صناديق االستثمار

تعريف صناديق االستثمار
صندوق االستثمار هو برنامج استثمار مشرتك يهدف إىل إتاحة الفرصة للمستثمرين
ً
مجاعيا يف أرباح الربنامج ،ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم
فيه باملشاركة
حمددة ً
وفقا السرتاتيجية وأهداف استثمارية حمددة يضعها مدير الصندوق.

أهداف صناديق االستثمار
بشكل عام ميكن تصنيف أهداف الصناديق االستثمارية العامة واخلاصة على
النحو اآلتي:
ّ
سجل متميز من
 صندوق دخل :صندوق هدفه األساسي االستثمار يف أصول هلا
التوزيعات النقدية.
 صندوق منو :صندوق هدفه األساسي االستثمار يف أصول متوقع أن ترتفع قيمتها
ً
السوقية خالل فرتة استثماره بها ،حيث يعتمد الصندوق يف أدائه اعتماداً
رئيسا
عامال ً
ً
مهما.
عد دخل التوزيعات
على حتقيق األرباح الرأس مالية ،وال ُي ّ
 صندوق متوازن :صندوق حيقق أهدافه االستثمارية باجلمع بني تنمية رأس املال
وحتقيق الدخل.

أنواع الصناديق من حيث طبيعتها:
يوجد نوعني من الصناديق االستثمارية العامة واخلاصة :
 -صندوق استثماري مفتوح:

صندوق استثمار ذو رأس مال متغري ،تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص
باسرتداد مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم ،وحيق ملالكي الوحدات فيه
اسرتداد قيم وحداتهم يف هذا الصندوق ً
وفقا لصايف قيمتها يف أيام التعامل املوضحة
يف شروط وأحكام الصندوق (ومذكرة معلومات الصندوق العام).
على سبيل املثال وليس احلصر (صناديق األسهم ،صناديق أسواق النقد ،صناديق
أدوات الدين).
-

صندوق استثماري مغلق:

ً
غالبا ما يكون ذو
أي صندوق استثمار ال يكون صندوق استثمار مفتوح .حيث
رأس مال حمدد ،وال يسمح فيه باسرتداد الوحدات إال عند نهاية مدة الصندوق
املفصح عنها يف الشروط واألحكام أو عند بيع الوحدات إىل مستثمرين أخرين.
وجيوز لصناديق االستثمار املغلقة زيادة رأس ماهلا بالدعوة لالشرتاك يف الصندوق
إذا كانت الشروط واألحكام جتيز ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر( صناديق
االستثمار العقارية ،صناديق محاية رأس املال).

أنواع الصناديق من حيث الطرح:
صندوق عام :هو صندوق استثمار مؤسس يف اململكة حيث تطرح وحداته
ً
ً
ً
وفقا ألحكام الباب الرابع من الئحة
عاما على مستثمرين يف اململكة
طرحا
صناديق االستثمار.
ً
صندوقا
صندوق خاص :هو صندوق استثمار مؤسس يف اململكة ال يكون
خاصا على مستثمرين يف اململكة ً
ً
ً
ً
وفقا ألحكام الباب
طرحا
عاما وتطرح وحداته

اخلامس من الئحة صناديق االستثمار.
صندوق أجنيب :هو صندوق استثمار مؤسس خارج اململكة حيث تطرح
خاصا على مستثمرين يف اململكة ً
ً
ً
وفقا ألحكام الباب السادس من
طرحا
وحداته
الئحة صناديق االستثمار.

توضيح آلية االشتراكات واالستردادات في صناديق االستثمار
العامة:
قبل أن يباشر املُستث ِمر يف عملية االشرتاك يف صندوق استثمار ينصح أن يقوم ً
أوال
ً
ً
استثماريا يتناسب مع أهدافه،
صندوقا
بتحديد أهدافه االستثمارية ،ثم خيتار
صدرة
و بعد ذلك يقوم املستثمر بفتح حساب استثماري لدى الشركة املالية املُ ِ
لوحدات الصندوق ،بعد ذلك يقوم بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات
للصندوق العام ومن ثم يقوم بتعبئة النماذج املتعلقة باالشرتاك أو االسرتداد.
وفيما يلي بعض اجلوانب اليت من املفرتض على املستثمرين مراعاتها أثناء تعبئة
طلب االشرتاك أو االسرتداد:
 

رسوم االشرتاك واالسرتداد ختتلف من صندوق ألخر.

بعض الصناديق تفرض رسوم يف حالة االسرتداد املبكر خالل شهر من
 
تاريخ االشرتاك يف الصندوق.
  بعض الصناديق االستثمارية لديها حد أدنى لالشرتاك واالسرتداد و الرصيد
املتبقي.

  يف الغالب يتم قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد يف أي يوم عمل مامل تنص
شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق العام على غري ذلك.
 يكون هناك موعد نهائي لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد مفصح عنه يف
شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق العام ،وذلك لتحديد
يف أي يوم تعامل يتم تنفيذ هذه الطلبات.
 يف الغالب لكل صندوق استثمار يومي تعامل على األقل يف كل أسبوع ،مامل
تنص الشروط واألحكام (ومذكرة معلومات الصندوق العام) على غري ذلك.
 يتم تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد بسعر الوحدة احملتسب يف موعد التقويم
الذي يلي املوعد النهائي لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد.
ً
ملكا ملالك الوحدات احملتمل عند تنفيذ طلب
 تكون الوحدات املشرتك بها
االش�تراك يف ي��وم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االش�تراك
واالسرتداد.
 عند تنفيذ طلب االس�ترداد ،جيب على مدير الصندوق دفع عوائد االسرتداد
ملالك الوحدة قبل موعد إقفال العمل يف اليوم اخلامس التالي لنقطة التقويم
اليت ُحدد عندها سعر االسرتداد كحد أقصى ،مامل تنص الشروط واألحكام
(ومذكرة معلومات الصندوق العام) على غري ذلك.

االفصاحات المتعلقة بصناديق االستثمار العامة:
املعلومات اآلتية يتم اإلفصاح عنها يف املوقع اإللكرتوني ملدير الصندوق وكذلك

املوقع اإللكرتوني لشركة السوق املالية السعودية» تداول»:
 أسعار وحدات الصناديق وأدائها يف يوم العمل التالي ليوم التعامل.
 نسخة حمدثة من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات
الرئيسية.
 التقارير التالية :
 1.1القوائم املالية السنوية.

4.4قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صايف قيمة أصول الصندوق
يف نهاية الربع املعين.
5.5مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع املعين إىل متوسط قيمة صايف
أصول الصندوق العام.
6.6معايري ومؤشرات قياس املخاطر.
7.7معايري ومؤشرات أداء الصندوق.
8.8نسبة االقرتاض من قيمة صايف أصول الصندوق يف نهاية الربع املعين.

2.2القوائم املالية األولية (النصف سنوية).
3.3التقارير السنوية.
 4.4التقارير السنوية املوجزة.
 5.5التقارير األولية (النصف سنوية).

يف نهاية كل ربع سنوي يتم اإلفصاح عن املعلومات اآلتية على األقل:
صدرين الذين تشكل أسهمهم أكرب عشرة
1.1قائمة بأمساء ونسب املُ ِ
استثمارات يف حمفظة الصندوق كما هي يف أول يوم من الربع املعين
2.2نسبة األتعاب اإلمجالية للربع املعين إىل متوسط صايف قيمة أصول
الصندوق.
3.3مبالغ األرباح املوزعة يف الربع املعين ونسبتها إىل السعر األولي للوحدة
(إن ُوجدت).

اإلفصاح عن أي تغريات أو أحداث ختص الصندوق (على سبيل املثال وليس احلصر)
التالي:
1.1قيام مدير الصندوق بتعيني أمني حفظ بديل.
2.2اإلف��ص��اح ع��ن تفاصيل التغيريات األساسية يف ش��روط وأحكام
الصندوق (ومذكرة املعلومات للصندوق العام) وذلك قبل ( )10أيام
من سريان التغيري.
3.3اإلفصاح عن تفاصيل التغيريات املهمة يف شروط وأحكام الصندوق
(ومذكرة املعلومات للصندوق العام) وذلك قبل ( )10أيام من سريان
التغيري.
4.4اإلفصاح عن تفاصيل التغيريات واجبة اإلشعار وذلك قبل (ً )21
يوما
من سريان التغيري باإلضافة اىل بيان تفاصيل هذه التغيريات يف تقارير

الصندوق العام املرسلة إىل محلة الوحدات.
 .5.5اإلفصاح عن أي تفاصيل عملية دمج ختص صناديق االستثمار
ً
املدارة من قبل مدير صندوق واحد وذلك قبل (ً )21
تقومييا
يوما
من تنفيذ عملية الدمج.
6.6الدعوة الجتماع مالكي الوحدات.
7.7اإلفصاح عن السياسات املتعلقة حبقوق التصويت اليت يتبعها
مدير الصندوق يف اجلمعيات العامة للشركات املدرجة ،وذلك
فيما يتعلق بكل صندوق استثمار عام يديره.
8.8إشعار اهليئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق لالشرتاكات
واالسرتدادات مع توضيح أسباب التعليق إشعار اهليئة ومالكي
الوحدات فور انتهائه التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة يف
اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك يف املوقع اإللكرتوني
ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوني للسوق.
9.9اإلفصاح عن أي خطأ يف التقويم أو التسعري يشكل ما نسبته
 %0.5أو أكثر من سعر الوحدة.
1010اإلفصاح عن أي تغيري يف عضوية جملس إدارة الصندوق
1111اإلفصاح عن تعارض املصاحل املوافق أو املصادق عليه من ِقبل
جملس إدارة الصندوق العام.
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