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المادة التوعوية الخاصة بصناديق االستثمار

بديال ألحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ،وعند وجود أي تعارض بين ما
تعد هذه المادة
ً
ال ّ
ورد في هذا الدليل وأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ،تكون المرجعية للنظام ولوائحه
التنفيذية .ولما كانت اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تخضع للتحديث المستمر ،فإنه يجب
ً
دائما على اللوائح المنشورة في الموقع اإللكتروني للهيئة.
االعتماد
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تــعــــريــف

صناديق االستثمار

أهداف صناديق االستثمار
بشــكل عــام يمكــن تصنيــف أهــداف الصناديــق االســتثمارية
العامة والخاصة إلى ما يلي:

صنــدوق االســتثمار هــو برنامــج اســتثمار مشــترك
يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للمســتثمرين فيــه

صنــدوق دخــل :صنــدوق هدفــه األساســي االســتثمار فــي

ً
جماعيــا فــي أربــاح البرنامــج ،ويديــره مديــر
للمشــاركة

ـجل متميــز مــن التوزيعــات النقديــة.
أصــول لهــا سـ ّ

الصنــدوق مقابــل رســوم محــددة.

صنــدوق نمــو :صنــدوق هدفــه األساســي االســتثمار فــي
أصــول متوقــع أن ترتفــع قيمتهــا الســوقية خــال فتــرة
ً
اعتمادا رئيسـ ًـا
اســتثماره بهــا؛ إذ يعتمــد الصنــدوق فــي أدائه

أنواع الصناديق من حيث طبيعتها:

علــى تحقيــق األربــاح الــرأس ماليــة ،وال ُيعـ ّـد دخــل التوزيعــات

يجد نوعان من الصناديق االستثمارية العامة والخاصة :

ـا مهمـ ًـا.
عامـ ً

صندوق استثماري مفتوح:

صنــدوق متــوازن :صنــدوق يحقــق أهدافــه االســتثمارية

صنــدوق اســتثمار ذو رأس مــال متغيــر ،تــزداد وحداتــه بطــرح

بالجمــع بيــن تنميــة رأس المــال وتحقيــق الدخــل.

وحــدات جديــدة أو تنقــص باســترداد مالكــي الوحــدات لبعــض
وحداتهــم أو كلهــا ،ويحــق لمالكــي الوحــدات فــي هــذا
ً
وفقــا لصافــي
الصنــدوق اســترداد قيــم وحداتهــم فيــه
قيمتهــا فــي أيــام التعامــل الموضحــة في شــروط الصندوق
وأحكامــه (ومذكــرة معلومــات الصنــدوق العــام) وفقـ ًـا لالئحــة
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صناديق االستثمار.

أنواع الصناديق من حيث الطرح:

ومــن ذلــك  -علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر( :-صناديــق

صنــدوق عــام :هــو صندوق اســتثمار مؤســس فــي المملكة

األسهم ،صناديق أسواق النقد ،صناديق أدوات الدين).

ويمكــن طــرح وحداتــه مــن قبــل مديــر الصنــدوق علــى

صندوق استثماري مغلق (مقفل):

ً
وفقــا ألحــكام البــاب الرابــع مــن
مســتثمرين فــي المملكــة

أي صنــدوق اســتثمار ال يكــون صنــدوق اســتثمار مفتــوح،

الئحــة صناديــق االســتثمار بــأي طريقــة غيــر الطــرح الخــاص.

بــل يكــون غالبـ ًـا ذا رأس مــال محدد ،وال يســمح فيه باســترداد

صنــدوق خــاص :هــو صنــدوق اســتثمار مؤســس فــي

الوحــدات إال عنــد نهايــة مــدة الصنــدوق المفصــح عنهــا فــي

المملكــة وليــس صندوقـ ًـا عامـ ًـا ويمكــن طــرح وحداتــه علــى

الشــروط واألحــكام أو عنــد بيــع الوحــدات لمســتثمرين آخريــن.

مســتثمرين فــي المملكــة وفقـ ًـا ألحــكام البــاب الخامــس مــن

ويجــوز لصناديــق االســتثمار المغلقــة زيــادة رأس مالهــا

الئحــة صناديــق االســتثمار.

بالدعــوة إلــى االشــتراك فــي الصنــدوق إذا كانــت الشــروط

صنــدوق أجنبــي :هــو صنــدوق اســتثمار مؤســس خــارج

واألحكام تجيز ذلك.

المملكــة تُ طــرح وحداتــه طرحـ ًـا خاصـ ًـا علــى مســتثمرين فــي

ومــن ذلــك  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ( :-صناديــق

المملكــة وفقـ ًـا ألحــكام البــاب الســادس مــن الئحــة صناديــق

االستثمار العقارية ،صناديق حماية رأس المال).

االســتثمار.
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 -5الصناديــق القابضــة :هــي صناديــق اســتثمارية هدفهــا
االســتثماري الرئيــس اســتثمار جميــع أصولهــا فــي صناديــق

تصنيفات الصناديق من
حيث طبيعة األصول
المكونة لها:

اســتثمارية أخــرى.
 -6الصناديــق المغذيــة :صناديــق اســتثمار هدفهــا
االســتثماري الرئيــس اســتثمار جميــع أصولهــا فــي صنــدوق
اســتثمار آخــر.
 -7الصناديــق المتوازنــة :هــي صناديــق اســتثمارية تجمــع

تصنَّ ــف الصناديــق مــن حيــث طبيعــة األصــول المكونــة

فــي أصولهــا بيــن األســهم والســندات ،وتخصــص جـ ً
ـزءا مــن

لمحافظهــا االســتثمارية إلــى:

اســتثماراتها لــأدوات الماليــة قصيــرة األجــل.
 -8صناديــق االســتثمار العقاريــة المقفلــة :برنامــج اســتثمار
عقــاري مشــترك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للمســتثمرين
فيــه للمشــاركة جماعيــا فــي أربــاح البرنامــج  ،ويديــره مديــر
الصنــدوق مقابــل رســوم محــددة .وتعمــل هــذه الصناديــق
وفقـ ًـا لألغــراض التاليــة:
•التطوير األولي ثم البيع.
•التطوير اإلنشائي ثم البيع.
•التطويــر األولــي أو اإلنشــائي بهــدف اإليجــار مــدةً

 -1صناديــق األســهم :هــي صناديــق تســتثمر بصفة رئيســة

زمنيــة محــددةً ثــم البيــع.
ً

فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي األســواق الماليــة ســواء
 -9صنــدوق المؤشــر المتــداول :صنــدوق مؤشــر تُ تــداول

أكانــت محليــة أم دوليــة أم إقليميــة.

وحداتــه فــي الســوق أو ســوق أوراق ماليــة أخــرى معتمــدة
 -2صناديق أسواق النقد :صـــندوق اســـتثمار يتمثـــل هدفـــه

مــن قبــل الهيئــة.

الوحيـــد فــي االســـتثمار فــي األوراق الماليــة قصيــرة األجــل
وصفقــات ســوق النقــد وفقـ ًـا لالئحــة صناديــق االســتثمار.

 -10صنــدوق المؤشــر :صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه
االســتثماري الرئيــس فــي تتبــع أداء مؤشــر محــدد.

 -3صناديــق أدوات الديــن :هــي صناديــق تَ ســتَ ثمر فــي
أدوات الديــن مثــل الصكــوك والســندات التــي تُ صدرهــا

 -11الصناديــق العقاريــة المتداولــة :صناديــق اســتثمار

ي جهــة
الشــركات والجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة أو أ ّ

عقاريــة مطروحــة طرحـ ًـا عامـ ًـا تُ تــداول وحداتهــا فــي الســوق

ي نــوع مــن أدوات الديــن.
ّ
أخــرى
يحــق لهــا إصــدار أ ّ

الماليــة الســعودية ،ويتمثــل هدفهــا االســتثماري فــي
ً
ً
إنشــائيا ،قابلــة
تطويــرا
االســتثمار فــي عقــارات مطــورة

 -4الصناديــق المتعــددة األصــول :هــي صناديــق تســتثمر

لتحقيــق دخــل دوري وإيجــاري ،وتــوزَّ ع نســبة محــددة مــن

فــي عــدة أنــواع مــن األصــول ،مثــل األســهم والســندات

صافــي أربــاح الصنــدوق نقـ َ
ـدا علــى مالكــي الوحــدات فــي

والصكــوك وصفقــات أســواق النقــد ووحــدات الصناديــق

هــذا الصنــدوق خــال فتــرة عملــه ،وذلــك بشــكل ســنوي بحــد

االســتثمارية األخــرى.

أدنــى.
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الســيولة :تتيــح الصناديــق االســتثمارية المفتوحــة اســترداد
كل االســتثمار الخــاص بالمســتثمر أو جــزء منــه فــي أي وقــت

مميزات صناديق
االستثمار:

يرغــب فيــه وذلــك بحســب أيــام التعامــل المحــددة فــي
شــروط الصنــدوق وأحكامــه ومســتندات الصنــدوق.
نســبة التخصيــص مــن االكتتابــات:

يوجــب االســتثمار المباشــر فــي األوراق الماليــة القــدرة

تتميــز صناديــق

االســتثمار بنســبة تخصيــص أعلــى مــن الطــروح األوليــة

علــى التحليــل األساســي واإللمــام بالمخاطــر المرتبطــة

(االكتتابــات) مقارنــة بالمســتثمرين األفــراد ممــا يمكنهــا مــن

إال لــدى
بــاألوراق الماليــة ،وال تتوافــر هــذه المهــارات َ

ً
طرحــا
الحصــول علــى أكبــر عــدد مــن األســهم المطروحــة

شــريحة محــدودة مــن المســتثمرين .وبالنســبة إلــى

ً
أوليــا.

مســتثمر تتمثل رغبته في الحصول على أقصى قدر
مــن العوائــد فــي ظــل عــدم تفرغــه لمتابعــة تطــورات

االســتثمار فــي الســوق الموازيــة :يحــق لصناديــق

الســوق وقدرتــه علــى التحليــل المالــي وحضــور

االســتثمار المشــاركة فــي الســوق الموازيــة (نمــو) فــي حيــن

جمعيــات الشــركات ،فــإن تكليــف شــخص مرخــص

ال ُيســمح للمســتثمر الفــرد بذلــك إال وفــق شــروط خاصــة

بــإدارة محفظتــه االســتثمارية هــو الخيــار المناســب.

ّبينتهــا قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة.

ويكــون التكليــف إمــا بتوقيــع عقــد إلدارة محفظتــه
الخاصــة (Discretionary Portfolio Management

حوكمــة الصناديــق :تطبيقـ ًـا لمبــدأ الحوكمــة ،يشــرف علــى

 ) Servicesوإمــا عــن طريــق االشــتراك فــي وحــدات

كل صنــدوق عــام مجلــس إدارة معيــن مــن قبــل مديــر

الصناديــق االســتثمارية التــي تتميــز باآلتــي:

الصنــدوق .ويجتمــع مجلــس إدارة كل صنــدوق

مرتيــن

سـ ً
ـنويا علــى األقــل مــع لجنــة المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر
الصنــدوق أو مســؤول المطابقــة وااللتــزام لديــه لمراجعــة
التــزام الصنــدوق بجميــع القوانيــن واألنظمــة واللوائــح
إن الميــزة األساســية لالســتثمار فــي
اإلدارة المهنيــةّ :

تنويــع االســتثمار بأقــل تكلفــة وتقليــل المخاطــر :محفظــة

ذات العالقــة ،ويشــمل ذلــك – علــى ســبيل المثــال وليــس

الصنــدوق هــي االســتفادة مــن خبــرة مديــر الصنــدوق

االســتثمار المتنوعــة األصول(مثــل األســهم والســندات

الحصــر -التأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته

ومعرفتــه باتخــاذ القــرارات االســتثمارية؛ ذلــك أن األصــل

وأوراق النقــد) تكــون أقــل عرضــة للمخاطــر مقارنـ ًـة بالمخاطــر

ً
وفقــا ألحــكام الئحــة
بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات

أن تتســم طبيعــة عمــل مديــري الصناديــق بتفرغهــم التــام

التــي قــد تنشــأ مــن االســتثمار فــي نــوع واحــد مــن األصــول

صناديــق االســتثمار وشــروط الصنــدوق وأحكامــه ومذكــرة

لمتابعــة تطــورات الســوق واالقتصــاد وفهــم المعطيــات

(أســهم فقــط علــى ســبيل المثــال) .وهكــذا تمنــح صناديــق

المعلومــات .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب أن ال يقــل

وتفــادي المخاطــر المحتملــة ،ويديــر الصنــدوق فريــق

االســتثمار المســتثمر الفــرد إمكانيــة تنويــع اســتثماراته

عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق عــن ثالثــة أعضــاء وأن

مدعــوم باألبحــاث الواســعة النطــاق الختيــار االســتثمارات

ً
نســبيا مــن االســتثمار والتنويــع المباشــر؛ إذ
بتكلفــة أقــل

ال يقــل عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين

التــي تناســب أهــداف الصنــدوق .ومــع تغيــر الظــروف

أنهــا تقــدم إلــى المســتثمر فرصــة االســتثمار فــي أنــواع

عــن عضويــن ،أو ثلــث العــدد اإلجمالــي ألعضــاء المجلــس،

االقتصاديــة ،يعـ ّـدل مديــر الصنــدوق اســتثمارات الصنــدوق

مختلفــة مــن األصــول ضمــن وعــاء مشــترك تتــوزع فيــه

أيهمــا أكثــر .ويتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين

لضمــان اســتمراره فــي تحقيــق أهدافــه بمــا يتوافــق

األتعــاب بشــكل نســبي بيــن حاملــي الوحــدات .كذلــك تتيــح

باالســتقاللية التامــة عــن مديــر الصنــدوق بمــا يمكنهــم

مــع شــروط الصنــدوق وأحكامــه ومذكــرة المعلومــات أو

صناديــق االســتثمار إمكانيــة توزيــع االســتثمارات عبــر نطــاق

مــن اإلشــراف علــى الصنــدوق والموافقــة علــى العقــود

مســتندات الطــرح الخاصــة بالصنــدوق ،وذلــك بحســب نــوع

أوســع مــن المناطــق الجغرافيــة والقطاعــات المختلفــة وذلــك

والقــرارات و غيرهــا مــن المهــام المرتبطــة بســير عمــل

الصنــدوق االســتثماري.

تجنبـ ًـا لمخاطــر تركــز األصــول واالســتفادة مــن تبايــن العوائــد.

الصنــدوق بــكل حياديــة وإنصــاف.
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للمســتثمرين تلــك الميــزة بــل ُيفتــرض أن يحتفــظ المســتثمر
باســتثماراته فــي الصنــدوق حتــى نهايــة مدتــه المذكــورة
فــي شــروط الصنــدوق وأحكامــه.
المخاطــر :تختلــف درجــة مخاطــر الصناديــق بحســب طبيعــة
اســتثماراتها  ،لذلــك ينبغــي للمســتثمر مراعــاة حجــم المخاطر

العوامل المؤثرة في اختيار الصندوق:

التــي تالئمــه وتناســب أهدافــه االســتثمارية واالطــاع

ينبغــي للمســتثمر عنــد اختيــار الصنــدوق االســتثماري مراعــاة

علــى المخاطــر المذكــورة فــي شــروط الصنــدوق وأحكامــه أو

عــدد مــن العوامــل ،منهــا:

مذكــرة المعلومــات أو ملخــص المعلومات الرئيســة (بحســب

التنويــع والهــدف مــن االســتثمار :هنالــك العديــد مــن

نــوع الصنــدوق) ،باإلضافــة إلــى الرجــوع إلــى مستشــاره

الصناديــق االســتثمارية المتاحــة للمســتثمرين التــي تســتثمر

لالســتثمار.

فــي مجموعــة متنوعــة مــن األوراق الماليــة (أسهم/ســندات/
صكوك/مرابحــات الــخ ) واألســواق الماليــة (ســوق محلــي/

األتعــاب :يتطلــب تشــغيل صناديــق االســتثمار وإدارتهــا

خليجي/عربــي /دولــي الــخ ) .وينبغــي للمســتثمر اختيــار

دفــع مجموعــة مــن المصاريــف إمــا لمديــر الصنــدوق وإمــا

نــوع الورقــة الماليــة والســوق اللذيــن يمكنانــه مــن تحقيــق

ألطــراف أخــرى بحســب علــى مــا تتضمنــه شــروط الصنــدوق

أهدافــه االســتثمارية ســواء أكانــت تحقيــق نمــو فــي رأس

وأحكامــه ،وبطبيعــة الحــال تؤثــر هــذه المصاريــف فــي معــدل

المــال أم دخــل مســتمر أم المحافظــة علــى رأس المــال.

العائــد المحقــق .لــذاُ ،ينصــح المســتثمر باالطــاع علــى بنــد

ً
ملما
كيف تكون
بصناديق االستثمار؟
هنالــك العديــد مــن المعلومــات المتوافــرة عــن

يفصــح عــن المعلومــات اآلتيــة
• فــي نهايــة كل ربــع ســنة،
َ

صناديــق االســتثمار وهــي متاحــة فــي كل مــن موقــع

علــى األقــل (وذلــك فيمــا يتعلــق بالصنــدوق العــام):

هيئــة الســوق الماليــة وموقــع شــركة الســوق الماليــة

صدريــن الذيــن تشــكل
الم ِ
 .1قائمــة ألســماء ونســب ُ

الســعودية (تــداول) والمواقــع اإللكترونيــة لمديــري

أســهمهم أكبــر عشــرة اســتثمارات فــي محفظــة الصنــدوق

الصناديــق ،وبإمــكان مالكــي الوحــدات ومالكــي

كمــا هــي فــي أول يــوم مــن الربــع المعنــي.

محدثــة مــن
الوحــدات المحتمليــن االطــاع علــى نســخة
ّ

 .2نســبة األتعــاب اإلجماليــة للربــع المعنــي إلــى متوســط

الشــروط واألحــكام ومســتندات الصنــدوق للصناديــق

صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

العامــة المرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة فــي كل مــن

 .3مبالــغ األربــاح الموزعــة فــي الربــع المعنــي ونســبتها إلــى

الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وشــركة الســوق

الســعر األولــي للوحــدة (إن ُوجــدت).

الماليــة (تــداول).

 .4قيمــة ونســبة اســتثمار مديــر الصنــدوق مــن صافــي
قيمــة أصــول الصنــدوق فــي نهايــة الربــع المعنــي.
 .5مبلــغ ونســبة مصاريــف التعامــل للربــع المعنــي إلــى

الرســوم ومقابــل الخدمــات والعمــوالت وأتعــاب اإلدارة
مرونــة االشــتراك واالســترداد :تتيــح صناديــق االســتثمار

فــي شــروط الصنــدوق العقــاري العــام وأحكامــه أو االطــاع

المفتوحــة للمســتثمرين إمكانيــة االشــتراك واالســترداد

علــى بنــد مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب فــي

بشــكل دوري (يومي/أسبوعي/شــهري) بحســب شــروط كل

شــروط الصناديــق األخــرى وأحكامهــا؛ وذلــك لمعرفــة جميــع

صنــدوق وأحكامــه ،فــي حيــن ال تتيــح الصناديــق المغلقــة

المصاريــف التــي يتحملهــا الصنــدوق.

متوســط قيمــة صافــي أصــول الصنــدوق العــام.
ً
أيضــا بإمــكان مالكــي الوحــدات االطــاع علــى العديــد مــن

 .6معايير قياس المخاطر ومؤشراته.

اإلفصاحــات المتعلقــة بالصناديــق العامــة فــي الموقــع

 .7معايير أداء الصندوق ومؤشراته.

اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وكذلــك الموقــع اإللكترونــي

 .8نســبة االقتــراض مــن قيمــة صافــي أصــول الصنــدوق

لشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،ومنهــا :

فــي نهايــة الربــع المعنــي.
إفصاحــات تشــمل
ٍ
وباإلضافــة إلــى مــا ُذكــر أعــاه مــن
مالكــي الوحــدات المحتمليــن ومالكــي الوحــدات الحالييــن،

• أسعار وحدات الصناديق وأداؤها.

يــزود مديــر الصنــدوق مالكــي الوحــدات الحالييــن بالبيانــات
• التقارير التالية :

التاليــة:

التقارير السنوية :متضمنة القوائم المالية المراجعة .

 .1صافــي قيمــة أصــول الوحــدات التــي يمتلكهــا مالــك

التقاريــر األوليــة( :نصــف الســنوية) متضمنــة القوائــم

الوحــدات وســجل صفقاتــه فــي وحــدات الصنــدوق العــام

الماليــة األوليــة المفحوصــة (نصــف الســنوية).

ً
يومــا مــن كل صفقــة فــي وحــدات الصنــدوق
خــال ()15
العــام يقــوم بهــا مالــك الوحــدات.
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• اإلعــان فــي الموقــع اإللكترونــي للســوق أو الموقــع

 .2بيان ســنوي يلخص صفقات مالك الوحدات في وحدات

اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق ألي أحــداث أو تغييــرات

الصنــدوق العــام علــى مــدار الســنة الماليــة خــال ( )30يومـ ًـا

متعلقــة بالصنــدوق:

مــن نهايــة الســنة الماليــة .ويتضمــن البيــان الســنوي األربــاح

ومــن ذلــك  -علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر :-إعــان

الموزعــة وإجمالــي مقابــل الخدمــات والمصاريــف واألتعــاب

توزيــع أربــاح الصنــدوق العــام علــى مالكــي الوحــدات ،وإعالن

المخصومــة مــن مالــك الوحــدات باإلضافــة إلــى تفاصيــل

الدعــوة الجتمــاع مالكــي وحــدات الصنــدوق العــام.

لجميــع مخالفــات قيــود االســتثمار .
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محتويات المستندات
الخاصة بالصندوق

وفــي مــا يلــي بعض الجوانب التي ُيفترض بالمســتثمرين

توضيح آلية االشتراكات
واالستردادات في
صناديق االستثمار
العامة:

يلتــزم مديــر الصنــدوق بتوفيــر المســتندات الخاصــة
بــكل صنــدوق ،وهــي تحتــوي على معلومــات تفصيلية
تســاعد المســتثمر علــى اختيــار الصنــدوق الــذي يحقــق
أهدافــه االســتثمارية .وتشــتمل مســتندات الصنــدوق

مراعاتها أثناء إكمال طلب االشــتراك أو االســترداد:
 .1رسوم االشتراك واالسترداد تختلف من صندوق آلخر.
ً
رســوما فــي حالــة االســترداد
 .2بعــض الصناديــق تفــرض
المبكــر خــال شــهر مــن تاريــخ االشــتراك فــي الصنــدوق.
 .3بعــض الصناديــق االســتثمارية لديهــا حــد أدنى لالشــتراك
واالســترداد والرصيــد المتبقي.

ســتثمر عمليــة االشــتراك فــي
ِ
الم
قبــل أن يباشــر ُ

قبــل طلبــات االشــتراك واالســترداد في أي
 .4فــي الغالــب تُ َ

أوال بــأن يحــدد أهدافــه
صنــدوق اســتثمارُ ،ينصــح
ً

يــوم عمــل مــا لــم تنــص شــروط الصنــدوق وأحكامــه ومذكــرة

ً
ً
اســتثماريا يناســب
صندوقــا
االســتثمارية ،ثــم يختــار

معلومــات الصنــدوق العــام علــى غيــر ذلــك.

ً
ً
اســتثماريا لــدى
حســابا
أهدافــه ،وبعــد ذلــك يفتــح

 .5يكــون هنــاك موعــد نهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك

صــدرة لوحــدات الصنــدوق ،يتلــو
ِ
الم
الشــركة الماليــة ُ

واالســترداد مفصــح عنــه فــي شــروط الصنــدوق وأحكامــه

 .1شروط الصندوق وأحكامه

هــذا قــراءة الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات

ومذكــرة معلومــات الصنــدوق العــام ،وذلــك لتحديــد فــي أي

تتضمــن شــروط الصنــدوق وأحكامــه العــام األســس التــي

للصنــدوق العــام ،ومــن ثــم يكمــل النمــاذج المتعلقــة

تنفــذ هــذه الطلبــات.
يــوم تعامــل َّ

ـاء عليها في عالقات
ســيدخل مالكــو الوحــدات المحتملــون بنـ ً

باالشــتراك أو االســترداد.

 .6فــي الغالــب لــكل صنــدوق اســتثمار يومــا تعامــل علــى

علــى كل مــن :

تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق باالســتثمار

األقــل فــي كل أســبوع مــا لــم تنــص الشــروط واألحــكام

المطــروح عليهــم ،وتوضــح الشــروط واألحــكام  -علــى ســبيل

وتنفــذ
َّ
(ومذكــرة معلومــات الصنــدوق العــام) علــى غيــر ذلــك.

المثــال وليــس الحصــر -أهــداف الصنــدوق  ،ومدتــه ،وعملته،

طلبــات االشــتراك واالســترداد بســعر الوحــدة المحتســب

ومقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب ،باإلضافــة إلــى

عنــد نقطــة التقويــم التاليــة للموعــد النهائــي لتقديــم طلبــات

سياســة التوزيــع (حيثمــا ينطبــق).

االشــتراك و االســترداد.
ً
ملــكا لمالــك الوحــدات
 .7تكــون الوحــدات المشــترك بهــا

 .2مذكرة المعلومات

 .3ملخص المعلومات الرئيسة:

المحتمــل عنــد تنفيــذ طلــب االشــتراك فــي يــوم التعامــل

تتضمــن مذكــرة المعلومــات جميــع المعلومــات الضروريــة

يتضمــن ملخــص المعلومات الرئيســة المعلومات المتعلقة

التالــي للموعــد النهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك

لتمكيــن مالكــي الوحــدات المحتمليــن مــن اتخاذ قــرار مدروس

بخصائــص صنــدوق االســتثمار لمســاعدة مالكــي الوحــدات

واالســترداد.

ومبنــي علــى معلومــات كافيــة بخصــوص االســتثمار

ومالكــي الوحــدات المحتمليــن علــى فهــم طبيعــة صنــدوق

 .8عنــد تنفيــذ طلــب االســترداد ،يجــب علــى مديــر الصنــدوق

المطــروح عليهــم ،.وتحتــوي  -علــى ســبيل المثــال وليــس

االســتثمار والمخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فيــه بشــكل

دفــع عوائــد االســترداد لمالــك الوحــدة قبــل موعــد إقفــال

الحصــر -علــى سياســات االســتثمار وممارســاته ،والمخاطــر

معقــول؛ لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرار اســتثماري مــدروس

العمــل فــي اليــوم الخامــس التالــي لنقطــة التقويــم التــي

الرئيســة لالســتثمار فــي الصنــدوق ،والتقويــم والتســعير،

ومبنــي علــى معلومــات كافيــة .ويتضمــن الملخــص  -علــى

ُحــدد عندهــا ســعر االســترداد كحــد أقصــى ،مــا لــم تنــص

باإلضافــة إلــى بنــد معلومــات عامــة يتضمــن علــى

ســبيل المثــال وليــس الحصــر -المعلومــات الرئيســة حــول

الشــروط واألحــكام (ومذكــرة معلومــات الصنــدوق العــام)

ســبيل المثــال وليــس الحصــر توضيــح الفئــة المســتهدفة

صنــدوق االســتثمار ،والمخاطــر المرتبطــة باالســتثمارات،

علــى غيــر ذلــك.

لالســتثمار ،وبيــان يتعلــق بسياســة توزيــع األربــاح ،وبيــان

باإلضافــة إلــى البيانــات الســابقة المتعلقــة بــأداء صنــدوق

 .9لــكل صنــدوق عملــة يعتمدها عند االشــتراك واالســترداد،

يوضــح األداء الســابق للصنــدوق مــع المقارنــة بــأداء المؤشــر

ً
وفقــا لمــا ورد فــي مذكــرة المعلومــات.
االســتثمار

ويمكــن لمديــر الصنــدوق قبــول اشــتراكات بعملــة مختلفــة

االسترشــادي علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة أو

المفصــح
وتحويلهــا إلــى عملــة الصنــدوق بحســب اإلجــراءات
َ

منــذ التأســيس (حيثمــا ينطبــق).

عنهــا فــي شــروط الصنــدوق وأحكامــه.
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هل صناديق االستثمار
آمنة أو مضمونة؟
كأي اســتثمار آخــر ،تتعــرض صناديــق االســتثمار لعــدة
أنــواع مــن المخاطــر ،لــذا ال يمكــن القــول بــأن صناديــق
االســتثمار آمنــة أو مضمونــة؛ ألن اســتثمارات
الصناديــق يمكــن أن ترتفــع أو تنخفــض وفقـ ًـا لطبيعــة
المســتثمر فيهــا.
اســتثماراتها وظــروف األســواق
َ

دور (هيئة السوق المالية):
هيئــة الســوق الماليــة هــي الجهــة التنظيميــة والرقابيــة
المنــوط بهــا الترخيــص لصناديــق االســتثمار والتأكــد مــن
التزامهــا باللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة .وتتولــى الهيئــة
التأكــد مــن اإلفصاحــات الالزمــة لتمكيــن المســتثمر مــن
اتخــاذ قــراره االســتثماري ،باإلضافــة إلــى تلقــي الشــكاوى
والعمــل علــى تســوية المنازعــات التــي قــد تنشــأ بيــن
األطــراف المشــاركة فيمــا يتعلــق بصناديــق االســتثمار،
عــاوة علــى إصــدار اإلخطــارات إليــداع الدعــاوى لــدى لجنــة
الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة.
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