
www.bankmuscat.com/assetmanagement

كل ما تود معرفته 
عن صناديق االستثمار
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بهدف  المستثمرين  من  عدد  مدخرات  تجمع  مشتركة  صناديق  عن  عبارة  هو  االستثمار  صندوق 
من  وغيرها  المال  أسواق  أدوات  أو  السندات  أو  ا�سهم  مثل  مختلفة  مالية  أوراق  في  استثمارها 

ا�صول المماثلة و هناك ثالثة أنواع من صناديق االستثمار:

  صناديق االستثمار في ا�سهم: تستثمر في أسهم رأس المال    
  صناديق الدخل الثابت: تستثمر في سندات الدين  

  صناديق االستثمار المتوازنة: تستثمر في ا�سهم و سندات الدين  

سمعت عن صناديق االستثمار، إال أنني ال أعرف ما المقصود بها؟  .١

صندوق أوريكس من بنك مسقط  
صندوق مسقط من بنك مسقط  

صندوق النمو في الهند من بنك مسقط  
صندوق ا�سهم الهندية من بنك مسقط  

صندوق بنك مسقط لمؤشر رؤوس ا�موال الكبرى في دول مجلس التعاون حسب   
تصنيف ستاندرد آند بورز

صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية  

ما هي صناديق االستثمار التي يقدمها بنك مسقط ؟  .٢

ُتتيح صناديق االستثمار لصغار المستثمرين الفرصة للوصول إلى محافظ استثمارية متنوعة تدار 
باحترافية مثل ا�سهم، والسندات وغيرها من ا�وراق المالية. كما تمنحهم الراحة والتسعير 

العادل.

لماذا استثمر في صناديق االستثمار وليس االستثمار مباشرة في   .٣
سوق ا�سهم؟
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ينبغي أن يستند قرارك على سجل أداء الصندوق و معيار الخدمات وا±دارة المتخصصة إلى جانب 
التأكد من مالئمة ا�هداف االستثمارية للصندوق مع احتياجاتك.

ينبغي على جميع الصناديق االستثمارية تحديد شكل موحد لجميع الرسوم  جدول التكاليف: 
المرتبطة بإمتالك الصندوق.

على  الصندوق  أداء  حول  وتحليًال  قراءًة  المالية  البيانات  هذه  ُتعطي  الهامة:  المالية  البيانات 
مر الوقت.

قسم أهداف االستثمار: من المهم جد¿ معرفة ما إذا كان هذا الصندوق االستثماري هو ا�نسب 
مديري  يسعى  وهل  أرباح،  توزيعات  دخل  لتحقيق  الصندوق  إدارة  تتم  وهل  معين:  مستثمر  لكل 

الصندوق الماليين للنظر في رأس المال طويل ا�مد في أسهم شركات التقنيات العالية؟

القسم ا�داري: يمكنك من خالله معرفة ما إذا كان الصندوق ُيدار من قبل فرد أو لجنة.

حول  المستثمرين  يحتاجها  مفيدة  معلومات  على  تحتوي  قانونية  وثائق  العرض  وثائق  ُتعتبر 
الصندوق ±تخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما وتحتوي على معلومات عن الخطط االستثمارية و 
البيانات المالية و عوامل المخاطر و تكاليف ا±صدار ا�ولية و التكاليف الدورية التي تفرضها خطة 
التجارية  المؤسسات  خبرات  حول  ونبذة  ا±نجازات  سجل  و  الخروج  ا±شتراك/  تكاليف  االستثمار، 

ومديري الصندوق.

ما هي المعلومات المتوفرة في نشرة إصدار الصندوق / وثائق العرض؟  .٥

ما الذي علي البحث عنه في نشرة ا¤صدار / وثائق العرض؟  .٦

ما الذي ينبغي أخذه في ا¤عتبار عند اختيار صندوق استثماري   .٤
محدد من بين الصناديق المتوفرة؟
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يمكنك ا±طالع على آخر التحديثات من خالل قراءة النشرات الشهرية للصندوق، والتي يتم عبرها 
إبالغ المستثمرين عن الجهة التي تم استثمار أمواله فيها وكذلك عن أداء االستثمار. وُتعد النشرات 

الشهرية وسيلة للمستثمرين لتقييم ا�داء االستثماري للصندوق.

لغرض  وذلك  الصندوق  مديري  جميع  على  يتعين   Éقانوني  Éمتطلب الشهرية  النشرات  نشر  وُيعد 
شركة  عن  النائب  الممثل  دور  عادة  الشهرية  النشرات  وتلعب  االستثمارية.  المحافظ  عن  الكشف 
إدارة ا�صول، إلى جانب إشعار المستثمر حول آراء مدير الصندوق عن ا�سواق، فهي تشكل المسار 
المستقبلي للعمل وا±ستراتيجيات، والتوزيع القطاعي، وا�داء، وأفضل ا�سهم المختارة، معدل 

التكاليف، الرسوم وغيرها من المعايير (ا±نحراف المعياري، معدل شارب....).

كيف يمكنني ا¤طالع على التحديثات الصادرة حول استثماراتي؟  .٧

توزيعات ا�رباح عبارة عن سهم أرباح الشركة أو عوائد الصندوق التي يتم توزيعها بين مساهميه. 
ويتم عادة تحديد مبلغ العوائد والذي يتم توزيعه كأرباح من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق، 
التحفيز لالستثمار.  ا�رباح في  ثم يتم توزيعها على حسب عدد ا�سهم. حيث ُتساهم توزيعات 

وُيشار إلى توزيعات ا�رباح، المدرجة كنسبة مئوية لسعر السوق الحالي، كعائد أرباح ا�سهم.

خيارات توزيع ا�رباح:
نقد¿  

أسهم  

ما المقصود بتوزيعات ا�رباح؟  .٨
ما هي الخيارات المختلفة لتوزيع ا�رباح ؟

في  والنقد  المالية  (ا�وراق  الصندوق  أصول  جميع  قيمة  جمع  عبر  ا�صول  قيمة  صافي  يحتسب 
قام  التي  الوحدات  عدد  على  الناتج  وقسمة  الصندوق  إلتزامات  وطرح  االستثمارية)،  المحفظة 
الصندوق بإصدارها. ويتذبذب صافي قيمة ا�صول حسب قيمة محفظة الصندوق. ويتم احتساب 

صافي قيمة ا�صول من قبل مدير الصندوق.

كيف ومتى يتم احتساب صافي قيمة ا�صول؟  .٩
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 صندوق استثمار مفتوح ا�جل ومحدد ا�جل
 صندوق تتبع مسار المؤشر

 صناديق أسواق المال

يكمن   الفرق بين كال الصندوقين في "   فترة   ا�ستحقاق ". 

صندوق االستثمار مفتوح ا�جل: متوفر   لÑكتتاب   أو   ا±سترداد   على   أساس   مستمر، وال توجد   
أية قيود حول قيمة ا�سهم التي سيصدرها الصندوق.

من  ثابت  مبلغ  إصدار  ا�جل:  لديه   فترة   إستحقاق   محددة،   ويتم  محدد  االستثمار  صندوق   
رأس المال عبر طرح عام أولي. ويمكن شراء الوحدات فقط   عندما يتم    تدشين   الصندوق، وبذلك 
يتم تشكيل الصندوق وإدراجه وتداوله كسهم في بورصات ا�سهم. ويمكن      بعد     ذلك شراء

   أو   بيع   وحدات   الصندوق   في   بورصات   ا�سهم   التي   تكون   تلك   الوحدات   مدرجة   بها . 

ما   هو   الفرق   بين   صندوق   إستثمار   مفتوح   وآخر   محدد   ا�جل؟  .١

هو أداة استثمارية مشتركة صممت لمتابعة أداء مؤشر معين. ويمكن قياس مدى نجاح الصندوق 
عن طريق ا±نحراف المعياري.

إن أبسط طريقة لتتبع مؤشر ما يكون عبر شراء كل سهم في المؤشر كما هو مقدر بالضبط في 
لبناء  متطورة  إحصائية  تقنيات  استخدام  في  المؤشر  مسار  تتبع  صناديق  عمل  ويكمن  المؤشر. 
محفظة تحتوي على عدد أصغر من الحصص إال أنها منخفضة المخاطر فيما يتعلق باالنحراف عن 

أداء السوق.

الميزة الرئيسية:  تكلفة منخفضة
ا�مر السلبي: فرص أقل لتحقيق أداء متميز

ما   المقصود بصندوق تتبع مسار المؤشر؟  .٢

أنواع
صناديق االستثمار
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  صندوق مسقط من بنك مسقط
  صندوق بنك مسقط لمؤشر رؤوس ا�موال الكبرى في دول مجلس التعاون حسب تصنيف

        ستاندرد آند بورز

ما   هو الصندوق المتتبع لمسار المؤشر الذي يوفره قسم   .٣
إدارة ا�صول من بنك مسقط ؟

حيث  فورية.  سيولة  توفر  التي  للتسويق  القابلة  المالية  ا�وراق  محافظ  ُتدير  صناديق  عن  عبارة 
حققت هذه الصناديق نموا كبيرا نتيجة عائداتها التنافسية والسيولة العالية التي تقدمها.

ما   المقصود بصناديق أسواق المال؟  .٤
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  رسوم االكتتاب
  رسوم ا�سترداد

  رسوم إدارية
  رسوم ا�داء

رسوم االكتتاب هي الرسوم التي ُتفرض من قبل مدير الصندوق عند قيام المستثمر  باالكتتاب  أ.  
في صندوق االستثمار.

السعر   الذي   يطلب   من   حامل   الوحدة   دفعه   عند   قيامه   با±ستثمار   في    هي  االكتتاب  رسوم  ب. 
صندوق   ا±ستثمار،  ويتم   إحتساب   هذا   السعر   كقيمة   صافي   ا�صول   زائدا   رسوم   ا±كتتاب.

رسوم االكتتاب في صندوق مسقط و صندوق أوريكس من بنك مسقط  

١.  ما   المقصود برسوم االكتتاب؟ كيف يتم احتساب سعر االكتتاب؟

رسوم ا±سترداد هي الرسوم التي ُتفرضها شركة الصندوق االستثماري لصرف المستثمرين عن  أ. 
القيام باستثمار قصير ا�جل (أي شراء يعقبه بيع في غضون فترة قصيرة من الزمن).

سعر ا±سترداد    هو   السعر   الذي   يقوم   صندوق   ا±ستثمار   بموجبه   بإسترداد   وحداته   من   حملة    ب. 
الوحدات،   ويحتسب   هذا   السعر   كقيمة   صافي   ا�صول   ناقص   رسوم   ا±سترداد.

ما المقصود برسوم ا¤سترداد؟ كيف يتم احتسابها؟  .٢

الرسوم  المبلغ (ر.ع) 

٪٣  5000 - 50

٪٢٫٥  25٫000 - 5001

٪٢  100٫000 - 25٫001

٪١٫٥ 100٫001 - فما فوق 

الرسوم
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مدير الصندوق هو الشخص الذي يدير صناديق االستثمار المشتركة والمسؤول عن اتخاذ قرار حول 
المشورة  لهم  يقدمون  المحللين  من  فريق  فلديهم  المشتراة.  والسندات  ا�سهم  وعدد  نوع 

ويقومون بتحليل حصص الصندوق.

القرارات  التخاذ  ا�صول  إدارة  لشركة  المستثمر  يدفعها  التي  الرسوم  هي  ا�دارية  الرسوم 
االستثمارية بالنيابة عنهم ولخبراتهم الواسعة في إدارة الصندوق. وهي عبارة عن نسبة بسيطة 

من إجمالي قيمة وأصول الصندوق الخاضعة لÑدارة، كما تسمى بـ " الرسوم االستشارية ".

ما   المقصود بالرسوم ا¤دارية؟  .٣

ا�داء  على  كمكافأة  للمدير  ُتمنح  استثمار  أو  صندوق  عوائد  من  جزء  عن  عبارة  هي  ا�داء  رسوم 
ا±يجابي. تم تصميم هذا النوع من الرسوم لمكافأة المديرين لزيادة قيمة المحافظ االستثمارية 

�ن المستثمرين سيحصلون على قيمة مضافة فقط بنمو المحافظ االستثمارية.

ما   المقصود برسوم ا�داء؟  .٤

التابعة  المالية  لÛوراق  ا�مين  الحفظ  أعمال  تمارس  التي  الجهة  هي  الصندوق  أمين  حافظ 
الصندوق  ائتمان. قد ال يحتفظ حافظ  أو شركة  بنك  لصندوق استثماري مشترك، وعادة ما يكون 
ُيقلل  المشتركة  االستثمارية  للصناديق  أمناء  إن وجود  المشتركة.  االستثمارية  الصناديق  بسجالت 

من مخاطر السلوك ا±حتيالي.

أن  حيث  الخاصة،  �غراضه  المالية  ا�وراق  باستخدام  ا�مين  للحافظ  يسمح  ال  البنوك،  عكس  على 
ا�مين  الحفظ  رسوم  الزبون. وُتفرض  تبقى تحت اسم  للتداول �نها  المؤمنة غير قابلة  ا�صول 

على هذه الخدمات .

ما   هي مهمة حافظ أمين الصندوق؟ ما المقصود برسوم  .٥
الحفظ ا�مين؟
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