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مقدمة

عزيزي امل�ستثمر 
م��ع ازدي��اد جم��االت احلي��اة تعقي��دًا يوم��ًا بع��د اآخ��ر، اأ�سبح��ت كل اأن��واع اال�س��تثمار تتطل��ب ح��دًا اأدن��ى م��ن 
الثقافة واملعرفة اال�س��تثمارية، وهذا ما حتر�ص على تقدميه هيئة االأوراق املالية وال�س��لع، يف دولة االإمارات 
العربي��ة املتح��دة ب�س��تى الط��رق، وم��ن بينها هذه ال�سل�س��لة من االإ�سدارات، الت��ي ال تهدف اإىل لفت انتباهك 
اإىل ن��وع مع��ن م��ن اال�س��تثمار دون غ��ره، ولك��ن اله��دف منه��ا ه��و اإلق��اء ال�س��وء عل��ى معظ��م اال�س��تثمارات 
املتاح��ة يف �س��وق امل��ال، وحماول��ة �س��رح القواع��د املنظم��ة لها، وهذا كل��ه ي�سب يف النهاية ل�سالح امل�س��تثمر.

                                                                                                  هيئة الأوراق املالية وال�سلع
                                                                                                      دولة الإمارات العربية املتحدة
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صناديق االستثمار

   ح��ن تعط��ي اأم��رًا ب�س��راء اأو بي��ع اأ�س��هم اأو 
�س��ندات اأو ت�س��ري وتبي��ع عق��ارات وغرها من 
اال�س��تثمارات، ه��ل تب��داأ اأواًل مبعرف��ة املعلومات 
ال�سروري��ة عنه��ا، والت��ي متكن��ك م��ن اتخ��اذ 
الق��رار ال�سحي��ح... اأم تتخ��ذ ق��رار البي��ع اأو 
ال�سراء بناء على ن�سائح االأ�سدقاء واملعارف، 

اأو املواق��ع املتع��ددة عل��ى �س��بكة االإنرن��ت ؟
اإذا كن��ت بالفع��ل ق��د اتخ��ذت قرارات��ك بن��اء 
عل��ى املعلوم��ات الدقيق��ة الت��ي ح�سل��ت عليه��ا 
من م�سادر موثوقة.. فاأنت ت�سر على الطريق 

ال�سليم.

اأم��ا اإذا كان��ت قرارات��ك اال�س��تثمارية مبني��ة 
على معلومات غر دقيقة فاإنك تعر�ص اأموالك 

ملجازف��ة خط��رة قد تن��دم عليها.
البد اأنك �سمعت بالن�سيحة التي تقول:

"ل ت�س��ع البي���ض كل��ه يف �س��لة واح��دة” اإن 
تطبيق هذه القاعدة يف جمال اال�س��تثمار يعني 
اأن ت��وزع ا�س��تثماراتك ب��ن الن�س��اطات املختلف��ة 
مث��ل االأ�س��هم وال�س��ندات والعق��ارات وغره��ا.. 
اال�س��تثمارية  حمفظت��ك  تدي��ر  كن��ت  �س��واء 
�سنادي��ق  الأح��د  ذل��ك  اأوكل��ت  اأو  بنف�س��ك 
اال�س��تثمار الت��ي يديره��ا خ��راء متخ�س�س��ون 

وتتعام��ل يف جم��االت ا�س��تثمارية خمتلف��ة.
- فما هي اإذن �سناديق الإ�ستثمار؟

- وكيف تعمل؟
- وما هي مزاياها وخماطرها؟

- وما هي اأنواعها؟
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تعريف صناديق االستثمار 

ع��دد  والعاملي��ة  املحلي��ة  االأ�س��واق  يف  هن��اك 
كب��ر م��ن �سنادي��ق اال�س��تثمار بع�سه��ا متع��دد 
الن�س��اطات والبع���ص االآخ��ر ميار���ص ن�س��اطًا 

واح��ًدا.
اأ�س��به  بب�س��اطة  ه��و  اال�س��تثمار  �سن��دوق 
مبوؤ�س�س��ة مالية اأو �س��ركة راأ�س��مالها مق�سم اإىل 
وح��دات مت�س��اوية القيم��ة، ي�س��تطيع االأف��راد اأن 
ي�س��روا ه��ذه الوح��دات واأن يعي��دوا بيعه��ا وف��ق 

قواع��د حم��ددة متف��ق عليه��ا.
وميك��ن اأي�س��ًا تعري��ف �سنادي��ق اال�س��تثمار على 
اأنه��ا " اأوعي��ة ا�س��تثمارية ت�س��تمل على جمموعة 
م��ن االأوراق املالي��ة يت��م اختياره��ا وفق��ًا الأ�س���ص 
ومعاي��ر حم��ددة حتق��ق فائ��دة التن��وع، ال��ذي 

ي��وؤدي اإىل خف���ص م�س��توى املخاط��رة "
ويب��ذل خ��راء ال�سن��دوق كل اجله��د ال�س��تثمار 

االأرب��اح  لتحقي��ق  في��ه  املوج��ودة  االأم��وال 
الت��ي تع��ود بالفائ��دة عل��ى م��اك 

حامل��و  وه��م  ال�سن��دوق، 
الوح��دات.

�سندوق اال�ستثمار يف 
كثر من احلاالت 

يكون هو احلل االأمثل 
للم�ستثمر الأنه ميثل 

وقاية له من التقلبات 
العنيفة التي تتعر�ص لها 

اأ�سواق املال من وقت الأخر، وجتعل اال�ستثمار 
خماطرة من االأف�سل اأن يديرها خراء 

حمرفون على دراية بحركة االأ�سواق املحلية 
والعاملية.

كذل��ك ف��اإن �سن��دوق اال�س��تثمار يخل�س��ك م��ن 
احلرة يف اختيار نوع اال�س��تثمار االأمثل، �س��واء 
كان يف االأ�س��هم اأم ال�س��ندات اأم العق��ارات اأم 

غرها.
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أشكال صناديق االستثمار 

واأنت تتابع ال�سحف البد اأنك قراأت 
ذات يوم اإعانا الأحد البنوك 

بتاأ�سي�ص �سندوق اإ�ستثماري 
جديد، ودعوته للجميع 

للم�ساهمة فيه. هذا يحدث 
بن حن واآخر، وغالبا 

ما ياأخذ ال�سندوق اأحد 
ال�سكلن القانونين التالين:

األول: الصندوق المغلق

الثاني: الصندوق المفتوح

• الصندوق المغلق له راأ�سمال ثابت 

يطرح لاكتتاب، ويكون الأجل حمدد اأو غر 
حمدد، ويتم اإدراج وحداته اال�ستثمارية 

يف البور�سة، وحتدد اأ�سعار هذه الوحدات 
بالطريقة نف�سها التي حتدد بها اأ�سعار اأ�سهم 

ال�سركات. وي�ستطيع حامل تلك احل�س�ص 
اأو الوحدات اأن يبيعها داخل ال�سوق، كما 

ي�ستطيع �سائر املتعاملن حيازتها بعد طرحها 
من داخل ال�سوق.

اأما الصندوق المفتوح اأو امل�سرك، فاإن 
راأ�سماله ال يكون ثابتا، قد ي�سدر ح�س�سًا 

جديدة، وتلتزم اإدارة ال�سندوق بتلبية 

طلبات االإ�سرداد )اإعادة االأ�سهم لل�سندوق 
واحل�سول على املال( التي ميكن اأن يتقدم 

بها ماك احل�س�ص اأو الوحدات اال�ستثمارية 
متى اأرادوا.

وياحظ اأن قيمة اال�سرداد ت�ساوي �سايف 
قيمة اال�ستثمارات املت�سمنة يف ال�سندوق 

)وهي جميع ما ميلكه ال�سندوق من 
ا�ستثمارات مطروحًا منه اأي التزامات على 

ل على عدد  ال�سندوق( ويق�سم املبلغ املُح�سَّ
اأ�سهم ال�سندوق يف هذا اليوم للو�سول اإىل 

قيمة ال�سهم الواحد.
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اأو  املفتوح��ة  ال�سنادي��ق  اإدراج  يت��م  ل 
غ��ر  اأو  املنظم��ة  الأ�س��واق  يف  امل�س��ركة 
املنظم��ة، وامن��ا تن�س��ر ال�س��ركات امل�س��درة 
اأو املن�س��ئة له��ذه ال�سناديق اأ�س��عار ال�س��راء 
والبي��ع اخلا�س��ة به��ا يف ال�سحاف��ة املالي��ة، 
وتلت��زم اإدارة ال�سن��دوق بع��د ذل��ك به��ذه 
الأ�س��عار لغاي��ات ال�س��راء والبي��ع م��ن قب��ل 

جمه��ور املتعامل��ن اأو املالك��ن.

مزايا صناديق االستثمار

خال الع�سرين عامًا املا�سية، زاد االإقبال 
على امل�ساركة يف �سناديق اال�ستثمار، وكان 

هذا طبيعيا بعد اأن الحظ امل�ستثمرون 
مزاياها والتي ميكن اأن نلخ�سها يف عدة 

نقاط اأهمها:

-ا�ستفادة امل�ستثمر من خرة اجلهات 
التي تدير ال�سندوق وا�ستثماراته، والتي 

متلك اخلرة واملقدرة على التعامل مع 
االأ�سواق.

-اال�ستفادة من تنوع اال�ستثمارات يف 
ال�سندوق.

-دقة ال�سجات املحا�سبية املتعلقة بعمليات 
ال�سندوق االأمر الذي ي�ساعد امل�ستثمر 

امل�سرك على متابعة اأو�ساع ا�ستثماره

ال�سن��دوق  ب��اأداء  املت�سل��ة  البيان��ات  -توف��ر 
معرف��ة  اأو  ال�سح��ف  تن�س��رها  والت��ي  يومي��ًا 
ه��ذه البيان��ات مبا�س��رة م��ن اجله��ة امل�س��درة 
لل�سندوق، االأمر الذي ميثل للم�ستثمر اإمكانية 

تقيي��م ال�سن��دوق ب�سف��ة دائم��ة.

- ال�س��يولة التام��ة حل�س��ة امل�س��رك واملتمثل��ة 
يف اال�س��تعداد الدائ��م لتلبي��ة طلبات اال�س��رداد 

الت��ي يتق��دم بها م��اك احل�س�ص.

-اإمكان  حت�سيل  دخل معن يتمثل  يف  تلقي 
توزيعات نقدية عند ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم 

ال�سندوق.
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مخاطر صناديق االستثمار

هن��اك  اال�س��تثمار  �سنادي��ق  مزاي��ا  بجان��ب 
اأي�س��ًا خماط��ر الب��د م��ن معرفته��ا من�����ها

"املخاط��ر ال�س��وقية" والت��ي تتمث��ل يف احتمال 
ب�س��بب  ال�سن��دوق  ا�س��تثمارات  قيم��ة  هب��وط 
ح��دوث هب��وط ع��ام يف االأ�س��واق، وه��ذه يطل��ق 
عليه��ا "املخاط��ر املالي��ة" التي ميك��ن اأن تلحق 
بامل�س��تثمر نتيجة اال�ستثمار يف االأ�سواق املالية.

متدرج��ة ميك��ن  �سف��ة  تتخ��ذ  املخاط��ر  ه��ذه 
عملي��ًا ماحظته��ا والتثب��ت منه��ا ل��كل ن��وع م��ن 

ال�سنادي��ق.

له��ا  تتعر���ص  اأن  الت��ي ميك��ن  وم��ن املخاط��ر 
باأ�س��عار  اأي�س��ًا املخاط��ر املتعلق��ة  ال�سنادي��ق 
كنتيج��ة  �س��لبيًا  اأث��رًا  حت��دث  ح��ن  الفائ��دة 
مبا�س��رة لتغ��ر اأ�س��عار الفائ��دة يف امل�س��تقبل، 

كم��ا يح��دث تراج��ع مبا�س��ر لقيم��ة بع���ص 
كال�س��ندات  املالي��ة  اال�س��تثمارات 

نتيج��ة  االأخ��رى  املالي��ة  واالأوراق 
ارتف��اع اأ�س��عار الفائ��دة.

كذلك قد تتعر�ص ال�سناديق 
للمخاطر الت�سخمية، اأي 

الناجتة عن انخفا�ص القيمة 
ال�سرائية للنقود ويف هذه احلالة 

يجب اأن حتقق عوائد ال�سناديق معدالت 
تفوق املعدالت الت�سخمية ال�سائدة واملتوقعة 

خال مدة حيازة اال�ستثمار، واأال تكون 
النتيجة حدوث تراجع يف قيمة اال�ستثمارات 

اجلارية ب�سبب ما ي�سيب القوة ال�سرائية 
للمبلغ امل�ستثمر من تاآكل.

إجراءات تداول ) البيع أو االسترجاع( 
وحدات الصندوق

يح��دد ال�سن��دوق طريق��ة ا�س��رداد وحدات��ه 
م��ن امل�س��تثمرين الراغب��ن يف التخل���ص م��ن 
ه��ذه الوح��دات. كم��ا تع��ن اإدارة ال�سن��دوق 
جلن��ة حت�س��ب �س��عر وح��دات ال�سن��دوق دوري��ًا، 
وق��د يفر���ص ال�سن��دوق ر�س��مًا حم��دًدا عل��ى 
امل�ستثمرين اإما عند ال�سراء اأو عند اال�سرداد.
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يف  املغلق��ة  ال�سنادي��ق  وح��دات  ت��داول  يت��م 
االأ�س��واق املالي��ة ع��ر الو�س��طاء مقاب��ل عمول��ة 
حم��ددة وفقا للقان��ون، اأما وحدات ال�سناديق 

املفتوح��ة فيت��م الت��داول فيه��ا م��ع ال�سن��دوق 
مبا�س��رة مقاب��ل ر�س��وم حتددها اجلهات 

الرقابي��ة.

إدارة صناديق االستثمار

تلجاأ اجلهات امل�سدرة 
ل�سناديق اال�ستثمار اإىل 

بيوت خرة حمرفة الإدارة 
�سناديقها وتركزعملية اإدارة 

ال�سناديق على االختيار ال�سليم 
لت�سكيلة اال�ستثمارات واال�سراتيجيات 
اال�ستثمارية التي متكن ال�سندوق من 

حتقيق اأهدافه.

قياس أداء صناديق االستثمار

البيان��ات  مقارن��ة  خ��ال  م��ن  ذل��ك  ويت��م 
ال�سن��دوق  ين�س��رها  الت��ي  املالي��ة  والقوائ��م 
ب�سفة دورية مع تلك التي اأ�سدرها ال�سندوق 
نف�سه يف ال�سنوات ال�سابقة اأو التي ت�سدر عن 
ال�سنادي��ق امل�س��ابهة،  وذل��ك للتع��رف ب�س��كل 
واقع��ي عل��ى حقيق��ة جه��ود اإدارة ال�سن��دوق 
وم��دى جناحه��ا م��ن عدم��ه يف حتقي��ق اأهدافه 

اال�س��تثمارية املعلن��ة.

املالي��ة  والقوائ��م  البيان��ات  تت�سم��ن  وق��د 
لل�سن��دوق تف�سي��ات بت�س��كيلة ا�س��تثماراته، 
وقيمتها يف ال�سوق وقت ال�سدور و�ساف�ي قيمة 
اال�ستثمارات، وطبيعة االأرباح املحققة واالأرباح 
وامل�ساري��ف  ب��ه،  امل�س��اهمن  عل��ى  املوزع��ة 

االأخ��رى املدفوع��ة.
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أنواع صناديق االستثمار

عزيزي امل�ستثمر..
ت�سم االأ�سواق املالية عددًا كبرًا من 

�سناديق اال�ستثمار، تتعدد طبيعة 
ا�ستثماراتها واأنظمتها، وعليك 
اأن تختار  من هذه ال�سناديق 

ما تراه منا�سبا لطموحك 
اال�ستثماري.

اأهم اأنواع ال�سناديق اال�ستثمارية، 
التي ميكنك اختيار املنا�سب منها.

1- صناديق النمو 
Growth Funds

اال�س��تثمارية  ال�سنادي��ق  م��ن  الن��وع  ه��ذا 
ينا�س��ب اال�س��تثمارات طويل��ة االأج��ل الت��ي يلجاأ 
اإليه��ا البع���ص لتغطي��ة نفق��ات م�س��تقبلية مث��ل 
تعلي��م وزواج االأبن��اء. يعم��ل ه��ذا الن��وع م��ن 
ال�سنادي��ق ب�سف��ة م�س��تمرة عل��ى حتقي��ق من��و 
متزاي��د ف���ي قيم��ة اال�س��تثمار، دون النظ��ر اإىل 

التوزيع��ات النقدي��ة ب��ن ح��ن واآخ��ر.

2- صناديق النمو والدخل
Growth and income Funds

اله��دف الرئي�س��ي له��ذا الن��وع م��ن ال�سنادي��ق 
احل�س��ول عل��ى دخ��ل ج��ار مع من��و اأي�س��ًا يف قيمة 

ا�س��تثمارات ال�سن��دوق.
م��ن  امل�س��تثمرين  ال�سنادي��ق  ه��ذه  وتنا�س��ب 
ذوي الدخ��ل ال��ذي ال يكف��ي ل�س��داد احتياجاتهم، 
�س��يولة  عل��ى  احل�س��ول  اإىل  يهدف��ون  والذي��ن 
م��ن ه��ذه اال�س��تثمارات، وت��رك النم��و لتغطي��ة 

امل�س��تقبلية. احتياجاته��م 
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3- صناديق السندات
Bonds Funds

اأو  �س��ندات  م��ن  هن��ا  اال�س��تثمارات  تتاأل��ف 
وال�س��ركات،  املوؤ�س�س��ات  ت�سدره��ا  �سك��وك 
احلكومي��ة  واملوؤ�س�س��ات  احلكوم��ات  وكذل��ك 
اأحيانا. الهدف الرئي�ص لهذه ال�سناديق يتمثل 
يف حت�سي��ل دخ��ل ج��ار معق��ول ن�س��بيا وم�س��تقر 
م��ن دون حتم��ل خط��ر كب��ر، وم��ن دون ال�س��عي 

لتحقي��ق من��و  يف  قيم��ة اال�س��تثمارات.

وتنا�س��ب ه��ذه ال�سنادي��ق امل�س��تثمرين، الذي��ن 
م��ن  كب��رة  اأرب��اح  حتقي��ق  اإىل  يطمح��ون  ال 

ا�س��تثماراتهم، يف مقاب��ل ع��دم تعر�سه��م 
ملفاج��اآت غ��ر �س��ارة.

4- الصناديق المتوازنة:
Balanced funds

م��ن  الن��وع  ه��ذا  يه��دف 
حتقي��ق  اإىل  ال�سنادي��ق 
كان��ت  اأي��ًا  منا�س��ب  عائ��د 
اأو�س��اع ال�س��وق حي��ث تتاأل��ف 

م��ن  اأ�سا�س��ًا  ا�س��تثماراتها 
�س��ندات واأ�س��هم ممت��ازة واأ�س��هم 

عادي��ة م��ع نظ��ام يعم��ل م��ن تلق��اء 
نف�س��ه لتعدي��ل ن�س��ب التوزي��ع ب��ن ه��ذه 

اال�س��تثمارات وف��ق م��ا ي�س��تجد م��ن تط��ورات يف 
ال�س��وق وعل��ى نح��و يك��ون ممكن��ا مع��ه احلف��اظ 

املنا�س��ب. العائ��د  م�س��توى  عل��ى 

ال�سنادي��ق  به��ذه  تهت��م  الت��ي  الفئ��ات  وم��ن 
عل��ى وج��ه اخل�سو���ص االأ�س��خا�ص الذي��ن ه��م 
على و�س��ك التقاعد مثا والذين يعتر عن�سر 
ال�س��امة املالي��ة اأه��م اأهدافه��م اال�س��تثمارية، 
وذل��ك عل��ى الرغ��م م��ن اأن ه��ذه ال�سنادي��ق 
فئ��ات  خمتل��ف  نف�س��ه  الوق��ت  يف  تنا�س��ب 

امل�س��تثمرين.
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5- صناديق النمو ) الهجومية (
Aggressive Growth Funds

هدفه��ا الرئي�س��ي احل�س��ول عل��ى منو 
كب��ر يف راأ���ص م��ال ال�سندوق 

اأو قيم��ة ا�س��تثماراته، الت��ي 
تتاأل��ف غالب��ًا من اأ�س��هم 

عادي��ة ذات اإمكانات 
اأو توقع��ات بارتفاع 

قيمته��ا م��ن جهة، 
وارتفاع م�س��توى 

اخلط��ر امل�ساحب 
م��ن جهة اأخرى، وال 

تهت��م ه��ذه ال�سناديق 
بالعوائ��د اأو الدخول 

اجلارية.

وفيم��ا يتعل��ق باالأ�س��هم الت��ي يت��م اختياره��ا 
بو�س��وح  تت�سم��ن  اأن  فيمك��ن  الغاي��ة  له��ذه 
اأ�س��هم �س��ركات جدي��دة اأو اأ�س��همًا لقطاع��ات 
ب�س��عبية  ال�سن��دوق  ط��رح  عن��د  حتظ��ى  ال 
تغ��ر  يط��راأ عليه��ا  اأن  ينتظ��ر  لك��ن  كب��رة، 

اإيجاب��ي.

اأن  يغل��ب  ال�سنادي��ق  ه��ذه  يف  امل�س��تثمرون 
يكون��وا م��ن فئ��ة امل�سارب��ن القادري��ن عل��ى 
حتم��ل اخل�س��ائر الكب��رة، والذي��ن يتمتع��ون 
بق��درات متويلي��ة ممي��زة، اإ�ساف��ة اإىل كونه��م 
ال  والذي��ن  ال�س��ابة  العمري��ة  الفئ��ات  م��ن 
يحتاج��ون دخ��واًل جاري��ة م��ن ا�س��تثماراتهم 

وخا�س��ة يف االأج��ل الق�س��ر.
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6- صناديق المؤشرات األسهمية
Stock Index Funds

 تتاأل��ف ا�س��تثماراتها م��ن موؤ�س��رات اأ�س��هم 
فق��ط، وتك��ون بطبيع��ة احل��ال مبنزلة 

ا�س��تثمار يف ال�س��وق كل��ه م��ن خال 
اال�س��تثمار يف املوؤ�س��رات، وتك��ون العاق��ة 

ب��ن العائ��د واملخاط��رة فيه��ا ح�سيلة 
للعاق��ة ذاته��ا الت��ي  عليه��ا ال�س��وق كله. 

وتلج��اأ بع���ص املوؤ�س�س��ات امل�سرفي��ة 
واال�س��تثمارية خ��ارج الوط��ن العربي 

اإىل ط��رح ه��ذه ال�سناديق 
للم�س��تثمرين املتحفظ��ن 

اإىل ح��د م��ا والذين ال 
يري��دون املراهنة 
عل��ى قطاع معن 

اأو �س��هم معن.

اإ�ساف��ة اإىل اأن اجله��ود املطلوب��ة يف ه��ذه 
احلال��ة ملتابع��ة اأو�س��اع ه��ذه ال�سناديق ال 

تتطل��ب الكث��ر م��ن   فن��ون التعدي��ل والتبدي��ل 
مبعن��ى اأنه��ا اإدارة �س��لبية باعتب��ار اأن ه��ذه 

ال�سنادي��ق �س��تقدم ملالك��ي احل�س���ص فيه��ا 
عائ��دًا متو�س��طًا ميث��ل عائ��د ال�س��وق كله.
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7- صناديق المؤشرات المتداولة
Exchange Traded Funds

وهي �سناديق ت�ستثمر يف حمفظة من االأ�سهم 
وباأوزان تخدم اأهدافها واأهداف م�ستثمريها، 
ويتم تداول اأ�سهمها يف ال�سوق من قبل �سغار 

امل�ستثمرين، اأما بالن�سبة لكبار امل�ستثمرين 
فاإنه باإمكانهم �سراء اأ�سهم ال�سندوق 

من ال�سوق وا�ستبدالها باأ�سهم املحفظة اأو 
ا�ستبدالها جزئيًا بالنقد.

8- الصناديق العقارية
Real – Estate Funds

هي �سناديق ا�ستثمار يف 
االأن�سطة العقارية املختلفة، 

التجارية واالإ�سكانية 
وغرها، وتعتر 

ا�ستثمارات طويلة االأجل 
لذلك فهي تنا�سب 

امل�ستثمرين الذين ال 
يرغبون يف املخاطرة.

9- الصناديق اإلسالمية
Islamic Funds

من الناحية النظرية، ميكن اأن تتنوع 
اأ�سكال ال�سناديق االإ�سامية بتنوع املجاالت 

املتوافقة مع ال�سريعة االإ�سامية ) كاملرابحة، 
وامل�ساركة،  و امل�ساربة، والبيع االآجل،  

واالإجارة وغرها (.
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وتقب��ل قطاع��ات كب��رة م��ن املتعامل��ن عل��ى ه��ذا 
النوع من ال�سناديق، وقد �سهدت ال�سنوات الع�سر 
االأخ��رة جناح��ًا وا�سح��ًا يف طرح اأع��داد متزايدة 
م��ن ال�سنادي��ق االإ�س��امية وترويجه��ا بو�س��اطة 
موؤ�س�س��ات رائ��دة يف جم��ال االأن�س��طة املتوافق��ة مع 

ال�س��ريعة، يف دول اإ�س��امية وغربي��ة.

وباالإ�ساف��ة اإىل م��ا �س��بق توج��د اأن��واع اأخ��رى 
عدي��دة م��ن ال�سنادي��ق اال�س��تثمارية نذك��ر 
منها: �سناديق �سندات البلديات وال�سلطات 
النقدي��ة،  ال�س��وق  و�سنادي��ق  املحلي��ة، 
اخلط��ورة،  عالي��ة  التغطي��ة  و�سنادي��ق 

ال�سنادي��ق. و�سن��دوق 

ال�سناديق الإ�سالمية
�سناديق

ال�ستثمار

Islamic Funds
Investment Funds
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القواعد الذهبية 

كل  تع��رف جي��ًدا  اأن  الب��د  اال�س��تثمار،  م��ن �سنادي��ق  �سن��دوق  اأي  ت�س��اهم يف  اأن  قب��ل   -
االأح��كام وال�س��روط واالأنظم��ة املتعلق��ة به��ذا ال�سن��دوق.

ووفًق��ا للقوان��ن ف��اإن اجله��ة الت��ي ت�س��در �سن��دوق اال�س��تثمار، تق��دم للراغب��ن يف امل�س��اركة 
خمتل��ف  املحتمل��ن  للم�س��تثمرين  ت�س��رح  االإ�س��دار  ن�س��رة  عليه��ا  يطل��ق  تف�سيلي��ة  وثيق��ة 
اجلوان��ب املت�سل��ة باإن�س��اء ال�سن��دوق واأهداف��ه و�سيا�س��ات االإدارة في��ه، ف�س��ا ع��ن تف�سي��ل 
وا�س��ح يف �س��اأن م��ا تت�سمن��ه عملي��ة اال�س��تثمار م��ن خ��ال ال�سن��دوق م��ن م�ساري��ف، وكذلك 
وطبيع��ة  وا�س��ردادها،  احل�س���ص  �س��راء  يف  امل�س��تخدم  واالأ�س��لوب  اال�س��تثمار،  طريق��ة 

اخلدم��ات التكميلي��ة الت��ي تقدمه��ا اإدارة ال�سن��دوق للم�س��تثمرين.

كم��ا تت�سم��ن عوائ��د ال�سن��دوق املتوقع��ة ون�س��بتها اىل �س��ايف قيم��ة اال�س��تثمارات واالأرب��اح 
املتحقق��ة وغ��ر املتحقق��ة بع��د ط��رح اخل�س��ائر.

تتمت��ع  اإدارة  بوا�س��طة  ي��دار  اال�س��تثمار  اأن �سن��دوق  م��ن  التاأك��د  امل�س��تثمر  عل��ى  يج��ب   -
بخرات لها باع طويل يف هذا املجال كما اأنها توظف مدققي ح�س��ابات داخلين وخارجين 

للتاأك��د م��ن �س��امة عملي��ات ال�سن��دوق املحا�س��بية وم��دى تقي��ده بالت�س��ريعات واالأنظم��ة.
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- تق��ع مهم��ة اختي��ار ال�سن��دوق املنا�س��ب عل��ى عات��ق امل�س��تثمر نف�س��ه، ويج��ب اأن يك��ون 
اختي��اره متفق��ًا متام��ًا م��ع ظروف��ه اخلا�س��ة ومتطلبات��ه وقدرات��ه عل��ى حتم��ل املخاط��ر، 

ويتطل��ب من��ه االأم��ر مراقب��ة دائم��ة ملوؤ�س��رات اأداء ال�سن��دوق امل�س��تثمر في��ه.

- يج��ب عل��ى امل�س��تثمر اأن يراج��ع ب�س��كل دوري م��دى جن��اح ال�سن��دوق يف حتقي��ق اأهداف��ه 
اال�س��تثمارية، حي��ث اأن اأولوي��ات امل�س��تثمر ق��د تتغ��ر م��ن ف��رة الأخ��رى.

- عل��ى امل�س��تثمر اأال يك��ف ع��ن اإج��راء مقارن��ات الأداء خمتل��ف ال�سنادي��ق املماثل��ة، للوق��وف 
عل��ى االأداء الفعل��ي لل�سن��دوق امل�س��تثمر فيه اأمواله.

الأحكام وال�س��روط

�سناديق 

ال�ستثمار
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صدر من هذه السلسلة:

- مدخل إلى أسواق المال

- مفاهيم االستثمار في أسواق المال

- قبل أن تستثمر أموالك  ) الجزء األول( 

- قبل أن تستثمر أموالك  ) الجزء الثاني( 

- االستثمار في األسهم العوائد والمخاطر

 ETFs صناديق المؤشرات المتداولة -

- أهمية القوائم المالية

- المحافظ االستثمارية

- دليل المبتدئين لالستثمار في السلع

- المشتقات المالية

- حقوق اإلكتتاب في األسهم
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