الصناديق االستثمارية
تعريف المصطلحات

صندوق االستثمار
ً
برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ,ويديره
مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
صندوق استثمار مفتوح
صندوق استثمار ذو رأس مال متغير ,تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض أو
ً
كل وحداتهم ,ويحق لمالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا لصافي قيمتها في أوقات
ً
االسترداد الموضحة في شروط وأحكام الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
مدير الصندوق
ً
هو شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم يكون مسئوال عن إدارة وحفظ
أصول الصندوق ,ويقصد به هنا اإلنماء لالستثمار.
مدير المحفظة
موظف لدى مدير الصندوق يتولى إدارة الصندوق نيابة عن مدير الصندوق مع عميل أو لحساب عميل ,ويكون
ً
مسجال لدى هيئة السوق المالية بموجب أحكام الئحة األشخاص المرخص لهم.
أمين الحفظ
شخص يرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية.
المؤشر اإلرشادي
مرجع محدد يتم من خالله مقارنة وتقييم أداء الصندوق .تقوم بإعداده شركة متخصصة مستقلة.
الوحدة
تعني في الئحة صناديق االستثمار  ،حصة المالك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء
الوحدة ،وتعامل كل وحده على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.
مالك الوحدات
الشخص الذي يمتلك وحدات في الصندوق وفقا للشروط واألحكام
حقوق التصويت
جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم شركة ويمكن ممارستها من خالل جمعية عمومية.
تاريخ اإلعالن
هو تاريخ اإلعالن عن قيمة الوحدة عبر قنوات النشر المذكورة في هذه األحكام والشروط
تاريخ التنفيذ
التاريخ الذي تنفذ فيه عمليات طلب االشتراك بالوحدات وعمليات طلب االسترداد.
الشروط واألحكام
ً
شروط وأحكام صندوق اإلنماء لألسهم والتي تحتوي على البيانات واألحكام المطلوبة وفقا ألحكام المادة ()15
من الئحة صناديق االستثمار ،ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

النظام
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
الالئحة
الئحة صناديق االستثمار في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار
رقم ( ) 2006-219-1وتاريخ 1427/12/3هـ الموافق 2006/12/24م.
الهيئة
هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص أي لجنة ،أو لجنة فرعية ،أو موظف ،أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه
للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
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