا مل�شروع الالئحة التنفيذية اخلا�صة ب�صناديق اال�ستثمار (املواد من  )8-1ف�إنه
يراعى ما يلى:
 - 1من ال�ضرورى �أن تكون اجلهة التى تتقدم بطلب لإن�شاء �صندوق ا�ستثمار �شركة
م�ساهمة كويتية ،ت�سمح �أغرا�ضها با�ستثمار االموال حل�سابها �أو حل�ساب الغري ،مع
�ضرورة �أن يكون لدى ال�شركة جهاز متخ�ص�ص فى �إدارة �صندوق اال�ستثمار يتمتع
�أع�ضاءه بخربة كافية و�سمعة ح�سنة.
 - 2على ال�شركات التى ترغب فى �إن�شاء �صندوق اال�ستثمار �أن تتقدم بطلب �إىل وزارة
التجارة وال�صناعة مرفقا به جمموعة من امل�ستندات من بينها امل�ستندات التالية:
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�أ � -صورة من عقد الت�أ�سي�س والنظام اال�سا�سى لل�شركة.
ب  -ن�سخة من النظام املقرتح لإن�شاء و�إدارة ال�صندوق.
ج  -ا�سم �أمني اال�ستثمار.
د  -ن�سخة من م�شروع االتفاقية التى تنظم العالقة بني �أمني اال�ستثمار ومدير ال�صندوق.
هـ  -بيان �أ�سماء وخربات �أع�ضاء اجلهاز الذى �سيتم من خاللها �إدارة وا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
 - 3تر�سل وزارة التجارة وال�صناعة �صورة من الطلب ومرفقاته بعد قيده فى ال�سجل
اخلا�ص �إىل كل من �سوق الكويت للأوراق املالية وبنك الكويت املركزى ،ويجب على
كل من اجلهتني �إعداد تقرير بر�أيه فى �إن�شاء ال�صندوق خالل ثالثني يوما.
 - 4ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة قراراً فى �ش�أن طلب �إن�شاء ال�صندوق ويتم الت�أ�شري
فى ال�سجل مب�ضمون القرار ،وفى حالة املوافقة يتم ن�شر القرار ونظام ال�صندوق
باجلريدة الر�سمية ،ويرتتب على هذا االجراء متتع ال�صندوق بال�شخ�صية املعنوية.
� - 5إذا مل يبد�أ ال�صندوق فى ممار�سة ن�شاطه خالل �ستني يوما من تاريخ اكت�سابه
ال�شخ�صية املعنوية يكون لوزارة التجارة وال�صناعة حق �إلغاء الرتخي�ص كما يجوز
�إعطاء مهلة �أخرى ال تزيد على �ستني يوما ب�شرط موافقة بنك الكويت املركزى.
ب  -اال�شرتاك والتخ�صي�ص

طبقا مل�شروع الالئحة التنفيذية اخلا�ص ب�صناديق اال�ستثمار (املواد من ()26 - 9
ف�إنه يراعى ما يلى:
 - 1توجه الدعوة �إىل اجلمهور لال�شرتاك فى ال�صندوق على �أن تت�ضمن جميع
البيانات الواردة باملادة (.)9
 - 2تقدم طلبات اال�شرتاك فى ال�صندوق �إىل البنك �أو اجلهة التى يحددها مدير
ال�صندوق حيث يتم تدقيق بياناتها وتبويبها زمنيا وا�ستالم املبالغ مع طلبات
اال�شرتاك مقابل �إي�صال يو�ضح فيه البيانات ال�شخ�صية لطالب اال�شرتاك وتاريخ
ا�شرتاكه وعدد الوحدات وقيمتها.
 - 3يجوز طلب متديد املدة املحدد بالدعوة �إذا مل يتم تغطية جميع الوحدات
املطروحة بالن�سبة لر�أ�س املال الثابت �أو اجلديد املطروح �إذا كان متغريا ما مل يقم
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مدير ال�صندوق بتغطية قيمة الوحدات التى مل يتم اال�شرتاك فيها.
 - 4تودع االموال فى ح�ساب خا�ص با�سم ال�صندوق وت�سلم لأمني اال�ستثمار.
 - 5عند انتهاء املدة املحددة لال�شرتاك دون تغطية جميع الوحدات التى مت طرحها
جاز ملدير ال�صندوق طلب �إنقا�ص ر�أ�س املال �إىل احلد الذى يتم تغطيته ب�شرط �أال
يقل عن  %50من الوحدات التى مت طرحها �أو خم�سة ماليني دينار كويتى �أيهما
�أكرث.
 - 6يجوز ملدير ال�صندوق فى احلالة ال�سابقة العدول عن �إن�شائه ،ويجب عليه هو �أو
�أمني اال�ستثمارح�سب االحوال �أن يرد للم�شرتكني املبالغ التى دفعوها مع ما حققته
من عائد وذلك خالل ع�شرة �أيام من تاريخ ا�ستالمه طلبا بذلك.
 - 7يتبع ذلك �إجراء عمليات تخ�صي�ص الوحدات لطالبى اال�شرتاك ح�سب البيانات
الواردة فى الطلبات واملبالغ امل�سددة من كل منهم.
على �أنه فى حالة جتاوز طلبات اال�شرتاك عن عدد الوحدات املطروحة يتم تخ�صي�ص
الوحدات على املتقدمني كل بن�سبة ما طلب اال�شرتاك به ،مع مراعاة رد املبالغ الزائدة
على قيمة ما مت تخ�صي�صه للم�شرتك من وحدات.
 - 8يجب �أال تقل ن�سبة م�شاركة مدير ال�صندوق فى ر�أ�س املال عن  %50من
�إجماىل قيمة وحدات اال�ستثمار ،مع مراعاة عدم جواز امل�شاركة بح�ص�ص عينية عند
الت�أ�سي�س.
 - 9يجب على مدير اال�ستثمار �أن يحتفظ ب�سجل يثبت به كافة البيانات املتعلقة
بامل�شرتكني ومقدار ما ميلكونه من وحدات على �أن يخطر �أمني اال�ستثمار ب�أى
تغريات تطر�أ على تلك البيانات.
ج  -ا�سرتداد وتداول وحدات اال�ستثمار

طبقا مل�شروع الالئحة التنفيذية اخلا�ص ب�صناديق اال�ستثمار (املواد من ()30 - 27
ف�إنه يراعى ما يلى:
 - 1يتم تقييم وحدات اال�ستثمار بوا�سطة �أمني اال�ستثمار �أو �أية جهة متخ�ص�صة
�أخرى يتم اختيارها فى املواعيد وبالطريقة التى ين�ص عليها نظام ال�صندوق ،ويجوز
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�أن يقوم مدير ال�صندوق ب�إجراء هذا التقييم وين�شر �سعر التقييم فى �صحيفتني
يوميتني على االقل.
ومما هو جدير باال�شارة �أن الالئحة مل تت�ضمن و�ضع قواعد �أو معايري موحدة
لل�صناديق ذات الن�شاط املتماثل ليتم التقييم على �أ�سا�سه وقد يرتتب على ذلك
احتمال تباين �أ�سعار تقييم الوحدات ب�صورة ال تعك�س الواقع نتيجة الختالف �أ�س�س
التقييم من �صندوق لآخر.
 - 2يكون اال�سرتداد واال�شرتاك ل�سعر التقييم املعلن خم�صوما منه �أو م�ضافا �إليه
نفقات اال�سرتداد �أو اال�شرتاك.
 - 3يجب �أن ت�سجل ال�صناديق ذات ر�أ�س املال الثابت فى �سوق الكويت للأوراق املالية
وتتداول الوحدات طبقا لل�شروط التى يحددها ال�سوق.
وتتوىل اجلهة التى تقوم بت�سوية االلتزامات املرتتبة على املعامالت التى تتم فى
ال�سوق القيام بعمليات نقل امللكية وت�سوية االلتزامات املرتتبة على تداول الوحدات.
ومما هو جدير باال�شارة �أن املهمة تخرج عن نطاق مهام �أمني اال�ستثمار ،باال�ضافة
�إىل �أنه من غري املت�صور �أن ي�ستقل كل �صندوق ا�ستثمار بجهة ت�سوية خا�صة به
وبالتاىل ف�إنه من املنطقى �أن ال�شركة الكويتية للمقا�صة بحكم و�ضعها فى �سوق
الكويت للأوراق املالية ،ونظرا لكونها اجلهة الوحيدة املتخ�ص�صة فى هذا املجال� ،أن
تتوىل عملية الت�سوية بالن�سبة جلميع ال�صناديق التى تتداول وحداتها فى ال�سوق
وبالتاىل ف�إنه من ال�ضرورى �أن يكون هناك انف�صال تام بني عمل ال�شركة ك�أمني
ا�ستثمار وعملها كجهة ت�سوية.
د  -حقوق والتزامات مدير ال�صندوق

طبقا مل�شروع الالئحة التنفيذية اخلا�صة ب�صناديق اال�ستثمار (املواد من )39 - 31
ف�إنه يراعى ما يلى:
 - 1تتوىل ال�شركة التى �أن�ش�أت ال�صندوق القيام بعمل مدير ال�صندوق وتعترب هى
املتمثل القانونى لل�صندوق فى عالقاته مع الغري وتكون م�سئولة عن �إدارة وا�ستثمار
�أموال ال�صندوق.
16

�صناديق اال�ستثمار

 - 2ملدير ال�صندوق احلق فى تقا�ضى االتعاب التى يحددها نظام ال�صندوق وال يجوز
�أن تزيد هذه االتعاب على � %5سنويا من القيمة ال�صافية لأ�صول ال�صندوق ،ويراعى
فى حتديد تلك الن�سبة طبيعة ا�ستثمارات ال�صندوق و�أهدافه ويجوز جلهة اال�شراف
�أن تقوم بتعديل هذه الن�سبة �إذا ر�أت �أن هناك �أ�سبابا تدعو لذلك.
 - 3فى غري �صناديق اال�ستثمار العقارية على مدير ال�صندوق �أن يعني �أمينا لال�ستثمار
توافق عليه جهة اال�شراف وال يجوز ملدير ال�صندوق عزل �أمني اال�ستثمار �إال �إذا كانت
هناك �أ�سباب تدعو لذلك وب�شرط احل�صول على موافقة جهة اال�شراف.
و�صياغة هذا الن�ص قد تكون معينة حيث �أن عبارة (�إال �إذا كانت هناك �أ�سباب تدعو
لذلك) تت�سم باملرونة وجتعل تقدير تلك اال�سباب من �سلطة مدير ال�صندوق ،وحتى
فى حالة رف�ض جهة اال�شراف طلب العزل ف�إن ذلك الطلب فى حد ذاته قد ي�ؤدى �إىل
�إحداث خلل فى العالقة بني مدير ال�صندوق و�أمني اال�ستثمار وقد يرتتب على ذلك
ت�أثري �سلبى بدرجة �أو ب�أخرى على م�ستوى �أداء الطرفني ملهامهما.
ومن ال�ضرورى هنا حتديد احلاالت التى ت�سمح ملدير ال�صندوق �أن يطلب فيها عزل
�أمني اال�ستثمار دون �أن يرتك ذلك للتقدير ال�شخ�صى ملدير ال�صندوق وذلك حتى
ي�ستطيع �أمني اال�ستثمار مبا�شرة مهامه بكفاءة وفعالية.
 - 4يلتزم مدير ال�صندوق �أن يلتزم باتباع �أ�ساليب و�سيا�سات اال�ستثمار كما وردت فى
نظام ال�صندوق وال يجوز له تغيريها �أو تعديلها دون موافقة جهة اال�شراف.
 - 6ال يجوز ملدير ال�صندوق �أن يقرت�ض ل�صالح ال�صندوق �إال �إذا كان نظام ال�صندوق
يجيز له ذلك وب�شرط �أال يتجاوز احلد الذى ين�ص عليه النظام.
 - 7يجب على مدير ال�صندوق �أن يعد تقرير عن ن�شاط ال�صندوق كل ثالثة �أ�شهر
يو�ضح املركز املاىل لل�صندوق ،وتر�سل �صورة من هذا التقرير �إىل جهة اال�شراف،
وي�سمح للم�شرتكني باالطالع عليه.
 - 8يجب على مدير ال�صندوق �أن يقوم باالف�صاح ملالكى الوحدات عن �أية بيانات �أو
معلومات قد ت�ؤثر فى قيمة وحدات اال�ستثمار وباالجراءات التى اتخذها ملواجهة
ذلك ،وذلك فى املواعيد وبالطريقة التى يحددها نظام ال�صندوق �أو جهة اال�شراف.
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 - 9يكون مدير ال�صندوق م�س�ؤوال جتاه مالكى وحدات اال�ستثمارات عن �أية �أ�ضرار
تلحق بهم نتيجة خمالفة �أحكام القانون �أو الالئحة التنفيذية �أو نظام ال�صندوق �أو
نتيجة �إ�ساءة ا�ستعمال ال�صالحيات املخولة له نتيجة االهمال اجل�سيم.
هـ  -حقوق والتزامات �أمني اال�ستثمار
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ت�ضمنت املواد من ( )47 - 40حقوق والتزامات �أمني اال�ستثمار ،وذلك باال�ضافة �إىل
بع�ض املواد االخرى ،فقد ن�صت املادة ( )3/4على �أنه يجب على ال�شركات التى ترغب
فى �إن�شاء �صندوق لال�ستثمار �أن تتقدم بطلب �إن�شاء ال�صندوق �إىل وزارة التجارة
مرفقا به جمموعة من امل�ستندات �أو البيانات من بينها:
«ن�سخة من االتفاقية التى �ستنظم عالقته بال�شركة فى حال املوافقة على �إن�شاء ال�صندوق».
كما ت�ضمنت املادة (� )10أنه من ال�ضرورى �أن ت�سلم �أموال ال�صندوق �إىل �أمني
اال�ستثمار بناء على موافقة وزارة التجارة.
كما ت�ضمنت املادة (� )27أنه يتم تقييم وحدات اال�ستثمار بوا�سطة �أمني اال�ستثمار �أو �أية جهة
متخ�ص�صة �أخرى يختارها فى املواعيد وبالطريقة التى ين�ص عليها نظام ال�صندوق.
وباال�ضافة �إىل ذلك قد ت�ضمنت املواد من (� 40إىل  )47حقوق �أمني اال�ستثمار على
النحو التايل:
 - 1يتوىل �أمني اال�ستثمار اال�شراف على �إدارة وا�ستثمار �أموال ال�صندوق للت�أكيد من
�أنها طبقاً لأحكام القانون والالئحة التنفيذية ونظام ال�صندوق ،كما يجب �أن يكون
�أمني اال�ستثمار م�ؤ�س�سة مالية كويتية م�ستقلة غري مدير ال�صندوق.
 - 2يتقا�ضى �أمني اال�ستثمار �أتعابه من مدير ال�صندوق وال يجوز �أن تزيد تلك
االتعاب على � %1سنويا من القيمة ال�صافية لأ�صول ال�صندوق ،ويراعى فى ذلك
حتديد تلك الن�سبة طبيعة ا�ستثمارات ال�صندوق و�أهدافه.
 - 3يقوم �أمني اال�ستثمار مبراقبة �أعمال مدير ال�صندوق واالحتفاظ ب�أموال و�أ�صول
ال�صندوق ،والت�أكد من �أن تلك االموال تدار وت�ستثمر فى حدود اال�ساليب وال�سيا�سات
املحددة بنظام ال�صندوق.
 - 4يكون لأمني اال�ستثمار احلق فى االطالع على ال�سجالت والدفاتر واالوراق
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والوثائق املتعلقة ب�إدارة وا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
 - 5يجب على �أمني اال�ستثمار تنفيذ التعليمات التى يتلقاها من مدير ال�صندوق ما
مل تكن متعار�ضة مع �أحكام القانون �أو هذه الالئحة �أو نظام ال�صندوق �أو القرارات
والتعليمات التى ت�صدرها جهة اال�شراف.
 - 6يجب على �أمني اال�ستثمار �أن يقوم بتقييم وحدات اال�ستثمار بالطريقة وفى
املواعيد املحددة لال�سرتداد واالعالن عن ذلك ،ويراعى فى �إجراء التقييم طبيعة
ا�ستثمارات ال�صندوق.
 - 7يلتزم �أمني اال�ستثمار ب�إخطار جهة اال�شراف ب�أية خمالفات تقع من مدير
ال�صندوق ،وله �أن يطلب من مراقب احل�سابات القيام بتدقيق ح�سابات ال�صندوق فى
�أى وقت ي�شاء وتزويده بتقرير بنتيجة �أعمال الفح�ص التى قام بها.
 - 8يجب على �أمني اال�ستثمار �أن مي�سك ال�سجالت والدفاتر الالزمة ل�ضبط عمليات
ال�صندوق و�إظهار املركز املاىل له فى كل وقت من االوقات.
يتبني لنا مما �سبق �إىل �أن مهام �أمني اال�ستثمار تت�ضمن مهام �إ�شرافية ومهام رقابية،
واملهام اال�شرافية تتمثل فى وجود عالقة م�ستمرة بينه وبني مدير ال�صندوق تتيح
له الت�أكد من �أن كل ت�صرفات مدير ال�صندوق تتم وفق �أحكام القانون والالئحة
التنفيذية ونظام ال�صندوق.
�أما املهام الرقابية ف�إنها تتعلق باالحتفاظ ب�أموال و�أ�صول ال�صندوق وذلك فى �سبيل
�ضمان الرقابة الفعالة على �أعمال مدير ال�صندوق.
و � -أمني اال�ستثمار  -ال�شركة الكويتية للمقا�صة (�ش.م.ك)

ت�أ�س�ست ال�شركة الكويتية للمقا�صة (�ش.م.ك) فى  1982/9/19واكتتب فى ر�أ�س
مالها بالكامل جمموعة من البنوك وال�شركات املالية كما يديرها جمل�س �إدارة يتكون
من ممثلني لتلك اجلهات.
وتقوم ال�شركة بكافة عمليات التقا�صى بني عمليات االوراق املالية واملبالغ املرتتبة
عليها وتقدمي اخلدمات االئتمانية والفنية املت�صلة �أو املرتبطة �أو الناجتة عن هذا
الن�شاط ،وفى �سبيل حتقيق هذا الهدف يحق لها القيام باالعمال املذكورة فى املادة
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اخلام�سة من عقد الت�أ�سي�س وما يلزم من �أعمال �أخرى �سواء حل�سابها �أو حل�ساب
عمالئها داخل �أو خارج الكويت.
وبالتاىل ف�إن �أغرا�ض ال�شركة تت�سع للقيام مبهام �أمني اال�ستثمار ومن ذلك:
القيام بدور وكيل البيع� ،إمتام عملية تخ�صي�ص الوحدات مبا فى ذلك �إعادة املبالغ
الزائدة على قيمة ما مت تخ�صي�صه للم�شرتك من وحدات� ،إعداد �سجل خا�ص
ببيانات امل�شرتكني� ،إعداد �شهادات التخ�صي�ص و�إ�صدار �شهادات بديلة فى حالة التلف
�أو الفقد ،اال�شراف على �إدارة وا�ستثمار �أموال ال�صندوق فى الداخل واخلارج والت�أكد
من مدى مطابقتها لأحكام القانون ونظام ال�صندوق باال�ضافة �إىل كل العمليات
االخرى املرتبطة مبزاولة ال�صندوق لن�شاطه.
ز  -بيانات اتفاقية فتح احل�ساب
�صناديق اال�ستثمار

20

ن�صت املادة ( )10من م�شروع الالئحة التنفيذية ب�أن تودع االموال التى يتم تلقيها
فى ح�ساب خا�ص با�سم ال�صندوق وت�سلم تلك االموال �إىل �أمني اال�ستثمار.
كما ن�صت املادة ( )34من م�شروع الالئحة التنفيذية ب�إلزام مدير ال�صندوق ب�إدارة
وا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
ونظراً لأنه من ال�ضرورى حتقيق التعاون بني مدير ال�صندوق و�أمني اال�ستثمار حتى
يتمكن مدير ال�صندوق من �إدارة وا�ستثمار �أموال ال�صندوق وحتى يتمكن مدير اال�ستثمار
من مبا�شرة اخت�صا�صاته اال�شرافية والرقابية ،ف�إن االمر يتطلب ترتيب اتفاقية فتح
ح�ساب ال�صندوق بطريقة حتدد بدقة عالقة الطرفني فيما بينهما تت�ضمن ما يلى:
 - 1يحدد مدير ال�صندوق اال�سم الذى يفتح به احل�ساب لدى البنك.
 - 2يختار �أمني اال�ستثمار �أحد البنوك املحلية ويفتح منه ح�سابا به يخ�ص�ص لإيداع
�أموال ال�صندوق.
 - 3من ال�ضرورى �إيداع ر�أ�س املال بالكامل فى ح�ساب ال�صندوق بالبنك قبل مبا�شرة
�أى ن�شاط.
 - 4من حق �أمني اال�ستثمار لأكرث من بنك �إيداع �أموال ال�صندوق وبنف�س ا�سم
احل�ساب الذى �سبق حتديده.
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 - 5من حق مدير ال�صندوق اختيار نوع احل�ساب و�أ�سلوب ا�ستثمار االموال داخل
البنك وذلك مبوجب االتفاق املبا�شر بينه وبني البنك ويجب موافقة �أمني اال�ستثمار
على االتفاق.
 - 6من حق مدير ال�صندوق حتويل ر�أ�س مال ال�صندوق جزئيا �أو كليا ال�ستثماره لدى
�أى بنك يحدده ب�شرط موافقة �أمني اال�ستثمار على �شروط وو�سائل اال�ستثمار.
 - 7يحدد مدير ال�صندوق اال�شخا�ص املخولني ب�إدارة احل�ساب و�إ�صدار التعليمات
وبيان �صفاتهم و�صالحيتهم و�إخطار �أمني اال�ستثمار بذلك.
 - 8من ال�ضرورى حتديد طرق وو�سائل االت�صال بني مدير ال�صندوق و�أمني
اال�ستثمار.
 - 9جميع �أموال و�أ�صول ال�صندوق داخل �أو خارج الكويت حتفظ با�سم ال�صندوق
وحتت �إ�شراف �أمني اال�ستثمار.
� - 10أى �صفقات خارج الكويت يتم حتويلها بتعليمات من �أمني اال�ستثمار �إىل البنك
املحلى ليقوم بالتحويل �إىل البنك املرا�سل باخلارج.
 - 11ت�سلم وت�سليم مدير اال�ستثمار للأوراق املالية �أو املعادن الثمينة خارج دولة
الكويت يتم بتعليمات من �أمني اال�ستثمار �إىل اجلهة املخولة باحلفظ.
 - 12يلتزم مدير ال�صندوق بت�سديد كل امل�صروفات املرتتبة على حفظ اال�سهم وال�سندات
�أو �أى �أوراق مالية �أخرى و�أي�ضا م�صروفات حفظ املعادن الثمينة داخل �أو خارج الكويت.
� - 13أى التزامات �أخرى يتحمل بها مدير ال�صندوق ،كما �أنه يتحمل التكلفة املالية
للكوادر الب�شرية واالجهزة الفنية االخرى التى يوفرها �أمني اال�ستثمار وذلك طبقا
لالتفاقية املربمة بينهما �سلفا.
 - 14املخالفات التى تتعلق مببا�شرة مدير ال�صندوق ملهامه فى �إدارة وا�ستثمار �أموال
ال�صندوق يتم �إخطار كل من جهة اال�شراف ومدير ال�صندوق بها.
ح � -إدارة وا�ستثمار �أموال ال�صندوق فى اخلارج

يتم ا�ستثمار �أموال ال�صندوق خارج دولة الكويت مبعرفة مدير ال�صندوق ومن
ال�ضرورى �أن ي�سمح نظام ال�صندوق بذلك .وفيما يلى بع�ض االجراءات التى يتم
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اتخاذها بوا�سطة ال�شركة الكويتية للمقا�صة بو�صفها �أمني ا�ستثمار.
 - 1يفتح ح�ساب �أو �أكرث با�سم ال�صندوق لدى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة فى ت�سوية
معامالت بيع و�شراء اال�سهم وال�سندات واملعادن وحفظ االوراق املالية.
 - 2يفتح احل�ساب با�سم ال�شركة الكويتية للمقا�صة  -ح�ساب �صندوق اال�ستثمار  -مع
مراعاة �أن فتح احل�ساب يكون من اخت�صا�صات �أمني اال�ستثمار.
 - 3من اخت�صا�ص �أمني اال�ستثمار اال�شراف على احل�سابات وحتريك �أموال و�أ�صول ال�صندوق.
 - 4من اخت�صا�ص مدير ال�صندوق �إجراء االت�صاالت بال�شركة املعنية باخلارج
والتفاو�ض معها على العمليات اال�ستثمارية التى حتقق �أهداف ال�صندوق ،ويتوقف
التنفيذ على �صدور تعليمات مبا�شرة من االمني.
 - 5يخ�ص�ص ح�ساب م�ستقل لكل �صندوق على حده لدى ال�شركات املمثلة فى اخلارج
وذلك فى حالة وجود �أكرث من �صندوق ت�شرف عليه ال�شركة الكويتية للمقا�صة
ك�أمني ا�ستثمار.
 - 6يجوز ملدير ال�صندوق طلب �سحب �أو ا�ستالم �أية �أوراق مالية يحتفظ بها لدى
ال�شركة املعنية وذلك بتعليمات من �أمني اال�ستثمار.
 - 7ال�شركات املمثلة لأمني اال�ستثمار فى اخلارج تتوىل العمل كو�سيط فى عمليات
اال�ستثمار التى يجريها مدير ال�صندوق خارج نطاق ال�سوق الذى تعمل به وبناء على
تعليمات �أمني اال�ستثمار.
 - 8يتكفل �أمني اال�ستثمار بتوفري �أف�ضل ال�سبل ال�ستثمار �أموال ال�صندوق ب�سهولة و�أمان.
 - 9يتحمل مدير ال�صندوق تكلفة عمليات اال�ستثمار اخلارجى وخا�صة:
 تكلفة االت�صاالت واملرا�سالت والعقود القانونية مع كل من مدير ال�صندوق والبنوكاملحلية واالجنبية.
 تكلفة االت�صاالت واملرا�سالت والعقود القانونية مع ال�شركات االجنبية املمثلةلأمني اال�ستثمار وال�صندوق.
 -تكلفة حفظ االوراق املالية.

نری �أنه من االهمية مبكان �أن نقدم عر�ضا لدور الهيئة العامة لال�ستثمار فى
االقت�صاد الوطنى و�أن�شطتها العامة.
فلقد قامت احلكومة بخطوات وا�سعة متثلت فى تنظيم االو�ضاع اال�ستثمارية فى
�إطار ر�ؤية م�ستقبلية �شاملة وذلك ب�إ�صدار القانون رقم ( )106ل�سنة  1976والذى
ين�ص على اقتطاع  10باملائة �سنويا من االيرادات العامة للدولة تر�صد فى ح�ساب
خا�ص ي�سمى احتياطى االجيال القادمة و�إ�ضافة العوائد الناجتة عن ا�ستثماراتها
�إىل هذا احل�ساب ،كما ت�ضم ن�سبة قدرها  50باملائة من املال االحتياطى العام للدولة
املوجودة عند العمل بهذا القانون �إىل هذا احل�ساب بحيث يكون االحتياطى م�صدر
�إيراد للأجيال القادمة �إذا ن�ضب النفط �أو تعر�ضت �أ�سواقه للك�ساد(.)9
واليوم تعد اال�ستثمارات الكويتية فى اخلارج واحدة من �أهم م�صادر الدخل القومى
للبالد بعد ال�صناعة النفطية م�ؤكدة بذلك حجم االن�شطة املالية والتوظيف
اال�ستثمارى لالحتياطى العام للدولة واحتياطى االجيال القادمة.
وفى �إطار اخلطوات التى اتخذتها احلكومة لتنظيم االو�ضاع املالية للدولة �صدر
املر�سوم بالقانون رقم  1960/1املتعلق ب�إقرار طريقة �إعداد امليزانية العامة �أو �أ�سلوب
تنفيذها ،وقد �أعلن هذا القانون �إن�شاء االحتياطى العام وو�ضع الت�شريع الالزم
لتمويله من فائ�ض امليزانية ،و�أناط م�سئولية �إدارته بوزارة املالية.
و�شمل االحتياطى العام فى ذلك احلني جميع ا�ستثمارات الدولة والتى ت�ضمنت فيما بعد
امل�شاركة فى العديد من امل�شاريع التنموية واالقت�صادية واالجتماعية ،منها على �سبيل املثال
بنك الت�سليف واالدخار وال�صندوق الكويتى للتنمية االقت�صادية العربية وع�شرات من امل�شاريع
املحلية االخرى هذا باال�ضافة �إىل كافة اال�ستثمارات اخلارجية التى متلكها الدولة.
وكانت اخلطوة املهمة التالية بعد قانون االحتياطى العام هى �إن�شاء احتياطى االجيال
القادمة ،وقد جاءت النظرة الثاقبة ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد الراحل ال�شيخ جابر
االحمد ال�صباح لتنظيم االو�ضاع اال�ستثمارية ب�إ�صدار القانون رقم ( )106ل�سنة
 1976القا�ضى بتكوين احتياطى االجيال القادمة ،وقد نظمت عملية ا�ستثماره فى
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املحافظ اال�ستثمارية العاملية من اال�سهم وال�سندات والودائع وامل�شاريع االقت�صادية
املختلفة ب�إ�شراف اخلرباء االقت�صاديني �سواء فى داخل الدولة �أو فى امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية العاملية التى عهد �إليها با�ستثمار �أ�صول احتياطى االجيال القادمة.
ولقد جتلت �أهمية هذا االحتياطى �أكرث ما جتلت فى الدور الرئي�سى الذى لعبه فى
ت�أمني احتياجات البالد �إثر الغزو العراقى الآثم فى �أغ�سط�س � 1990إذ كان املمول
االول فى ت�سديد نفقات التحرير و�إعادة �إعمار البالد ،فكان ذلك االحتياطى خري
معني للكويت على مواجهة حمنتها.
وكان البد للتزايد املتنامى فى حجم االموال املخ�ص�صة لال�ستثمار ،والتو�سع فى دائرة
توظيف االموال من �أن يرتجم بخطوة نوعية تتنا�سب مع حجم و�سرعة وا�ضطراد
هذا التزايد ،ومتثلت هذه اخلطوة ب�إن�شاء الهيئة العامة لال�ستثمار لتحل حمل وزارة
املالية فى �إدارة وتنمية احتياطيات الدولة املالية.
ف�صدر القانون رقم  47ل�سنة  1982الذى ن�ص على �إن�شاء الهيئة العامة لال�ستثمار
كم�ؤ�س�سة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة تلحق بوزير املالية وتتوىل با�سم حكومة
دولة الكويت وحل�سابها �إدارة �أموال االحتياطى العام للدولة واالموال املخ�ص�صة
الحتياطى االجيال القادمة وغري ذلك من االموال التى يعهد بها وزير املالية �إىل
الهيئة لإدارتها وتوظيفها.
ويتوىل �إدارة الهيئة جمل�س برئا�سة وزير املالية وع�ضوية كل من وزير النفط وحمافظ
البنك املركزى ووكيل وزارة املالية بحكم وظائفهم باال�ضافة �إىل خم�سة �أع�ضاء �آخرين
من الكويتيني املتخ�ص�صني فى جماالت اال�ستثمار يعينون مبر�سوم ملدة �أربعة �سنوات
على �أن يكون من بينهم ثالثة على االقل ال يتولون �أية وظائف عامة ،ويختار املجل�س
ع�ضوا منتدباً من بني �أع�ضائه ليقوم باالدارة التنفيذية للهيئة.

ونو�ضح فيما يلى �أهداف الهيئة العامة لال�ستثمار وا�سرتاتيجية خطة العمل
والهيكل التنظيمى للهيئة ودور الهيئة فى االقت�صاد املحلى.
� - 1أهداف الهيئة العامة لال�ستثمار

تبدو االهداف اال�سا�سية للهيئة العامة لال�ستثمار متنوعة مبقدار ما هى مهمة
وحيوية ،فهى تعمل من ناحية على �إدارة وتنمية االحتياطى العام واحتياطى
االجيال القادمة ب�أف�ضل ال�سبل املمكنة ومبا يخدم �سيا�سة الدولة املالية واالقت�صادية
وا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية ،ومن ناحية �أخرى تعمل على ربط تلك اال�ستثمارات مع
القاعدة االقت�صادية فى الكويت لتحقيق التكامل بينهما وتعزيز م�صلحة االقت�صاد
الوطنى وتدعيم �سبل تنميته.
�أن جملة الظروف التى �شهدتها دولة الكويت خالل ال�سنوات املا�ضية وما �صاحب
ذلك من تغريات جذرية على احتياطيات الدولة املالية نتيجة الغزو العراقى الغا�شم،
اقت�ضت النظر با�سرتاتيجية جديدة تت�سم باملرونة واحلرفية والقدرة على التغيري
على كافة امل�ستجدات التى تطر�أ فى ظل املتغريات املت�سارعة على اال�سواق العاملية.
فقد كانت للغزو �آثار مدمرة على املوارد االقت�صادية وعلى القدرات االنتاجية ملختلف
القطاعات االقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل تعطيل �أن�شطة اخلدمات اال�سا�سية فى البالد
وفقدانها للبنية التحتية لفرتة طويلة.
وبعد التحرير واجهت الكويت معركة �إعادة البناء ،حيث متت �إعادة ت�أهيل القطاعات
االقت�صادية املختلفة و�إعادة تعمري املرافق احليوية خالل زمن قيا�سى ،وقد اعتمدت
الدولة فى مواجهة املتطلبات املالية لفرتات االحتالل والتحرير ثم �إعادة البناء
على ا�ستثماراتها اخلارجية وب�شكل خا�ص على احتياطى االجيال القادمة ،مما
�أدى �إىل تقل�ص تلك اال�ستثمارات من جهة ،وتغري التوازن فى تركيبة اال�صول
لتلك اال�ستثمارت من جهة �أخرى ،حيث �أ�صبحت اال�ستثمارات املبا�شرة والعقارية
ت�شكل حيزا رئي�سيا من جمموع اال�ستثمارات وكان ذلك الو�ضع يتنافى مع التوزيع
االقت�صادى االن�سب للأ�صول اال�ستثمارية.
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وبدت مالمح اال�ستقرار االقت�صادى تظهر �أكرث ف�أكرث خالل عام  1992مبعدالت
مماثلة ملا قبل الغزو العراقى الغا�شم مما �أتاح للهيئة العامة لال�ستثمار �أن تراجع
ا�سرتاتيجيتها فى �ضوء امل�ستجدات والتطورات التى مرت بها ا�ستثماراتها والتى مر
بها االقت�صاد العاملي ،ولتحقيق هذا الغر�ض �شكلت الهيئة فريقا متخ�ص�ص ملراجعة
اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية ،وو�ضع الت�صور املنا�سب ال�سرتاتيجية جديدة ت�ستجيب
الحتياجات املرحلة الراهنة وتلبى متطلبات واحتياجات امل�ستقبل.
وتبقى �أهداف اال�سرتاتيجية اجلديدة مماثلة للأهداف املر�سومة للهيئة فى قانون
�إن�شائها ومن�سجمة مع الفل�سفة التى كانت وراء �إن�شاء كل من االحتياطى العام واحتياطى
االجيال القادمة حيث ال يزال الرتكيز قائما على ا�ستثمار احتياطى االجيال القادمة
فى �أ�صول عاملية منا�سبة ومتنوعة ومدرة للدخل وقادرة على حتقيق النمو الر�أ�سماىل
املطلوب م�ستقبال ،وكذلك بالن�سبة ال�ستثمار �أموال االحتياطى العام بحيث يتم حتقيق
منو معتدل لأ�صوله ال�ستخدامه فى تنفيذ �سيا�سات الدولة االقت�صادية واالجتماعية
فى جمال التنمية فى الداخل ،والتعاون االقليمى والدوىل فى اخلارج.
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية اجلديدة �ضرورة االهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الوطنية
فى جماالت اال�ستثمار املتنوعة حتى يت�سنى للهيئة لعب دورها الرائد فى تطوير
وتنمية اجلهاز املاىل الوطنى وم�ؤ�س�ساته املختلفة.
و�سعيا لتحقيق هذه االهداف متت �إعادة النظر فى التوزيع اجلغرافى لأ�صول الهيئة
بني خمتلف االقاليم االقت�صادية ،مبا يعك�س االهمية الن�سبية لهذه االقاليم ،ومدى
توفر فر�ص اال�ستثمار املنا�سبة فيها ،و�أعيد النظر فى التوزيع النوعى ملجمل ا�ستثمارات
الهيئة بني االدوات اال�ستثمارية املختلفة مثل اال�سهم وال�سندات العاملية ،واال�ستثمارات
املبا�شرة والعقارية بحيث يتواءم مع �أف�ضل احتماالت االداء فى ظل م�ستويات مقبولة
للمخاطرة بحيث ت�ستطيع الهيئة �أن توفر ال�سيولة املطلوبة ملواجهة احتياجات اخلزينة
العامة مبا فى ذلك متويل العجز ال�سنوى فى امليزانية العامة للدولة.
و�شملت اخلطوط العري�ضة ال�سرتاتيجية العمل فى جمال االقت�صاد املحلى �ضرورة
اال�ستمرار فى تنفيذ برامج التخ�صي�ص بتحويل م�ساهمات الهيئة فى ال�شركات املحلية

 - 3جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار

جمل�س االدارة هو اجلهة امل�سئولة املناط بها اال�شراف على �ش�ؤون الهيئة وله
ال�صالحيات الالزمة التخاذ القرارات التى يراها منا�سبة لتحقيق �أهداف و�أغرا�ض
الهيئة العامة لال�ستثمار ،واملهمة الرئي�سية للمجل�س هى ر�سم ال�سيا�سة العامة
للهيئة ،واال�شراف على تنفيذها واعتماد برامج اال�ستثمار ومتابعة �إجنازها و�إ�صدار
القرارات املتعلقة بعمل الهيئة من خالل و�ضع اللوائح االدارية واملالية الالزمة
للهيئة واال�شراف على تنفيذها ويقرر املجل�س �أي�ضا م�شروع ميزانية الهيئة وح�سابها
اخلتامى قبل عر�ضها على اجلهات املخت�صة.
 - 4الهيكل التنظيمى للهيئة
يتكون الهيكل التنظيمى احلاىل للهيئة العامة لال�ستثمار من العديد من االدارات
والوحدات التنظيمية باال�ضافة �إىل مكتب اال�ستثمار فى لندن ،والذى تنح�صر
املهام املناطة به املتابعة واال�شراف على العمليات اال�ستثمارية املختلفة �ضمن ال�سوق
الربيطانى واالوروبى.
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�إىل القطاع اخلا�ص �ضمن برنامج زمنى مرن يتوقع �أن يتم خالل االعوام اخلم�سة
التالية ،و�أن ت�ستمر الهيئة فى القيام مببادرات فى االقت�صاد املحلى بامل�شاركة مع
القطاع اخلا�ص مل�ساعدته على الدخول فى �أن�شطة تنموية جديدة �أو تطوير بع�ض
االن�شطة االقت�صادية املوجودة.
و�أكدت اال�سرتاتيجية اجلديدة �ضرورة العمل على فتح مكاتب �إقليمية للهيئة فى
املناطق املهمة لها وفى اال�سواق اال�ستثمارية الواعدة مثل الواليات املتحدة االمريكية
وجنوب �شرق �آ�سيا ،على �أن يتم تطوير املهام التى ت�ؤديها تلك املكاتب تدريجيا تبعا
للظروف ،لت�شمل القيام بوظائف �إدارة اال�ستثمار بجوانبه املتعددة.
وفى االطار االدارى اجلديد تت�شكل الهيئة العامة لال�ستثمار من مكتب رئي�سى فى
الكويت يتوىل الرقابة والتخطيط جلميع اال�ستثمارات وتكون املكاتب االقليمية
فى �أوروبا وجنوب �شرق �آ�سيا و�أمريكا ال�شمالية مبثابة �أذرع للمكتب الرئي�سى تنفذ
ال�سيا�سات اال�ستثمارية املعتمدة من قبله وتقوم مبتابعة و�إدارة اال�ستثمار فى اال�سواق
التى تتواجد بها بكفاءة وفعالية.
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 - 5دور الهيئة فى االقت�صاد املحلى

تلعب الهيئة العامة لال�ستثمار دورا مهما على �صعيد االقت�صاد املحلى حيث ت�شرف على
م�ساهمات الدولة فى العديد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية املحلية الرئي�سية،
وتقوم بت�شجيع املبادرات التى يقوم بها القطاع اخلا�ص عن طريق امل�شاركة فى متويل
�إن�شاء مثل تلك ال�شركات وامل�شاريع ذات املردود االقت�صادى املثمر ،وتقوم الهيئة كذلك
بتنمية وتطوير دور ال�شركات املالية املحلية من خالل �إف�ساح املجال لها لإدارة بع�ض
ا�ستثمارات الهيئة داخل وخارج الكويت ،باال�ضافة �إىل الدور الذى ت�ضطلع به الهيئة
فى تن�شيط دور القطاع اخلا�ص من خالل برنامج التخ�صي�ص ،و�أخرياً تعمل الهيئة
على توفري ال�سيولة الالزمة ملواجهة احتياجات اخلزانة العامة عند احلاجة.
ومن �أبرز امل�شاريع وال�شركات املحلية الرئي�سية التى ت�ساهم فيها الهيئة
�صناديق اال�ستثمار
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العامة لال�ستثمار:

�شركة اخلليج للكابالت وال�صناعة الكهربائية � -شركة االت�صاالت الهاتفية املتنقلة
(زين) � -شركة امل�شروعات ال�سياحية � -شركات الفنادق الكويتية � -شركة �صناعات
وخمازن التربيد � -شركة اال�سماك الكويتية .والعديد من ال�شركات الرئي�سية الوطنية
االخرى� ،أما فى قطاع امل�ؤ�س�سات املالية اال�ستثمارية ،فللهيئة م�ساهامات رئي�سية فى
بنك برقان  -ال�شركة الكويتية لال�ستثمار  -بيت االوراق املالية  -جمموعة االوراق
املالية � -شركة اخلليج للت�أمني � -شركة وربة للت�أمني.
�أما برنامج التخ�صي�ص الذى ي�أتى �ضمن ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة فقد �أخذ م�سارا
تطبيقيا من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار حيث و�ضع فى حيز التنفيذ برنامج نقل
م�ساهمات احلكومة فى ال�شركات املحلية �إىل القطاع اخلا�ص ،والقى هذا الربنامج
جناحا ملمو�سا فاقت كافة التوقعات حيث جتاوزت التغطية لعمليات االكتتاب فى
بع�ض ال�شركات املعدل املتوقع.
وقد كان لربنامج التخ�صي�ص فى القطاع اال�ستثمارى الدور الكبري فى جذب ر�ؤو�س
�أموال جديدة وبلورة فر�ص و�أدوات ا�ستثمارية جديدة مما �أدى �إىل تن�شيط �إيجابى
فى قطاع مهم من قطاعات االقت�صاد الوطنى.

تنفيذا ل�سيا�سة الدولة والتوجيهات الر�سمية ،ت�ساهم الهيئة ب�شكل فعال فى دعم
م�شاريع التنمية فى بلدان العامل الثالث بوجه خا�ص ،وال�سيما امل�شاريع احليوية التى
ت�ساهم فى تطوير البنية االقت�صادية فى هذه البلدان ،وذلك ان�سجاما مع خطط
وبرامج التنمية التى ي�ضعها البنك الدوىل و�أجهزة االمم املتحدة و�ضمن اتفاقيات
ر�سمية بني الكويت وتلك الدول.
ومن �أبرز امل�شاريع التى �ساهمت الهيئة العامة لال�ستثمار فيها نيابة عن الدولة:
ال�شركة العربية لأنابيب البرتول � -سوميد  -فى جمهورية م�صر العربية  -وتعمل
فى جمال نقل النفط اخلام وم�شتقاته  -م�شروع �سكر كنانة فى ال�سودان ،وهى �شركة
متخ�ص�صة فى �إنتاج ال�سكر وت�سويقه حمليا وعامليا � -شركة مناجم الفو�سفات االردنية
وهى �شركة متخ�ص�صة بالتنقيب عن الفو�سفات وتعدينه و�صناعة اال�سمدة منه.
وللهيئة م�ساهمات عديدة فى م�شاريع تنموية فى البلدان العربية املختلفة مثل البحرين،
اليمن ،موريتانيا واملغرب ،فى خمتلف املجاالت ال�سياحية وال�صناعة واملالية.
تا�سع ًا :جتربة الهيئة العامة لال�ستثمار فى �صناديق اال�ستثمارات املحلية ()10
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 - 6امل�ساهمات االخرى للهيئة العامة لال�ستثمار

فيما يلى عر�ض لتجربة الهيئة العامة لال�ستثمار فى �صناديق اال�ستثمار املحلية
�سوف نناق�شها من خالل تناول:
�أ  -االهداف العامة من م�ساهمة الهيئة فى ال�صناديق اال�ستثمارية.
ب � -أ�ساليب و�آلية امل�ساهمة فى ال�صناديق اال�ستثمارية.
ج  -ال�شروط وال�ضوابط العامة للم�ساهمة فى ال�صناديق اال�ستثمارية.
د � -أ�سلوب الرقابة على �أداء ال�صناديق من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار.
هـ  -انعكا�سات م�ساهمة الهيئة فى ال�صناديق اال�ستثمارية على �سوق الكويت للأوراق املالية.
�أ  -االهداف العامة من م�ساهمة الهيئة فى ال�صناديق اال�ستثمارية

لعبت الهيئة العامة لال�ستثمار دورا مميزا فى ت�شجيع ال�شركات اال�ستثمارية والعقارية
على �إن�شاء ال�صناديق اال�ستثمارية ك�أداة جديدة ت�ساعد على تن�شيط التداول فى �سوق
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الكويت للأوراق املالية ،وقد بد�أت الهيئة جتربتها فى هذه ال�صناديق فى مطلع عام
 ،1990وقد �شاركت بن�سب غري م�ؤثرة فى عدد من ال�صناديق اال�ستثمارية فى جمال
اال�سهم والعقار واال�ستثمار املبا�شر.
وتطويرا لهذه التجربة فقد �أعلنت الهيئة فى مطلع عام  2001من خالل برنامج
متكامل عن رغبتها فى ت�شجيع ال�شركات اال�ستثمارية والعقارية لإن�شاء �صناديق
ا�ستثمار و�إدراجها فى ال�سوق الكويتى للأوراق املالية ك�أداة ا�ستثمارية جديدة ت�ساهم
فى تطوير �أداء ال�سوق وتن�شيط التداول وت�شجيع املواطنني على عمليات االدخار
اال�ستثمارى ،حيث �ساهمت الهيئة فى ت�أ�سي�س العديد من �صناديق اال�ستثمار بدءاً
من مار�س .2001
ولقد ركزت الهيئة من خالل م�شاركتها فى ال�صناديق اال�ستثمارية على حتقيق
�أهداف رئي�سية متثلت فيما يلى:
 خلق �أدوات ا�ستثمارية جديدة فى �سوق الكويت للأوراق املالية. خلق تناف�س بني ال�شركات املحلية على �إن�شاء ال�صناديق وت�سويقها ،وبالتاىل تفعيلدور هذه ال�شركات فى الدورة االقت�صادية والن�شاط املحلى.
 خلق وعى ا�ستثمارى ب�أهمية تلك ال�صناديق جلذب �أكرب عدد من املكتتبني فى هذهاالدوات اجلديدة وت�شجيع املواطنني على عمليات االدخار واال�ستثمار املحلى.
 تعميق مبد�أ ال�شفافية فى التعامل مع ال�صناديق اال�ستثمارية. احلد من امل�ضاربات من قبل االفراد وجعل التداول �ضمن �أ�سلوب م�ؤ�س�سى. ا�ستقطاب ر�ؤو�س �أموال �صغار امل�ستثمرين و�إدارتها من قبل متخ�ص�صني. خلق العبني رئي�سيني ممثلني مبدراء ال�صناديق فى �سوق الكويت للأوراق املالية.ب � -أ�ساليب و�آلية امل�ساهمة فى ال�صناديق اال�ستثمارية

حر�صا من الهيئة العامة لال�ستثمار على �إجناح جتربتها وحتفيز ال�شركات
اال�ستثمارية والعقارية لإن�شاء ال�صناديق ك�أداة ا�ستثمارية جديدة فى �سوق الكويت
للأوراق املالية ،فقد اعتمدت الهيئة ثالثة بدائل مل�ساهمتها فى هذه ال�صناديق وفقا
لرغبات ال�شركات املديرة وتتمثل فيما يلى:
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 -امل�ساهمة النقدية:

ال تتعدى  %20من ر�أ�س مال ال�صندوق املكتتب به عند �إغالق باب االكتتاب ،على �أال
تتجاوز امل�ساهمة عن  10مليون دينار.
 -امل�ساهمة العينية:

ال تتعدى  %50من ر�أ�س مال ال�صندوق املكتتب به عند �إغالق باب االكتتاب على �أال
تتجاوز امل�ساهمة عن  25مليون دينار ،وذلك ب�أ�سهم مدرجة �أو عقارية ،مع منح خ�صم
ال يزيد عن  %50من القيمة ال�سوقية.
وتكون ن�سبة امل�ساهم  %50من قيمة ر�أ�سمال ال�صندوق عند �إغالق باب االكتتاب
وبحد �أق�صى  25مليون دينار على �أال تتجاوز امل�ساهمة النقدية عن  %50من ح�صة
الهيئة فى ر�أ�سمال ال�صندوق.
ج  -ال�شروط وال�ضوابط العامة مل�ساهمة الهيئة فى ال�صناديق اال�ستثمارية

و�ضعت الهيئة العامة لال�ستثمار �شروط عامة مل�ساهمتها فى ال�صناديق اال�ستثمارية
وترتكز �أهم هذه ال�شروط فى النقاط التالية:
 �أن تكون ال�شركة خا�ضعة لرقابة بنك الكويت املركزى فى حالة �إن�شاء �صناديق�أ�سهم �أو �سندات.
 �أن تكون النتائج املالية لل�شركة جيدة وحققت �أرباح خالل ال�سنتني ال�سابقتنيلإن�شاء ال�صندوق.
 �أن يكون لدى ال�شركة اجلهاز التنفيذى امل�ؤهل للقيام ب�إدارة مثل هذه ال�صناديقبكفاءة عالية.
 �أن يكون لدى ال�شركة خربة فى �إدارة ال�صناديق �أو املحافظ حل�ساب الغري. �أن تكون مكونات ال�صندوق �أ�صول حملية. �أن تكون ال�شركة م�ستوفية ال�شروط وال�ضوابط فى ت�أ�سي�س ال�صناديق اال�ستثمارية. �أن تقوم ال�شركة بطرح وحدات ال�صندوق لالكتتاب العام.� -أن تقوم ال�شركة ب�إدراج ال�صناديق فى �سوق االوراق املالية خالل �سنتني من ت�أ�سي�س
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 -اجلمع بني امل�ساهمة النقدية والعينية:
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ال�صندوق.
كما قامت الهيئة العامة لال�ستثمار بو�ضع �ضوابط يلتزم بها مدير ال�صندوق ،وفى
حالة خمالفته لهذه ال�ضوابط يكون للهيئة احلق فى تقلي�ص جماالت التعاون
امل�ستقبلية مع مدير ال�صندوق واالن�سحاب منه ،وقد تنوعت هذه ال�ضوابط طبقا
لن�شاط كل �صندوق فهناك �ضوابط خا�صة ب�صناديق اال�سهم وثانية ل�صناديق
العقار وثالثة ل�صناديق ال�سندات ،وهذه ال�ضوابط تو�ضح جماالت وحدود اال�ستثمار
واملعامالت املالية املقيدة التى يجب �أن يتبعها مدير ال�صندوق .وتهدف الهيئة من وراء
هذه ال�ضوابط �إعطاء احلماية الكافية للم�ساهمني وعلى االخ�ص �صغار امل�ساهمني.
ومن �أهم ال�ضوابط املطبقة من قبل الهيئة على ال�صناديق اال�ستثمارية:
 االع�لان من قبل ال�صندوق عن �أكرب خم�س �شركات ميتلك �أ�سهم فيها �أو خم�سعقارات من حيث القيمة.
 التزام مدير ال�صندوق بعدم اال�ستثمار بن�سبة تزيد عن  %15من القيمة ال�صافيةلأ�صول ال�صندوق فى �أ�سهم �شركة واحدة.
 ال يجوز �أن تتجاوز ملكية ال�صندوق فى �أ�سهم ال�شركات التى متتلك ح�ص�صا رئي�سيةفى ال�شركة املديرة عن  %20من �إجماىل موجودات ال�صندوق.
 �أن يكون اجلهاز االدارى القائم على �إدارة حمفظة ال�صندوق م�ستقال عن اجلهازاالدارى القائم على �إدارة حمافظ ال�شركة املديرة.
 على مدير ال�صندوق تقدمي تقرير رب��ع �سنوى معتمد من �أم�ين اال�ستثمار عنن�شاط ال�صندوق مو�ضحا به املركز املاىل وحركة اال�سهم �سواء كانت عمليات بيع �أو
�شراء باال�ضافة �إىل التقارير املقدمة من املدققني اخلارجيني لل�صندوق.
 عند خمالفة مدير ال�صندوق لأى من �أحكام القانون �أو نظام ال�صندوق �أو متطلباتالهيئة وتوقعاتها من املدير ف�إنها �ست�أخذ فى عني االعتبار تقلي�ص جماالت التعاون
امل�ستقبلية مع املدير ،بل وقد تقرر االن�سحاب من ال�صندوق عن طريق اال�سرتداد.
 عدم جواز ا�ستعمال اال�سهم فى الت�صويت باجلمعيات العادية وغري العادية لل�شركاتوالبنوك املحلية.
 -عدم التعامل فى �أ�سهم ال�شركات املديرة.

د � -أ�سلوب الرقابة على ال�صناديق من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار

مل تغفل الهيئة العامة لال�ستثمار �أ�ساليب الرقابة على ال�صناديق اال�ستثمارية بل
�أخذت بعني االعتبار و�ضع �أ�سلوب رقابى على �أداء ال�صناديق اال�ستثمارية يتمثل فى
العنا�صر التالية:
 تقدمي تقارير �أ�سبوعية و�شهرية وربع �سنوية من مدراء ال�صناديق. تقدمي تقارير �شهرية من حافظ وحدات امللكية (�شركات اال�ستثمار). عقد اجتماع دورى ربع �سنوى بني الهيئة ومدراء ال�صناديق للت�أكد من التزامهمبال�ضوابط وال�شروط التى حددتها الهيئة ،كما يتم من خالل هذا االجتماع ا�ستعرا�ض
نتائج ن�شاط كل �صندوق وا�سرتاتيجيته.
وقد �ساعدت �أ�ساليب الرقابة على اط�لاع الهيئة على ن�شاط و�أداء هذه ال�صناديق
والت�أكد من التزام مدير ال�صندوق بال�ضوابط املنظمة لعمل ال�صندوق.

�صناديق اال�ستثمار

�إىل جانب ذلك فقد ن�صت االنظمة اال�سا�سية لل�صناديق اال�ستثمارية خا�صة �صناديق
اال�سهم وال�سندات على امتناع مدير ال�صندوق عن القيام حل�ساب ال�صندوق ب�أى من
املعامالت التالية:
 �شراء االوراق املالية عن طريق الهام�ش. منح القرو�ض �أو �إعطاء ال�ضمانات والكفاالت. التعامل بال�سلع والعقار. �ضمان اال�صدارات ك�ضمان رئي�سى. رهن �أو منح �أى امتياز ل�صالح الغري على �أى من �أموال ال�صندوق وب�أى �شكل من اال�شكال. خ�صم ال�شيكات. االقرتا�ض ل�صالح ال�صندوق ب�أى �شكل من اال�شكال �إال فى احلاالت املن�صو�ص عليها�صراحة فى النظام اال�سا�سى لل�صندوق.
كما �شملت هذه ال�ضوابط عدة نقاط �أخرى ملزمة لنوعية وطبيعة ال�صندوق املراد
امل�ساهمة فيها من قبل الهيئة �سواء كان �أ�سهم �أو عقار �أو �سندات.

هـ  -انعكا�سات م�ساهمة الهيئة فى ال�صناديق اال�ستثمارية

ات�سمت حركة التداول فى �سوق الكويت للأوراق املالية وب�شكل عام بالن�شاط الكبري،
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وارتفعت معظم م�ؤ�شرات التداول نتيجة لزيادة ال�سيولة لدى امل�ستثمرين وتوجيهها
لال�ستثمار فى �أ�سواق اال�سهم ،االمر الذى يدعم جانب زي��ادة الثقة بال�سوق نظرا
لقلة الفر�ص اال�ستثمارية االخ��رى �أو انخفا�ض عوائدها �إن وج��دت مقارنة ب�سوق
الكويت للأوراق املالية.
�إن العوامل االيجابية املحيطة بال�سوق والتى كانت وال تزال هى الدافع وراء االنتعا�ش
ال��ذى ي�شهده �سوق الكويت ل�ل�أوراق املالية ومازالت م�ستمرة �إىل جانب انخفا�ض
�أ�سعار الفائدة املحلية والعاملية واملعايري الفنية اال�ستثمارية لل�سوق ب�شكل عام ،حيث
مازال معدل ال�سعر �إىل الربحية بحدود  16مرة ،يعطى عوامل دعم �إيجابية �أخرى
لل�سوق .كما �أن النتائج االيجابية املتوقعة لل�شركات باال�ضافة �إىل دخ��ول �شركات
جديدة و�صناديق ا�ستثمارية االثر االيجابى خللق فر�ص وقاعدة ا�ستثمارية جيدة
لل�سوق تدعم اجتاه ال�سوق نحو اجلانب اال�ستثمارى.
لذا ميكن القول �أن م�ساهمة الهيئة فى ال�صناديق اال�ستثمارية قد حققت الكثري من
االه��داف �سواء على�( :أ) م�ستوى التداول والقيمة (ب) على م�ستوى فاعلية تلك
ال�صناديق على ن�شاط �سوق الكويت للأوراق املالية:
فمن حيث التداول والقيمة

رغم التطورات ال�سيا�سية التى تعي�شها املنطقة بعد �أحداث � 11سبتمرب  2001وما
�صاحبها من تطورات مت�سارعة ف�إن م�ؤ�شر �سوق الكويت للأوراق املالية فى ارتفاع
م�ستمر �سواء فى القيمة ال�سوقية للأ�سهم �أو كمية اال�سهم املتداولة.
�إال �أنه يجب الت�أكيد على �أن هذا االرتفاع فى التداول والقيمة �ساهمت فيه عدة عنا�صر
�أخرى �إىل جانب ال�صناديق اال�ستثمارية التى ت�ساهم فيها الهيئة نوجزها فيما يلى:
 ا�ستمرار امل�ستويات املرتفعة لأ�سعار النفط. �إعادة تفعيل برنامج نقل ملكية احلكومة فى ال�شركات امل�ساهمة. دخول �أموال جديدة �إىل االقت�صاد من خالل التعوي�ضات. تراجع اال�سواق العاملية. الرتاجع فى �أ�سعار الفائدة. النتائج اجليدة التى حققتها ال�شركات املحلية والتوزيعات النقدية والعينية خاللهذه الفرتة.

�أما من حيث فاعلية ال�صناديق اال�ستثمارية وت�أثريها على ن�شاط �سوق الكويت

 االداء اجليد لل�صناديق وحتقيق عوائد مميزة ،فاالداء اجليد لهذه ال�صناديقانعك�س ب�شكل �إيجابى على �أداء ال�سوق.
 تعزيز ا�ستقرار ال�سوق ب�سبب اتباع مدراء ال�صناديق �أ�سلوب اال�ستثمار طويل االجلوالذى بدوره جعل من القرار اال�ستثمارى قراراً �أكرث عقالنية ال يت�أثر ب�سهولة
بالهزات اخلارجية امل�ؤقتة.
 جذب ال�سيولة الفائ�ضة �سواء لدى االفراد �أو امل�ؤ�س�سات عن طريق تقدمي �سعرخ�صم جيد وعوائد جيدة مقارنة بعوائد الودائع فى البنوك.
 تو�سيع قاعدة اال�ستثمار ودخول الكثري من �صغار امل�ستثمرين �أو امل�ؤ�س�سات قليلةاخلربة �إىل ال�سوق.
باال�ضافة �إىل توفري العوائد اجليدة ،ف�إن ال�صناديق ت�ضمن �سهولة دخول هذه الفئات
�إىل ال�سوق وتوفر لهم خدمة االدارة املحرتفة.
 �إنعا�ش ال�سوق دون احلاجة �إىل �ضخ �أموال جديدة. حت�سني نوعية �أداء ال�سوق .ويظهر ذلك جليا بتقليل الفارق بني �أداء ال�صناديقوال�سوق مع زيادة عدد ال�صناديق ،واقرتاب �أداء ال�سوق �إىل �أداء ال�صناديق املميزة.
 خ�صخ�صة جزء من �أ�سهم الهيئة .فيمكننا اعتبار جتربة ال�صناديق نوعا مناخل�صخ�صة بحيث مكنت الهيئة من طرح �أ�سهمها ب�سعر خ�صم جيد مع جلبها عائدا
مميزا.
 حتول �أ�صول الهيئة �إىل وحدات �سائلة ميكن ت�سييلها فى �أى وقت دون حدوثانعكا�سات �سلبية.
 توفري قدر �أكرب من ال�شفافية وااللتزام بالنظم من خالل االجراءات الرقابية التىو�ضعت من قبل الهيئة على �شركات اال�ستثمار.

�صناديق اال�ستثمار

للأوراق املالية فيمكن تو�ضيحها فى النقاط التالية:

نخل�ص مما �سبق �إىل

�أن جتربة الهيئة العامة لال�ستثمار للم�ساهمة فى ال�صناديق اال�ستثمارية كانت
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�إيجابية �إىل حد كبري وحققت الكثري من �أهدافها التى نوجزها فيما يلى:
�أ  -دعم الثقة فى �سوق الكويت للأوراق املالية.
ب  -ترويج فكرة اال�ستثمار عن طريق �صناديق ا�ستثمارية.
ج  -تعزيز القرار اال�ستثمارى املدرو�س فى �سوق الكويت للأوراق املالية من خالل
�صناديق ا�ستثمارية.
د  -ت�شجيع االدخار واال�ستثمار من خالل فتح جماالت جديدة لال�ستثمار فى ال�سوق املحلى.
هـ  -ت�شجيع ا�ستحداث �أدوات ا�ستثمارية جديدة لتطوير ال�سوق.
و  -ا�ستقطاب ر�ؤو�س �أموال �صغار امل�ستثمرين و�إدارتها من قبل متخ�ص�صني.
ز  -تنويع ال�صناديق املحلية املتاحة مما يلبى احتياجات امل�ستثمرين املتعددة.
ح  -خلق العبني رئي�سيني من مدراء ال�صناديق فى �سوق الكويت للأوراق املالية.
�صناديق اال�ستثمار

عا�شراً :الرقابة على �صناديق اال�ستثمار فى الكويت ()11

تتدخل الدولة عموما بقواعد �آمره للإ�شراف والرقابة على امل�ؤ�س�سات املالية
وامل�صرفية ومنها �صناديق اال�ستثمار وذلك لتحقيق �أهداف معنية منها:
 - 1حماية حقوق املدخرين وامل�ستثمرين ،والعمل على كفالة بقاء �صناديق اال�ستثمار
قادرة دائما على الوفاء بالتزاماتها.
 - 2دعم وتنمية �أعمال �صناديق اال�ستثمار.
 - 3مراعاة اعتبارات امل�صلحة القومية التى ت�ستلزم احلفاظ على املدخرات الوطنية
و�ضمان توظيف وا�ستثمار �أموال املدخرين.
وتتمثل الرقابة على �صناديق اال�ستثمار فى الكويت فى الرقابة الداخلية والرقابة
اخلارجية و�أي�ضاً رقابة كال من وزارة التجارة والبنك املركزى.
�أ  -الرقابة الداخلية على �صناديق اال�ستثمار

الرقابة الداخلية هى (الفح�ص ،والتقدير امل�ستمر ،واملنطقى للنظم االدارية ،والطرق
املحا�سبية لأى م�شروع� ،أو وحدة اقت�صادية).
وبالن�سبة للقانون الكويتى متثل الرقابة الداخلية ل�صناديق اال�ستثمار ،رقابة �أمني
اال�ستثمار ،ورقابة مراقبة احل�سابات.
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منح القانون الكويتى �أمني اال�ستثمار �سلطة الرقابة على �أعمال �شركة االدارة التى
ت�شرف على �أعمال ال�صندوق ون�ستطيع �أن نحدد بنا ًء على ن�صو�ص الالئحة التنفيذية
�إجراءات رقابة �أمني اال�ستثمار ،وذلك على النحو التاىل:
 قيام �أمني اال�ستثمار مبراقبة �أعمال مدير ال�صندوق. االحتفاظ ب�أموال و�أ�صول ال�صندوق ،والت�أكد من �أن هذه االموال تدار وت�ستثمرفى حدود اال�ساليب وال�سيا�سات املحددة بنظام ال�صندوق.
 �إعطاء احلق لأمني اال�ستثمار فى االطالع على ال�سجالت والدفاتر واالوراق،والوثائق املتعلقة ب�إدارة وا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
 يجب على مدير ال�صندوق �أن يبا�شر ب�إعطاء �أمني اال�ستثمار كافة ن�سخ و�صوراملعامالت التى يجريها حل�ساب ال�صندوق ،و�أى تغيري يطر�أ على �سجل امل�شرتكني.
 يجب على �أمني اال�ستثمار �أن يقوم بتنفيذ جميع االلتزامات املرتتبة على قياممدير ال�صندوق ب�إدارة وا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
 على �أمني اال�ستثمار �أن يقوم بتقييم ح�ص�ص �أو وحدات اال�ستثمار بالطريقة املنا�سبة،وفى املواعيد املحددة لذلك ،ويجب �أن يكون هذا التقييم �صحيحا ومطابقا للواقع.
 يقوم �أمني اال�ستثمار ب�إخطار جهة اال�شراف ب�أية خمالفات تقع من مديرال�صندوق.
 ميكن لأمني اال�ستثمار �أن يطلب من مراقب احل�سابات القيام بفح�ص ح�ساباتال�صندوق فى �أى وقت ي�شاء ،وتزويده بنتيجة �أعمال الفح�ص التى قام بها.
بعد ما تقدم نت�ساءل :هل ميكن لأى م�ؤ�س�سة م�ستقلة �أن تكون �أمني لال�ستثمار فى
�صندوقني ا�ستثماريني فى �آن واحد؟
االجابة هنا هو �أنه البد �أن تتوافر املناف�سة بني هذين ال�صندوقني ،وهذه املناف�سة لن
تكون موجودة �إال �إذا كانا يعمالن فى جمال واحد و�سوق واحد ،و�سوق مالية واحدة.
وهاتان اخلا�صتان موجودتان فى �صناديق اال�ستثمار الكويتية ،فاملجال هو التعامل
فى االوراق املالية ،وال�سوق املاىل التى تتوال بها هذه االوراق واحدة ،وهى �سوق
الكويت للأوراق املالية.

�صناديق اال�ستثمار

 - 1رقابة �أمني اال�ستثمار
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 - 2رقابة مراقبى احل�سابات

يعترب مراقبو احل�سابات هيئة داخلية فى ال�صناديق اال�ستثمارية ،ووفقاً للقانون
الكويتى يتوىل مراقب ح�سابات �أو �أكرث يقوم بتعيينه وحتديد �أجره مدير ال�صندوق بعد
موافقة جهة اال�شراف ،وهذه اجلهة ت�ستطيع تنحية مراقب احل�سابات على عك�س مدير
ال�صندوق الذى ال ي�ستطيع تنحية مراقب احل�سابات دون موافقة جهة اال�شراف.
�إن �إجراءات مراقبة احل�سابات على �أعمال ال�صندوق تتمثل فى الآتى:

�صناديق اال�ستثمار

�أ  -من حق مراقب احل�سابات االطالع على ال�سجالت والدفاتر والوثائق واالوراق
املتعلقة ب�إدارة ا�ستثمار �أموال ال�صندوق ،وذلك ح�سب القوانني التى تنظم هذه املهنة،
وفقاً ملبادىء التدقيق املتعارف عليها.
ب  -يجب على مراقب احل�سابات �إخطار جهة اال�شراف ب�أية خمالفة تقع خالفاً
لأحكام القانون� ،أو الالئحة �أو نظام ال�صندوق� ،سواء وقعت هذه املخالفة من مدير
ال�صندوق� ،أو �أمني اال�ستثمار وهناك �ضمانات لعمل مراقب احل�سابات منها� ،أنه ال
يجوز تنحيته خالل ال�سنة املالية التى عني فيها ملراقبة ح�سابات ال�صندوق �إال بعد
موافقة جهة اال�شراف.
و�أي�ضا ف�إنه على جهة اال�شراف قبل املوافقة على تنحية مراقب احل�سابات �أن تت�أكد
من �سالمة املربرات التى بنى عليها طلب تنحيته ،وعليها �أن تطلب ر�أى مراقب
احل�سابات فى اال�سباب التى بنى عليها طلب تنحيته.
ويعترب مراقب احل�سابات م�سئو ًال عن �أى تق�صري� ،أو �إهمال� ،أو غ�ش يقع منه �أثناء
�أدائه لعمله.
ولأهمية عمل مراقب احل�سابات ،ف�إنه �إذا طلب عدم اال�ستمرار فى �أداء عمله فعليه �أن
ي�ستمر فى عمله �إىل �أن يتم تعيني بديل له.
ب  -الرقابة اخلارجية على �صناديق اال�ستثمار

تتبع �أهمية الرقابة اخلارجية من الدور الذى تقوم به ،فيتمثل دورها فى جمال
�صناديق اال�ستثمار فى حماية حقوق املدخرين التى تتمثل فى احل�صول على �أق�صى
االرباح ،واتخاذه �أ�سا�ساً ملحا�سبة االدارة.
�إن الرقابة اخلارجية رقابة �سابقة والحقة ،فهى �سابقة لأنها ت�شرف على عمليات
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ج  -دور وزارة التجارة وال�صناعة

وفقاً للمادة ال�ساد�سة من �أحكام املر�سوم بالقانون رقم  31ل�سنة  1990فى �ش�أن تنظيم
تداول االوراق املالية و�إن�شاء �صناديق اال�ستثمار ال ين�ش�أ �أى �صندوق ا�ستثمار ماىل� ،أو
عقارى �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من وزارة التجارة وال�صناعة.
وقد تناولت الالئحة التنفيذية لهذا القانون �إجراءات احل�صول على الرتخي�ص.
فيجب على ال�شركات التى تريد �إن�شاء �صندوق ا�ستثمار �أن تتقدم بطلب �إىل وزارة
التجارة مرفقاً به �صورة من عقد الت�أ�سي�س والنظام اال�سا�سى لل�شركة ون�سخة من
النظام املقرتح لإن�شاء و�إدارة ال�صندوق وبع�ض البيانات االخرى املتعلقة ب�صندوق
اال�ستثمار .وبعد ا�ستكمال كافة امل�ستندات املطلوبة تقوم �إدارة ال�شركات فى وزارة
التجارة ب�إر�سال ن�سخة من طلب �إن�شاء ال�صندوق �إىل بنك الكويت املركزى بدرا�سته
من النواحى الفنية واملالية وبيان ما �إذا كان موافقاً على �إن�شاء ال�صندوق �أم ال.
ثم تقوم الوزارة بعد موافقة البنك املركزى ب�إعداد تقرير حول طلب �إن�شاء ال�صندوق،
ثم �إر�ساله �إىل وزير التجارة لإ�صدار قراره ب�ش�أن طلب �إن�شاء ال�صندوق.
ثم يتم الت�أ�شري فى �سجل خا�ص ل�صناديق اال�ستثمار لدى وزارة التجارة ويقيد القرار ال�صادر
مبنح الرتخي�ص فى ال�سجل التجارى ،وين�شر فى اجلريدة الر�سمية ،ويتمتع ال�صندوق

�صناديق اال�ستثمار

ت�أ�سي�س �صناديق اال�ستثمار ،و حتقق من توافر �شروط ت�أ�سي�س ال�صندوق ،مثل
ال�شروط املتعلقة بامل�ؤ�س�سني ،واحلد االدنى لر�أ�س املال ،و�صفات اال�شخا�ص الذين
يتولون �إدارة ال�صندوق ،و�أ�ساليب اال�ستثمار.
وفى الكويت تتمثل الرقابة ال�سابقة فيما ن�صت عليه املادة ال�ساد�سة من القانون رقم
 31ل�سنة  1990التى ذكرت �أنه ال يجوز �إن�شاء �صناديق اال�ستثمار �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص ي�صدر من وزير التجارة بنا ًء على موافقة بنك الكويت املركزى ،ويبني
الرتخي�ص كيفية ا�ستثمار هذه االموال.
�أما بالن�سبة للرقابة الالحقة وهى التى تو�صف ب�أنها رقابة عالجية فم�ضمونها
متابعة ن�شاط �صناديق اال�ستثمار والت�أكد من قيامها ب�أعمالها ح�سب ن�صو�ص
القانون ،واللوائح ،والقرارات ،وعدم جتاوزها.
وتت�ضح الرقابة الالحقة فى القانون الكويتى فى ال�سلطة التى �أعطاها القانون
ملوظفى البنك املركزى فى �ضبط املخالفات التى تكون خمالفة للقانون.
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بال�شخ�صية املعنوية من تاريخ قيده فى ال�سجل التجارى ون�شره باجلريدة الر�سمية.
د  -دور بنك الكويت املركزى

�صناديق اال�ستثمار

�أن املادة ال�ساد�سة من القانون رقم  31ل�سنة  1990تق�ضى ب�أنه (ال يجوز لل�شركات
امل�ساهمة الكويتية التى يدخل �ضمن �أغرا�ضها ا�ستثمار االموال حل�ساب الغري �أن
تن�شىء �صناديق اال�ستثمار مالية وعقارية م�شرتكة يكون للكويتيني وغريهم حق
اال�شرتاك فيها ،وذلك بعد احل�صول على ترخي�ص من وزير التجارة بناء على موافقة
بنك الكويت املركزى ،ويبني الرتخي�ص كيفية ا�ستثمار هذه االموال).
�أما بالن�سبة ملراحل رقابة البنك املركزى على �صناديق اال�ستثمار ف�إنها تنق�سم �إىل
ثالث مراحل:
 - 1مرحلة الت�أ�سي�س ومنح الرتخي�ص.
 - 2مرحلة القيام بالن�شاط.
 - 3مرحلة الت�صفية واالنق�ضاء.
 - 1الدور الرقابى فى مرحلة الت�أ�سي�س ومنح الرتخي�ص

ح�سب ما ورد فى الالئحة التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزارى رقم  113ل�سنة 1992
بخ�صو�ص القانون رقم  31ل�سنة  ،1990تبني �أن الدور الرقابى للبنك املركزى خالل

هذه املرحلة يت�ضمن االمور التالية:
�أ  -الت�أكد من توافر ال�شروط اخلا�صة بال�شركات التى ترغب فى �إن�شاء �صناديق اال�ستثمار.
ب  -تلقى ن�سخة من طلب �إن�شاء ال�صندوق من وزارة التجارة لدرا�سته من النواحى
الفنية واملالية.
ج  -مراجعة بيانات النظام اال�سا�سى لل�صندوق.
د  -حتديد �أية �شروط �أخرى باال�ضافة �إىل تلك التى حددتها الالئحة التنفيذية
والتى ينبغى توافرها فى ال�شركات التى تن�شىء �صناديق اال�ستثمار.
هـ  -حتديد �أية م�ستندات �أو بيانات �أخرى يطلبها البنك املركزى ،وينبغى �إرفاقها
بطلب �إن�شاء �صندوق اال�ستثمار.
و  -التقييم الدقيق حلقيقة و�ضع ال�شركة املاىل من خالل االطالع على نظامها
اال�سا�سى ومتابعة ن�شاطها داخلياً وخارجياً ،ومراجعة ميزانيتها والتحقق من �سالمة
�إعداد بياناتها باملهام التى يفر�ضها �إن�شاء و�إدارة �صندوق اال�ستثمار.
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ز  -التدقيق على �أع�ضاء جهاز اال�ستثمار �سواء من حيث �سمعتهم� ،أو م�ؤهالتهم �أو خرباتهم.
ح  -التقييم الدقيق لل�سيا�سة اال�ستثمارية لل�صندوق ،ومدى واقعيتها ،وجدواها
االقت�صادية ،ومدى كفاية ر�أ�س املال وتنا�سبه مع االهداف وال�سيا�سة اال�ستثمارية
املقرتحة ،وهذا التقييم يتم �أثناء مرحلة الت�أ�سي�س من خالل مراجعة �أوراق ال�شركة
امل�ؤ�س�سة لل�صندوق.
ط  -مراجعة القواعد املتعلقة بقيمة اال�ستثمار ،وطريقة احت�ساب القيمة ال�سوقية
ال�صافية للأ�صول ،وكيفية االرباح و�سيا�سة توزيعها.
ى  -النظر فى �إجازة زيادة احلد االق�صى للأتعاب التى يتقا�ضها مدير ال�صندوق عن
� %5سنوياً.
ك  -مراقبة تعيني �أو عزل �أمني اال�ستثمار من قبل ال�صندوق.
ل � -إجازة تعيني مراقب احل�سابات من قبل مدير ال�صندوق.
م  -ا�شرتاط موافقة البنك املركزى على تنحية مراقب احل�سابات.
ن � -إعطاء مهلة ال تزيد عن �ستني يوماً لل�صندوق الذى ال ميار�س ن�شاطه خالل
�ستني يوماً من تاريخ اكت�سابه لل�شخ�صية املعنوية �إذا ر�أت �أن هناك �أ�سباباً تربز ذلك.
 - 2الدور الرقابى فى مرحلة مزاولة الن�شاط
ح�سب ما ورد فى املادة  89من الالئحة التنفيذية ،تخ�ضع �صناديق اال�ستثمار لإ�شراف
ورقابة البنك املركزى ،وذلك للت�أكيد من التزام القائمني على �إدارتها ب�أحكام القانون
والالئحة التنفيذية و�أنظمة هذه ال�صناديق ،و�أية تعليمات �أخرى ت�صدرها جهة
اال�شراف.
وتتمثل �أهم �صور الدور الرقابى لبنك الكويت املركزى فى هذه املرحلة فيما يلى:
�أ  -و�ضع ال�سبل الكفيلة بح�سن ا�ستخدام الن�سبة التى ي�شرتك بها مدير ال�صندوق،
والتى خ�ص�صت ل�ضمان التزام مدير ال�صندوق بعدم خمالفة �أحكام القانون� ،أو
الالئحة� ،أو نظام ال�صندوق� ،أو قرارات جهة اال�شراف.
ب  -توجيه التعليمات �إىل مدير ال�صندوق باتباع �أ�ساليب ،و�سيا�سات اال�ستثمار كما
وردت فى نظام ال�صندوق والتى ال يجوز له تغريها �أو حتويلها دون موافقة جهة
اال�شراف.
ج � -إلزام مدير ال�صندوق ب�إعداد تقرير عن ن�شاط ال�صندوق كل ثالثة �أ�شهر ،يبني

41

�صناديق اال�ستثمار

42

فيه املركز املاىل لل�صندوق ،و�إر�سال �صورة من هذا التقرير �إىل جهة اال�شراف ،ولهذه
اجلهة الطلب فى �أن يكون هذا التقرير مراجعاً من مدقق احل�سابات وت�ستطيع �أي�ضاً
�إلزامها بن�شره.
د  -خ�ضوع �سجالت ودفاتر ح�سابات ال�صندوق لرقابة وتدقيق البنك املركزى.
هـ � -إلزام مدير ال�صندوق ،و�أمني اال�ستثمار ب�إخطار جهة اال�شراف ب�أية م�صالح
م�شرتكة بينها ،وبنوع ومدى هذه امل�صالح.
و  -الف�صل فى �أى خالف ين�ش�أ بني مدير ال�صندوق ،و�أمني اال�ستثمار ب�سبب تنفيذ
�أمني اال�ستثمار لاللتزامات املرتتبة من قيام مدير ال�صندوق ب�إدارة وا�ستثمار �أموال
ال�صندوق.
ز  -يجوز جلهة اال�شراف تنحية مراقب احل�سابات �إذا لزم االمر ،وكذلك تقييم تنحية
مدير ال�صندوق ملراقب احل�سابات.
ح  -طلب ر�أى مراقب احل�سابات فى اال�سباب التى بنى عليها طلب تنحيته.
ط  -تلقى االخطارات من مراقب احل�سابات حول املخالفات التى تقع من مدير
ال�صندوق ،و�أمني اال�ستثمار ،و�إعطاء مهلة لكل منها لت�صحيح هذه املخالفة ،وعموماً
ت�ستطيع جهة اال�شراف اتخاذ االجراءات الالزمة جتاه مدير ال�صندوق ،و�أمني
ال�صندوق.
ى � -إلزام مراقب احل�سابات ب�إخطار البنك املركزى باال�سباب التى جعلت ا�ستمراره
فى �أداء عمله م�ستحي ً
ال.
ك  -على مدير ال�صندوق تزويد جهة اال�شراف بن�سخة من التقارير ال�سنوية ،وجلهة
اال�شراف �أن تطلب �إعداد هذين التقريرين مرة �أخرى �إذا ر�أت �أن البيانات املدون فيها
ال تف�صح على نحو كاف عن حقيقة االو�ضاع املالية لل�صندوق.
ل  -اال�شراف على قرار مدير ال�صندوق ب�ش�أن حتدد ن�سبة االرباح وكيفية توزيعها.
م � -إعطاء احلق ملوظفى البنك املركزى بالقيام ب�أعمال املراقبة والتفتي�ش على دفاتر
و�سجالت وم�ستندات ال�صندوق ،وال يجوز للعاملني فى ال�صندوق حجب �أى معلومات
عن موظف البنك املركزى لأى �سبب من اال�سباب.
ن  -يجب على موظفى التفتي�ش ،والرقابة �إعداد تقرير عن املخالفات التى وقعت
وكيفية ت�صحيحها ،و�إر�سال �صورة من هذا التقرير �إىل مدير ال�صندوق ،و�أمني
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اال�ستثمار ،ويجب على كل منهما ت�صحيح املخالفة التى ك�شف عنها التفتي�ش.
�ش  -يحق لبنك الكويت املركزى فى حال عدم قيام مدير ال�صندوق و�أمني ال�صندوق
بت�صحيح املخالفات التى حدثت �إيقاع العقوبات الآتية:
 توجيه �إنذر للمخالف. عزل املخالف ،وتعيني من يحل حمله ،وفى حالة عزل مدير ال�صندوق يعفىاجلديد من الن�سبة املحددة لال�شرتاك فى ال�صندوق.
 ت�صفية ال�صندوق. - 3مرحلة االنق�ضاء والت�صفية
بالن�سبة النق�ضاء ال�صندوق ،يتدخل البنك املركزى فى احلاالت الآتية:
�أ � -إذا انخف�ضت قيمة وحدات اال�ستثمار فى �آخر تقييم لها عن  %50من �سعرها
اال�سمى وجب احل�صول على موافقة البنك املركزى ،ولي�س للبنك املركزى �أية �سلطة
تقديرية فى تقرير �إنق�ضاء �صندوق اال�ستثمار فى هذه احلالة.
ب  -قد يقرر البنك املركزى كجهة �إ�شراف من تلقاء نف�سه ت�صفية ال�صندوق لأ�سباب
يقدرها هو ،و�أي�ضاً ،يقدر اال�سباب التى على �أثرها طلب مدير ال�صندوق انق�ضاءه
لتقرير املوافقة عليها ,وعند �إ�صدار البنك املركزى موافقته على انق�ضاء ال�صندوق
وت�صفيته ،يتم �شطب ال�صندوق من ال�سجل املخ�ص�ص لذلك بالبنك املركزى.
هذا ويتبني مما �سبق:
حر�ص امل�شرع الكويتى على توفري احلماية القانونية لأموال املدخرين فى ال�صندوق
فامل�شروع الكويتى �أوىل اهتماماً خا�صاً بهذه احلماية ،وهذا االهتمام من امل�شرع
يت�ضح فى عدة ن�صو�ص من الالئحة التنفيذية ،فت�شديد الرقابة على العاملني فى
ال�صندوق ،من مدير ،و�أمني ا�ستثمار ،يت�ضح منه حر�ص امل�شرع على �ضرورة �أن يتبع
ه�ؤالء ال�سيا�سات الوا�ضحة ،واالبتعاد عن املخاطر واال�ستثمار فى جمال واحد من
جماالت اال�ستثمار.
كما يتبني �أن الرقابة تعترب �سلطة متعاقبة ابتداء من مراقب احل�سابات� ،إىل مدير
ال�صندوق و�إىل �أمني اال�ستثمار ،وانتهاء بجهة اال�شراف ،ولكن لي�س معنى هذا
الت�سل�سل خ�ضوع �أحدهم للآخر ،بل على العك�س جميعهم يتعاونون من �أجل حتقيق
م�صلحة ال�صندوق.
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هذا وجتدر اال�شارة �إىل �أنه �إذا �أخل مدير ال�صندوق �أو �أمني اال�ستثمار بواجباتهما
املنوطة بهما� ،أو خالفا �أحكام القانون �أو الالئحة التنفيذية �أو النظام اال�سا�سى
لل�صندوق ،ف�إن م�سئوليتها تثور قبل ال�صندوق ،وقبل املدخرين وقبل الغري.
وامل�سئولية هنا قد تكون �شخ�صية تلحق �شخ�صاً مبفرده �إذا ارتكب املخالفة لوحده،
وقد تكون م�شرتكة �إذا ا�شرتك فى ارتكابها عدد من اال�شخا�ص.
وقد تثور م�سئولية املخالف جنائياً �إذا ارتكب فع ً
ال يعاقب عليه قانون اجلزاء.
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هذا وقد تقدمت احلكومة ملجل�س االمة ووفقا للمر�سوم  2007/383مب�شروع قانون
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بالقانون رقم ( )31ل�سنة  1990فى �ش�أن تنظيم تداول
االوراق املالية و�إن�شاء �صناديق اال�ستثمار ،وجاء فى مواد امل�شروع ما يلى:
پ مادة �أوىل :ت�ستبدل ن�صو�ص املواد ( 2 .1فقرة �أوىل 6 .5 ،فقرة �أوىل)12 ،11 ،10 ،7 ،
من املر�سوم بالقانون امل�شار �إليه ن�صو�ص املواد التالية:
 مادة ( )1ال يجوز لل�شركات امل�ساهمة الكويتية �أو غري الكويتية طرح �أية �أوراقمالية �أو �صكوك �أو ح�ص�ص �أو وحدات فى �صناديق ا�ستثمار لالكتتاب العام �أو اخلا�ص
داخل دولة الكويت �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من وزارة التجارة وال�صناعة
بناء على موافقة �سوق الكويت للأوراق املالية.
وحتدد الالئحة التنفيذية �شروط و�إجراءات هذا الرتخي�ص وكيفية �إجراء هذا
االكتتاب.
 مادة ( )2فقرة �أوىل :يتم تداول ونقل ملكية االوراق املالية املدرجة فى �سوقالكويت للأوراق املالية وفقا للقواعد وال�شروط واالجراءات والنظم التى حتددها
جلنة ال�سوق ،ويقع باطال كل تعامل فى هذه االوراق على خالف ذلك.
 مادة ( )5تخ�ضع ال�شركات والوكالء الذين يرخ�ص لهم فى مزاولة عمليات بيعو�شراء االوراق املالية وال�صكوك غري الكويتية �أو ح�ص�ص ووحدات فى �صناديق
ا�ستثمار �أجنبية داخل دولة الكويت لإ�شراف ورقابة وزارة التجارة وال�صناعة وذلك
دون االخالل ب�إ�شراف ورقابة �سوق الكويت للأوراق املالية.
وتبني الالئحة التنفيذية �أحكام و�إجراءات الرقابة على هذه ال�شركات والوكالء
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والبيانات واملعلومات التى يلزم تقدميها �إىل وزارة التجارة وال�صناعة و�سوق الكويت
للأوراق املالية وكيفية التحقق من �صحتها و�سالمتها.
 مادة ( )6فقرة �أوىل :يجوز لل�شركات امل�ساهمة الكويتية التى يدخل �ضمن �أغرا�ضهاا�ستثمار االموال حل�ساب الغري �أن تن�شىء �صناديق ا�ستثمار مالية وعقارية م�شرتكة
يكون للكويتيني وغريهم حق اال�شرتاك فيها ،وذلك بعد احل�صول على ترخي�ص
ي�صدر من وزارة التجارة وال�صناعة بناء على موافقة �سوق الكويت للأوراق املالية
ويبني الرتخي�ص كيفية ا�ستثمار هذه االموال.
 مادة ( )7تكون وحدات اال�ستثمار بقيمة ا�سمية واحدة ويجب �أال تقل هذه القيمةعن « 100فل�س» وت�صدر فى �شكل �شهادات �إ�سمية وتخول هذه الوحدات حلامليها حق
اال�شرتاك فى اقت�سام االرباح على �أن يلتزموا بتحمل اخل�سائر النا�شئة عن ا�ستثمار
�أموال ال�صندوق كل بن�سبة ما ميلكه منها وال يجوز حلاملى هذه الوحدات اال�شرتاك
فى �إدارة ال�صندوق وي�ستثنى من ذلك ال�شركة التى تدير ال�صندوق.
 مادة ( )10يكون ملوظفى �سوق الكويت للأوراق املالية الذين ي�صدر بتحديدهم قرارمن وزير التجارة وال�صناعة مراقبة تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة
تنفيذاً له و�ضبط املخالفات وحترير املحا�ضر الالزمة فى هذا ال�ش�أن.
 مادة ( )11مع عدم االخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أى قانون �آخر ،يعاقبباحلب�س مدة ال جتاوز �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار وال تزيد على 20
�ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف �أحكام املواد « 4 ،3 ،1مكرر،6 ،5 ،
 »9من هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.
وفى حالة العودة خالل �سنتني من تاريخ احلكم النهائى فى اجلرمية ال�سابقة
ت�ضاعف العقوبة املقررة.
و�إذا وقعت املخالفة من ال�شركة �أو ال�صندوق توقع العقوبة على امل�س�ؤول عن االدارة
�إذا علم باملخالفة ومل يتخذ �إجراء ملنعها مع قدرته على ذلك.
وفى جميع االحوال يحكم مب�صادرة �أى �أموال تكون قد ح�صلت عليها ال�شركة �أو
ال�صندوق نتيجة ارتكاب املخالفة ،كما يحكم مب�صادرة �أى منافع مالية يكون قد
ح�صل عليها ع�ضو جمل�س االدارة �أو املوظف فى ال�شركة �أو ع�ضو اجلهاز االدارى فى
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ال�شركة �أو ع�ضو اجلهاز االدارى فى ال�صندوق ب�سبب ما وقع من خمالفات.
 مادة ( )12ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة خالل « »60يوما من تاريخ ن�شر هذاالقانون باجلريدة الر�سمية قرارا بتعديل الالئحة التنفيذية لهذا القانون مبا يتفق
مع �أحكامه.
مادة ثانية :ت�ضاف �إىل املر�سوم بالقانون رقم  1990/31امل�شار �إليه مادتان جديدتان
برقم « 4مكرر 4،مكرر �أ» ن�صهما كالتاىل:
پ مادة « »4مكرر :ال يجوز لل�شركات التى تن�ش�أ �أو تقوم على �إدارة �صناديق اال�ستثمار
�أن ت�صدر ب�أية و�سيلة بيانات �أو توقعات تت�ضمن ترويجا لأوراق مالية معينة
�أومكونات ال�صناديق التى تن�شئها �أو تديرها ما مل تقم باالعالن عن �أية م�صالح لها
فى تلك االوراق �أو �أية فوائد تعود عليها من وراء ذلك� ،سواء بو�صفها مديرا �أو �أمينا
لال�ستثمار �أو مالكا لوحدات فيها �أو ب�أى و�صف �آخر.
پ مادة « »4مكرر «�أ» :وال يجوز ل�صناديق اال�ستثمار منح االئتمان بكافة �صوره �سواء
بالطريقة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة.

( )1جملة احتاد امل�صارف العربية� :صناديق اال�ستثمار ودوره��ا املن�شود فى تن�شيط
اال�سواق املالية العربية� ،أكتوبر � ،2001ص .109
( )2د .عبا�س حجازى� :صناديق اال�ستثمار واالمل املن�شود ،القاهرة� ،1998 :ص .1
( )3د .نادية �أبو فخرة :اال�سواق وامل�ؤ�س�سات املالية ،القاهرة� ،1999 :ص .300
( )4د .فرج عزت :اقت�صاديات النقود والبنوك ،القاهرة� ،1997 :ص ،50
( )5عماد حممود النقيب :االدوات اال�ستثمارية فى اال�سواق املالية.1994 ،
( )6اال�سرتاتيجيات املطلوبة لال�ستفادة من �صناديق اال�ستثمار ،جملة الدرا�سات
املالية وامل�صرفية� ،2001 ،ص .18
( )7د .نادية �أبو فخرة و�آخ��رون :اال�سواق وامل�ؤ�س�سات املالية ،القاهرة� ،2003 :ص
.85-81
( )8فهد را�شد االبراهيم :جتربة الهيئة العامة لال�ستثمار فى ال�صناديق اال�ستثمارية
املحلية ،ورقة عمل مقدمة �إىل «م�ؤمتر �صناديق اال�ستثمار  -التجارب والطموحات»
حترير د .رم�ضان ال�شراح ،الكويت � 30 - 29أكتوبر .2003
( )9الهيئة العامة لال�ستثمار :دعامة احلا�ضر وامل�ستقبل.
( )10فهد را�شد االبراهيم :مرجع �سبق ذكره.
( )11د .عبداهلل م�سفر احليان :احلماية القانونية للمدخرين فى �صناديق اال�ستثمار،
ورقة عمل مقدمة �إىل «م�ؤمتر �صناديق اال�ستثمار  -التجارب والطموحات»
حترير د.رم�ضان ال�شراح ،الكويت � 30 - 29أكتوبر ،2002
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املحتويات
�أوال :مفهوم �صناديق اال�ستثمار
ثانيا� :صناديق اال�ستثمار و�أهميتها و�أهدافها
ثالثا :خ�صائ�ص امل�ستثمرين فى �أ�سهم �صناديق اال�ستثمار
رابعا :مزايا وخماطر �صناديق اال�ستثمار
خام�سا� :أنواع �صناديق اال�ستثمار
�ساد�سا :تقييم �أداء �صناديق اال�ستثمار
�سابعا� :أهم القواعد واملتطلبات ال�ضرورية لإن�شاء �صناديق اال�ستثمار فى
الكويت طبقا مل�شروع الالئحة اخلا�صة ب�صناديق اال�ستثمار
ثامنا  :الهيئة العامة لال�ستثمار
تا�سعا :جتربة الهيئة العامة لال�ستثمار فى �صناديق اال�ستثمار املحلية
عا�شرا :الرقابة على �صناديق اال�ستثمار فى الكويت:
 الرقابة الداخلية الرقابة اخلارجية دور وزارة التجارة وال�صناعة دور بنك الكويت املركزىاملراجع
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