صـناديـق اإلسـتـثـمـار

ما هــي صــنـاديــق اإلســتـثـمـــار؟
صناديق اإلستثمار هى عبارة عن وعاء مالى ميلكه عدد كبير من املستثمرين ويكون رأس مال الصندوق
عدة ماليني من اجلنيهات ،ويدار بواسطة متخصصون يقومون بعمل الدراسات واألبحاث عن أفضل
الشركات واملؤسسات التى ميكن االستثمار بها ،وهى وسيلة أكثر مناسبة لصغار املستثمرين باعتبار
أن الصندوق يدار بواسطة متخصصني ومحترفني فى كيفية التداول في البورصة.
ويتخذ هؤالء املتخصصون قرار الشراء أو البيع للعديد من األسهم والسندات ووضعها فى محفظة
واحدة وبالتالى يحصل املساهم فى الصندوق على ميزة «التنويع» وما يصاحبها من مخاطرة أقل نسبيا ً
وهى ميزة ال ميكن احلصول عليها عن طريق االستثمار املباشر فى «البورصة » إال باستثمار مبالغ كبيرة.
وتزيد قيمة استثمارك بالصندوق أو تنقص تبعا ً للزيادة أو النقصان فى أسعار األسهم والسندات
التى يتكون منها الصندوق ويعتمد عائد هذا الوعاء على عاملني أساسني هما نسبة الزيادة فى سعر
الوثيقة والتوزيع النقدى الذى يحدده مدير الصندوق.
وتتميز هذه الطريقة بأنها متكنك من استثمار مبالغ قليلة نسبيا ً قد تبدأ من  10أو  100أو 1000
جنيها ،كما أنها تتمتع بنسبة سيولة عالية تسمح ببيع الوثائق بناء على الشروط اخلاصة بالصندوق
ً
(شروط مذكرة املعلومات اخلاصة بالصندوق (.)Prospectus
ولكن تذكر أن االستثمار عن طريق صناديق االستثمار ال يسمح بأى حتكم أو توجيه ،مثل راكب سيارة
يقودها شخص آخر قمت أنت باختياره ووثقت به ولذلك يجب دائما ً اختيار القائد الذى تثق فيه ،إذ يجب
عليك حترى الدقة قبل االستثمار.
ومن املفترض أن تكون درجة اخملاطرة الناجمة من اإلستثمار عن طريق الصندوق أقل من درجة اخملاطرة
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فى حالة االستثمار املباشر .مع األخذ فى االعتبار بإنه فى حالة انخفاض أسعار األسهم فى السوق
ستنخفض بالتالى قيمة االستثمار إذا كان الصندوق يستثمر أغلبية أمواله فى األسهم.
أين يستثمر الصندوق أموالك وما هي أهدافه االستثمارية؟
يستثمر الصندوق أموال حملة الوثائق في أسهم وسندات وغيرها من األدوات املالية وقد يستثمر
جزء منها في ودائع بنكية أو يحتفظ بجزء منها في صورة أموال سائلة .ويتحدد ذلك وفقا ً لنوع لكل
صندوق استثمار والسياسة االستثمارية احملددة مسبقاً.
مزايا اإلستثمار عن طريق الصناديق
وليس مباشرة فى األوراق المالية

توافر اإلدارة احملترفة
حيث يقوم مديرو الصندوق بدراسة أداء الشركات املقيدة بالبورصة واختيار أفضلها ،ثم وضع
االستراتيجية الالزمة لالستثمار والتي حتقق أهداف الصندوق .وكذلك يقوم مديرو الصندوق مبراجعة
أداء الصندوق بصورة دورية في ضوء أهداف الصندوق احملددة ،وذلك إلعادة النظر في تشكيلة األوراق املالية
املكونة للصندوق سواء باالستبعاد أو االستبدال أو اإلضافة وفقا ً للتغيرات في الظروف االقتصادية.

تــنـويــع االســتـثـمــارات
حيث يقصد بالتنويع قيام إدارة الصندوق باستثمار أموال الصندوق في مجموعة متنوعة من األوراق
املالية التي تنتمي لقطاعات مختلفة في السوق .ويساعد تنويع االستثمارات املالية املكونة حملفظة
الصندوق علي تخفيض نسبي للمخاطر التي يتعرض لها املستثمر،

تـنوع األهداف االستـثماريـة مبا يتناسب مع طبـيـعـة كل مـستـثـمر
حيث يوجد العديد من صناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية اخملتلفة التى تتناسب مع طبيعة
واهداف كل مستثمر مثل الصناديق ذات النمو الرأسمالي والصناديق ذات العائد الدوري والصناديق
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املتخصصة التي تستثمر في قطاعات معينة والصناديق التي تستثمر في أوراق مالية معينة مثل
السندات ذات العائد الثابت.

سـهـولـة االسترداد لألموال املـسـتـثمـرة
حيث ميكن لكل مستثمر أن يقوم بشراء أو بيع أو إسترداد وثائق االستثمار بطريقة سهلة وبسيطة،
لكن يجب علي املستثمر قبل أن يتجه لالستثمار في وثائق صندوق معني أن يستشير مستشاره املالي
الذي قد يكون سمسار في األوراق املالية ،أو أي مستشار مالي بأحد البنوك أو بشركات االستثمار ،حيث
يقوم كل مستشار بتحليل احتياجات املستثمر املادية وأهدافه االستثمارية وترشيح الصندوق الذي
يتناسب مع إمكانياته وأهدافه االستثمارية.
ما هي أنواع صناديق االستثمار؟
يوجد نوعني رئيسيني من صناديق االستثمار في مصر
•صناديق االستثمار املغلقة.
صناديق االستثمار املغلقة تعني أنها تصدر مرة واحدة وبعدد محدود أو كمية محدودة من الوثائق
وتطرح هذه الوثائق في طرح عام للمستثمرين ويأخذ مدير االستثمار هذه األموال ويستثمرها في
السوق .وفي حالة رغبة املستثمر في استرداد استثماراته فإن عليه أن يتوجه إلي السمسار اخلاص
به لبيعها من خالل البورصة ليبيعها هناك مثلها في ذلك مثل األسهم املقيدة.
•صناديق االستثمار املفتوحة
وهي صناديق يسمح باصدار واسترداد وثائقها من خالل اجلهة املصدرة ودون احلاجه للبيع والشراء
من خالل البورصة.

3

نــبــذة عــن
أنواع الصناديق وفقا ألهدافها االستثمارية
•صندوق استثمار ذو العائد الدوري Income Fund
هذا الصندوق يركز استثماراته في األدوات ذات العائد الثابت والتي توزع كوبونات بشكل منتظم.
وخاصة السندات يناسب احتياجات املستثمر احملافظ والذي يرغب في احلصول علي توزيعات دورية
دون مخاطرة مرتفعة.
•صندوق النمو الرأسمالي Growth Fund
هذا النوع من الصناديق يستثمر في األسهم التي تنمو رأسماليا ً عبر مدد زمنية طويلة األجل.
وهذا الصندوق يناسب املستثمر الذي يرغب في االستثمار طويل اآلجل.
•الصندوق املتوازن Balanced Fund
هذا النوع من الصناديق له ثالثة أهداف :ربح ومنو رأسمالي معتدلني واحملافظة علي رأس املال ،هذا
الصندوق يناسب املستثمر املعتدل الذي يرغب في حتقيق عائد معقول وحتمل مخاطر معتدلة.
•الصناديق ذات السياسة االستثمارية املندفعة Aggressive Fund
هذا النوع من الصناديق يشبه صناديق النمو الرأسمالي ولكن يستثمر في أوراق مالية تتسم بأنها
عالية اخملاطر أمال ً من املستثمرين فيها في حتقيق عائد أعلي .وتناسب هذه الصناديق املستثمر
الذي يرغب في حتمل مخاطر عالية.
•صناديق املؤشرات ETFs
هذا النوع من الصناديق يستثمر في مجموعة من األسهم التي يحتويها مؤشر معني في البورصة،
علي سبيل املثال هناك صندوق يستثمر في الشركات املدرجة في مؤشر  EGX 30فقط.
•صناديق سوق املال قصيرة األجل Money Market Fund
هذه الصناديق تستثمر فقط في أدوات سوق املال قصيرة األجل مثل أذون اخلزانة ،شهادات االدخار،
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وغيرها والتي اليزيد فترة استحقاقها عن  90يوم .وهذه الصناديق تناسب املستثمر الذي يرغب في
االحتفاظ مبعدالت سيولة مرتفعة ملواجهة احتياجاته.
•الصناديق االسالمية
وهى نوع من الصناديق يقوم باالستثمار في اصول تتوافق مع ما تقدره جلنة الشريعة في املؤسسة
املالية التي تدير الصندوق.

المبادئ األساسية التى يجب مراعاتها قبل إتخاذ قرار اإلستثمار
يجب على املستثمر قبل اإلستثمار أن يجيب على بعض األسئلة لكى يستطيع أن يختار الصندوق
املناسب له والذى يتماشى مع أهدافه اإلستثمارية.

ما هى األهداف اإلستثمارية؟
لكى يتمكن املستثمر من إختيار اإلستثمار املناسب له يجب أن يحدد بداية ما الذى يريد أن يحققه
بالعائد املرتقب وأصل املبلغ املتاح لإلستثمار ،وكذلك يجب عليه أن يضع لنفسه أهداف طويلة األجل
مثل وجود مبلغ كاف من املال يستطيع أن ينفق منه بعد سن التقاعد ،وأهداف قصيرة األجل مثل
دفع قسط من أقساط شراء منزل أو سيارة وأيضا ً يجب على املستثمر أن يوفر مبلغ من املال يقوم
بإستخدامه فى وقت إحتياجه لألموال ،لذلك يجب على املستثمر أن يأخذ الوقت الكافى ليحدد
أهدافه اإلستثمارية ومتطلباته املالية واملستقبلية قبل أن يختار اإلستثمار املناسب له.

ما هى مدة اإلستثمار؟
يجب على املستثمر حتديد مدة زمنية لتحقيق أهدافه اإلستثمارية ألن حتديد املدة الزمنية يترتب عليه
حتديد نوع اإلستثمار .إذا رغب املستثمر أن يسترد إستثماراته فى وقت قصير عليه أن يختار اإلستثمار
اآلمن (عادة ذو العائد املنخفض وسهولة إسترداد األموال املستثمرة) والعكس صحيح عندما يرغب
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املستثمر فى اإلستثمار فى استثمارات طويلة األجل عليه أال ينزعج إذا ارتفعت أو انخفضت قيمة
اإلستثمارات طوال فترة اإلستثمار بل عليه التركيز على الهدف األساسى وهو حتقيق عائد أكبر على
املدى الطويل.
بعد أن يحدد املستثمر أهدافه اإلستثمارية واملدة الزمنية لإلستثمار ميكنه أن يختار الصندوق األفضل
الذى يتوافق مع أهدافه ،حيث تقوم البورصة بنشر قائمة بالصناديق املتوافرة فى السوق وادائها خالل
الفترات االخيرة.

األنواع المختلفة للمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المستثمر

مخاطر اإلستثمار
الصناديق في نهاية االمر هى اداة استثمارية وبالتالي يوجد بها قدر من اخملاطر.

يوجد ثالثة أنواع رئيسية من اخملاطر وهى:
مخاطر السوق  -مخاطر اإلئتمان  -مخاطر التضخم

 - 1مخاطر السوق
أ  -األسهم:
توجد أسباب كثيرة تؤثر على ارتفاع وانخفاض أسعار األسهم فى السوق مثل :النمو الفعلى للشركات
أو تنبؤات بالنمو لقطاعات أو صناعات معينة تغير فى املناخ اإلقتصادى أو تغير فى نظرة املستثمر نحو
السوق (من تشاؤم الى تفاؤل)
ب  -السندات:
تتأثر أسعار السندات فى السوق بالتغيرات فى أسعار الفائدة حيث أنه من املتعارف عليه أن ترتفع
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أسعار السندات عندما تنخفض أسعار الفائدة السارية فى السوق وتنخفض أسعار السندات عندما
ترتفع أسعار الفائدة السارية فى السوق.

 - 2مخاطر اإلئتمان
هى عدم قدرة الشركة مصدرة األوراق املالية على الوفاء بإلتزاماتها املالية (دفع كوبونات أو فوائد أو
أصل السندات).

 - 3مخاطر التضخم
جتدر اإلشارة بأن كل اإلستثمارات معرضة إلى هذه اخملاطرة وهى انكماش القوة الشرائية نتيجة الرتفاع
األسعار إذ أن ارتفاع معدل التضخم عن صفر يعنى أن قيمة اجلنيه فى املستقبل سوف تكون أقل من
قيمة اجلنيه اليوم ،لذلك يسعى املستثمر دائما إلى حتقيق عائد أعلى من معدل التضخم.

توزيعات صناديق اإلستثمار
يحقق الصندوق أرباحه من خالل حتقيق محفظته من األوراق املالية ألرباح إما فى صورة توزيعات أو
فوائد أو أرباح رأسمالية.
تقوم صناديق اإلستثمار بتوزيعات حلملة وثائق اإلستثمار ،هذه التوزيعات إما أن تكون ناجمة من صرف
بعض كوبونات األسهم والسندات التى يستثمر فيها الصندوق أو توزيعات ناجمة من أرباح رأسمالية
(الفرق بني سعر بيع وشراء األوراق املالية).
يجب أن يحرص املستثمر على قراءة نشرة اإلكتتاب فى الصندوق بعناية قبل شراء وثائقه والتى
تتضمن أهداف الصندوق والسياسات اإلستثمارية وطرق مواجهته للمخاطر وغيرها من البيانات التى
يكون لها تأثير على قرار اإلستثمار بالصندوق.
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تقييم أداء صناديق اإلستثمار  -أداء اإلدارة والمصاريف المستحقة
بعد أن حدد املستثمر أهدافه اإلستثمارية وقدرته على حتمل اخملاطر وتعرف على كل أنواع صناديق
اإلستثمار وأهدافها ،عليه اآلن أن يقوم بتقييم أداء الصناديق التى يرغب فى اإلستثمار فيها وتقييم
آداء إدارة الصناديق واملصاريف املستحقة.

أداء الصناديق:
لكى يستطيع املستثمر أن يقوم بتقييم أداء الصناديق التى يستثمر فيها فعليه معرفة اخملاطر التى
تواجه استثمارات هذه الصناديق ،بصفة عامة يوجد تناسب طردى بني مستوى اخملاطر التى تواجه
استثمارات الصناديق وفرص حتقيق عائد مرتفع.
جتدر اإلشارة بأن أداء أى صندوق فى األعوام السابقة غير كاف لتوقع النتائج التى سيحققها الصندوق
فى األعوام القادمة بل أنه يشير فقط إلى النتائج التى حققها الصندوق فى ظل الظروف اإلقتصادية
والسياسية املاضية ،يتضح أداء الصندوق عندما تتم مقارنته ببعض املؤشرات اخلاصة بأداء الصناديق
األخرى املماثلة له فى السوق.
وميكن أن يقوم املستثمر مبراجعة العائد الذى حققه الصندوق خالل اخلمس أو عشرة سنوات السابقة
وأيضا ً ميكنه مقارنة نسبة التغير فى صافى قيمة وثيقة اإلستثمار مع نسبة التغير فى بعض مؤشرات
السوق خالل نفس الفترة ،فإذا كان الصندوق ذا نتائج جيدة تكون نسبة التغير فى سعر الوثيقة من
سنة الى أخرى مساوية أو أعلى من نسبة التغير فى مؤشرات السوق ككل لنفس الفترة ،أما إذا كان
الصندوق ذا نتائج سيئة ،تكون نسبة التغير فى سعر الوثيقة من سنة الى أخرى أقل من نسبة التغير
فى مؤشرات السوق ككل لنفس الفترة.
عند مقارنة أداء الصندوق بصندوق أخر يجب األخذ فى اإلعتبار أن تكون الصناديق لها نفس األهداف
اإلستثمارية ،فعلى سبيل املثال  :ال يجوز مقارنة أداء صندوق ذو منو مرتفع يستثمر فى أسهم شركات
التكنولوجيا مع صندوق ذو توزيعات دورية يستثمر فى السندات احلكومية.

8

صـناديـق اإلسـتـثـمـار

املصاريف املستحقة
يقوم حملة الوثائق (املستثمرون فى الصندوق) بدفع كل املصاريف املستحقة للصندوق لذلك يجب
عليهم معرفة املصاريف املستحقة للصندوق الذى يرغبون في اإلستثمار فيه ألن املصاريف املستحقة
تؤثر فى العائد على اإلستثمار فى الصندوق.
ميكن معرفة املصاريف املستحقة من قراءة نشرة اإلكتتاب اخلاصة بكل صندوق على حدة والتى توضح
أهداف وشروط الصندوق .وحتتوى نشرة اإلكتتاب على جدول يوضح املصاريف املستحقة للصندوق.
يوجد نوعني من املصاريف ،أوالً :مصاريف مستحقة يقوم املستثمر بدفعها عمولة عند بيع وشراء
وثائق اإلستثمار ،جتدر اإلشارة بأن بعض الصناديق ليس لها هذا النوع من املصاريف .ثانياً :مصاريف
التشغيل السنوية التى تنتج من عمليات تشغيل الصندوق مثل مصاريف إدارة الصندوق ،مصاريف
حفظ السجالت ،مصاريف بريدية الخ.

إدارة الصندوق:
يجب على املستثمر معرفة إدارة الصندوق ألن إدارة الصندوق مسئولة عن توظيف واستثمار اموال
الصندوق وتعطى نشرة اإلكتتاب للمستثمر خلفية عن مديرى الشركة تفصيال واخلبرات التى تؤهلهم
إلدارة مثل هذه اإلستثمارات وهذه املعلومات تساعد املستثمر فى تقييم إدارة الصندوق.
نبذة عن صناديق اإلستثمار فى السوق المصرى
قامت احلكومة املصرية بإصدار القانون رقم  95لسنة  1992اخلاص بسوق املال الذى ساعد فى منو
سوق األوراق املالية بوجه خاص والقطاع املالى بوجه عام ومن أهم نتائج هذا القانون السماح بإنشاء
صناديق إستثمار تستثمر فى األسهم والسندات املصرية املقيدة بالبورصة وعلى الصناديق أن تعهد
إدارة نشاطها الى إحدى اجلهات املتخصصة (شركات إدارة صناديق اإلستثمار).
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نــبــذة عــن
ويجب أن تأخذ صناديق اإلستثمار شكل شركة مساهمة برأسمال نقدى وأن يكون أغلبية أعضاء
مجلس إدارتها من غير املساهمني فيها أو املتعاملني معها أو ممن تربطهم بها عالقة أو مصلحة وقد
نص القانون أيضا ً على وجوب أن تتضمن نشرات اإلكتتاب فى وثائق اإلستثمار التى تطرحها صناديق
اإلستثمار لإلكتتاب العام البيانات التالية:
 - 1السياسة اإلستثمارية.
 - 2طريقة توزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأسمالية.
واف عن أعمالها السابقة.
 - 3إسم اجلهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص ٍ
 - 4طريقة التقييم الدورى ألصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق اإلستثمار.
وقد مت تأسيس صناديق اإلستثمار من قبل البنوك وشركات التأمني املعروفة جلذب ثقة املستثمرين
وقد نص القانون على اال تكون نسبة ملكية البنك أو الشركة املؤسسة عن  % 5طوال مدة الصندوق.
ويوجد حاليا ما يزيد عن  100صندوق استثمار بانواعهم اخملتلفة باإلضافة الى عدد  3صناديق استثمار
مغلقة يتم التداول عليها فى البورصة.
وللتعرف على قائمة محدثة باسماء وعناوين صناديق االستثمار فى مصر ،يرجى الرجوع إلى املوقع
االلكتروني للبورصة املصرية www.egx.com.eg
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