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مقدمة

الكث�ر من املست ث�مرين الحلول اآلمنة قدر املستطاع عند
ي
يفضل
اتخاذ قراراتهم املالية ،لذا ج
يت�ه البعض للصناديق االست ث�مارية
كخيار لحفظ مدخراتهم ملا تكفله من انخفاض ف� ي� مستوى املخاطر
وتنوع ف� ي� االست ث�مارات ،وكذلك غياب القيود على است ث�مارات
الصناديق باملقارنة باالست ث�مارات الفردية.

الهدف
من التقرير
الباحث� ن�
ي
تعريف املست ث�مرين وأصحاب رؤوس األموال املبتد�ئ ي� ن�
عن حلول لت ن�مية مدخراتهم بمفهوم الصناديق االست ث�مارية
وآلية عملها ،وما تمتاز به كـ”حل آمن” متنوع منخفض املخاطر
ج
التو�هات واالست ث�مارات املحلية والعاملية،
والتكلفة وعرض أبرز
مع اإلشارة إلى منصة “عوا�ئ د” كأول منصة وطنية سعودية
لالكتتاب ف� ي� الصناديق االست ث�مارية والعقارية ف� ي� اململكة.
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عن منصة
عوا�ئ ـ ــد
هي املنصة األولى من نوعها ف� ي� السعودية ،وتعود ملكيتها لشركة
عوا�ئ د األصول املالية ومرخصة من:

لالكتتاب وفق ج
ت�ربة التقنية املالية.

https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_3039.aspx
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رف� ن� والشركات،
واملح� ي
تتيح منصة “عوا�ئ د” للمست ث�مرين األفراد
ت
االكتتاب ف� ي� الصناديق االست ث�مارية والعقارية ا �خل اصة والعامة،
ع�ر خطوات رقمية ميسرة وبسيطة
وإدارة الشركات املالية ب
ج
ومتاحة ج
بمو�به
لل�ميع ،وبحد أد�نى يبدأ من ألف ريال فقط ،ي ت�م
إصدار شهادات تثبت ملكية الوحدات االست ث�مارية للمست ث�مر.

يبدأ مـ ــن

 1000ريال

بماذا تمتاز “عوا�ئ د”

تضـم جل�نــة شرعي ــة للتــأكد
من توافق االست�ثمارات مع
الشريعة اإلسالمية

إدارة الصناديق ال�ت ي� تطرحها
من شركات مرخصة لدى
هي�ة السوق املالية
ئ

تتيـح خيـ ـ ــارات متعـ ــددة
لالست�ثم ـ ــار ف� ي� الصن ــاديـ ــق
االست�ثمارية والعقارية

أول منصة لالكتتــاب ف� ي�
الصناديق االست�ثمارية و
العقارية

ت�تم ج�ميع ج
اإل�راءات
بخطوات رقمية مبسطة

مع ـ ـتـ ـمـ ـ ــدة مـ ـ ــن هيـ ـ ئـ� ـ ــة
السوق املاليـ ــة

https://awaed.fund
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ج
التو�هات
واألساليب الحديثة
ف
� ي� االست ث�مار
اإلن�رنت وانتشاره ج
ض�ة على مستويات وقطاعات
أحدث ظهور ت
عدة ،وخاصة قطاع التقنية املالية ،الذي شهد تطور متسارع
تغي�ر طرق التداول واالست�ثمار ف� ي� الصناديق االست�ثمارية
ساهم ف� ي� ي
التقليدية.
وقد أدى استخدام التقنيات ج
إل�راء املعامالت املالية واالست�ثمار
كب�ر كما أتاحت للمست�ثمر سواء للفرد
إلى انتشارها على مستوى ي
املح�رف إمكانية متابعة أداء الشركات واالست�ثمار بها ف� ي� أي
أو ت
مكان ف� ي� العامل وبأقل تكلفة ممكنة ،بعدما كان يتولى املست�ثمر ف� ي�
املا� ي� التواصل مع الشركات املالية ّ
ض
لالطالع على أحدث التقارير
املالية للشركات ،وال ج
حا�ة إلى وسيط إلتمام عملية التداول.
وخلقت ج�ا�ئ حة كورونا عامليا العديد من الفرص االست�ثمارية ،وفقا
ستانل� ،وال�ت ي� رصدت أبرز ج
ج
ات�اهات
مور�ان
ملؤشرات شركة
ي
ست�ركز ف� ي� قطاعات:
االست�ثمار العاملية ت

ال�رفيــه
ت

التقنية

العقارات

وذلك لقدرتها على تحقيق أرباح مرتفعة مقارنة ج
بح�م التكاليف
ً
ج
عامليا إلى ارتفاع
تحتا�ها ،وأدى ارتفاع مستويات التضخم
ال�ت ي�
الطلب على القطاع العقاري ج
الكث�ر نحو شراء العقارات
نتي�ة جل�وء ي
باعتبارها أحد االست�ثمارات منخفضة املخاطرة ،وتتوقع الشركة
أن تس�تمر تلك الزيادة ف� ي� الطلب ملدة أطول.

https://mgstn.ly/3Fo5Zqh | https://bit.ly/31FllbQ
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الصناديق
االست ث�ماريـ ـ ــة

ب�مع رؤوس أموال ج
هي “أداة مالية” تقوم ج
م�موعة من
املست ث�مرين وإدارتها قً
الس� ج
راتي�ية است ث�مارية واضحة يضعها
وف�ا ت
مسؤول� الصندوق.
ي
تُ
توف�ر مزايا است ث�مارية
و�عرف الصناديق االست ث�مارية بقدرتها على ي
ج
نتي�ة محدودية املوارد،
يصعب على املست ث�مر املنفرد تحقيقها؛
لذلك يحتوي الصندوق االست ث�ماري على أنواع مختلفة لالست ث�مارات
ال ت� ي� ي ت�م اختيارها قً
ملعاي�ر محددة تحقق أهداف كل صندوق.
ي
وف�ا
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الصناديق االست ث�ماريــة فـي اململكة
تت��ز ايد أعداد الصناديق ف� ي� اململكة بصفة مس�تمرة منذ ظهورها من البنوك
أك�ر قوة لكسب ج
السعودية عام 1979م ،مما ج
و�ذب
ي�عل املنافسة ث
املست�ثمرين ،خاصة ف� ي� ج
و�ود األنظمة واللوا�ئ ح املنظمة لتلك االست�ثمارات،
وأبرزها ال�ئ حة صناديق االست�ثمار وال�ئ حة صناديق االست�ثمار العقاري الصادرة
ب�انب ج
هي�ة السوق املالية ،ج
هي�ة السوق املالية
و�ود كيان تنظ�يمي تحت ئ
عن ئ
والهي�ات املختصة باالست�ثمار ف� ي� اململكة.
وعدد من ا جل�هات
ئ

أرقام هامة عــن الصنــادي ــق االست ث�مارية
ح�تى الربع األول من عام 2022

786
صنـ ـ ــدوق

 253صندوق

ف� ي� الصناديق العامة.

 533صندوق

عدد الصناديق
االست ث�مارية

ف� ي� الصناديق ا خل�اصة.

مش�رك
 508.9ألف
ت

517.4
مش�رك
ألف
ت

ف� ي� الصناديق العامة.

 8.5آالف مـ ـشـ تـ�رك

رك� ن� ف� ي�
املش� ي
عـ ــدد
ت
صناديـ ــق االست ث�م ــار

ف� ي� الصناديق ا خل�اصة.

ق ــدرت قـ ــ�يم أص ـ ــول الصنـاديـ ـ ــق
بـ  551.2مليار ريال
 215.7مليار ريال

أصول الصناديق العامة

 335.5مليار ريال

أصول الصناديق الخ�اصة
الصناديق العقارية
ال�خ اص ــة

 182صندوق

مش�رك
3297
ت

 98.7مليار ريـال

العامـ ــة

 8صنــادي ـ ــق

مش�رك
7000
ت

 7مليار ريــال

املتداولة

 17ص ـن ـ ــدوق

مش�رك
 281.5ألف
ت

 23.5مليار ريال

https://cma.org.sa/Market/Reports/Documents/Statistical_Bulletin_Q1_2022-AR.pdf | https://2u.pw/130Y0
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أنواع الصناديق االست ث�مارية
تختلف صناديق االست�ثمار ف� ي� تصنيفها وأنواعها حسب آليات
االست�ثمار والطرح املتبعة وشكل التعامل على أصولها أو وحداتها،
هي�ة
لذلك تتعدد التصنيفات لتلك الصناديق ال�ت ي� قسمتها ئ
نوع� ن� ،وهما:
ي
السوق املالية السعودية كصناديق مرخصة إلى
ويندر� تحت كل منها
ج
الصندوق املفتوح والصندوق املغلق،
�
تصنيفات فرعية ألنشطة تلك الصناديق.

الصندوق االست�ثماري املفتوح

صنـدوق است ث�مار ذو رأس مـال متغيـر ،تـزداد وحداته بطـرح
باس�رداد مالكـي الوحـدات لبعـض
وحـدات ج�ديـدة أو تنقـص
ت
وحداتهم أو كلهــا ،ويحــق ملالكــي الوحــدات فــي هــذا الصنــدوق
اس�رداد قيــم وحداتهم فيــه قً
وف�ـا لصافــي ق�يمتها فـي أيـام التعامـل
ت
املوضحة ف� ي� شـروط الصندوق وأحكامه.

الصندوق االست�ثماري املغلق (مقفل)

صندوق است�ثمار غالبا ذو رأس مـال محدد ،وال يسمح فيه
باس�رداد الوحـدات إال عنـد نهايـة مـدة الصنـدوق املفصـح عنهـا
ت
فـي الشـروط واألحـكام أو عنـد بيـع الوحـدات ملست�ثمرين آخرين.
ج
وي�ــوز لصناديــق االسـت�ثمار املغلقــة ز يــادة رأس مالها بالدعـوة
االش�راك فـي الصنـدوق إذا كانـت الشروط واألحكام ج
إلـى
ت
ت� ي��ز
ذلك.

https://cma.org.sa/Awareness/Publications/booklets/Booklet_3.pdf
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هي�ة السوق املالية صناديق
تصنف ئ
االست ث�مار حسب ج
م�االتها إلى 4
تصنيفات ،وهي:
ي�مل تصنيف الصناديق املرخصة تصنيفات فرعية لطبيعة
ش
الصندوق.

صناديق
أدوات الدين

صناديق
سوق النقد

صناديق
األس ـهـ ـ ـ ــم

الصناديق
املت ـ ــوازن ـ ـ ـ ــة

صناديق ذات دخل ثابت تصدرها الشركات وا جل�هات الحكومية،
وا جل�هات ال�ت ي� يحق لها إصدار أدوات الدين .تقوم فكرة تلك
الصناديق على االست�ثمار بأشكال أدوات الدين املختلفة ،مثل
الصكوك والسندات ال�ت ي� تتأثر بعوامل مثل معدل الفا�ئ دة،
وتقي�يم شركات التصنيف ،وتوقف الدفعات الدورية.
صناديق تمتاز بالسيولة العالية وقصر ج
أ�لها االست ث�ماري
نسب�ا باملقارنة بالصناديق األخرى،
ًي
وانخفاض املخاطر والعوا�ئ د
ولكن ال تعد معدومة املخاطر وذلك ألن عوا�ئ د االست ث�مار وق�يمتها
متذبذبة ج
نتي�ة لعوامل عدة.
هي صناديق يع�تمد نشاطها على االست�ثمار ف� ي� أسهم الشركات،
ولها أشكال عدة ،أهمها :صناديق أسهم ال�نمو والدخل ،صناديق
األسهم الدولية ،وصناديق القطاعات.

هي صناديق ت�ش مل أصولها األسهم والسندات ،كما تخصص
قص�رة ج
األ�ل.
زءا من است�ثماراتها لألدوات املالية ي
ج� ً

االست ث�مارات البديلة:
االست�ثمارات البديلة هي االست�ثمارات ال�ت ي� ض
ت�م أبرز الصناديق
ج
هي�ة السوق املالية،
غ�ر
االست�ثمارية ي
املدر�ة ض�من تصنيفات ئ
وتعرف بأنها االست�ثمارات ف� ي� األصول الحقيقية وامللموسة مثل
ويل�أ لها املست�ثمرون من ج
ج
أ�ل:
العقار والصناديق العقارية،

تعزيز العوا�ئ د
وتوليــد الـدخـ ــل

تحقيق أهدافهم
االست�ثمارية املختلفة

التنوع ف� ي� محافظ
االست�ثمارات التقليدية
https://cma.org.sa/Awareness/IFs/Pages/IFClassifications.aspx
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هيكلةالصناديق االست ث�مارية
تقوم هيكلة الصناديق االست�ثمارية على املست�ثمرين بشكل
أساس� فهم مالك الوحدات ًّيأ�ا كان شكل الصندوق وعلى رأس
ي
الهيكل ألي صندوق است�ثماري ،ويعد الهيكل بمثابة ا �خل ريطة
املنظمة لكيان الصندوق االست�ثماري واملحددة لدور كل شخص
ج
احتيا�ات عمل
االل��ز ام بتغطية كافة
ومهامه والحاكمة ضل�مان ت
الصندوق ،ح�تى يتس�نى متابعة وتقي�يم األداء بناء عليه وتحديد
التبعية واملسؤولية ،وعادة ما ض
ي�م الهيكل ألي صندوق است�ثماري
بعض األشخاص واملهام مثل:

ج
م�لس إدارة الصندوق
امل�لس قً
يع� ن� مدير الصندوق أعضاء ج
وف�ا لال�ئ حة صناديق االست�ثمار
ي
وال�ئ حة صناديق االست�ثمار العقاري؛ ملراقبة أعمال مدير الصندوق
واإلشراف عليها.

ض
وت�م الصناديق االست�ثمارية عنصرين ر�ئ
يسي� ن� ف� ي�
ي
تشكيلها ملتابعة نشاط وحركة االست�ثمار بها هما:

مدير الصندوق

مشغل الصندوق

يتولى إدارة أصول صندوق االست�ثمار وطرح وحداته

التشغيل� املرخص له ممارسة نشاط إدارة
املدير
ي

صنادي ـ ــق االست ث�م ـ ـ ــار العق ـ ــاري والقواعـ ـ ــد املنظمة

ج
بمو�ب الفق ـ ـ ــرة (ب) من
املع�نة
الس ـ ــوق املالية َّي

قً
وف�ا ألحكـ ـ ــام ال�ئ حـ ــة صن ـ ــاديق االست ث�مـ ــار وال�ئ ح ــة

االست ث�م ـ ــارات وتشغـي ـ ــل الصناديـ ــق أو م ـ ــؤسسة
املادة الثامنة من ال�ئ حة صناديق االست�ثمار.

للمنشآت ذات األغراض ال�خ اصة.

ويأ�ت ي� ف� ي� نهاية هيكل الصندوق االست�ثماري  3عناصر
أخرى ض�من مهام الصندوق هي:

املطـ ــور

ج
مرا�ع الحسابات

شخص يرشحه مدير الصندوق،

ج
مرا�ع ـ ــة الحسابـ ـ ــات
يعم ـ ــل على
ً
رسميا على أن الحسابات
والتصديــق

(الصناديق العقارية)

للمعاي�ر املحاسبية املعتادة.
ي

يكون مسؤوال عن تنفيذ ا جل�وانب
الفنية لتحقيق أغراض الصندوق.

ً
وفقا
املقدم ـ ــة لهـ ـ ــم ت ـ ــم إعداده ـ ــا

أم� ن� الحفظ
ي

ج
بمو�ب ال�ئ حة
شخص مرخص له
مؤسسات السـ ـ ــوق املالي ـ ــة للقي ـ ــام
بنشاطات حفظ األوراق املالية.

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic.pdf
يم-اإلدارية/أم� ن�-الحفظhttps://hbrarabic.com/
ي
/ | https://www.thebalance.com/what-is-a-fund-manager-5198227املفاه�
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أهداف الصناديق
االست ث�مارية

اس� ج
راتي�يتها ال�ت ي� تل ب� ي�
تعمل الصناديق االست�ثمارية على وضع ت
ج
املر�وة وتختلف األوراق املالية لكل
� واألهداف
تحقيق النتا�ئ ج
�
ج
وبو�ه عام تقوم أهداف صناديق
صندوق باختالف األهداف،
هي�ة السوق املالية على:
االست�ثمار وفق ئ
ت ن�مية االست ث�م ــارات والدخل

املحـافظـ ــة على رأس امل ــال

ـال�
تحقي ــق ال ن�مـ ــو العـ ـ ي

تحقيـ ـ ــق الدخ ــل

تحقيـ ــق ال ن�م ـ ــو
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وعادة ما تكون أهداف املست ث�مر ف� ي� الصناديق االست ث�مارية تتوافق
مع تلك األهداف ،وتنوع آلية االست ث�مـ ــار بحسب احتيـ ـ ج
ـا� ــات
املست ث�مر ،مثل:

تحس� ن� ج�ودة الحياة
ي

ج
يتو�ه األشخاص إلى االست ث�مار وحلوله مثل الصناديق لتحقيق

األهداف الحياتية وزيادة مدخراتهم والوصول إلى تلبية بعض
املتطلبات ال�ت ي� ربما ال توفرها معدالت دخلهم الحالية ،سواء

كانت تلك املتطلبات أساسية أم تكميلية.

االدخـ ــار

ج
غ�ر املخصص
توف�ر ج�زء من الدخل ي
يتو�ه له البعض من خالل ي
لالستهالك ،وحفظه ف� ي� حسابات بنكية أو حلول مالية ،وعادة
ج
االحتيا�ات مثل
قص�رة لتلبية بعض
ي
ف�رات
ما يستخدم خالل ت

مصاريف دراسية أو رحالت أو ج
ت�ديد امل�ن�ز ل أو تلبية بعض

املتطلبات الطار�ئ ة.

تكوين األسرة وتربية األطفال

تعد الصناديق املتوازنة وصناديق املؤشرات وصناديق الذهب
ال�خ يار األمثل لراغ� يب� االست ث�مار بغرض تكوين األسرة وتربية
األطفال

لكونها است�ثمارات طويلة األمد.

شراء سيارة أو م�ن�ز ل ج�ديد

األ�ل ومتوسطة ج
قص�رة ج
األ�ل ا �خل يار
تمثل صناديق الديون ي
الراغب� ن� ف� ي� االدخار لقضاء عطلة ف� ي�
ي
املناسب للمست�ثمرين
ال�خ ار  ،أو شراء سيارة أو ج
عام� ن�
ت�ديد امل�ن�ز ل خالل عام إلى ي
�ج
قص�رة األمد.
لكونها است�ثمارات ي

التقاعــد

يتال�ئ م االست�ثمار بغرض التقاعد مع الصناديق االست�ثمارية

بسبب تنوع األسهم والصناديق القطاعية
لكونها است ث�مارات طويلة األمد.

https://www.hdfcfund.com
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مم��ز ات الصناديق االست ث�مارية
ي
مم��ز ات الصناديق االست ث�مارية ال ت� ي� تسهل عملية إدارة االست ث�مار
أهم ي
هي�ة السوق املالية.
ي
ع�ر آلية منظمة تحكمها
واملدخرات ب
قوان� ن� ولوا�ئ ح ئ

حماية املست ث�مرين

تكفل الصناديق االست�ثمارية حماية بيانات ومعلومات املست�ثمرين

القوان� ن� واللوا�ئ ح
ي
بشكل كامل من االحتيال وتنظم تلك الحماية

ال�خ اصة بذلك وفق النظام املتبع بكل دولة.

االح�رافية
اإلدارة
ت

تمثل اإلدارة املختصة ج
وخ�رة
وو�ود مدير متخصص ذو كفاءة ب
على رأس الصندوق أحد نقاط القوة ال ت� ي� تمنح املست ث�مر شعور
باستقرار ض
و�مان نمو مدخراته.

الراحة

يتيح االست�ثمار ف� ي� الصناديق خيارات متعددة لشراء وبيع األسهم

والتعامالت مع الصندوق سواء بشكل مباشر أو من خالل وسيط

والوصول إلى املعلومات وال�خ دمات بشكل مس�تمر.

تعدد األنشطة االست ث�مارية

تعمل صناديق االست�ثمار على التنويع ف� ي� املحفظة االست�ثمارية ف� ي�

مختلف األنشطة والقطاعات؛ وهذا ما يتوافق مع رؤية املست�ثمر

وتنوع است�ثماراته مما يمكنه من تقليل الضرر أثناء األزمات.

التنوع

وف�ات الصناديق االست ث�مارية ،لذا يحرص املست ث�مر
تتعدد أشكال ئ

عند اختياره للصندوق على مالءمة وتلبية تطلعاته وأهدافه

االست ث�مارية.

https://www.ici.org/system/files/attachments/pdf/g2understanding.pdf
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السيولة وسهولة املعامالت

ع�ر الصناديق بالسهولة؛ مما ّ
تمكن
تمتاز املعامالت االست ث�مارية ب
اس�رداد أمواله ،وذلك ألن أسهم
املست ث�مر ف� ي� أي يوم عمل بيع أو ت

الصندوق تعد أموال سا�ئ لة يسهل التعامل معها بشكل فوري.

انخفاض التكلفة

نظرا الختالف ق�ي مة الرسوم ال�ت ي� يسددها املست�ثمر
تنخفض التكلفة ً
بناء على ج
ح�م االست�ثمار ،وتعد تكلفة اإلدارة املهنية لالست�ثمارات
ً

بكث�ر من تكلفتها حال إدارتها من قبل املست�ثمر
ع�ر الصندوق أقل ي
ب

بشكل مستقل.

حوكمة الصناديق االست�ثمارية
القوان� ن� والضوابط ال�ت ي� يضعها ج
هي ج
م�لس إدارة
ي
م�موعة من
الصندوق ضل�مان تحقيق أفضل النتا�ئ �ج وزيادة ثقة املست�ثمر
�
باإلدارة ،و تختلف الصناديق االست�ثمارية عن منصات ال�تمويل
ا جل�ماعي ف� ي� ج
اإل�راءات والضوابط ال�خ اصة بالحوكمة من حيث
هي�ة سوق املال
ت
ال��ز امها بآلية واضحة وشروط محددة وضعتها ئ
توف�ر:
ف� ي� ال�ئ حة صناديق االست�ثمار لحوكمة عملها ،مثل ي

آليــة لتقي�ي م
املخاطر.

تقي�يم أص ـ ــول
الصندوق.

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic.pdf
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طريقة عمل
الصناديق االست ث�مارية
وتوزيع األرباح
مسؤول� الصندوق ج
ب�مع الحصص االست ث�مارية من
يقوم
ي
املست ث�مرين ,ثم ي ت�م إدارة ج�ميع األموال وتخصيصها ف� ي� االست ث�مارات
املختلفة بالنيابة عن املست ث�مر وذلك بحسب نوع وهدف كل
صندوق.
عال�
ت
لنف�رض أن املست ث�مر قام بشراء حصة ف� ي� صندوق است ث�ماري ي
م�ركزة
املخاطرة،
بالتال� ستكون أغلبية است ث�مارات الصندوق ت
ي
ف� ي� السندات والوحدات ذات العا�ئ د املرتفع واملخاطرة العالية،
وهذا عكس الصناديق متوسطة ومنخفضة املخاطرة ال ت� ي� تركز
است ث�ماراتها ف� ي� السندات الحكومية والعقار.

قياس معدل العا�ئ د من االست ث�مار

ي�تم قياس العا�ئ د من االست�ثمار عن طريق مقارنة سعر الوحدة
االست�ثمارية عند بداية مدة االست�ثمار ومقارنتها عند نهاية
اش�رى مست�ثمر عدد من الوحدات ف� ي�
مدة االست�ثمار ،مثال إذا ت
الصندوق االست�ثماري (س) بق�ي مة  500ريال للوحدة ف� ي� بداية
االست�ثمار ثم باع تلك الوحدات ف� ي� نهاية مدة االست�ثمار بق�يمة 600
الف�رة ف� ي�
ريال للوحدة ،يصبح العا�ئ د من االست�ثمار ف� ي� نهاية تلك ت
الصندوق االست�ثماري (س) يساوي  100ريال ،أي  20%من
ق�يمة االست�ثمار.
500 - 600
500

× 20% = 100

https://cma.org.sa/Awareness/IFs/Pages/IFMeasurement.aspx | https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/
capital-gains-yield-cgy/
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الصناديق االست ث�مارية
ف
� ي� منصة عوا�ئ د
تخلق عوا�ئ د التنوع ف� ي� الصناديق االست�ثمارية املطروحة من خاللها
سواء العامة أو ال�خ اصة وليست الصناديق العقارية فقط ،حيث
تتيح املنصة تنوع ف� ي� الفرص املطروحة للمست�ثمرين ،لت�ش مل
ج
مختلف ج
وال�رفيه،
امل�االت مثل العقارية،
واللو�ستية ،الضيافة ت
وغ�رها .وت�ش مل أنواع
ورأس املال ا جل�ريء ،واالست�ثمارات الطبية ي
الصناديق االست�ثمارية ال�ت ي� تركز عليها منصة عوا�ئ د:

ر�
صناديق رأس املال ا جل� ئ
لتوف�ر رأس املال للشركات
ي
هو است ث�مار يأ�ت ي� من األسهم ال�خ اصة
الناش�ة ال ت� ي� تظهر إمكانات نمو عالية مقابل حصول املست ث�مر على
ئ
حصة ف� ي� أسهم الشركات وت ت� يم��ز صناديق رأس املال ا جل�ريء بإدارة
ناش�ة لتقليص
أك�ر من شركة
اح�رافية وعادة ما تست ث�مر ف� ي� ث
ت
ئ
املخاطر.

صناديق امللكية ا خل�اصة
كب�رة ف� ي�
تستهدف صناديق امللكية ا �خل اصة شركات لها حصة ي
السوق وتكون هذه الشركات ف� ي� مرحلة النضو  ،وي ت�م االست ث�مار
�ج
فيها بهدف ج
ه��ز ها للطرح ف� ي� أسواق األسهم ويختلف نموذ
ت� ي
�ج
عمل صناديق امللكية ال�خ اصة عن صناديق االست ث�مار ا جل�ريء (بكل
أنواعه) ،فعادة ما تستحوذ صناديق امللكية ال�خ اصة على حصة
أغلبية تصل إلى  100%من الشركة.

الصناديق العقارية
ج
والت�ارية والصناعية
هي ال ت� ي� تست ث�مر ف� ي� املشروعات السكنية
واألصول العقارية ,واملست ث�مر بتلك الصناديق هم مالك وحدات
الصندوق ،وتحدد أسعارها وق�يمتها وعملتها عند بدء الصندوق.

https://awaed.fund
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كيف تختار منصة عوا�ئ د
الفرص املطروحة (املعلنة)
تختار عوا�ئ د ض
املم��ز ة على منصتها للمست ث�مرين
وت�من طرح الفرص ي
وفق ج
تول� جل�نة مختصة بالصناديق
م�موعة من اآلليات ،أهمها ي
واملشروعات االست ث�مارية دراسة الفرص املتاحة واملتوافقة مع
ضوابط املنصة قبل عرضها ،مع التأكد من معدالت نمو تلك
االست ث�مارات وعوا�ئ دها للمست ث�مرين.
ت�ريها ج
وت�ش مل الدراسة ال ت� ي� ج
الل�نة للفرص املطروحة بحو�ثً ا
اس� ج
راتي�ية ض
تت�من نوع الصندوق ،ورأس ماله ،ومدة عمل
ت
الصندوق ،وأهدافه ومدى توافقها مع مست ث�مري املنصة،
وسياسات توزيع األرباح وتواريخها ،والعا�ئ د املتوقع لكل فرصة
مطروحة.
ومن أبرز الصناديق املطروحة واململوكة ملنصة عوا�ئ د وال ت� ي� تمت
تغطيتها ج
بن�اح:
صندوق تالل امللقا العقاري

أول صندوق يطرح من خالل منصة عوا�ئ د هو صندوق عقاري خاص يهدف إلى تطوير
عدد من املشاريع العقارية ثم التخار�ج منها
�

بيان ــات الطــرح

20M

ج
ح�م الطرح

ت
م
ت

ا
ل
ت
غ

ط
ي
ة

 36ساعة

مدة التغطية

صندوق راز للشركات املعدة لإلدرا

�ج

طرحا ً
خاصا ف� ي� أسهم امللكية ال�خ اصة  ،ويهدف إلى تحقيق
صندوق است�ثماري مغلق مطروح ً
نمو ف� ي� رأس املال من خالل االستحواذ على حصص ف� ي� شركات مستهدفة ثم التخار
�ج
منها بطرحها ف� ي� سوق نمو

بيان ــات الطــرح

20M

ج
ح�م الطرح

ت
م
ت

ا
ل
ت
غ

ط
ي
ة

 14ساعة

مدة التغطية

صندوق بن سعيدان قرطبة العقاري

التخار� منها
ج
صندوق عقاري خاص مغلق يهدف إلى تطوير عدد من املشاريع العقارية ثم
�

بيان ــات الطــرح

60M

ج
ح�م الطرح

 5أيام

ت
م
ت

ا
ل
ت
غ

ط
ي
ة

مدة التغطية

https://awaed.fund
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ن� ً
وحرصت عوا�ئ د على اختيار أفضل الشركاء الذين حققوا ج
احا
يل� بعض الصناديق ال ت� ي� تم طرحها
ف� ي� إدارة صناديقهم ،و ف� ي� ما ي
من خالل شركاء عوا�ئ د:

صندوق ال�خ ي�ر كابيتال للمرابحة بالريال السعودي

توف�ر السيولة عند طلب املست�ثمر واملحافظة
يهدف الصندوق إلى ي
على رأس املال من خالل االست�ثمار ف� ي� أدوات أسواق النقد.

ق�يمة الصندوق

2.69

مليار ريال

ال�خ ي�ر كابيتال
الشركة املالكة

صندوق الوطنية املالية الصناعي

هو صندوق مختص ف� ي� صناعة الحديد واملعادن.

ق�يمة الصندوق

56

مليون ريال سعودي.

الوطنية املالية
الشركة املالكة

صندوق الريان ريزيدنس

هو صندوق است�ثمار عقاري (عام) ،يست�ثمر ف� ي� تطوير مشروع
الريان الذي يهدف إلى إنشاء  96شقة سكنية.

ق�يمة الصندوق

55

مليون ريال سعودي.

بلوم لالست�ثمار
الشركة املالكة

السي�را�ن ي�
ب
صندوق الوطنية املالية لألمن

يهدف إلى االست ث�مار ف� ي� ج
السي�را�ن ي� والتقنيات
ب
م�االت األمن
الناش�ة والتقنيات املالية.
ئ

ق�يمة الصندوق

17

مليون ريال سعودي.

الوطنية املالية
الشركة املالكة

صندوق مشاركة لألسهم السعودية

ج
املدر�ة ف� ي� األسواق
يهدف إلى االست�ثمار ف� ي� أسهم الشركات
املالية والطروحات األولية ف� ي� اململكة.

ق�يمة الصندوق

9

مليون ريال سعودي.

مشارك ــة

الشركة املالكة

https://awaed.fund
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ع�ر
االست ث�مار ب
منصات االست ث�مار

يع�ر من خاللها املست�ثمر
تمثل منصات االست�ثمار البوابة ال�ت ي� ب
متخ�ذً ا خطواته األولى نحو تحقيق ال�نمو ملدخراته ،وذلك ملا توفره
ج
والتو�يه ،ومرونة التداول وتعدد
تلك املنصات من الدعم
ال�خ يارات من خالل التشغيل املتكامل وإدارة االست�ثمارات بطرق
اح�رافية بمختلف أنواع الصناديق االست�ثمارية.
ت
توفر منصات االست ث�مار:

إمك ــانيـ ـ ــة االحتفـ ـ ــاظ
ومتابعة االست�ثمارات
ف� ي� مكان واحد ،سواء
عبـ ـ ــر اإلن ـ ـ ـ تـ�رن ـ ـ ــت أو
باستخـ ـ ـ ــدام تطبي ـ ــق
الذك�.
الهاتف
ي

خـدمـ ـ ـ ــة Do-it-for-
 meال�ت ي� تعـ ــرف ب ــاسم
الروبوتات االستشارية،
استحدثت لتستب ـ ـ ـ ــدل
االستش ـ ـ ــارات املـ ــالي ـ ــة
التقليــديـ ــة.

تعزيـ ـ ــز الثقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة
املالية للمست�ثمر من
توف�ر األبحاث
خالل ي
والدراسات املكثفة.

توفـ ـ يـ�ر أخب ـ ــار االست�ثمـ ــار
وأرق ـ ــام األداء التاريخية
والحـ ـ ــديث ـ ــة وتحلـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــل
أنماط االست�ثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال�ت ي�
يع�تم ـ ــده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مدي ـ ـ ـ ـ ـ ــرو
الصناديق.

خدمـ ـ ــة “التنفي ـ ــذ فقط”
تعـ ـ ـ ــرف بأنهـ ــا خ ــدمـ ـ ـ ــة
تداول تقتصر على تنفيذ
الصفقات فقط ،ويك ـ ـ ــون
القيام بها بناء على قـ ــرار
الشخص�.
املست�ثمر
ي

https://www.investopedia.com/investing/how-pick-best-mutual-fund/
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ع�ر منصات االست ث�مار
رحلة املست ث�مر ب
بعد تحديد الهدف االست ث�ماري واالستقرار على صندوق است ث�ماري
مع� ن� ،يتبقى خطوة واحدة وهي البدء ف� ي� عملية االست ث�مار.
ي
ع�ر منصات االست ث�مار
لتوضيح مدى الفرق يب� ن� رحلة املست ث�مر ب
واالست ث�مار التقليدي :

ع�ر املنصات
االست ث�مار ب
تعب�ة البيانات وإنشاء الحساب
ئ
ع�ر املنصة.
االست�ثماري ب
شحن املحفظة االست�ثمارية.

اختيار الصندوق االست�ثماري.

توفر منصات االست�ثمار إمكانية
املتابعة اللحظية ألداء الصندوق
املست�ثمر به من خالل حساب
املست�ثمر على املنصة.

االست ث�مار التقليدي
بنك� ج�اري.
فتح حساب
ي

البحث عن شركة مالية تدير
صناديق است�ثمارية مناسبة.
حسابا است�ث ً
ً
ماريا لدى الشركة
فتح
املالية املسؤولة عن الصندوق
االست�ثماري املستهدف.
باالش�راك
ماذ� املتعلقة
مل� ال�ن ج
�ئ
ت
�
و تحديد عدد الوحدات املطلوبة
للشراء أو البيع.

متابعة أداء الصندوق من خالل
النشرات ال�ت ي� تصدرها املؤسسات
املالية.

https://www.investopedia.com/investing/how-pick-best-mutual-fund/
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كيفية االست ث�مار
ف
� ي� عوا�ئ ـ ــد
1

2

3

� حسابك
أن� � ئ
ش
خالل دقا�ئ ق

اشحن محفظتك
االست ث�مارية بسهولة

است�ثمـ ـ ــر فـ ــي
الصناديق

ملاذا “عوا�ئ د” ؟

تكف ــل منصة “عوا�ئ د” باقة مــن املزايا للمست ث�مر ي ــن ف� ي� الف ـ ــرص
املطروحة من خاللها ،أبرزها:

خي ـ ــارات االكتت ـ ــاب وتوزيع
األربـ ــاح وإدارة االست ث�مارات
بشكل كام ـ ــل ف� ي� الصنـ ــاديق
بمختلف قطاعاتها.

تتوافق الصناديق ج�ميعها
مـ ــع الشريع ـ ــة اإلسالمي ــة،
وتشرف عليها جل�نة شرعية
مع ت�مدة بشكل مباشر.

اع ت�ماد وترخيص الصناديق
االست ث�ماري ـ ــة والعقاري ـ ــة ف� ي�
هي�ة السوق
عوا�ئ د من قبل ئ
املالية.

https://awaed.fund
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ملحة عن تطبيق منصة عوا�ئ د

ج
الوا�هة الر�ئ يسية

App Store
Google Play

حم ـ ــل تطبيـ ــق
عوا�ئ ـ ــد اآلن

التحقق من هويتك
ج
التس�يـ ـ ـ ـ ــل بخط ـ ـ ــوات
يتـ ـ ــم

بسيطة تبدأ بكتابة رقم الهوية
أو اإلقامة وتاريخ امليالد ثم
التحقق من أبشر برسالة وي�تم
بعدها فتح الحساب بكل يسر
وسهولـة ،وتعـد حماية البيانات
الشخصية من األولويات ال ت� ي�
تعمل “عوا�ئ د” على تلبيتها،
ج
التس�يل من خالل
لذا يكون
“أبشر”.

https://awaed.fund
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املحفظ ــة
يمكن من خالل محفظتك ف� ي�
تطبيق عوا�ئ ـ ــد إضاف ـ ــة األم ـ ــوال من
خيارات دفع متنوعة مثل (Apple
ج
وتو�يه
 )Payوكذلك توزيع األرباح،
تلك األموال إلى أي من الصناديق
االست ث�مارية أو الحسابات البنكية.

الفرص االست ث�مارية
تتيح تلك القا�ئ مة الوصول إلى
الفـ ــرص االست ث�ماري ـ ــة املتـ ـ ــاحة،

والتع ـ ــرف على سعـ ـ ــر الوحـ ــدة
والعا�ئ د املتوقع ومدة االست�ثمار،
ج
ـال� االست�ثم ـ ــارات ،ورأس
وإ�مـ ـ ي
مال الصندوق املطروح واملدة
املتبقية النتهاء الطرح.

متابعة است ث�ماراتك
يتي ــح التطبيـ ــق خدمـ ــة مت ـ ــابع ـ ــة
ـال� است ث�مارات ـ ـ ـ ــك ومـ ــدت ـ ـ ـ ــها
جإ�م ـ ـ ـ ـ ي

وق�يمتها بكل صندوق ومعدل العا�ئ ـ ـ ــد
املتوق ـ ــع بالصن ــادي ـ ـ ــق ُاملست�ثمر فيها.

https://awaed.fund
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فري ــق عمــل عوا�ئ ــد
ج
م�لس اإلدارة

متعب الق�ن ي�

عبدهللا الربدي

سامي الحلوة

عضو ج
م�لس إدارة

ر�ئ يس ج
م�لس اإلدارة

عضو ج
م�لس إدارة

سلطان الع�ن�ز ي
عضو ج
م�لس إدارة

فريــق عوا�ئ ـ ــد

سلطان غزنوي

شريك مؤسس والر�ئ يس التنفيذي

عبدالرحمن الشريم
ر�ئ يس تطوير األعمال

ج�ي �ت ي�

شريك مؤسس ور�ئ يس التقنية

سامح ال جح�ل

مدي ــر املشاري ـ ــع

ال�ركا�ن ي�
سامل ب
مدير التسويق

شركــاء عوا�ئ ــد

25

عن أوشن إكس
أوشن إكس هي شركـ ـ ــة استشاري ـ ــة سعوديـ ـ ـ ـ ــة ،تأسست ف� ي� عام 2012م تقدم
للقطاع� ن� الحكومي وال�خ اص؛ من خالل نخبة من املستشارين
ي
خدماتها االستشـ ـ ــارية
والكفاءات.

ممارساتنا
رأس املال البشري

االبت ـ ـكـ ـ ــار

الـمـ ــالي ـ ــة

أبحاث السوق

عن أبحاث السوق
نختص بنشر التقارير والـمعلومات ف� ي� مختلف ال ج
ـم�االت للقطاع الـحكومي والـخاص؛
من خالل استخــدام أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل ملواكبة

التطور املعر ف� ي� ف� ي� اململكة .حصلنا على اعتـماد ج�ه ـ ـ ــات عالـمية ف� ي� مـ ـ ـ ـ جـ�ال األبح ـ ـ ـ ــاث

والتطويـ ـ ـ ـ ــر وهي عضويـة ” “ESOMARاألوروبية و ”“insights association
األمريكية.

insight.oceanx.sa/reports
محي ٌـط من ال ُـحلول
Ocean of Solutions
info@oceanx.sa

www.oceanx.sa

@oceanxksa
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