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 لها)(صناديق االستثمار بين اهميتها واغفال المشرع 

Investment Funds between Importance and negligence of 
the Legislators 

                            Dr. Haifa M. AL-Saadi)١(هيفاء مزهر الساعدي  م.د.
                          Lect. Ishraq S. AL-A'araji )٢(اشراق صباح االعرجيم. 

 الملخص 
تتجه العديد من الدول وخاصة دول العـامل الثالـث حنـو نظـام اقتصـادي يقـوم علـى آليـات السـوق الـيت 
ً  يف توجيه النشاط االقتصادي ولكي تتحقق اهداف هذا النظام  تلعب فيها اسواق رأس املال دوراً  حيو

تلـــك الســـمات احلركـــة النشـــطة  ت الكفـــاءة والعدالـــة،ومن اساســـياتال بـــد ان تتـــوافر لتلـــك االســـواق مســـا
لنظام االقتصادي اىل بر االمان. ، للسوق  فالسوق غري النشط يصعب عليه السري 
ــال املــايل ودور القطــاع اخلــاص يف  نَّ إو  تطــور األســواق املاليــة مــرتبط مبــدى اإلصــالحات اجلذريــة يف ا

ا علـــى تعبئـــة املــــدخرات  عمليـــة التنميـــة وألن كفـــاءة األســـواق املاليـــة تقــــاس يف املقـــام األول مبـــدى مقـــدر
حنو أوجه التوظيف املختلفة فإن مقتضى ذلك هو توفر منـاخ اسـتثماري مشـجع ومطمـئن قـادر  وتوجيهها

 على اجتذاب أموال املستثمرين وتوظيفها. 
ــا ان تتحقــق احلركــة النشــ طة الســواق رأس املــال يف وهنــا قــد يتســاءل القــارئ عــن الكيفيــة الــيت ميكــن 

حـــة ادوات  لتبعيـــة، الســـبيل اىل ذلـــك هـــو ا دول يـــنخفض فيهـــا متوســـط دخـــل الفـــرد وحجـــم مدخراتـــه 
 استثمارية تتناسب مع ضآلة متوسط حجم املدخرات.
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يت يف مقدمــــة تلــــك االدوات صــــناديق االســــتثمار تعــــد صــــناديق االســــتثمار مــــن أهــــم صــــيغ تعبئــــة  و
ضر وال ريـب أن مـا نقـرأه يف كـل يـوم عـن انتقـال رؤوس األمـوال الضـخمة لغـرض املدخرات يف الوقت احلا

مهية هذه الصناديق.   االستثمار بني أسواق العامل، إال شاهد 
ـــا تلعـــب دوراً  مهمـــاً  يف  فـــيالحظ وحبـــق،ان صـــناديق االستثمــــار مبـــا تتمتـــع بـــه مـــن مســــات فريـــدة فا

عتبارهـا وسـيلة لتــجميع النشاط التجاري الستثمار وتنميـة رؤوس األمـ وال علـى املسـتويني العـريب والـدويل 
حـــة فـــرص االســـتثمار للمـــدخرين يف الـــدخول يف ميـــدان االســـتثمار يف األوراق املاليـــة والـــيت  املـــدخرات وإ

) لســنة ١٣حتتــاج إىل خــربة ودرايــة كبــرية، وكمــا هــو معلــوم فــان املشــرع العراقــي يف قــانون االســتثمار رقــم (
ـــا (١ورد يف املـــادة () قـــد ا٢٠٠٦( ـــا جمموعـــة مـــن ١٥) بفقر ) مفهـــوم احملفظـــة االســـتثمارية مشـــريا اىل ا

االســـتثمارات يف االســـهم والســـندات واغفـــل صـــناديق االســـتثمار والـــيت درجـــت اغلـــب التشـــريعات العربيـــة 
لكــون هــذه والغربيــة علــى ايــراد قــانون مســتقل لبيــان احكامهــا ملــا هلــا مــن امهيــة ســنوردها يف ثنــا البحــث و 

قــادرين علــى اســتثمار امــواهلم الغــري ون اســتغالل اصــحاب رؤوس االمــوال الصــناديق اداة فعالــة للحيلولــة د
ا لذا جلأت اغلب التشريعات اىل بيان احكامها بشكل مفصل.  الوراق املالية واملضاربة 

ً فـــي أســـواق امل ـــا أداة وتــؤدي صنـــاديق االســتثمار يف األسهـــم والســندات دوراً حمــور ـــال، وذلــــك لكــو ـ
 املستثمرين الذين ال تتوافر هلم املوارد املالية.  منـاسبـة وفّعالــة لتجميـع املـدخـرات واستثمارهـا بواسطــة صـغار

وفيمــا خيــص تعريــف صــناديق االســتثمار ســنجد أنــه ال يوجــد تعريــف واحــد لتلــك الصــناديق فــيمكن 
ا  الشـرتاك تعريف صناديق االستثمار على أ حمفظة استثمارية مشـرتكة يسـمح ألي عـدٍد مـن املسـتثمرين 

ـا وعـاء مـايل أو ادخـاري  فيها حسب القدرة املالية لكل مستثمر وتعرف صناديق االستثمار أيضـاً علـى أ
 يتم جتميع املدخرات فيه واستثمارها يف األوراق املالية مبختلف أنواعها. 

ن االنتشـار الواسـع ملوضـوع صـناديق االسـتثمار واليـات تطبيقـه يف ال بد مـن االشـارة انـه علـى الـرغم مـ
ــــذا  ــــتم  البلــــدان العربيــــة واألجنبيــــة وأمهيتــــه يف الصــــناعة املصــــرفية، جنــــد أن املؤسســــات املاليــــة العراقيــــة مل 

 املوضوع.
ومـــن هنــــا جنــــد ضــــعف إدراك إدارة املصـــارف وشــــركات االســــتثمار املــــايل العراقيـــة للــــدور الــــذي تلعبــــه 

ناديق االستثمار يف تنشيط سوق األوراق املالية وحل مشاكل املستثمرين وعدم توجيه املقومات املتوافرة ص
 يف املؤسسات املالية العراقية إلجناح هذا النشاط.

لــذكر ان صــعوبة البحـث يف املوضــوع تكمــن يف قلـة عــدد املصــادر الـيت تناولــت املوضــوع مــن  وجـدير 
لدرجـــة االســــاس علـــى النصــــوص القانونيـــة الــــيت تضـــمنها التشــــريعات الناحيـــة القانونيــــة فكـــان اال عتمــــاد 

 املقارنة.
وتتمثل امهية البحث بصناديق االستثمار يف انه يلقي الضوء علـى أداة اسـتثمارية حديثـة ومهمـة ختـدم 

ية املستثمر اضافة اىل ما هلا من دور يف تنشـيط سـوق األوراق املاليـة حيـث اضـحت هـذه االداة االسـتثمار 
 الرافد احلديث لسوق االوراق املالية.
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ظهــار الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه صــناديق االســتثمار لتنشــيط ســوق  تتجســد أمهيــة البحــث ايضــا 
األوراق املاليــة، كمــا يلعــب دوراً مهمــاً يف أزالــة التخــوف مــن اســتخدام هــذه األداة املاليــة مــن خــالل أثــراء 

ملعلومات املطلوبة عن طريق  اجلانب النظري.  املستثمر 
كمـــا تتمثـــل أمهيتـــه يف اجلانـــب التطبيقـــي يف بيـــان دور صـــناديق االســـتثمار يف تنشـــيط ســـوق األوراق 
م لتزيـد مـن بـدائل االسـتثمار والتوظيـف  املالية، وتلبيًة حلاجـة املسـتثمرين اىل مـداخل جديـدة ملختلـف فئـا

 ة إىل حبوث حديثة لسد جزء من هذه الثغرة.األمثل لرؤؤس األموال، لذا فأن النقص املعريف ما زال حباج
ومبا ان جتربـة االسـتثمار يف الصـناديق جتربـة عامليـة تطـورت وارتقـت عـرب قـرون فـان هـذا يسـتلزم دراسـته 

 مبا يشمل مجيع جوانب هذا النشاط الذي يعترب مدار اهتمام املؤسسات االستثمارية واملستثمرين.
ينا تقسيم البحث اىل م مباحث تناول االول التعريـف بصـندوق االسـتثمار،  ةقدمه واربعومما تقدم ار

سـيس، واملوفيما خيص املبحـث الثـاين فقـد افـ ه لدراسـة احكـام  الثالـث خصصـناه لدراسـة ادارة  بحـثرد
ه، وأخــرياً نــورد مــا توصــلنا إليــه مــن اســتنتاجات ئســألة الرقابــة علــى الصــندوق وانقضــاصــندوق االســتثمار م
 .البحث وتوصيات يف خامته

Abstract 
Investment funds are one of the most important means to provide the 

savings at the present time . 
What we read everyday about the transfer of big capitals to invest in the 

money markets is just evidence of the importance of these funds. 
Owing to its unique characteristics, such funds play a key role in the 

business to invest and develop the capitals at the international and Arabic 
levels, because they count as a means to gather savings, and give 
investment opportunities to the savers in go into the investment field of the 
exchange stock, requiring a wide experience and Knowledge. 

 المقدمة
وغريهـا مـن األصـول املاليـة األخـرى املعـدة  –مثل األسـهم والسـندات–االستثمار يف األوراق املالية  نَّ إ

حـوال السـوق والـيت متكـن مـن اختيـار املناسـب مـن هـذه األوراق  لالستثمار حيتـاج اىل درايـة وخـربة كافيـة 
ـا واألصول املختلفة، وتساعد على تكوين حمفظـة متوازنـة لـألوراق ا ملاليـة ميكـن االسـتفادة منهـا والتعامـل 

ح منها   .يف الوقت املناسب لالستفادة من الفرص املتاحة لتحقيق أر
ـــا تلعـــب دور فـــي يف  ا ً مهمـــ ا ً الحظ وحبـــق،ان صـــناديق االستثمــــار مبـــا تتمتـــع بـــه مـــن مســــات فريـــدة فا

عتبارهـا وسـيلة لتــجميع النشاط التجاري الستثمار وتنميـة رؤوس األمـوال علـى املسـتويني العـريب  والـدويل 
حـــة فـــرص االســـتثمار للمـــدخرين يف الـــدخول يف ميـــدان االســـتثمار يف األوراق املاليـــة والـــيت  املـــدخرات وإ

) لســنة ١٣وكمــا هــو معلــوم فــان املشــرع العراقــي يف قــانون االســتثمار رقــم ( حتتــاج إىل خــربة ودرايــة كبــرية،
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ـــ١) قـــد اورد يف املـــادة (٢٠٠٦( ـــا جمموعـــة مـــن ١٥ا () بفقر ) مفهـــوم احملفظـــة االســـتثمارية مشـــريا اىل ا
االســـتثمارات يف االســـهم والســـندات واغفـــل صـــناديق االســـتثمار والـــيت درجـــت اغلـــب التشـــريعات العربيـــة 
والغربيــة علــى ايــراد قــانون مســتقل لبيــان احكامهــا ملــا هلــا مــن امهيــة ســنوردها يف ثنــا البحــث ولكــون هــذه 

قــادرين علــى اســتثمار امــواهلم الغــري ون اســتغالل اصــحاب رؤوس االمــوال فعالــة للحيلولــة دالصــناديق اداة 
ـــا لـــذا جلـــأت اغلـــب التشـــريعات اىل بيـــان احكامهـــا بشـــكل مفصـــل،ومن هنـــا  الوراق املاليـــة واملضـــاربة 

الثاين مباحث نتناول يف املبحث االول التعريف بصندوق االستثمار اما  ةسنتناول موضوع البحث يف اربع
سيس الصناديق االستثمارية واملبحث الثالث تناول ادارة الصناديق واخريا املبحث  فقد خصصناه لبحث 

 .هااسة الرقابة على الصناديق وانقضائالرابع لدر 
 : التعريف بصندوق االستثمارلمبحث األولا

 مبحثــه األول للبحــث بصــورة عامــة، كونــه يتضــمن يف توضــيحٌ  هويــة تعريفيــة ومــدخلٌ  ان هــذا املبحــث
ا وانواعها انشأة صناديق االستثمار وتعريفه ها اليت اختصت   .اضافة اىل مزا

   هاالستثمار وتعريفنشأة وتطور صندوق اِّـطلب االول: 
لغـرض بيــان نشــأة وتطــور صـندوق االســتثمار وتعريفــه قســمنا هـذا املطلــب اىل فــرعني نتنــاول يف االول 

 الفرع الثاين فخصصناه لبيان تعريف الصندوق. نشأة وتطور صندوق االستثمار اما
 هالفرع األول: نشأة صندوق االستثمار وتطور 

ـا أول  بدء بتنفيذ فكرة صناديق االستثمار على مستوى العامل يف أورو وحتديدا يف هولندا اليت ظهر 
واملســتطلع لتــاريخ  )٣() ١٨٧٠) وتلـــت هولــندا انكلـــرتا فـــي العـــام (١٨٢٢صـندوق استثمـــاري فــي العـــام (

ا تطورت عرب سنوات متعاقبة فكانـت البدايـة يف  ت املتحدة األمريكية جيد ا صناديق االستثمار يف الوال
 Masochists() مت إنشــاء صــندوق اســتثمار يف بوســطن حيمــل اســم١٩٢٤) ويف عــام (١٩٢٠عــام (

Investment Trust( ة.على يد أسـاتذة يف جامعة هارفـارد األمريكـي 
) صدر قانون األوراق ١٩٣٣)،ويف عام (١٩٢٩وبعد ذلك انتشرت بشكل اكرب يف امريكا يف العام (

) وهـــو قـــانون ١٩٤٠املاليـــة مث جـــاء صـــدور القـــانون اخلـــاص بتنظـــيم العمـــل يف صـــناديق االســـتثمار عـــام (
ئـــــات مبـــــا يتضـــــمنه مـــــن حقـــــوق والتزامـــــات كـــــل مـــــن الصـــــندوق واملســـــتثمرين واهلي )٤(شـــــركات االســـــتثمار 

واملؤسسات اليت يتم التعامل معها يف خالل صـناديق االسـتثمار مبـا فيهـا البورصـات وقـد ألـزم هـذا القـانون 
ت ونتائج األعمال والقوائم املالية ونتائج عمليـات التقيـيم مبـا  إلفصاح عن كافة البيا صناديق االستثمار 

م وتوضح هلم الرؤية لعمل اميكن املستثمرين من اختاذ قرارا  .)٥( ية اخليارات اليت يقومون 
                                                        

يـــد العـــاين -: دانظـــر -٣  ،لبنـــان ،بـــريوت ،شـــركة دار البشـــائر اإلســـالمية ،الطبعـــة األوىل ،االســـتثماري صـــناديق الوقـــف ،عبـــد ا
 .١٢١ص ،٢٠١٠

4  - Tric T yson, Mutual Funds For Dummies, 6TH Edition, John Wiley & Sons, Indiana, 2010, 
P29 . 

5- Lee Gremillion, Mutual Funds Industry Handbook, John Wiley & Sons, New Jersy, 2005, P13 
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 ٢١ :العدد

حقــق القطــاع اخلــاص يف اهلنــد جناحــاً يف تنميــة وازدهــار الصــناديق ) ١٩٩٦-١٩٩٣ (ويف األعــوام مــن
وظهــرت  )٦(وقــد ســعت جلــان البورصــة اىل حتقيــق أهــدافها مــن خــالل محايــة املســتثمرين يف األوراق املاليــة 

العديد من شركات االستثمار وازدهـرت  تندما نظم) ع١٩٢٠صناديق االستثمار يف كندا خالل العام (
ن ودول الشرق أداء متميزاً وجيداًً  كمـا ١٩٣٢يف العام ( ) و شهدت صناديق االستثمار يف كل من اليا

يالنــد وســنغافورة إضــافة اىل كــور الــيت دخلــت يف هــذا  هــو احلــال يف دول الباســيفيك مثــل هونــغ كونــغ و
ال من االستثمار  .)٧( ا

ســوق  ) يف١٩٧٩مــا يف املنطقــة العربيــة فكانــت بدايــة ممارســة نشــاط صــناديق االســتثمار يف العــام (أ
نشاء صندوق البنـك  األوراق املالية يف اململكة العربية السعودية من خالل البنك التجاري الوطين وذلك 

تـابع إنشـاء صـناديق األهلي التجاري والـذي كـان يسـتهدف صـغار املسـتثمرين وخاصـة العمـال املغرتبـني وت
) وبعـــد ذلـــك اخـــذ عـــدد الصـــناديق يف ١٩٩٢عـــام ( اً ) صـــندوق٥٢االســـتثمار الســـعودية ليبلـــغ عـــددها (

اية عام( اً ) صندوق١١٧) صناديق سنوية وليبلغ عددها (٩اململكة يتزايد ومبعدل (  . )٨( )١٩٩٩يف 
ا يف العام ( وجدات فيه قد وصلت )حيث كان حجم امل٢٠٠٥وقد وصلت موجودات الصناديق ذرو

ل ســعودي ويف الربــع األول مــن العــام ( ١٣٧اىل  بليــون  ٧٧٫٢)كــان حجــم املوجــودات ٢٠٠٩بليــون ر
ل سعودي   .)٩(ر
مها صدور التشريعات استثماريني يف الكويت وسبق انشاؤ  ) مت إنشاء اول صندوقني١٩٨٥ويف العام (

) إنشــاء املزيــد مــن صــناديق ١٩٩٠يف العــام (اخلاصــة بصــناديق االســتثمار وتــال صــدور هــذه التشــريعات 
) ولتحقـق بـذلك الكويـت السـبق يف إصــدار ١٩٩٩) صـناديق يف العـام (٦االسـتثمار ليصـل عـددها اىل (

نشاء وتنظيم عمل صناديق االستثمار من بني الدول العربية األخرى، ويلـي الكويـت  التشريعات اخلاصة 
ـار يف البـالد العربية، مجهوريـة مصر اليت صدر فيها قانون سـوق فـي إصـدار وتنظيم عـمل صـناديق االستثم

) والـذي تنــاول مــع الئحتـه التنفيذيــة معاجلــة صنــاديق االستثمــار، وقـد ١٩٩٢لسنــة ( ٩٥رأس املـال رقـم 
مج خلصخصة شـركات  ساعد فـي ذلك املنـاخ اإلصالحـي الشامــل لالقتصـاد املصــري حيث تـم تطبيق بر

قطاع العام وطــرح وحداته للبيــع وتوســيع قاعدة امللكية بطرح جزء من أسهم الشركات والبنوك للجمهور ال

                                                        
6  - Madhu Sinha, Finanical Planning: Aready Reckoner, Tata Mcgraw- Hill, New Delhi, 

2008,P202 
7  - John C. Bogle, Commens Sense On Mutul F unds, John Wiely & Sons, New Jersey, 2010, 

P23 . 
الطبعـــة  )آســـهم ســندات أوراق ماليــة(االســتثمار يف البورصــة  ،عــوض عبـــد اجلــواد وعلــي إبـــراهيم الشــديفات حممــد–انظــر:د  -٨
دار  ،الطبعـــــة االوىل ،احلفـــــيظ عبــــد الــــرحيم عبــــد -كـــــذلك انظــــر:د  ،١٩٥ص  ،٢٠٠٦ ،األردن ،عمــــان ،دار احلامــــد للنشــــر ،األوىل

 .٥٢ص ،٢٠١٢ ،مصر ،الكتاب
 ،الســبق مــن بــني الــدول العربيــة يف اقدميــة إنشــاء صــناديق االســتثمار وعــدد الصــناديق العاملــة فيهــا وبــذلك تســجل اململكــة -٩

 للمزيد من التفاصيل انظر:
Mohamed A.Ramady, The Saudi Arabian Economy (Policies, Achievements, And Challenges), 

Second Edition, 2010, Springer, New York, P171. 
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١٦٩ 

ايـــة عــــام ٢٠وبعـــدها صـــدرت الرتاخـــيص تباعـــا لصـــناديق االســـتثمار حـــىت بلـــغ عـــددها ( ) صـــندوق يف 
)١٠()١٩٩٩(. 

 تعريف صندوق االستثمار: الثاين الفرع
ة جنـــد أن املشــــرع يف قـــانون صـــناديق االستــــثمار الفرنســـي النافـــذ رقــــم لرجـــوع إىل التشـــريعات املقارنـــ

 ) مل يضع تعريفا لصندوق االستثمار.١٩٧٩متوز( ١٣) الصادر يف ١٩٧٩) لسنة (٥٩٤(
لقـانون الفرنسـي الصـادر عـام ( ) صـندوق االسـتثمار ١٩٥٧يف حني عرفت املادة األوىل من املرسوم 

 نه: )١١(
ـــالغ امل ـــرد مبجـــرد الطلـــب واملقدمـــة مـــن عـــدة " جمموعـــة املب ســـتثمرة اســـتثمارا قصـــري األجـــل أو واجبـــة ال

أشــخاص يتمتعــون علــى املــال املشــرتك حبــق امللكيــة الشــائعة،وال يعتــرب هــذا املــال املشــرتك شــركة وال يتمتــع 
 بشخصية معنوية "

) عرفـت صنـدوق ١٩٥٧كـذلك نـجد ان املـادة األولـى من قانون االستثمار البلجيـكي الصادر عـام (
لصــندوق املشــرتك لالســتثمار -االســتثمار  كمــا هــو احلــال يف القــانون الفرنســي الســابق   -ويعــرف ايضــاً  

يــة صـورة حلســاب املـالك املشــتاعني ومتثــل  نــه: " جممـوع القــيم املنقولـة غــري القابلـة للقســمة ويـدار  الـذكر 
 ار عام ".حقوقهم فيه بصكوك اذنية او حلاملها او بصكوك ذات إصد

ن هذان التعريفني اجلهـة او   ينصبان على صندوق االستثمار ذاته وال يتضمنان اإلشارة اىلويالحظ 
 ه او إدارته.الطرف الذي يتوىل إنشاؤ 

) مـــن نظـــام الســـوق املاليـــة للمملكـــة العربيـــة ٣٩مــن جانـــب آخـــر يعـــرف املشـــرع الســـعودي يف املـــادة (
نه: ) صندوق٢٠٠٣) لسنة (٣٠السعودية رقم (  االستثمار 

مج  ح الرب ملشاركة مجاعيا يف أر حة الفرصة للمستثمرين فيه  مج استثمار مشرتك يهدف اىل إ " بر
 ويديره مدير االستثمار مقابل رسوم حمددة ".

) عــرف صــندوق ٢٠١١) لســنه (١١٦٧٩ويف مشــروع نظــام صــناديق االســتثمار الســوري قــرار رقــم (
 نه:) ١االستثمار يف املادة (

حة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة  دف اىل إ " وعاء استثماري يتخذ شكل شركة مسامهة عامة 
الستثمار يف األوراق املالية ويديره مدير استثمار ويشرف على هذه اإلدارة أمني االستثمار".  مجاعيا 

لرجوع اىل التشـريع الكـوييت جنـد ان املشـرع مل يعـرف صـندوق االسـتثمار واقتصـر يف املـادة السادسـة  و
نه:  على النص 

                                                        
سيسها وإنشائها حيث حصل صندوق اسـتثمار البنـك األهلـي  وجاءت -١٠ فكرة صناديق االستثمار مع إجياد دور للبنوك يف 

ق استثمار البنك األهلي املصري األمريكي وبعدها مت إنشاء صندو  ٢٦/٤/١٩٩٤املصري األول على ترخيص من هيئة سوق املال يف 
صـــناديق ،حممـــد اشرف-د ١٩٥ص  ،مصـــدر ســـابق ،حممـــد عـــوض عبـــد اجلـــواد-للمزيـــد انظـــر: د ،)١٩٩٤األول يف تشـــرين األول (

 .٥٣ص،مصر،دار السالم،االستثمار االسالمية بني النظرية والتطبيق
 .١٥ص  ،١٩٩٥ ،الكويت،قانون الكوييت والقانون املقارنصناديق االستثمار املشرتك يف ال ،املصري حسين -انظر:د  -١١
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 ٢١ :العدد

" جيوز لشركات املسامهة الكويتية اليت يدخل ضمن أغراضها استثمار األموال حلساب الغري ان تنشئ 
صناديق استثمار مالية وعقاريـة مشـرتكة يكـون للكـويتيني وغـريهم حـق االشـرتاك فيهـا وذلـك بعـد احلصـول 

 .)١٢(صناعة...."على ترخيص يصدر من وزير التجارة وال

وممــا تقــدم مــن التعريفــات الســابقة ميكننــا اســتنباط جمموعــة مــن العناصــر الــيت تتفــق عليهــا اغلــب هــذه 
 التعريفات وهي:

يتكــــون كــــل صــــندوق اســــتثماري مــــن ثالثــــة أطــــراف وهــــم مؤســــس الصــــندوق ومــــدير االســــتثمار  -١
 واملدخرون.

اد نشــرة االكتتــاب فيــه حبيــث تتضــمن  ال بــد يف كــل صــندوق االســتثمار مــن حتديــد أغراضــه وأعــد -٢
 كامل التفاصيل عن نشاط الصندوق وشروط االكتتاب فيه وحقوق والتزامات اطرافه.

تقســـيم رأس مـــال الصـــندوق االســـتثماري إىل وحـــدات أو حصـــص او أســـهم مشـــاركة او صـــكوك  -٣
 رأس مال الصندوق. متساوية القيمة االمسية حبيث يكون اقتناؤها عبارة عن املشاركة يف ملكية حصة من

معـة لـديها يف  -٤ سـتثمار األمـوال ا استالم اجلهـة املصـدرة للصـندوق أمـوال املكتتبـني بعـدها تقـوم 
لكيفيــة املتفــق عليهــا كمــا تتــوىل  ح يف الفــرتات احملــددة و ــاالت احملــددة يف نشــرة االكتتــاب وتوزيــع األر ا

 تصفية الصندوق يف املوعد احملدد لذلك.
نه:وعلى أس  اس ما تقدم ميكن تعريف صندوق االستثمار 

ن يهـدف اىل تكـوين املؤسـس ومـدير االسـتثمار واملـدخرو  اطـراف وهـم ة" كيان قانوين يتكون من ثالثـ
حهــا وخســائرها دون ان يكــون هلــم حــق  وإدارة حافظــة متنوعــة مــن االوراق املاليــة يشــرتك املــدخرون يف أر

ئــق الــيت يصــدرها ويعتمــد الصــندوق يف إدارتــه علــى  االشــرتاك يف إدارة الصــندوق وتتمثــل حقــوقهم يف الو
سـم "مـدير االسـتثمار" ويـتم ذلـك  جهة متخصصة يف ذلك واليت اسـتقر تسـميتها يف التشـريعات املقارنـة 

 املخاطر لغرض حتقيق عائد آمن ومتزن ومستقر. عوفق مبدأ توزي
براز التكوين الثالثي لص سيسه وحاولنا يف هذا التعريف  ندوق االستثمار وبيان الغرض االساس من 

ـدف توزيـع املخـاطر الـذي يـؤدي  واملتمثل يف تكوين وإدارة حافظة سلة متنوعة من األوراق املالية وذلك 
ح هــذه احلافظــة  إىل حتقيــق عائــد آمــن ومتــزن ومســتقر للمــدخرين واقتصــار حقــوقهم علــى االشــرتاك يف أر

شــــرتاك يف إدارة الصــــندوق وان متثلــــت حقــــوقهم يف صــــكوك يصــــدرها وخســــائرها حيــــث ال يســــتطيعون اال
 الصندوق.

                                                        
لقانون رقم ( -١٢  ) يف شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار.١٩٩٠) لسنة (٣١املرسوم 
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٧١ 

 مزايا صناديق االستثمار: الثاني طلباِّـ
املسـتثمرين ممـا سـاعدها  نختـتص صـناديق االسـتثمار مبـزا جنحـت مبوجبهـا يف اسـتقطاب عـدد كبـري مـ
ا على مواجهة اكرب التهديدات اليت تواجـه املسـتثمرين بوجـه  على النمو بشكل سريع ومتزايد وذلك لقدر

ملخاطر اليت يتعرضون هلا،وذلك كااليت:   عام، واليت تتمثل 
لنسبة للمستثمرين: الفرع االول  مزا صناديق االستثمار 

لنسبة للمستثمرين نوضحها يف املقاصد االتية:   -ان لصناديق االستثمار عدة مزا 
 فةاملقصد األول: إدارة الصناديق إدارة حمرت 

الستثمار املباشر أي شراء االوراق املالية للمنشآت من السـوق بنفسـه يصـبح لزامـآ  ان قيام املستثمر 
 عليه االضطالع مبا يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة املالئمة وحيتفظ بسجالت كافة املعامالت اليت جيريها 

قـــل مـــن قيمتهـــا  ً فضـــالً  عـــن ضـــرورة مراقبـــة حركـــة األســـعار يف الســـوق لعلـــه يكتشـــف اســـهما  تبـــاع 
احلقيقيــة فيضــمها اىل حمفظــة اســتثماراته او يكتشــف اســهماً  ضــمن حمفظتــه تبــاع بســعر اقــل مــن قيمتهــا 

 احلقيقية فيتخلص منها. 
ضــرورة متابعتـه املسـتمرة ملسـتوى  نعـ بــل وعلــيه ان خيــتار التوقيـت املناسـب ملثـل هــذه القــرارات فضـالً 

ـا مـا زالـت يف حـدود املسـتوى املقبـول مـن وجهـة املخاطر الـيت ميكـن ان تت عـرض هلـا حمفظتـه للتأكـد مـن ا
 . )١٣( نظره

ا املستثمر وهو الطابع األعم وعليه فان اهم ما مييز صناديق االسـتثمار  وهذه كلها أمور قد ال حييط 
وىل إدارة صناديق هي استفادة املستثمرين من خربات ومهارات اإلدارة احملرتفة اليت تدير الصندوق حيث يت

لـتايل ميكنهـم انتقـاء األوراق  حـوال السوق و االستثمار خرباء يتمتعون بكفاءة عالية ولديـهم معرفة كاملة 
املاليــة اجليــدة التـــي حيـــقق التــعامـــل بـــها الربــــح ويستـطيعـــون ان حيـــققوا مستـــوى مـــن األداء واالنـــجاز العالـــي 

وهذا ما ال يتوافر للمستثمر الفرد الذي يدير أمواله بنفسه حيث يقع على عاتقه  )١٤(جلمـهـور املستثمرين 
اختــاذ قــرار االســتثمار ومــا يتضــمنه ذلــك مــن بنــاء التشــكيلة املالئمــة وحيــتفظ بسجـــالت كافــة املعــامالت 

 . )١٥(لألغراض الضريبية
ىل إدارة صـــناديق االســـتثمار علـــى اإلدارة احملرتفـــة الـــيت تتـــو  اكـــل هـــذه املهـــام يلقـــي املســـتثمر مبســـؤوليته

وبذلك فان صناديق االستثمار تناسب املدخرين الذين يرغبون يف اسـتثمار أمـواهلم ولكـن ال تتـوافر لـديهم 
 املهارة والوقت واملعلومات الكافية إلدارة حمفظة األوراق املالية. 

                                                        
 ،١٩٩٩ ،اإلسـكندرية ،منشـأة املعـارف ،صناديق االستثمار يف خدمة صغار وكبار املدخرين ،منري إبراهيم هندي -دانظر: -١٣

حبـــث مقـــدم اىل مصـــرف اخللـــيج  ،صـــناديق االســـتثمار وامكانيـــة اقامتهـــا يف العـــراق ،وكـــذلك انظـــر: وليـــد عيـــدي عبـــد النـــيب ،٤٢ص
 .٥٣ص ،٢٠٠٩ ،التجاري

14  - D- Mykhan, Financial Services, 5th Edition,, Tata Mcgraw Hill, New Delhi, 2010, P12. 
يم االقتصـــادية، تعريـــب: زينـــب حســـن البشـــاري، الطبعـــة االوىل، كلمـــات عربيــــة تشـــارلز ويـــالن، عـــرض للمفـــاه -انظـــر:د -١٥
 .١٠ص ،٢٠٠٨ ،االردن للطباعة،
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١٧٢ 

 ٢١ :العدد

 املقصد الثاين: اخنفاض خماطر االستثمار
ـــا الصــندو  ق قدرتـــه علـــى تنويـــع التشـــكيلة الــيت يتكـــون منهـــا بطريقـــة تســـهم يف مــن املـــزا الـــيت يتمتـــع 

ختفيض املخاطر اليت ميكن ان يتعرض هلا املستثمرون وختفيض خماطر االستثمار حيتـاج اىل تـوافر رأس مـال 
ضـخم ال يتـوافر للمــدخر العـادي اذ يقتضـي هــذا التخفـيض للمخــاطر اقتنـاء عـدد كبــري مـن األوراق املاليــة 

نيـة كمـا يضـمن املتنوعة تن وعاً  كبرياًً  يضمن توزيع االدخار على األسـهم مـن جهـة والسـندات مـن جهـة 
صـدور هــذه األســهم والسـندات مــن عــدد كبـري نســبيا مــن املشـروعات االقتصــادية ذات األغــراض املختلفــة 

لثة والقائمة يف مناطق جغرافية متفرقة من جهة رابعة  .)١٦( من جهة 
كفــــل ختفــــيض خمــــاطر االســــتثمار حيــــث يــــؤدي اىل توزيــــع خمــــاطر اســــتثمار هــــذا التنــــوع هــــو الــــذي يو 

ً وجغرافياً وهذا التنويع يف قطاعات الصناعة والتجارة املختلفة من النـادر  املدخرات توزيعاً قانونياً واقتصاد
ا معه ان تنخفض أسعار األوراق املالية مجيعها يف نفس الوقت ذاته ويف النسبة  .)١٧( ذا

 ثالث: املرونة واملالئمةاملقصد ال
  ومن اهم ما مييز صناديق االستثمار كذلك االستفادة من املرونة )١٨(ذلك انه يف واملالئمة

ذلك انه يف صناديق االستثمار ذات النهاية املفتوحة حيق للمستثمر ان حيـول اسـتثماراته مـن صـندوق 
أهدافهم االستثمارية من وقـت آلخـر بـل آلخر مقابل ما حيققه من خدمة متميزة للمستثمرين الذين تتغري 

وميكــن للمســتثمر ان يتفــق علــى تصــفية اســتثماراته دفعــة واحــدة او علــى دفعــات شــهرية او ربــع ســنوية او 
نصف سنوية او سنوية كما ميكنه ان يبـقي رأس املال املستثمر ويسحب فقط الدخـل املتولـد عنـه كمــا ان 

واذا كان ميكن للمستثمر سحب مسـتحقاته علـى دفعـات ، )١٩( له ان يعيد استثمار ذلك الدخل اذا أراد
فانـــه ميكنـــه ايضـــاً  شـــراء أســـهم شـــركة االســـتثمار علـــى دفعـــات يف ســـنة بـــل ورمبـــا ســـنوات يـــتم ذلـــك بقيـــام 
املستثمر بفتح حساب لدى األمني حتدده شركة االستثمـار حيـث يتــم إيداع الدفعـات فـي ذلــك احلسـاب 

  .)٢٠( ا فـي أسهم الصـندوق املختارعلـى ان يتـم استثماره

                                                        
  ،١٧٦، ص٢٠١٠مؤيــد عبــد الــرمحن الــدوري، دارة االســتثمار واحملــافظ االســتثمارية، الطبعــة االوىل،دار اثــراء، عمــان،  -د -١٦

 ،االردن ،دار الفــــارس ،الطبعــــة االوىل ،الردين يف املرحلــــة اجلديــــدةاملشــــهد ا ،عصــــام زعــــبالوي -منــــذر الشــــرع ود -:د،كــــذلك انظــــر
 .٢٤٣ص ،٢٠٠٩

17  - D- K Sasd Haran, Alex K Mathews,, Financial Services And System, Tata Mcgraw Hill, New 
Delhi, 2008, P324. 

18  - D- S Gurusamy, Financial Services And System,, 2nd Edition, Tata Mcgraw Hill, New Delhi, 
2009, P269. 

ـــــع، -انظـــــر: -١٩ ـــــة للنشـــــر والتوزي ـــــق، الطبعـــــة األوىل،دار الثقاف ـــــني النظريـــــة والتطبي ـــــوان، إدارة االســـــتثمار ب يـــــف عل  د. قاســـــم 
 .٥٥ص،٢٠٠٩،عمان

د.منـــــري إبـــــراهيم هنـــــدي، صـــــناديق االســـــتثمار يف خدمـــــة صـــــغار وكبـــــار املـــــدخرين، منشـــــأة املعـــــارف،  -انظـــــر: -٢٠
 .٤٥ص،١٩٩٩ ية،اإلسكندر 
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٧٣ 

دة الرحبية  املقصد الرابع: ز
جاذبة لتحقيق ربح للمستثمر عن طريق ما حيصل عليه من عائد علـى  ةتعد صناديق االستثمار وسيل

ح الرأمساليـــة الـــيت تتمثـــل يف الفـــرق بـــني القيمـــة االمسيـــة لألســـهم  اســـتثماراته يف الصـــندوق إضـــافة اىل اإلر
ســوقية هلــا، وهــذا مــا ال جيــده املســتثمر يف األوعيــة االدخاريــة املصــرفية العاديــة حيــث ال حيصـــل والقيمــة ال

ح رأمساليـة بـل ان  سوى على عائد بنكي يتمثـل يف العائـد عـن قيمـة الوديعـة فقـط وال حيصـل علـى ايـة أر
شـي لطبقـة صـغار قيمة الوديعة تتآكـل بفعـل التضـخم ممـا يـؤدي علـى املـدى الطويـل اىل رفـع املسـتوى املعي

تمع اىل مستوى معيشـي جيـد  ـا  امـا الشـركة الـيت تنشـئ صـندوق االسـتثمار )٢١(املدخرين والوصول  فا
ستحصـــل علـــى عوائـــد متمثلـــة يف قيمـــة الفـــروق الرأمساليـــة الـــيت سيحصـــل عليهـــا مـــن بيـــع جـــزء مـــن حمفظـــة 

نيها بدوره يف املراحل املختلفة ألداء األوراق املالية لصندوق االستثمار ومن العموالت واألتعاب اليت سيج
 . )٢٢( الصندوق

 مزا صناديق االستثمار لالقتصاد الوطين: الفرع الثاين
يت:   حتقق صناديق االستثمار العديد من املزا على مستوى االقتصاد الوطين وتتمثل هذه املزا فيما 

 املقصد األول: تنشيط سوق األوراق املالية 
م يف األوراق املاليـة بسـبب عـدم تـوفر اخلـربة لـديهم وتواضـع ان عـزوف املـدخر  ين عـن اسـتثمار مـدخرا

لتــايل عــدم ارتيـاد ســوق األوراق املاليــة كــل ذلـك ميكــن تذليلــه مـن خــالل التوجــه اىل صــناديق  م و مـدخرا
م واستثمارها وحتقق العائد اآلمن واملتزن واملستقر للمدخرين.   االستثمار الستقبال مدخرا

م يف سـوق األوراق املاليـة حيـث تلعـب  وان ما تقدم سـيؤدي بداهـة اىل تشـجيعهم علـى ضـخ مـدخرا
صــناديق االســتثمار دور الوســيط بــني هــؤالء املــدخرين والشــركات الصــناعية والتجاريــة الــيت تطــرح أســهمها 

ا يف سوق األوراق املالية مما يضمن تنشيطها واتساعها  ستثمار يف البيئات لذا تعد صناديق اال )٢٣(وسندا
ً  يف الناشئة منها رافداً  مهماً لسوق رأس املال وتنشيطه   .)٢٤( االقتصادية املتقدمة واحيا

 املقصد الثاين: انتظام سوق األوراق املالية وتدويلها
ـا تضـمن ايضـآ  فضآل عن كون صناديق االستثمار تعمل على تنشيط واتساع سوق األوراق املاليـة فا

ت اجلاحمــة انتظـام هـذه  السـوق وذلـك بعـدم تعريضـها للتقلبـات املفاجئـة الـيت حتـدث كثـرياً  بسـبب املضـار
 يف األوراق املالية. 

                                                        
ـــــــوك واملســـــــتثمرين ،مـــــــىن قاســـــــم انظـــــــر: د. -٢١  ،القـــــــاهرة ،الـــــــدار املصـــــــرية اللبنانيـــــــة،الطبعـــــــة االوىل ،صـــــــناديق االســـــــتثمار للبن

 .٤٨ص،١٩٩٥،مصر
دار الفكــر  ،الطبعــة األوىل ،صــناديق االســتثمار بــني االقتصــاد اإلســالمي واالقتصــاد الوضــعي ،مــربوك د. نزيــه عبــد املقصــود -٢٢
 .١١٧ص ،٢٠٠٦ ،مصر ،اإلسكندرية ،اجلامعي
 ،بـــريوت ،منشــورات احللـــيب احلقوقيـــة،اساســـيات االقتصـــاد النقـــدي واملصري،اســامة حممد -عـــوض اللـــة ودزينـــب  -انظــر:د -٢٣

 .٢٠٣ص،٢٠٠٣ ،لبنان
 .١١٧ص،مصدر سابق ،عبد املقصود مربوك نزيه -انظر: د  -٢٤
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١٧٤ 

 ٢١ :العدد

ت بـل تعمـل علـى تكـوين حوافظهـا مـن  ذه املضار ويرجع ذلك اىل ان صناديق االستثمار ال تغامر 
اً  االمــر الــذي يســاهم يف حتقيــق التــوازن األوراق املاليــة الصــادرة مــن الشــركات الــيت تتبــوأ مركــزاً  ماليــاً  جيــد

 . )٢٥(لعمليات سوق األوراق املالية 
لتصـــرف الرشـــيد إلدارة الصـــندوق يف  هلـــذا فـــان صـــناديق االســـتثمار تســـاهم يف حتقيـــق تـــوازن الســـوق 

  .)٢٦(دراسة وحتليل املعلومات املتوفرة عن حركة السوق 

 ا للخارجاملقصد الثالث: محاية املدخرات الوطنية ومنع تسر 
حيث تؤدي صناديق االستثمار اىل فتح جماالت جديدة أمام املدخرين الستثمار أمواهلم مبا ميكن من 
م اىل اخلـارج  جذب أصحاب املـدخرات الـذين قـد ال يناسـبهم اإليـداع يف البنـوك حـىت ال تتسـرب مـدخرا

ــال أمــام أصــحاب املــدخرات الــذين يرغبــون يف االســتثمار يف األوراق املاليــة ولكــن تعــوزهم  وكـذلك فــتح ا
اخلـربة او املقـدرة املاليـة للقيــام بـذلك ومـن مث تســاهم صـناديق االسـتثمار يف محايــة املـدخرات الوطنيـة ومنــع 

ا لالستثمار خارج البالد  . )٢٧( تسر
 وتكييفها صناديق االستثمار : أنواعالثالث طلباِّـ

يؤدي اىل ظهور أنواع متعددة هلا، إضافة اىل ذلك  من الطبيعي ان منو الصناديق االستثمارية وتطورها
تعـــددت التكييفـــات هلـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار، ولغـــرض حبـــث هـــذا املوضـــوع فقـــد خصصـــنا الفـــرع االول 

  -لدراسة انواع صناديق االستثمار اما الثاين فنتناول فيه تكييف الصناديق االستثمارية وذلك كاأليت:
 ستثمارالفرع األول: أنواع صناديق اال

 تعددت أنواع صناديق االستثمار وذلك كاآليت:
ت حمفظة األوراق املالية   املقصد األول: صناديق االستثمار من حيث مكو

ت حمفظــة األوراق املاليــة املكونـة لــه اىل أربــع جمموعــات  ميكـن تصــنيف صــناديق االســتثمار وفقـاً ملكــو
 نوردها تباعاً : 

 -أوال: صناديق األسهم العادية: 
خـتالف  ا ختتلف فيمـا بينهـا  تشمل هذه الصناديق على أسهم عادية فقط وعلى الرغم من ذلك فا

 مسات تلك األسهم. 
فهناك صناديق تركز علـى األسـهم العاديـة الـيت تصـدرها منشـآت تتسـم بدرجـة عاليـة مـن النمـو وهنـاك 

و منطقـة جغرافيــة معينــة او الــيت صـناديق تركــز علــى األسـهم الــيت تصــدرها املنشــآت العاملـة يف صــناعة مــا ا

                                                        
يف علوان -انظر: د -٢٥  .٦٦ص ،مصدر سابق ،قاسم 
 .١١٩ص،مصدر سابق ،عبد املقصود مربوك نزيه -: د انظر -٢٦
 .١٠٠ص ،مصدر سابق ،املقصود نزيه عبد -انظر: د -٢٧
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٧٥ 

ــا الــيت يتكــون  عفــاءات ضــريبية كبــرية وهنــاك صــناديق املؤشــر الــيت تســتثمر يف تشــكيلة األســهم ذا تتمتــع 
 . )٢٨(منها احد مؤشرات سوق األوراق املالية 

 وهنا ميكن التمييز بني نوعني من صناديق األسهم العادية ومها:
 ستمرة:املصناديق اإلدارة  -األول:النوع 

ا إىل البحث عن األسهم اليت يـتم تـداوهلا يف السـوق بسـعر يزيـد  وهي تلك الصناديق اليت تسعى إدار
او يقـل عـن قيمتهــا احلقيقيـة لتـتخلص مــن تلـك الــيت يزيـد سـعرها عــن قيمتهـا احلقيقيـة ولتشــرتي تلـك الــيت 

  .)٢٩( يقل سعرها عن قيمتها احلقيقية
الختيار  ً شر:وهي الصناديق اليت ال تبذل اإلدارة من جانبها جمهوداً  كبرياً النوع الثاين:صناديق ادارة املؤ 

التشكيلة فهي اليت تسعى إىل حتقيق عائد مياثل العائد على حمفظة السوق ومـن مث فانــها تكتفـي بتشـكيل 
ــــا مــــن األوراق املاليــــة الــــيت يتكــــون منهــــا احــــد مؤشــــرات الســــوق  ت الصــــندوق مــــن التشــــكيلة ذا مكــــو

  .)٣٠( تمدة.لذا يطلق على هذا النوع من الصناديق صناديق املؤشراملع
  -نياً : صناديق السندات:

ا تلك الصناديق اليت تتكـون مـن سـندات فقـط. حيـث تتكـون حمفظـة األوراق املاليـة يف هـذه  يقصد 
 الصـــناديق مـــن تشـــكيله مـــن الســـندات الـــيت تصـــدرها املنشـــآت املختلفـــة وبعـــض الســـندات الـــيت تصـــدرها

  احلكومة بشكل يتسىن معه خدمة قطاع معني من املستثمرين.
وتنقسم تلك الصناديق بدورها إىل عـدة أنـواع حسـب نـوع السـندات املسـتثمر فيهـا، فهنـاك الصـناديق 
اليت تتكون من سندات مرتفعة اجلودة، أي اليت تولد عائداً  منخفضآً  نسبياً  ولكنها تنطـوي علـى درجـة 

 .)٣١(اقل من املخاطر
 :)٣٢(لثاً : الصناديق املتوازنة 

ـا الصنـاديق التـي تتكـون حمفظـة األوراق املـالية فيهــا مــن مـزيج مــن األســهم العاديــة واألوراق  ويقصد 
املاليـــة األخـــرى ذات الـــدخل احملـــدد الثابـــت مثـــل الســـندات احلكوميـــة والســـندات الـــيت تصـــدرها منشـــآت 

 إىل أسهم عادية واألسهم املمتازة. األعمال والسندات القابلة للتحويل 
وعليه يطلق على هذه الصناديق ايضاً  الصناديق املنوعـة أي صـناديق حملفظـة مرنـة تـوزع فيهـا األصـول 

الستثمار يف  حبيث تساهم يف رفع العوائد اإلمجالية وحتقيق منو يف األمد الطويل 

                                                        
28  - Justin Paul, Management Of Banking And Finanical Services 2nd Edtion, Dorling Kindesley, 

India, 2010,p52. 
ــــــراهيم العــــــامري -انظــــــر: د -٢٩ ــــــي اب ــــــة اجلامعــــــة ،الطبعــــــة االوىل ،ثمارادارة حمــــــافظ االســــــت،حممــــــد عل  ،٢٠١٠ ،بغــــــداد ،مكتب

االســواق ،عبـد احلفــيظ عبـد الرحيم-كــذلك انظـر:د،٩ص،٢٠١٣،زكـاة صــناديق املؤشـرات،حممــد بـن ابراهيم-كـذلك انظـر:د،٣٣٤ص
 .١١٥ص ،الطبعة االوىل،والسياسات النقدية يف اخلليج

 .١٠٢ص ،مصدر سابق ،عبد املقصود نزيه -انظر: د -٣٠
بـدون سـنة ، االردن ،عمان ،دار وائل للنشر،ادارة احملافظ االستثمارية احلديثة ،فايز تيم -مطر و د حممد -انظر: د كذلك -٣١

 .٦٦ص ،طبع
 .٣٤٨ص،٢٠١١ ،سور ،ادارة االستثمارات واحملافظ االستثمارية ،امحد العلي -قاسم ود عبد الرزاق -انظر: د -٣٢
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١٧٦ 

 ٢١ :العدد

 -رابعاً : صناديق سوق النقد: 
ذه الصناديق تلك ال يت تتكون من تشـكيلة مـن األوراق املاليـة قصـرية األجـل عـادة مـا تتـداول يقصد 

ريــخ اســتحقاقها اقــل مــن ســـنة مثــل شــهادات االســتثمار والودائـــع  يف ســوق النقــد أي تلــك الــيت يكـــون 
 . )٣٣( وشهادات االدخار

 املقصد الثاين: صناديق االستثمار من حيث أساليب إدارة حمافظها
 وفقاً  ألساليب اإلدارة املستخدمة يف إدارة حمافظها إىل نوعني مها:  تنقسم صناديق االستثمار

 صناديق استثمار تقليدية:  -اوالً  
سـلوب تقليـدي حيـث يقتصـر  دارة حمفظة األوراق املاليـة  وهي تلك اليت يقوم فيها مدير االستثمار 

لتـايل يقـوم بتعـديل أوزان دوره على اختيار األوراق املالية اليت يراها أكثر تطابقاً  مع أهدا ف االستثمار و
الفئـــات املختلفـــة يف احملفظـــة وفقـــاً لتوقعاتـــه لكـــل مـــن اجتاهـــات البورصـــة وأســـعار الفائـــدة وأســـعار الصـــرف 

 وتنقسم هذه الصناديق إىل صناديق أسهم وصناديق سندات. 
 صناديق استثمار كمية:  -نيا ً 

ساليب كميـة تعتمـد علـى وهي الصناديق اليت يقوم فيها مدير االستثما دارة حمفظة األوراق املالية  ر 
ضية.   استخدام النماذج الر

 املقصد الثالث: صناديق االستثمار وفقاً  ألهدافها
 تنقسم صناديق االستثمار وفقاً  ألهدافها إىل األنواع االتية:

 اوالً : صناديق النمو 
ئـــد مســـتقبلي كبـــري بـــدال مـــن العائـــد اجلـــاري ـــدف هـــذه الصـــناديق إىل حتقيـــق منـــو طويـــل األجـــل وعا

 املنظور.
لعمل على حتقيق حتسن يف القيمة السوقية للتشكيلة اليت يتكون منهـا الصـندوق أي لـألوراق  وذلك 

 املالية املكونة حملفظة الصندوق. 
اً  وعادة ما تشتمل حمفظـة األوراق املاليـة يف هـذه الصـناديق علـى أسـهم عاديـة يف منشـآت متتلـك افاقـ

أعلــى للنمــو مثــل املنشــآت الــيت تتبــع سياســات متقدمــة وأحبــاث مكثفــة الخــرتاق أســواق جديــدة او الــيت 
ح احملتجزة  ا منواً مضطرداً يف املبيعات واألر  . )٣٤(تظهر سجال

  -نياً : صناديق النمو والدخل:
النموالرأمسـايل طويـل  دف هذه الصناديق فضالً  على احملافظة على أصـوهلا وحتقيـق دخـل دوري، إىل

 . )٣٥(ومتوسط األجل مع اقل قدر من املخاطر السوقية املتوقعة 

                                                        
 .١٦٢ص  ،مصدر سابق ،يف البورصة املصرية والبورصات العربيةدليل االستثمار  ،مىن قاسم -انظر: د -٣٣
 .١٠٥ص  ،مصدر سابق ،مربوك نزية عبد املقصود -انظر: د -٣٤
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٧٧ 

  -لثاً : صناديق ادارة الضريبة:
عـادة استثمــار  لتوزيعـات الرحبية علـى املسـتثمرين بــل تقـوم  ذه الصناديق تلك الـيت ال تـقوم  يقصد 

لتـايل لـيس هنـاك مـا يتولد مـن أربـاح فـي مقـابل حصول املستثمر  علـى أسـهم أضافية مبـا يــعادل قيمتــها و
حمل لدفع املستثمر للضـريبة طاملـا مل حيصـل علـى توزيعـات نقديـة فالضـريبة تسـتحق فقـط عنـد بيـع األسـهم 

 . )٣٦(وحينئذ يكون وعاؤها متمثالً  يف الفرق بني حصيلة البيع واملبلغ األصلي للمستثمر
 االستثمار من حيث حتمل العميل لتكلفة لبيع املقصد الرابع: أنواع صناديق

 تنقسم صناديق االستثمار حبسب حتمل العميل لتكلفة البيع إىل نوعني: 
 -اوالً : صناديق استثمار حمملة:

ئــق يف منافــذ توزيــع (الداللــة وغريهــا) يف مقابــل رســوم  ا مــن الو وهــي صــناديق تقــوم بتســويق إصــدارا
  .)٣٧(رتي الوثيقة، وبذلك يتحمل تكلفة الدعاية والرتويج شراء يدفعها املستثمر الذي يش

 -نياً : صناديق استثمار غري حمملة:
إلعالن عنها والدعاية والرتويج هلـا يف وسـائل اإلعـالن املختلفـة  وهي صناديق تقوم بتسويق أسهمها 

 . )٣٨(ومن مث ال يتحمل املستثمر رسوماً  للشراء 
 ين لصناديق االستثمارالفرع الثاين: التكييف القانو 

لشخصية املعنوية املستقلة  ان صناديق االستثمار تتخذ شكل شركة مسامهة برأس مال نقدي وتتمتع 
ئقها يف سوق األوراق املالية.   وتتداول و

على انـه " جيـب ان يتخـذ صـندوق  ١٩٩٢) لسنة ٩٥فقد نص قانون سوق رأس املال املصري رقم (
 . )٣٩(مهة برأس مال نقدي"االستثمار شكل شركة املسا

لشـكل القـانوين لصـناديق  حكـام قاطعـة فيمـا يتعلـق  وقد جاءت الالئحـة التنفيذيـة للقـانون املـذكور 
 االستثمار على انه: 

حكام املادة "   من هذه الالئحة، تتوىل شركات املسـامهة الـىت تؤسـس وفقـا ً  ١٧٣مع عدم اإلخالل 
 .)٤٠( ثمار أو أكثر وفقا للضوابط الىت تضعها اهليئة"ألحكام هذا القانون طرح صندوق است

                                                                                                                                            
35  - Bharati V.Pathak, Investmants Analysis And Management, John Wley & Sons, U.S.A, 2009, P 

612. 
 .٧٦ص ،مصدر سابق ،شديفاتعلي ابراهيم ال -د ،عبد اجلواد حممد عوض -انظر: د -٣٦
 ،٢٠٠٩ ،مصــر ،دار الفكــر اجلــامعي ،بورصــات االوراق املاليــة ،كمــال طــه وشــريف مصــطفى كمــال طــه  مصــطفى-انظــر:د -٣٧

 .٨٥ص ،مصدر سابق ،حممد شلهوب-.كذلك انظر: د١٢٧ص
ئــــق اســــتثمار –ســــندات  –اســــهم (االســــتثمار يف االوراق املاليــــة  ،الغفــــار حنفــــي عبــــد -انظــــر: د -٣٨ الــــدار  ،اخليــــارات) -و
 .٤٢٣ص ،٢٠٠٠ ،مصر ،اجلامعية
 .سوق رأس املال ) من قانون٣٥املادة ( -٣٩
 ) من الالئحة.١٤٣املادة ( -٤٠
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١٧٨ 

 ٢١ :العدد

) مـن قـانون سـوق رأس املـال املصـري السـالف الـذكر للبنـوك وشـركات التـأمني ٤١وقد أجازت املادة (
نشاء صناديق استثمار برتخيص من اهليئة العامة لسوق املال بعد موافقة البنـك املــركزي املصـري  ان تقوم 

ال. او اهليئة العامة للرق ذا ا عتبارمها اجلهة القطاعية املختصة   ابة على التأمني حبسب األحوال 
أحالت هذه املادة اىل الالئحة التنفيذية يف تنظـيم إجـراءات الرتخـيص وأحكـام وضـوابط مباشـرة ذلـك 

 النشاط وإشراف اهليئة عليه.
تيـة الـيت يـدخل ضـمن أغراضـها انـه: " جيـوز لشـركات املسـامهة الكوياما املشرع الكوييت فقد نص علـى 

استثمار األموال حلساب الغري ان تنشئ صناديق استثمار مالية وعقاريـة مشـرتكة يكـون للكـويتيني وغـريهم 
  .)٤١(حق االشرتاك فيها "

فاملشـــرع الكـــوييت تطلـــب شـــروطاً  معينـــة لقيـــام صـــندوق االســـتثمار، أمههـــا ان يكـــون املؤســـس شـــركة 
 حدات الصندوق يف اكتتاب عام جلمهور املدخرين. مسامهة وان تطرح هذه الشركة و 

اما يف ظل القـانون السـعودي فـال تتخـذ الصـناديق االسـتثمارية شـكل شـركة مسـامهة بـل هـي صـناديق 
لتايل فهـــي ليســـت ذات شخصـــية اعتباريـــة معنويـــة وعليـــه فـــال ذمـــه مســـتقلة هلـــا عـــن  بعـــة للمصـــارف،و

نشائها   . )٤٢(املصرف املؤسس هلا والذي قام 
ــدف اىل الوممــا تقــدم جنــد ان صــندوق االســتثمار إحــدى  شــركات املســامهة ذات الوضــع اخلــاص الــيت 

ا لتحقيق عائد اكـرب ممـا  جتميع املدخرات واستثمارها بصفة رئيسية يف شراء وبيع األوراق نيابة عن أصحا
 حتققه أوجه االستثمار األخرى مع ختفيض عنصر املخاطرة. 

 انوين للعالقات التعاقدية اليت تربط أطراف صندوق االستثمار فهي:اما عن التكييف الق
 العالقة بني املدير والصندوق:  -أ

ارية ذات مسـؤولية حمــدودة وهـو يكـون علــى ـصـندوق االسـتثمار هـو مؤسســة تتولـد عنـه شخصــية اعتبـ
وىل، وهـم عـدد محلـة األسـهم مـن الفئـة األو  )٤٣(ن مـن محلـة األسـهماحمدودة هلـا نوعـاو صفة شركة مسامهة 

قليل من األفـراد حيملـون أسـهماً ذات قيمـة امسيـة منخفضـة (دوالر واحـد مـثًال)، ومحلـة األسـهم مـن النـوع 
ح الصندوق ويتحملون خسائره.  الثاين وهم املستثمرون الذين حيصلون على أر

م رأس مـال املؤسسـة (وهـو ضـئيل و  جـد حلاجـة إن محلة األسهم من النـوع األول والـذي متثـل مسـامها
التســجيل لشــركة ذات مســؤولية حمــدودة)، هــم الــذين يوقعــون عقــد اإلدارة مــع أحــد األفــراد أو املؤسســات 

 املتخصصة يف جمال نشاط الصندوق.
فمــدير الصــندوق ال يــرتبط بعالقــة مباشــرة مــع املســتثمرين فيــه. إذ أن عالقتــه هــي مــع الصــندوق ذاتــه 

 وهو أجري للصندوق حيصل على أجرة مقطوعة لقاء اإلدارة. الذي ميثله محلة األسهم من النوع األول،

                                                        
لقانون الكوييت٦املادة ( -٤١  املالية.) يف شأن تنظيم تداول األوراق ١٩٩٠) لسنة (٣١رقم ( ) من املرسوم 
 .١٠٠ص  ،انظر: عبد هللا الشبيلي، مصدر سابق -٤٢
 .٩٥ص ،٢٠٠٧ ،االردن ،دار النفائس،الطبعة االوىل ،احملافظ املالية االستثمارية ،انظر: امحد معجب العتييب -٤٣
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٧٩ 

 العالقة بني الصندوق واملستثمرين: -ب
ملقاولـة مـع املـدير  نفسـهم  املستثمرون مسامهون يف الصـندوق لكـنهم ال يباشـرون إدارتـه وال يقومـون 

تكون من محلة األسهم الذي خيتار االستثمارات هلم وإمنا يسندون ذلك إىل جملس إدارة الصندوق والذي ي
سناد ذلك إىل أحد البنوك غالباً.   من النوع األول وهم يقوم بدوره 

فالصندوق عندئٍذ وكيـل عـن أولئـك املسـتثمرين وهـو حيصـل مقابـل وكالتـه علـى نسـبة مئويـة مـن صـايف 
جر عنـد  إال أن ذلـك األجـر ال يكـون معلومـاً عنـد مباشـرة العمـل بـل ،موجودات الصندوق. فهي وكالة 

 .)٤٤(انتهائه
 العالقة بني الصندوق واألمني: -ج

لكل صندوق من هذه الصـناديق االسـتثمارية، وخباصـة يف حـال كونـه صـندوقاً لألسـهم أو السـندات، 
ئـــق الصـــندوق ويـــدير أموالـــه ويباشـــر عمليـــات البيـــع والشـــراء تـــودع لديـــه ، امـــني لالســـتثمار، فهـــو حيفـــظ و

 تتحقق مـن العمليـات والوديـع غالبـاً أحـد املصـارف الكبـرية املتخصصـة الفوائض من األموال والسيولة اليت
يف هذه املسألة، وليس لوظيفة الوديع صفة حمددة فرمبا مشلت مجيـع مـا ذكـر ورمبـا اقتصـرت علـى جـزء مـن 

 .)٤٥(ذلك
 المبحث الثاني: تأسيس صندوق االستثمار 

سيسـية ختتلـف مـن دولـة الخـرى حسـب التشـريع اخلـاص  يتأسس صـندوق االسـتثمار مبوجـب عقـود 
أمريكـي بعقـد الرتسـت امـا يف القـانون الفرنسـي فتعـرف بنظـام  –ا فتعرف هذه العقود يف النظام االجنلـو 

نظمة الصندوق.  اإلدارة، بينما يف القوانني العربية فتعرف 
صـص فاما عقد الرتست فيتكون من ثالثة أطراف هم مؤسس الصندوق وأمني االستثمار ومقـدمو احل

أمريكي، وذلك ما سنعرض له الحقاً ، اما يف ظل  –(املستثمرون) وهذا النظام معروف يف النظام االجنلو 
القـانون الفرنســي فينشــأ مببــادرة مشـرتكة لكــل مــن شــركة االدارة واملــودع لديـه حيــث يؤســس االخــريان نظــام 

م فيها.  الصندوق والذي ينظم اليه حاملو احلصص مبجرد اكتتا
ل ) فــان صــندوق االســتثمار ١٩٩٢) لســنة (٩٥نســبة للقــانون املصــري فانــه طبقــا للقــانون رقــم (امــا 

سيس الصندوق يقتضي شروط استيفاء شـركة املسـامهة  لتايل فان  يتعني ان يتخذ شكل شركة مسامهة و
 اي شركة الصندوق. 

سـيس  در االشـارة اىل ان املشـرع الكـوييت تكلـم عـن نظـام الصـندوق وهـو بصـددجتهذا و  حديثـه عـن 
صـــناديق االســـتثمار كمـــا تكلـــم املشـــرع املصـــري، وهـــو يف نفـــس الصـــدد عـــن النظـــام التأسيســـي للصـــندوق 
فضـــالً  عـــن حديثـــه عـــن نظـــام اإلدارة الـــذي يعقـــد بـــني شـــركة الصـــندوق ومـــدير االســـتثمار وعليـــه قســـمنا 

 جراءات ترخيصه.املبحث اىل مطلبني نتناول يف االول العقود التأسيسية للصندوق والثاين ا

                                                        
 .١٨ص  ،عن سوق االوراق املالية اللييب دليل صناديق االستثمار الصادر -٤٤
 .١٥ص  ،عن البورصة املصرية نبذة عن صناديق االستثمار الصادر -٤٥
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١٨٠ 

 ٢١ :العدد

 العقود التأسيسية لصندوق االستثمار :اِّـطلب األول
ختتلــف التشــريعات املقارنــة يف تســمية العقــود التأسيســية لصــندوق االســتثمار، فتعــرف هــذه العقــود يف 

أمريكــي بعقــد الرتســت امــا يف القــانون الفرنســي فتعــرف بنظــام اإلدارة، بينمــا يف القــوانني  –النظــام االجنلــو 
يت بيان ما تقدم: العربي نظمة الصندوق، وفيما   ة فتعرف 

 أمريكي –الفرع األول: عقد الرتست يف النظام االجنلو 
أمريكــي فيمــا يعــرف بعقــد ترســت  –يتمثــل العقــد التأسيســي لصــندوق االســتثمار يف النظــام االجنلــو 

نه العقد الـذي مبقتضـاه يقـدم املؤسـس إىل أمـني  االسـتثمار امـواالً  سـائلة او االستثمار وقد عرفه البعض 
ـــــا وترتيـــــب منافعهـــــا  ـــــدف تكـــــوين حافظـــــة أوراق ماليـــــة وإدار اوراقـــــاً ماليـــــة وينقـــــل اليـــــه حـــــق ملكيتهـــــا 
للمســـتفيدين، ويـــتمحص عـــن جمموعـــة عالقـــات عقديـــة متشـــابكة تقـــوم علـــى االرتبـــاط الـــالزم بـــني مـــدير 

 دين والدفاع عنها. الصندوق وأمني االستثمار فيما يتعلق بتحقيق مصاحل املستفي
واألصل ان أطراف عقد ترست االستثمار يتمتعون حبرية حتديد الشروط اليت جيـب إتباعهـا يف مباشـرة 

أمريكي كتابة عقد  –نشاط الصندوق سواء كان العقد مكتوب او شفوي حيث مل يوجب النظام االجنلو 
 الرتست اال اذا كان منشئاً  ملباشرة حقوق عقارية.

جار على كتابة عقد ترست االسـتثمار نظـراً  لتعقـد شـروطه مـن جهـة ورغبـة يف تفـادي  غري ان العمل
 أي نزاع يثور بشأن وجود الرتست او شروط مباشرة املؤسس او أمني االستثمار لنشاطهما. 

ويعتــرب عقــد الرتســت مــن العقــود النموذجيــة ذلــك ان عقــود ترســت االســتثمار تكــاد تكــون واحــدة يف 
ا ســــواء يف  ــــذي يرجــــع اىل انبثــــاق شــــروطها مضــــمو ت املتحــــدة األمريكيــــة األمــــر ال ــــوال انكلــــرتا او يف ال

األساســـية مـــن أحكـــام القـــوانني واللـــوائح والقـــرارات املنظمـــة لصـــناديق االســـتثمار يف هـــاتني الـــدولتني وهـــي 
 . )٤٦(أحكام مستمدة من فكرة واحدة هي فكرة الرتست 

 لفرنسي الفرع الثاين: نظام اإلدارة يف القانون ا
الفرنسي  نواوجب القانو  ،)٤٧(يقوم القانون الفرنسي فيما خيص صناديق االستثمار على فكرة الشيوع 

) مـن القـانون الفرنسـي لالسـتثمار ٥وجود ما امساه بنظام صندوق االسـتثمار وذلـك مبـا نـص عليـه املـادة (
اإلدارة (مؤسس الصندوق) من ان " حتدد حقوق املالك املشتاعني وشركة ١٩٥٧ديسمرب  ٢٨الصادر يف 

                                                        
بـني مؤسـس الصـندوق وأمـني االسـتثمار يف بدايـة إنشـاء الصـندوق  ست االستثمار ولئن كـان ينعقـدمع مالحظة ان عقد تر  -٤٦

ئـق الــيت يصــدرها الصـندوق لتمثيــل احلصــص بعــد  م يف الو بطريقـة ترســت التملــك فـان املــدخرين ينضــمون اىل هـذا العقــد مبجــرد اكتتــا
ا يف حالــة إنشــاء الصــندوق بطريقــة ترســت املــال الفــوري فــان العقــد التحقــق مــن اســتيفاء الشــروط العامــة الالزمــة لصــحة االكتتــاب امــ

صــناديق  ،حســين املصــري -د :للمزيــد انظــر ،يف البدايــة بــني املــدخرين ومؤســس الصــندوق مث ينضــم إليــه أمــني االســتثمار املـذكور ينعقــد
 .٢٧٨ص ،مصدر سابق ،االستثمار املشرتك

 ،١٩٩٧ ،القـــاهرة ،دار النهضـــة العربيـــة )،اإلفـــالس وعمليـــات البنـــوك( القـــانون التجـــاري ،عصـــام حنفـــي حممـــود -انظـــر: د -٤٧
حبـــث بعنـــوان " زكـــاة الصـــناديق االســـتثمارية "مقـــدم للمعهـــد العـــايل  ،حســـن بـــن غالـــب بـــن حســـن آل دائلـــة :. وكـــذلك انظـــر١٧٠ص

 .١٠ص ،٢٠٠٠ ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،للقضاء
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٨١ 

التفاق مع األمني قب ل مباشرة عمليات صندوق وأمني االستثمار (البنك الوديع) يف نظام يضعه املؤسس 
  ."االستثمار

ومبوجــب هــذا الــنص جيــب اشــرتاك أمــني االســتثمار مــع شــركة االدارة يف وضــع نظــام الصــندوق وبغــض 
 أمريكي.  -" يف النظام االجنلوتلرتسعقد ان تسميته يقوم هذا النظام مقام "النظر ع

سيســية لصــندوق االســتثمار قبوهلــا مــن جانــب املكتتبــني يف  ئــق كعقــود  وكمــا جيــب لوجــود هــذه الو
لنسبة لنظام صندوق االستثمار يف فرنسا  ئق اليت يصدرها لذا فان الفقه الفرنسي يستلزم ذلك ايضاً   الو

كتتـا ئـق املـذكورة أصـبحوا مالكـاً  مشـتاعني ألمـوال الصـندوق ومىت قبل املدخرون هـذا النظـام  م يف الو
لثــآ يف  عتبــار مقــدمي احلصــص طرفــآ  بعــد قيامــه وهــي مســألة هامــة جيــب حتديــدها يف نظــام الصــندوق 

 . )٤٨(النظام اىل جانب املؤسس وأمني االستثمار

 الفرع الثالث: نظام الصندوق يف القوانني العربية
سيس صناديق االستثمار كما تكلم تكلم املشرع الكوي يت عن نظام الصندوق وهو بصدد حديثه عن 

املشرع املصري، وهو يف نفس الصدد عن النظام التأسيسي للصندوق فضالً  عن حديثه عن نظام اإلدارة 
 الذي يعقد بني شركة الصندوق ومدير االستثمار. 

م األساسي لصندوق االستثمار املعلومات فقد نص القانون الكوييت على انه " جيب ان يتضمن النظا
الضـرورية الــيت تسـاعد املســتثمرين علــى اختـاذ قــرار سـليم ومــدروس خبصــوص االسـتثمار املقــرتح وان يســتويف 

ت التالية كحد أدىن:   -البيا
مراقــــب  -٤اســــم مــــدير الصــــندوق وعنوانــــه. -٣اســــم الصــــندوق.  -٢ الصــــندوق.ونــــوع شــــكل  -١

عملـــة  -٧رأمســـال الصـــندوق، ونظـــام ســـداده. -٦مـــدة الصـــندوق. -٥وق.اســـتثمار وأمـــني حفـــظ الصـــند
أهـــداف  -١٠تشـــكيل ونظـــام جملـــس إدارة الصـــندوق. -٩أحكـــام مجعيـــة محلـــة الوحـــدات. -٨الصـــندوق.

الفـــرتات الزمنيـــة  -١٢طريقـــة حتويـــل أو إصـــدار واســـرتداد وحـــدات الصـــندوق. ١١ الصـــندوق االســـتثمارية.
بدايــــة الســـــنة املاليــــة للصـــــندوق  -١٤حــــل وتصـــــفية الصــــندوق.حـــــاالت  -١٣لالســــرتداد (إن ُوجــــدت).

ايتهــــا. لعمــــل وفــــق أحكــــام الشــــريعة  -١٥و لنســــبة للصــــناديق املــــرخص هلــــا  ــــة الشــــرعية  مكتــــب الرقاب
ن  -١٨آلية احتساب صايف قيمة الوحدة. -١٧أساليب وخماطر االستثمار. -١٦.اإلسالمية بيان يفيـد 

ت أخرى تطلبها اهليئة أية -١٩.يئةاهلمدير الصندوق مرخص له من   .بيا
ومن هنا جند ان املشرع الكوييت قد حرص على ان يعاجل نظام الصـندوق كافـة القواعـد األساسـية الـيت 
حلقوق او االلتزامات وقد اوجب  حتكم العالقة بني شركة اإلدارة وأمني االستثمار والشركاء سواء ما تعلق 

التفاق مع أمني االستثمار. على شركة اإلدارة اليت تتخذ مباد سيس الصندوق وضع نظامه   رة 
أوجبـت اختـاذ  ) مـن القـانون٣٥اما يف القانون املصري فقد سبق وقـدمنا ان املشـرع املصـري يف املـادة (

صندوق االستثمار شكل شركة مسامهة ويقتضي ذلك اختاذ اإلجراءات التأسيسية هلذه الشركة ان مل تكن 

                                                        
 .٢٨٧ص ،مصدر سابق ،االستثمار املشرتكصناديق  ،حسين املصري -د :انظر -٤٨
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 ٢١ :العدد

ندوق االسـتثمار  مسامهة قائمة من قبل وجيب اختاذ اإلجراءات التأسيسية لشـركة صـ شركة الصندوق شركة
  للقانون.  ً كشركة مسامهة طبقا

 األستثمار صندوق بإنشاءالخيص  : إجراءاتالثاني طلباِّـ
فرضت القوانني املقارنة إجراءات معينة لغرض الرتخيص بتأسيس صناديق االستثمار وذلك من خالل 

ذلك متضــمناً  املعلومــات واملســتندات املطلوبــة ال ســيما نســخة مــن نظــام الصــندوق الــذي تقــدمي طلــب بــ
يتضـــمن التعاقـــد بـــني اجلهـــة املصـــدرة واملســـتثمرين وكـــذلك نســـخة مـــن الكتيبـــات والنشـــرات الدعائيـــة الـــيت 

 ستطرح على مجهور املستثمرين. 
ملدير املسؤول عن الصندوق وأية ات ت اخلاصة  فاقية مربمة مع اجلهات اليت هلا عالقة إضافة اىل البيا

مــع الصــندوق ال ســيما األمــني علــى الصــندوق ومتعهــد تغطيــة االكتتــاب ومتعهــد إعــادة شــراء الوحــدات 
واملوزعـون ومـدير االسـتثمار او مستشــار االسـتثمار واحملاسـب القـانوين، وكــذلك بيـان األتعـاب والعمــوالت 

قي اجله   .)٤٩(ات ذات العالقة اليت ستحصل عليها جهة اإلصدار و
) اختاذ صندوق االستثمار شكل شركة مسامهة ومىت ٣٥ويف القانون املصري اوجب املشرع يف املادة (

اســتوفت شــركة صــندوق االســتثمار شــكلها كشــركة مســامهة عاملــة يف جمــال األوراق املاليــة جــاز هلــا التقــدم 
نشاء الصندوق.   بطلب الرتخيص 

لـك مـن ذيها ىف املادة السابقة اال بعد احلصول على تـرخيص ىف لملنصوص عال جيوز مزاولة األنشطة ا
لسـجل املعـد لـديها هلـذا الغـرض ت السـجل  اهليئة والقيد  ويضـع جملـس ادارة اهليئـة منـوذج الرتخـيص وبيـا

  .)٥٠(وعلى رئيس اهليئة وقف اي نشاط خاضع الحكام هذا القانون 

 المبحث الثالث: ادارة صندوق االستثمار
ـم يشــاركون يف  دارتـه رغــم إ مل تعـط التشـريعات املختلفــة للمسـتثمرين يف الصـندوق احلــق يف التـدخل 
نتائج استثماراته سواء كانت رحباً  ام خسارة وإلزالة املخاطر اليت يتعرض هلا املسـتثمر وحـىت حيمـي املشـرع 

دارة  ئق االستثمار فقد اوجب علـى الصـندوق ان يعهـد  نشـاطه إىل إحـدى اجلهـات مصاحل أصحاب و
 املتخصصة واليت يطلق عليها" مديراالستثمار ". 

ينــا ان نتنــاول يف هــذا املبحــث القواعــد اخلاصــة بتكــوين عقــد إدارة نشــاط الصــندوق يف  ومــن هنــا ار
املطلـب االول امــا الثــاين فقـد خصصــناه لدراســة الرقابـة علــى عقــد اإلدارة والثالـث لبحــث القواعــد املتعلقــة 

  مدير االستثمار وذلك كااليت:بتعيني

                                                        
كليـة القـانون   ،صـناديق االسـتثمار اإلسـالمية " دراسـة فقهيـة " املـؤمتر العلمـي الرابـع عشـر ،عبـد السـتار أبـو غـدة -انظـر: د -٤٩
 .١٩٩٩ ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،والشريعة
 ).١٩٩٢(لسنة  )٩٥(سوق رأس املال رقم  ) من قانون٢٨املادة ( -٥٠
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٨٣ 

 اِّـطلب األول: القواعد الخاصة بتكوين عقد إدارة نشاط الصندوق
التـــزام املـــدير  نيـــنظم عقـــد إدارة الصـــندوق العالقـــة بـــني صـــندوق االســـتثمار ومـــدير االســـتثمار ويتضـــم

 بتكوين وإدارة األوراق املالية اليت ميلكها الصندوق. 
 من انه: يناألرد املشرعما جاء به  هذاو 

استثمارات صندوق االستثمار املشرتك مدير استثمار مرخص مبوجـب عقـد يـربم بينـه  إدارةيتوىل  -أ" 
لـس، علـى  وبني صندوق االستثمار املشرتك ووفقا للشروط املنصوص عليها يف التعليمات اليت يصدرها ا

 . )٥١("  ثماريةهذا العقد ملوافقة املسامهني او محلة الوحدات االست أبرامخيضع  أن
دارة نشــــاطه كلــــه إىل جهــــة ذات خــــربة يف إدارة  واوجــــب املشــــرع املصــــري علــــى الصــــندوق ان يعهــــد 

 .)٥٢(صناديق االستثمار ويطلق على هذه اجلهة اسم " مدير االستثمار 
الن املدير  )٥٣( ر استثمارـأن يكون لدى نظام االستثمار اجلماعي مدي وكذلك اشرتط املشرع الكوييت

ر التساؤل حـول الطبيعـة القانونيـة لعقـد اثببيع وشراء األوراق املالية اليت ميلكها الصندوق. ومن هنا يُ  يقوم
 .)٥٥(ان عقد إدارة نشاط صندوق االستثمار هو عقد وكالة  )٥٤(اإلدارة،فريى جانب من الفقه 

الوكيـل بتصـرف وذلك على أساس ان ما مييز عقد الوكالة عن سائر العقـود األخـرى هـو أن حملـه قيـام 
ــذه التصــرفات يقتضــي أداء بعــض األعمــال املاديــة ويتمتــع مــدير  قــانوين حلســاب املوكــل ولــو كــان قيامــه 
إلعمــال املوكلــه اليــه بشــرط مراعــاة النصــوص القانونيــة الــيت تــنظم هــذا  م يف قيامــه  ســتقالل  االســتثمار 

 عمل مع صندوق االستثمار.  العمل ومن مث ال ميكن اعتبار مدير االستثمار مرتبط بعالقة
ــــق  ئ ــــيس عــــن املســــتثمرين أصــــحاب و ــــل عــــن صــــندوق االســــتثمار ول ومــــدير االســــتثمار يعمــــل كوكي
االســتثمار الــذين لــيس هلــم حــق االشــرتاك يف اإلدارة او اختيــار مــدير االســتثمار وإمنــا يقتصــر دورهــم علــى 

تثمارات الصـندوق او رفــض ذلــك إذا مل قبـول نشــرة االكتتــاب مبـا فيهــا مــدير االسـتثمار واالنضــمام إىل اســ
 يوافقوا املدير. 

وخيضع عقد اإلدارة الذي ينظم عالقـة الصـندوق مبـدير االسـتثمار للقواعـد العامـة لعقـد الوكالـة وذلـك 
فيمـا مل يـرد بشــأنه نـص خـاص وعلــى ذلـك جيــب لصـحة هـذا العقــد ان تتـوافر لـه األركــان والشـروط املقــررة 

يــذهب رأي فقهــي آخــر إىل حتديــد هــذا العقــد بشــكل أكثــر دقــة مــن ســابقه  يف حــني ،)٥٦(لعقــد الوكالــة 

                                                        
 .)٢٠٠٢) لسنة (٧) من قانون األوراق املالية رقم (١٠٣املادة ( -٥١
 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال رقم ( )١٦٦املادة ( -٥٢
 ).٢٠١٠) لسنة (٧الالئحة التنفيذية للقانون الكوييت رقم ( ) من٧٨املادة ( -٥٣
عيــل الرقابــة الشــرعية واملاليــة علــى صــناديق االســتثمار اإلســالمية املــؤمتر العلمــي مــنهج مقــرتح لتف ،شــحاته حســني -انظــر: د -٥٤

 .١٤ص  ،اململكة العربية السعودية،١٩٩٩ ،جامعة ام القرى ،الثالث لالقتصاد اإلسالمي
ا: (٩٢٧) يف املادة (١٩٥١) لسنة (٤٠العراقي رقم ( عرفها القانون املدين -٥٥ نفسـه يف  ه مقـامعقـد يقـيم بـه شـخص غـري ) 

 ).تصرف جائز معلوم
 .٢١ -١٩ص  ،١٩٩٩ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،املركز القانوين ملدير االستثمار ،السيد قرمان عبد الرمحن -انظر: د -٥٦
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 ٢١ :العدد

لعمولــة  لعمولــة والعقــد الــذي تربمــه )٥٧(لقــول انــه عقــد وكالــة  وذلــك للتشــابه بــني تعريــف عقــد الوكالــة 
شركة اإلدارة مع صندوق االستثمار ال سيما أن كال العقدين يقومان على االعتبار الشخصـي الن املوكـل 

إدارة الصندوق إمنا يتعاقدان بناءآ على ثقة ومعرفة سابقة بينهما وبناءآ على ما متلكه شركة اإلدارة وشركة 
 من قدرات فنية حمرتفة. 

لـث مـن الفقــه اىل تبـين فكــرة وجـود عقـدين مســميني داخـل عقــد إدارة األوراق  بينمـا يـذهب جانــب 
ب ان هـذين العقـدين أساسـيان يف عقـد اإلدارة وال املاليـة ومهـا عقـد الوكالـة وعقـد املقاولـة ويـرى هـذا اجلانـ

يوجد تداخل بينهما، حيث حيتفظ كل عقد منهما بسـماته املميـزة لـه كمـا انـه ال ميكـن جتزئـة عقـد اإلدارة 
ســتخدام عقــدي الوكالــة واملقاولــة ويستنـــد هــذا الــرأي يف وجـــهة  ألحــدمها أي أن عقــد اإلدارة يــتم تنفيـــذه 

 دالعقــد يتضــمن تصـــرفات قانونيــة وماديــة معــاً  وعلــى ذلـــك فــان العقــد يعتـــرب عقــ النظــر هــذه إىل أن حمــل
لنسبة للتصرفات املادية  لنسبة للتصـرفات القانونية بينـما يعترب عقد مقاولة   .)٥٨(وكـالة 

يت والواقع ان مجيع اآلراء السابقة جتد اساساً  هلا يف طبيعـة العالقـة بـني صـندوق االسـتثمار ومـديره والـ
تلقــي بظالهلــا علــى هــذا العقــد إال انــه ال ميكــن اعتبــار عقــد إدارة الصــندوق جمــرد عقــد وكالــة دون حتديــد 

العتبار مهنية وحرفية الوكيل "مدير االستثمار".   ملاهية هذه الوكالة مع األخذ 
 اِّـطلب الثاني: الرقابة على عقد اإلدارة 

ر ســواء يف العالقــة بــني طرفيــه ومهــا شــركة الصــندوق نظــراً  ألمهيــة عقــد إدارة نشــاط صــندوق االســتثما
ئــق االســتثمار الــيت أصــدرها الصــندوق فقــد خولــت  لنســبة للمــدخرين أصــحاب و ومــدير االســتثمار او 

 للهيئة العامة لسوق املال سلطة الرقابة على هذا العقد.  )٥٩(الالئحة التنفيذية للقانون املصري 
عتبــار أن هــذه اهليئــة اجلهــة املــذكور الــيت تتــوىل اإلشــراف والرقابــة علــى تنفيــذ أحكــام القــانون  وذلــك 

لـــه وتفــرض اهليئـــة رقابتهـــا علـــى العقـــد منــذ الرتخـــيص للصـــندوق ببدايـــة نشـــاطه  والقــرارات الصـــادرة تنفيـــذاً 
 وكذلك يف أثناء حياته إذا مت استبدال املدير أو تعديل العقد الذي يربطه بشركة الصندوق. 

) علــى الصــندوق ١٦٦اوجــب املشــرع املصــري يف الئحتــه املــذكورة انفــاً  يف املــادة (ويف مجيــع األحــوال 
إخطار اهليئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه لكي تفرض اهليئة رقابتها عليـه وتتأكـد مـن اتفـاق أحكامـه 

بالغ الصندوق برأيها يف العقد خال ل مخسة عشـر مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً  له وتلتزم اهليئة 
ريخ إخطارها بصورة من العقد    .)٦٠(يوماً  من 

                                                        
) لســـنة ١١) وال قـــانون تنظـــيم الوكالـــة والوســـاطة التجاريـــة رقـــم (١٩٨٤) لســـنة (٣٠التجـــارة العراقـــي رقـــم ( مل يـــرد يف قـــانون -٥٧

لعمولة امنا جاء تعريفـآ هلـا يف نـص املـادة (١٩٨٣( ) وذلـك بقوهلـا " ١٩٨٣) لسـنة (٨٠) مـن قـانون النقـل رقـم (٧٦) تعريف للوكالة 
مسه حلساب موكله  ..."..عقد يلتزم مبقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يربم 

دار  ،راق املاليـــة وصـــناديق االســـتثماررقابـــة ســـوق املـــال علـــى إدارة حمـــافظ األو  ،اعجيـــان العجمـــي فـــارس حممـــد -انظـــر: د -٥٨
 .٣٠٧ص  ،٢٠١٢ ،القاهرة ،النهضة العربية

 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥( قانون سوق رأس املال رقم -٥٩
 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥سوق رأس املال رقم ( الالئحة التنفيذية لقانون -٦٠
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٨٥ 

خـرت اهليئــة عـن هـذا امليعــاد  وهـذه املـدة ميعـاد تنظيمــي ال يرتتـب علـى خمالفتــه أي جـزاء قـانوين وإذا 
جيوز لشركة الصندوق ان تطلب منها سرعة إبداء الرأي يف العقد وإال يعترب موقفها مبثابـة قـرار سـليب جيـوز 

ريـخ  ،)٦١(نه أمام جلنة التظلمات املشكلة طبقاً  للقانون التظلم م ويكون ميعـاد الـتظلم ثالثـني يومـاً  مـن 
انتهاء اخلمسة عشر يوماً  املقررة للهيئة وبعد ذلك جيوز الطعن أمام القضاء اإلداري يف القرار الصادر من 

 هذه اللجنة. 
الصـــادرة تنفيـــذاً  لـــه فهـــي ســـتخطر شـــركة  فـــإذا وجـــدت اهليئـــة ان العقـــد متفـــق مـــع القـــانون والقـــرارات

الصندوق بذلك ضمن الرتخيص ببداية النشاط او يف خطاب مستقل اذا كان العقد يعرض عليها بسبب 
 تعديله او استبدال املدير. 

طـــالً ؟ ان  ومــن هنـــا يثــور التســـاؤل حــول عقـــد اإلدارة الـــذي ال توافــق عليـــه اهليئــة هـــل يعتــرب عقـــداً  
ل نفي، حيث يظل العقد صحيحآ الن موافقة اهليئة وإقرارها هلذا العقـد ال يعتـرب ركنـاً  مـن اإلجابة تكون 

أركانه وإمنا يعترب جمرد إجراء إداري الغرض منه ضمان حسن سري العمل يف سـوق املـال مـن خـالل مراعـاة 
الدخار العام.  ذا العقد الذي يتصل مباشرة   القواعد القانونية اخلاصة 

يسـتطع الصـندوق ممارسـة عملـه إال بعـد إزالـة أسـباب عـدم موافقـة اهليئـة علـى العقــد او ومـع ذلـك لـن 
الـــتظلم مـــن قـــرار اهليئـــة بـــرفض الرتخـــيص او بعـــدم املوافقـــة علـــى العقـــد ويـــتم الـــتظلم مـــن هـــذا القـــرار طبقـــاً  

 . )٦٢( ٥١-٥٠للقواعد املقررة يف املادتني 

 االستثماراِّـطلب الثالث: القواعد اِّـتعلقة بتعي مدير 
يثــور التســاؤل ابتــداءاً  حــول حتديــد اجلهــة املختصــة يف تعيــني مــدير االســتثمار، أي الطــرف اآلخــر يف 
عقــد إدارة صـــندوق االســتثمار.اذ تتختلـــف التشـــريعات يف طريقــة تعيـــني مـــدير االســتثمار وترجـــع أســـباب 

ً إىل مدى تبين املشرع ملنح صناديق االستثمار الشخصية القانو  نية املستقلة مـن عدمـه كمـا قـد ذلك احيا
 يعود ذلك يف أحيان اخرى للنظم القانونية واإلدارية احلاكمة لتأسيس صناديق االستثمار. 

وذهبت بعض التشريعات املقارنة اىل منح سلطة تعيني مـدير االسـتثمار اىل اجلهـة املؤسسـة للصـندوق 
لشخصية املعنوية لصندوق االستثمار . واىل ذلك ذهب املشرع القطري يف تعريفه على الرغم من اعرتافها 

الـــذي يعينـــه املؤســـس إلدارة  االعتبـــاريمديـــــــر الصـــندوق: الشـــخص الطبيعـــي أو " ملـــدير الصـــندوق بقولـــه 
 . )٦٣(الصندوق 

لــس إدارة صــندوق  أمــا املشــرع املصــري فقــد بــني طريقــة تعيــني مــدير االســتثمار فأوكــل هــذه املهمــة 
لــس " ويتــوىل جملــس إدارة الشــركة اإلشــراف علــى الصــندوق االســتثمار حيــث نــص يف بيا نــه ملهــام هــذا ا

 وإصداراته املختلفة والتنسيق بني األطراف ذوي العالقة وبصفة خاصة ما يلي: 

                                                        
) مــن الالئحــة التنفيذيــة ٢١٢) إىل (٢٠٥) واملــواد مــن (١٩٩٢) لســنة (٩٥مــن قــانون ســوق رأس املــال رقــم ( )٥٠املــادة ( -٦١

 للقانون املذكور.
 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥رأس املال رقم ( قانون سوق -٦٢
 .)٢٠٠٢) لسنة (٢٥(من قانون صناديق االستثمار رقم  املادة األوىل -٦٣
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١٨٦ 

 ٢١ :العدد

ئــق وفقــآ لنشــرة  -١ تعيــني مــدير االســتثمار والتأكــد مــن التزامــه مبســؤلياته مبــا حيقــق مصــلحة محلــة الو
حة..." وبناءاً  عليه فـان الطـرف املقابـل ملـدير االسـتثمار يف عقـد اإلدارة هـو االكتتاب وأحكام هذه الالئ
 .)٦٥(أما القانون األردين )٦٤(جملس إدارة شركة الصندوق 

احملفظة االسـتثمارية  إلدارةمدير استثمار  اإلدارةيعني جملس  -ب) منه على" ٩٥فقد جاء يف املادة (
  ".اإلدارةجملس  أعضاء إشرافلصندوق االستثمار ويكون حتت 

دارة نشــاط ــذا فقــد أوجبــت التشــريعات املختلفــة علــى الصــندوق أن يعهــد  ه إىل إحــدى اجلهــات و
ألمهية دور مدير االستثمار وكذا يذهب الفقه إىل حتديد الشروط الواجـب توافرهـا فـيمن  املتخصصة ونظراً 

ذه الوظيفة الذي يعترب مبثابة األمان للمدخرين.   يقوم 
يشرتط عـادة يف املـدير شـروطاً تضـمن تـوافر الكفـاءة وحسـن السـمعة واليسـر املـايل وعليـه فقـد ولذلك 

دارة نشاط الصندوق.  جلهة ذات اخلربة اليت يعهد إليها   تولت القوانني املقارنة وضع القواعد اخلاصة 
 هقابة على صندوق االستثمار وانقضائالمبحث الرابع: الر

لغـة االمهيـة يف محايـة االدخـار وبنـاءاً  عليـه تسـعى اسـواق الرقابة على صناديق  تعد االستثمار وسيلة 
املال اىل تطوير وسائلها الرقابية يف هذا الشأن حيث تقاس كفاءة هذه االسواق بقدر القواعد الرقابية اليت 

 تفرضها، وتتنوع صور هذه الرقابة بني رقابة داخلية واخرى خارجية. 
لنســبة النقضــاء صــ ــا تنقضــي الســباب خمتلفــة، حيــث ان القــوانني املختلفــة امــا  ناديق االســتثمار فا

واملنظمه لصناديق االستثمار ختتلـف يف بيـان اسـباب انقضـائها، وعليـه قسـمنا املبحـث اىل مطلبـني نتنـاول 
 ه.االستثماري والثاين السباب انقضائيف االول الرقابة على الصندوق 

 يق االستثماراِّـطلب االول: الرقابة على صناد
ــدف محايــة امــوال املســتثمرين  متــارس جهــات معينــة ســلطتها يف الرقابــة علــى اداء صــناديق االســتثمار 
وتشــجيعهم علــى اســتثمار امــواهلم وعــدم خــروج الصــناديق عــن اهلــدف الــذي أسســت مــن اجلــه وضــمان 

 وذلك ما سنبينه تباعا حتقيق التوازن واالستقرار يف سوق االوراق املالية منعاً  حلدوث ازمات مالية 

 الفرع االول: رقابة امني االستثمار 
ابتــداءاً  ال بــد مــن االشــارة اىل ان اغلــب التشــريعات تطرقــت اىل دور امــني االســتثمار يف الرقابــة مــن 

الـذي  خالل تعريفه الذي تكاد تتفق عليه اغلب هذه التشريعات ومنها نظام صناديق االستثمار السـوري
  نه:عرفه 
شخص االعتباري الذي ميارس متابعة إدارة االستثمارات ومراقبتها للتأكد من مطابقتها لألهداف ال" 

 .)٦٦(" واألسس املتفق عليها بني العميل ومدير االستثمار
                                                        

 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال املصري رقم ( )١٤٦املادة ( -٦٤
 .)٢٠٠٢) لسنة (٧قانون األوراق املالية رقم ( ) من٩٥( املادة -٦٥
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١٨٧ 

عـن مصــطلح امـني االسـتثمار وعرفــه ا ً جـاء مبصـطلح أمــني الصـندوق عوضـفقــد املشـرع الفلسـطيين امـا 
 .)٦٧("  له من قبل اهليئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماتهالشخص االعتباري املرخص "  نه:

وتعترب الرقابة اليت يباشرها امني االستثمار على مدير االستثمار مـن وسـائل الرقابـة الوقائيـة الـيت حتـاول 
  .)٦٨(منع وقوع االخطاء يف االدارة واحلد من ارتكاب املخالفات للقوانني واللوائح

ــ امريكــي يباشــر امــني االســتثمار رقابــة تشــمل القــرارات واالوامــر الصــادرة مــن  –و ففــي القــانون االجنل
شركة االدارة بشأن اموال الصندوق فوفقآ هلذا القانون تتضمن عقود الرتسـت املنشـئة لصـناديق االسـتثمار 

تكـن  نصاً  خيول امني االستثمار حـق االعـرتاض علـى قـرارات االسـتثمار الصـادرة مـن شـركة االدارة مـىت مل
 حمققة ملصلحة الصندوق. 

ويعين هذا احلق انه جيوز المني االستثمار رفض تنفيذ القرارات الصادرة من شركة االدارة ببيع االوراق 
 املالية املكونة حلافظة الصندوق او بشراء اوراق مالية جديدة الضافتها اىل احلافظة.

ذكورة الحكـام القـانون او عقـد الرتسـت او وال يقتصر جواز هذا الرفض على حالة خمالفة القـرارات املـ
ـرد عـدم حتقيـق هـذه القـرارات  تعليمات سلطة االشراف وامنا جيوز المني االستثمار رفض هـذه القـرارات 
ملصــلحة الشــركاء يف الصــندوق او تعارضــها مــع هــذه املصــلحة وهــو مــا يعــين متتــع امــني االســتثمار بســلطة 

االت االستثمارالرقابة على مالءمة اختيار شركة اال   )٦٩(دارة 
بشأن  ) امللغى١٩٩٠) لسنة (٣١انون رقم (الالئحة التنفيذية للقوقد نص املشرع الكوييت صراحة يف 

على متتع امني االستثمار بسـلطة الرقابـة علـى عمـل  تنظيم تداول االوراق املالية وانشاء صناديق االستثمار
ـــه مـــدير الصـــندوق حيـــث اوكـــل اليـــه مهمـــة مراقبـــة ا دارة اموال ـــه والتأكـــد مـــن قيـــام مـــدير الصـــندوق  عمال

 .)٧٠( وفقاً للسياسات املقررة يف نظامه االساسي

                                                                                                                                            
وجتـدر االشـارة اىل ان املشـرع االردين قـد جـاء بـنص مشـابه  ،)٢٠١١) لسنة (١١٦٧٩النظام املذكور رقم ( ) من١املادة ( -٦٦

) حيـث ٢٠٠٢) لسـنة (٧٦ة رقـم () مـن قـانون االوراق املاليـ٢ملا جاء به املشرع االسوري يف تعريفه المني االستثمار وذلـك يف املـادة (
نــه " الشــخص االعتبــاري الــذي ميــارس متابعــة ادارة اســتثمارات العمــالء ومراقبتهــا للتأكــد مــن مطابقتهــا لالســس واالهــداف  :عرفــه 

  االستثمارية للعميل املنصوص عليها يف اتفاقية االستثمار املوقعة بني العميل ومدير االستثمار".
 .ترخيص صناديق االستثمار) بشأن ٢٠٠٦) لسنة (٢يمات رقم (التعل ) من١املادة ( -٦٧
) "علــى أمــني االســتثمار ٢٠١١) لســنة (١١٦٧٩) مــن نظــام صــناديق االســتثمار الســوري رقــم (٩٨( حيــث جــاء يف املــادة-٦٨

ـا، والطلـب منـه ت الصـندوق عــن أي خمالفـة يرتكبهـا مـدير اسـتثمار الصـندوق فــور علمـه  تصـويب تلــك  إعـالم اهليئـة ومـدققي حسـا
املخالفـات فـوراً، فـإذا مل يســتجب للطلـب يـرفض أمــني االسـتثمار االسـتثمارات املخالفــة دون أن يرتتـب علـى ذلــك أي أثـر مـادي علــى 

 الصندوق يف مجيع األحوال".
ـــا المـــني االســـتثمار بقوهلـــا يقـــوم بنـــك بو  ـــافع الكويتيـــة لالســـتثمار يف بيا ـــه شـــركة من ـــان ومثـــال عملـــي علـــى ذلـــك مـــا جـــاءت ب بي

ســتثمار أمــوال الصــندوق طبقــاً  ،(ش.م.ك.) مبهــام أمــني االســتثمار للصــندوق ويكون مســئوالً عــن التأكــد مــن قيــام مــدير الصــندوق 
 للمزيد من التفاصيل راجع موقع الشركة االيت:  ،ألحكام القانون وتعليمات جهة اإلشراف

http://www.manafae.com/press_release.php 
 .٤٥٣ص،مصدر سابق ،صناديق االستثمار املشرتك ،املصري حسين -انظر: د -٦٩
) امللغــي بشــأن تنظــيم تــداول االوراق املاليــة ١٩٩٠) لســنة (٣١) مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم (٧٥وذلــك يف املــادة ( -٧٠

مـ وال واصـول الصـندوق والتأكـد مـن وانشاء صناديق االستثمار بقوهلا "يقوم امني االستثمار مبراقبة اعمال مدير الصندوق واالحتفاظ 
 ان هذه االموال تدار وتستثمر يف حدود االساليب والسياسات احملددة بنـظام الصندوق ".
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١٨٨ 

 ٢١ :العدد

يهـــــا حلســـــاب مجيـــــع العمليـــــات الـــــيت جير  عـــــن والـــــزم مـــــدير الصـــــندوق بتزويـــــد امـــــني االســـــتثمار بنســـــخ
لصندوق واخطاره بكافة التغالصندوق،وألزمه ايضا ً  يريات اليت تطرأ على بتزويده بكافة املعلومات املتعلقة 
 .)٧١(سجل املستثمرين فيه 

خطـار جهـة االشـراف عـن أي خمالفـات تقـع مـن  والزم املشرع وفقاً  لالئحة املذكورة امني االسـتثمار 
ت الصندوق يف أي وقت  ت القيام بفحص حسا مدير الصندوق واجاز له ان يطلب من مراقب احلسا

ا شاء ويزوده بتقرير عن نتيجة اعمال الف   .)٧٢(حص اليت قام 

) قــد ختلــى عــن هــذا ٢٠١٠) لســنة (٧اال ان املشــرع الكــوييت وبصــدور قــانون هيئــة اســواق املــال رقــم (
النظــام بصــورته التقليديــة حيــث قصــر مهمــة امــني االســتثمار(او امــني احلفــظ) علــى حفــظ اصــول صــندوق 

 .)٧٣(االستثمار 
لبنــك الوديــع الــذي يتــوىل وجتــدر االشــارة اىل ان املشــرع املصــري اســتعاض عــن ف كــرة امــني االســتثمار 

حفظ االوراق املالية للصندوق اال انه مل خيوله (أي البنك الوديع) أي سلطات جتعل له الرقابة على اعمال 
 . )٧٤(الصندوق او شركة االدارة اسوة ببقية امناء االستثمار يف القوانني املختلفة

رصـة علـى صـناديق االسـتثمار لالسـتفادة مـن املـزا املرتتبـة وان موقف املشرع املصري هذا قد فوت الف
ـا لسـلطة االشـراف  على االخذ بنظام امني االستثمار مما اضطره اىل التوسـع يف سـلطات الرقابـة املعـرتف 
لفاعليـة الـيت  وهي جهة بعيدة عن اعمال وانشطة الصندوق اليومية ومن مث ال تتمتع الرقابـة الـيت متارسـها 

  قابة امني االستثمار.تتحقق لر 
ومــا مــن شــك ان رقابــة االمــني علــى اعمــال شــركة االدارة تعــد وســيلة فعالــة لتحقيــق االســتقرار المــوال 
ــا رقابـــة مســتمرة وداخليـــة حيــث ان امـــني  الشــركاء يف صــندوق االســـتثمار ذلــك ان هـــذه الرقابــة تتميـــز 

عتباره طرفاً  رئيسياً  يف الصندوق.   االستثمار يباشرها 
كمــا ان هلــذه الرقابــة طبيعــة خاصــة الن امــني االســتثمار يباشــرها مبناســبة تنفيــذ شــركة االدارة القــرارات 
واالوامــر للتحقــق مــن عــدم خمالفتهــا الحكــام القــوانني واللــوائح ممــا يعــين ان قيامــه بتنفيــذ قــرارات او اوامــر 

يته عــن ذلــك اىل جانــب مســؤولية خمالفــة هلــا يعــين وقوعــه يف نفــس الوقــت يف ذات املخالفــة فتقــوم مســؤول

                                                        
) مــن نفــس الالئحــة بقوهلــا " يكــون المــني االســتثمار احلــق يف االطــالع علــى الســجالت ٧٦املــادة ( وهــذا مــا نصــت عليــه -٧١

دار  ئق املتعلقة  وعلى مـدير الصـندوق ان يـزود امـني االسـتثمار بنسـخ او صـور مـن   ،ة واستثمار اموال الصندوقوالدفاتر واالوراق والو
 .كافة املعامالت اليت جيريها حلساب الصندوق وبكافة التغريات....."

 من الالئحة املذكورة اعاله.) ٧٩املادة ( -٧٢
) بشـأن تنظـيم تـداول االوراق ٢٠١٠) لسـنة (٧() من للقـانون رقـم ١امني االستثمار وامني احلفظ يف املادة ( حيث عرفت -٧٣

املاليـة وانشـاء صـناديق االسـتثمار بقوهلـا " أمـني االسـتثمار أو أمـني احلفـظ: شـخص اعتبـاري مـرخص لـه مـن اهليئـة ملزاولـة نشـاط حفـظ 
 األصول املكونة ألنظمة االستثمار اجلماعي وفقا ألحكام هذا القانون ولوائحه ".

ألوراق ١٩٩٢) لســنة (٩٥) مــن قــانون ســوق رأس املــال املصــري رقــم (٣٨ادة (لــه املــ وهــذا مــا اشــارت -٧٤ ) بقوهلــا " حيــتفظ 
على اال يكون هذا البنك مالكا أو  ،املالية الىت يستثمر الصندوق أمواال فيها لدى أحد البنوك اخلاضعة إلشراف البنك املركزى املصرى

وعلــى أن يقــدم الصــندوق إىل اهليئــة بيــا عــن تلــك األوراق  ، تتــوىل إدارة نشــاطهأو الشــركة الــىت ،مســامها ىف الشــركة املالكــة للصــندوق
 معتمدا من البنك على النموذج الذى يضمه جملس إدارة اهليئة ".
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٨٩ 

ـــذه  لصـــورة املتقدمـــة يؤكـــد عـــدم املســـاس  شـــركة االدارة، ومـــن مث فـــان رقابتـــه علـــى اعمـــال شـــركة االدارة 
كيـد سـالمة تكـوين حافظـة الصـندوق مـن االوراق املاليـة  حية وجودها املادي فضالً  علـى  االموال من 

ئــــق املمثلــــة حلصــــص الشــــركاء يف والوقـــوف علــــى قيمتهــــا احلقيقيــــة الـــيت تتخــــذ اساســــ اً  لتحديــــد قيمـــة الو
  .)٧٥( الصندوق

ـا تكـاد تكـون بشـكل يـومي ممـا  ن رقابة امني االستثمار رقابة مستمرة يعـود اىل ا كذلك فان القول 
ــا املاديــة  حيقــق الفعاليــة والتــأثري يف اداءة ملهامــه مجيعهــا مضــافاً  هلــا حفــظ امــوال صــندوق االســتثمار وادار

لرقابة املرفقية اليومية. لذ  لك يصح كما يبدو لنا ان نصطلح على هذه الرقابة 
كمــا جيــدر التنويــه اىل ان املشــرعني املصــري والكــوييت خيففــان مــن وطــأة عــدم وجــود امــني لالســتثمار 

ــا ســلطات  ةبصــورته التقليديــة مبــنح جملــس ادارة الصــندوق بعــض الصــالحيات القانونيــ الــيت حتمــل يف طيا
لــس فـــي االجتمـــاع مـــع الـــمراقب لــدى مــدير االســتثمار للرق ابــة علـــى الصــندوق، ومـــن ذلــك حـــق هــذا ا

حكام القـانون والالئحـة التنفيذيـة والقـرارات ذات الصـلة لـس   )٧٦( للتأكد من التزامه  كمـا ميتلـك هـذا ا
الفصاح عن املعلومات اجلوهرية  لصندوق سـواء كـان احلق يف التأكد من التزام مدير االستثمار  املتعلقة 

 . )٧٧( ذلك يف مواجهة املستثمرين او غريهم
لقانون والالئحة  لس االدارة يف الصندوق ان يقوم مبراقبة مدى التزام مديره  وبصورة عامة فانه حيق 

لعمل على حتقيق م صاحل وتعليمات اهليئة والنظام االساسي كما جيب عليه مراقبة مدى التزام هذا املدير 
 . )٧٨(املستثمرين يف الصندوق

ن يكون  التشريعاتوتتجه معظم  جهة مستقلة عن املدير (مـدير  امني االستثماراىل الزام الصندوق 
االستثمار) مع مراعاة ان تكـون امـوال الصـندوق وحقوقـه مفـرزة عـن اعمـال املصـرف اخلاصـة بـه وان يفـرد 

ت مستقلة عن أي انشطة اخرى او و  لصندوق و للصندوق حسا اخرياً  ال بد دائع مصرفية ال عالقة هلا 
يتقاضـى عمولـة حتـدد يف صـورة نسـبة مئويـة مـن القيمـة السـوقية لصـايف من االشارة اىل ان امني االستثمار 

  .)٧٩(أصول الصندوق 

 : رقابة مراقب االستثمارالفرع الثاين
ال يوجد يف تشريعات صـناديق يالحظ ان مصطلح مراقب االستثمار من استحداث املشرع الكوييت ف

االستثمار املقارنـة مثـل هـذا املصـطلح وقـد سـعى املشـرع الكـوييت اىل اسـتحداثه رغبـة منـه يف ختصـيص كـل 
لقيام بوظيفة معينة لغرض الوصول اىل حسن اداء كل شخص عند تنفيـذه  طرف يف صندوق االستثمار 

 للواجبات امللقاة على عاتقه. 

                                                        
 .٤٥٧-٤٥٦ص ،مصدر سابق ،صناديق االستثمار املشرتك ،حسين املصري -انظر: د -٧٥
 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥أس املال املصري رقم (من الالئحة التنفيذية لقانون سوق ر  )١٤٦/٦املادة ( -٧٦
 ) من الالئحة التنفيذية انفة الذكر.١٤٦/٨املادة ( -٧٧
 .من الالئحة التنفيذية انفة الذكر) ٣١٦املادة ( -٧٨
  .٧٨ص ،مصدر سابق ،امحد عبد احلي هشام -انظر: د -٧٩
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١٩٠ 

 ٢١ :العدد

نــه "  راف علــى انظمــة تبــاري مــرخص لــه مــن اهليئــة ملزاولــة نشــاط مراقبــة واالشــشــخص اعوقــد عرفــه 
  .)٨٠("االستثمار اجلماعي

وقصـــر املشـــرع وظيفـــة مراقـــب االســـتثمار علـــى االشـــخاص املعنويـــة دون الشـــخص الطبيعـــي حيـــث ان 
المكاني ات املادية مهمة االشراف والرقابة مهمة يف غاية اخلطورة وعليه يفرتض يف القائم عليها ان يتمتع 

لشكل املطلوب ذه املهمة   .)٨١( والبشرية العالية اليت متكنه من القيام 
والـيت اطلـق  -هذا واشرتط املشرع الكـوييت ان تتضـمن نشـرة اصـدار الصـندوق االسـتثماري معلومـات 

ـــه "  -عليهـــا مصـــطلح نبـــذه  جيـــب ان تتضـــمن نشـــرة االصـــدار مجيـــع عـــن مراقـــب االســـتثمار وذلـــك بقول
ات الضرورية لتمكني املستثمر من تقومي صندوق االستثمار وادارته وفرصه املتوقعة وان تتضمن نبذة املعلوم

عن مدير الصندوق ومراقب االستثمار وامني احلفظ ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن اي التزامات 
 .)٨٢( او حقوق او مزا وذلك وفقا للنموذج الذي تعتمده اهليئة "

املعلومـات الضـرورية الـيت تسـاعد املسـتثمرين علـى ن يتضـمن النظـام االساسـي للصـندوق كـذلك الـزم ا
ت كحد ادىن ومـن ضـمن  ي بعضـوان يستوف ،اختاذ قرار سليم ومدروس خبصوص االستثمار املقرتح البيا

ت ما يتعلق مبراقب االستثمار واليت  على مراقب االستثمار فرض املشرع مجلة من االلتزامات و تلك البيا
االوراق  ) بشأن تنظيم تداول٢٠١٠) لسنة (٧للقانون رقم () من الالئحة التنفيذية ٣٢٠تضمنتها املادة(

اليت: املالية   وحددها 
لســـــنة  )٧(التأكــــد مــــن أن إدارة واســــتثمار أصــــول الصــــندوق تـــــتم طبقــــا ألحكــــام القــــانون رقــــم  -١

ة أسواق املال املنظمة لذلك، وتستثمر يف حدود والئحته التنفيذية وقرارات ونظم وتعليمات هيئ )٢٠١٠(
 .األساليب والسياسات احملددة يف النظام األساسي للصندوق وقرارات وتعليمات جملس ادارة الصندوق

ي خمالفات تقع من مدير الصندوق -٢   .إخطار اهليئة وجملس إدارة الصندوق 
لطريقـــة ويف -٣  املواعيـــد احملـــددة لـــذلك يف النظـــام أن يقـــوم بتقـــومي حصـــص أو وحـــدات االســـتثمار 

  األساسي للصندوق ".
) مــن الالئحـة املـذكورة فقــد القـت علـى مراقــب االسـتثمار التـزام اخــر وذلـك بقوهلــا " ٣٥٦امـا املـادة (

علــــى مــــدير صــــندوق االســــتثمار ومراقــــب االســــتثمار وامــــني احلفــــظ تقــــدمي مجيــــع املعلومــــات واملســــتندات 
ت الـــيت تطلبهـــا اهل ت وســـجالت والبيـــا يئـــة خـــالل املـــدة الـــيت حتـــددها، وللهيئـــة فحـــص ومراجعـــة حســـا

ت واملعلومات الالزمة إلجراء عمليات التدقيق والتفتيش".   صندوق االستثمار، واخذ البيا

                                                        
املاليـــة وانشـــاء صـــناديق نظـــيم تـــداول االوراق ) بشـــأن ت٢٠١٠) لســـنة (٧للقـــانون رقـــم ( ) مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة١املـــادة ( -٨٠
 .االستثمار
 .٤١٠ص ،مصدر سابق ،فارس حممد اعجيان -انظر: د -٨١
 من الالئحة املذكورة انفاً . )٣٠٨املادة ( -٨٢

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 

 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٩١ 

ومــن خــالل اســتقراء النصــوص املتقدمــة يتضــح ان املشــرع اوكــل ملراقــب االســتثمار مهمــة الرقابــة علــى 
ا مع القـانون والالئحـة والقـرارات  همدير اعمال صندوق االستثمار و  للتأكد من توافق االعمال اليت يقوم 

 االدارية املتصلة واتفاقها مع سياسات الصندوق االستثمارية وقرارات جملس ادارته. 
واوجــب علــى مراقــب االســتثمار اخطــار اهليئــة عــن ايــة خمالفــات يرتكبهــا مــدير الصــندوق كمــا خيــتص 

لطريقة اليت حيدده النظـام االساسـي للصـندوق ويف  بتقييم وحدات الصندوق على ان يكون ذلك التقييم 
 املواعيد اليت يقررها ذلك النظام.

ت الـيت تطلبهـا لغـرض قيـام االخـرية مبهمتهـا يف  وكذلك اوجب عليه ان يقـدم للهيئـة املعلومـات والبيـا
لشكل املطلوب استنادآ لتلك املعلومات والب ت املقدمة. التدقيق والتفتيش   يا

واعطـــت الالئحـــة املـــذكورة للهيئـــة الصـــالحية يف ان تلغـــي تـــرخيص أي صـــندوق اســـتثمار اذا خـــالف 
 )٨٣(مراقب االستثمار احكام القانون او اللوائح او قـدم معلومـات غـري صـحيحة او غـري دقيقـة او مضـللة 

احلفـظ كتابـة بعزمهـا  او امـني ان ختطـر مـدير الصـندوق او مراقـب االسـتثمار ئـةاهليويف ذات الوقت الزمت 
على إلغاء ترخيص الصندوق واألسباب اليت دعتها لذلك، وعلى مدير الصندوق او مراقب االسـتثمار او 
ــا اهليئــة لــتاليف الغــاء  ريــخ اخطــاره تقبــل  امــني احلفــظ ان يقــدم تعهــدات خــالل مخســة عشــر يومــا مــن 

 .)٨٤( ترخيص الصندوق
صندوق االستثمار عليها ان تكلف شخص مرخص له  لغاء ترخيصقرارها  ولكن اذا اصدرت اهليأة

عمال تصفية الصندوق ويف هـذه احلالـة ال بـد ان ختطـر مـدير الصـندوق مراقـب االسـتثمار وامـني احلفـظ 
الجراء الذي اختذته    .)٨٥(فوراً  شفاهاً او كتابة 

وهذا ما ميكن اسـتنتاجه مـن مجلـة  ونتيجة للدور اهلام واخلطر الذي القي على عاتق مراقب االستثمار
اذا ان تلغـــي اذن التســـويق لصـــندوق اســـتثمار مؤســـس يف خـــارج الكويـــت  أةللهيـــالنصـــوص املـــذكورة فـــان 

وتنظيم اسواق املال خالف مدير الصندوق او مراقب االستثمار او امني احلفظ ا من احكام قانون هيئة 

                                                        
 لــك يف) وذ٢٠٠٢) لســنة (٧٦التضــليل يف عــدد مــن القــوانني املقارنــة ومنهــا قــانون االوراق املاليــة االردين رقــم ( ورد تعريــف -٨٣
أي بيــان غــري صــحيح يتعلــق مبعلومــة جوهريــة او اي حــذف او اخفــاء ملعلومــة جوهريــة او أي معلومــة اخــرى  ) منــه بقوهلــا ":٢املــادة (

ت املقدمــة صــحيحة ودقيقــة" امــا قــانون االوراق املاليــة نــه " أي ٢٠٠٤) لســنة (١٢الفلســطيين رقــم ( الزمــة لتكــون البيــا ) فقــد عرفــه 
ت املقدمــة بيـان غــري صـحيح يتعلــق مب علومــة جوهريـة أو أي حــذف أو إخفــاء ملعلومـة جوهريــة أو أي معلومـة أخــرى الزمــة لتكـون البيــا

 صحيحة ودقيقة وكاملة". وجند عدم دقة التعريفات املذكورة ففيها خلط بني املعلومة الكاذبة واملعلومة املضللة فاالوىل هي تلـك الـيت ال
لتــايل غــري صــحيح ظــره اىل عــدم مطابقــة تطــابق الواقــع فتكــون  ة امــا الثانيــة فهــي الــيت تتســبب يف تكــوين قناعــة لــدى املتلقــي فــاالوىل 

مـر ال ظرة اىل تلك احلالة اليت تقوم يف نفس املتلقي لتجعله يقتنع  حـظ لـه  الواقع سواء بىن عليها املتلقي قناعتة ام ال اما الثانية فهي 
ســم علــوان يف القــانون التجــاري القيــت علــى طلبــة الــدكتوراه يف كليــة  مــن الواقــع حــىت وان مل تكــن املعلومــة كاذبــة (حماضــرات الــدكتور 

عطــاء الوصــف  ،)٢٠١١القــانون / جامعــة كــربالء /عــام ( وجتــدر االشــارة اىل ان جملــس ادارة هيئــة ســوق املــال الفلســطيين قــد انفــرد 
) بقوهلــا " تعتــرب املعلومــات ٢٠٠٦) لســنة (٢ن التعليمــات رقــم () مــ٣٣الــوايف للتضــليل يف نطــاق صــناديق االســتثمار وذلــك يف املــادة(

. املبالغــة يف تصــوير أداء الصــندوق احلقيقــي أو ١مضــللة إذا احتــوت معلومــات عــن األداء االســتثماري للصــندوق يف احلــاالت التاليــة: 
ح أو منـو األصــول أو النتـائج احملققـة إليـرادات أو األر . وجـود معلومـات منافيــة ٢أو املتوقـع حتقيقهــا.  االفرتاضـي وخصوصـاً مـا يتعلــق 

ح.  للحقيقة وغري موضوعية تؤثر على سالمة رأس مال الصندوق أو األر
 من الالئحة املذكورة. )٣٦٠املادة ( -٨٤
 املذكورة. ) من الالئحة٣٦١املادة ( -٨٥
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 ٢١ :العدد

حتة التنفيذية او قدم للهيئة معلومات غري صـحيحة او ) والئ٢٠١٠) لسنة (٧نشاط االوراق املالية رقم (
  غري دقيقة او مضللة.

ت  الفرع الثالث: رقابة مراقب احلسا
ت علــى الفحــص املســتندي الــذي ميكــن اعتبــاره جــوهر عمليــة املراجعــة  وتنصـب مهمــة مراقــب احلســا

ــا اذ يســتطيع املراقــب مــن خاللــه التأكــد مــن ان مجيــع العمليــات  املاليــة الــيت مت اجراؤهــا مثبتــة الــيت يقــوم 
ا مطابقة للواقع ومؤيدة مبستندات صحيحة وتكون تلـ املسـتندات معتمـدة مـن  كلدفاتر والسجالت وا

املسؤول املختص ويقوم املراقـب بعـد املراجعـة والتأكـد مـن صـحة املركـز املـايل للشـركة او الصـندوق وصـحة 
عداد تقرير بذلك   . )٨٦(القوائم املالية 

يف إضفاء الرقابة الفعالـة علـى صـناديق االسـتثمار وضـمان محايـة أصـحاب املصري من املشرع  ً معاإو 
ت يــتم اختيارمهــا مــن بــني  األمــوال املســتثمرة، قــرر ت الصــندوق مراقبــان للحســا ان يتــوىل مراجعــة حســا

لتايل مل خيول مدير الصندوق سلطة تع ت املقيدين يف سجل اهليئة و يينه وقد اوجب ان تعد مراقيب احلسا
ت  ت الصندوق مراقبان للحسا القوائم املالية للصندوق طبقا ملعايري احملاسبة املصرية ويتوىل مراجعة حسا
خيتاران من بني املقيدين ىف السجل املعـد هلـذا الغـرض لـدى اهليئـة. علـى أن يلتزمـا مبعـايري املراجعـة املصـرية 

ت الصــــندوق والدوليـــة عنـــد فحــــص ومراجعـــة القـــوائم ا ملاليــــة للصـــندوق ويكــــون لكـــل مـــن مــــراقيب حســـا
ت واإليضاحات وحتقيق املوجودات وااللتزام  .اتاإلطالع على دفاتر الصندوق وطلب البيا

تقريراً مشرتكاً، وىف حالة االختالف فيما بينهمـا يوضـح التقريـر أوجـه اخلـالف املراقبان  وجيب أن يقدم
ت مستقلني عن مدير االستثمار أو أي من  اأن يكون مراقب ،واوجب ايضا ً ووجهة نظر كل منهما احلسا
ت أكثـــر مـــن كـــذلك حضـــر املشـــرع علـــى ا  )٨٧("األطـــراف ذوي العالقـــة ملراقـــب الواحـــد أن يراجـــع حســـا

، وحســناً  فعــل هنــا، توخيـاً  للدقــه وعــدم اخللــط يف مفــردات القيــود اخلاصــة )٨٨( صـندوقني ىف وقــت واحــد
 ي من الصندوقني.

ت وذلــك بقولــه واو  ئــق الصــندوق علــى امســاء مــراقيب احلســا " جــب ان تشــتمل نشــرة االكتتــاب يف و
ئـق االسـتثمار إىل اهليئـة العتمادهـا رير النشـرة ـجب حتــويـ ،يقدم صـندوق االسـتثمار نشـرة االكتتـاب ىف و

ت النشــرة.... أمســاء مــراقيب  -١١. وفقــا للنمــوذج الــذى تعــده اهليئــة وأن ترفــق بــه املســتندات املؤيــدة لبيــا
ت الصندوق "  .)٨٩(حسا

                                                        
ت يف تلبية احتياجات مستخدم،عبد الصمد اجلعفري انظر: وسن -٨٦ حبث مقدم للمعهـد  ،ي القوائم املاليةدور مراقب احلسا

 .١٩ص،٢٠٠٦ ،جامعة بغداد ،العريب للمحاسبني القانونيني
 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال املصري رقم (١٦٣املادة ( -٨٧
 .)١٩٩٢) لسنة (٩٥) من قانون سوق رأس املال املصري رقم (٤٠املادة ( -٨٨

 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال املصري رقم ( )١٥٤املادة ( -٨٩
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

١٩٣ 

ت  ســيس االخــري ان يعــني مراقــب حســا امــا املشــرع الكــوييت فقــد اوجــب علــى مــدير الصــندوق فــور 
وذلــك ملراجعــة القــوائم املاليــة ربــع الســنوية وتــدقيق القــوائم املاليــة  ص مــن بــني املكاتــب املعتمــدة للهيــأةمــرخ

 .)٩٠( راجعة املعتمدة من اهليأةالسنوية للصندوق وفقاً  ملعايري امل
ً  ملـدة  ت للصندوق لسنة مالية واحـدة قابلـة للتجديـد سـنو كذلك اجاز ان يتم تعيني مراقب احلسا

 .)٩١( ال تتجاوز ثالث سنوات مالية متتالية
ت  هذا وقد تضمن القانون الفرنسي نصاً  ال نظري له يف القوانني االخرى الـزم مبقتضـاه مـراقيب احلسـا

راقبـــة تنفيـــذ القواعـــد اآلمـــرة املنصـــوص عليهـــا يف القـــانون وجيـــب علـــيهم ان يوثقـــوا وطبقـــاً  ملســـؤوليتهم ان م
ــا يف امليزانيــة وذلــك بعــد ان يتأكــدوا فعليــاً  مــن وجــود  حلالــة الــيت تظهــر  حافظــة الصــندوق االســتثماري 

 االوراق املالية يف تلك احلافظة. 
ت مـن ومما مييز هذا احلكم الفرنسي انه  ت علـى مـا يقومـون بـه مـن حتـر مل يقصر رقابـة مـراقيب احلسـا

ت عـــادة ال ختـــرج عـــن اطـــار  ئـــق الـــيت يضـــعها الصـــندوق حتـــت ايـــديهم وهـــي حتـــر خـــالل املســـتندات والو
ت بصورته التقليدية، امنا تتسع هذه الرقابة لتمـتعهم بسـلطة التحقـق مـن قيـام  القواعد العامة ملراقبة احلسا

لتنفيذ الفعلي الحكام القانون الذي خيضع له ومن مث تتميز هذه الرقابة مبا هلا من طابع مدير الصن دوق 
ا رقابة على تنفيذ القانون   . )٩٢(شامل 

 اِّـطلب الثاني: انقضاء صندوق االستثمار
ق ال بــد ان نشــري ابتــداءاً اىل ان اغلــب التشــريعات املقارنــة تضــمنت االســباب املؤديــة ألنقضــاء صــندو 

ــا الصــندوق ومــن ذلــك  الســباب الــيت ينقضــي  حاطــة املســتثمرين  االســتثمار، وذلــك رغبــة مــن املشــرع 
  اشرتاط املشرع املصري تضمني النظام االساسي بيان اسباب حل الصندوق وكذلك فعل املشرع الكوييت.

ـــاء الصـــندوق قـــد يكـــون الســـباب قانونيـــة كمـــا اشـــارت لـــه اغلـــب التشـــريعات احلاكمـــة  لصـــناديق وا
ً  كـــان االمـــر  االســـتثمار، وقـــد يكـــون الســـباب ماليـــة كمـــا لـــو كـــان حجـــم اصـــول الصـــندوق ال يســـمح ا

 الستمرار يف تشغيله او لغري ذلك من االسباب وهذا ما سنبينه يف الفروع االتية.

 الفرع االول: انقضاء الصندوق النتهاء مدته
ستثمار يعترب سبب مـن تهاء املدة احملددة لصندوق االتتفق اغلب القوانني املقارنة يف النص على ان ان

حد األسباب التالية:  "ه ومن ذلك ما اورده املشرع القطري بقوله اسباب انقضائ  -١ينقضي الصندوق 
 .)٩٣( "انتهاء املدة احملددة له 

 

                                                        
 ) بشأن تنظيم تداول االوراق املالية.٢٠١٠) لسنة (٧للقانون رقم ( الالئحة التنفيذية ) من٣٥١املادة( -٩٠
 .) من الالئحة املذكورة٣٥٢املادة ( -٩١
 .٥٧٥-٥٧٤ص  ،مصـدر سـابق ،صناديق االستثمار املشرتك ،حسين املصري -انظر: د -٩٢
  ).٢٠٠٢) لسنة (٢٥صناديق االستثمار رقم ( ) من قانون١١املادة ( -٩٣
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 ٢١ :العدد

انتهاء  -١:ينقضي الصندوق ىف احلاالت التالية) من الئحة القانون املصري بقوهلا " ١٦٥كذلك املادة (
 .)٩٤( " مدته

) منه بقوهلا " يصبح "الصندوق" يف حالة ١٨ومل خيل القانون اللبناين من نص مماثل وذلك يف املادة (
 .)٩٥(عند إنتهاء املدة احملددة يف نظام "الصندوق" -أتصفية إذا حتققت أي من احلاالت التالية:

ينقضـي الصـندوق إذا ق املالية والسـلع بقوهلـا " ) من قرار جملس ادارة هيئة االورا٣٠اضافة اىل املادة (
 .)٩٦( يتم جتديدها"مبستند الطرح ومل  ةاحملدد انتهت مدته

امريكيـة  -وعليه ينقضي صندوق االستثمار بسبب انتهاء املدة احملددة له، واالصل يف النظام االجنلو 
ي قيــد يــؤدي اىل عــدم انتقــال هــذه امللكيــة كالقيــد  جيــوز للشــخص اثقــال ملكيتــه ملصــلحة شــخص مــا 

بتـــة لالمـــني يف حـــني جيعـــل امللكيـــة  املتمثـــل يف الرتســـت وهـــو القيـــد الـــذي جيعـــل امللكيـــة القانونيـــة للمـــال 
  االنصافية للمستفيد.

ملال مبا يزيد على املدة اليت حيددها  اال انه ولصحة االتفاق على هذا القيد يشرتط اال يستمر عالقاً  
 . )٩٧(مدة االستمرار القانون املشرتك وتسمى 

لقواعـد املانعـة مـن  مللكية وفقاً  لقواعـد قانونيـة خاصـة تعـرف  ويتم حتديد مدة استمرار القيد العالق 
االسـتمرار الــيت ال جتيـز وقــف امللكيــة ملـدة تزيــد علــى مـدة حيــاة املتصـرف مــع اضــافة احـدى وعشــرين ســنة 

ريخ وفاته وهو احلكم املقرر    .)٩٨(يف القانون االجنليزي والقانون االمريكي وبضعة اشهر تسري من 
امريكيــة نوعــاً  مــن القيــود الــيت تــرد  –اذن يعتــرب الرتســت الــذي تقــوم عليــه صــناديق االســتثمار االجنلــو 

علـــى ملكيـــة املـــال اذ تثبـــت امللكيـــة القانونيـــة علـــى هـــذا املـــال لشـــخص (االمـــني) يف حـــني تثبـــت امللكيـــة 
ســتفيد) وهــذا مــا يــؤدي اىل نتيجــة هامــة هــي انــه ال جيــوز للمالــك القــانوين االنصــافية عليــه آلخــر وهــو (امل

لغـــــرض مـــــن الرتســـــت ومصــــــلحة  للمـــــال التصـــــرف فيـــــه تصــــــرفآ خالصـــــآ الن ملكيتـــــه القانونيـــــة مقيــــــدة 
 .)٩٩(املستفيد

                                                        
 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥رأس املال املصري رقم ( التنفيذية لقانون سوق الالئحة -٩٤
لقيم املنقولة وسائر األدوات املالية رقم ( قانون هيئات -٩٥  .)٢٠٠٥) لسنة (١٥٣١٧اإلستثمار اجلماعي 
 .اللبناين ) بشأن النظام اخلاص بصناديق االستثمار٢٠١٢) لسنة (٣٧قرار جملس ادارة اهليئة رقم ( -٩٦

97- David J. Hayton, Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-fenced Funds, kluwer 
law intentional, U.S.A, 2002, p152, and James Penner, The Law of Trusts, 8th edition, Ashford colour 
press Hampshire,UK, 2012, p 33. 

98  - John Chipman Gray, The Rule Against Perpetuities, third edition, the lawbook exchange, 
new jersey, U.S.A, 2008, P12, and Hugh Dalton, Some Aspects of the Inequality of Incomes in 
Modern Communities,routledge, new York, U.S.A, 2003, P 35. 

99- International monetary fund, Coordinated Portfolio Investment Survey Guide, second 
edition,Washington, U.S.A, 2002, p13-15. 
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 الفرع الثاين: انقضاء الصندوق التفاق الشركاء على حله 
) بشـــأن النظـــام ٢٠١٢( ة) لســـن٣٧رقـــم (االمـــارايت  ) مـــن قـــرار جملـــس ادارة اهليئـــة٣٠املـــادة (جـــاء يف 

إذا رغــــب مــــالكو وحــــدات صـــــندوق ..... ينقضــــي الصــــندوق. -١اخلــــاص بصــــناديق االســــتثمار انــــه " 
 االستثمار املغلق تصفية الصندوق وفق أحكام مستند طرحه ". 

) مــن ١١٦ة (ومل ختــل التعليمــات املتعلقــة برتخــيص صــناديق االســتثمار الفلســطينية يف نــص املــادهــذا 
. يصفى الصندوق تصفية اختيارية يف احلاالت الـيت يـنص عليهـا النظـام الـداخلي للصـندوق. ٢حكم مماثل " 

%) مــن وحــدات االسـتثمار أن يطلبــوا مــن مــدير الصـندوق الــدعوة لعقــد اجتمــاع هيئــة ٢٥. جيـوز حلــاملي (٣
يت علـــى ذلـــك إذا كـــان ذلـــك يف عامـــة غـــري عاديـــة لدراســـة توصـــية جملـــس اإلدارة بتصـــفية الصـــندوق والتصـــو 

. جيوز حلملة وحدات االستثمار يف أي وقت أن يطلبوا مـن اهليئـة العامـة ٤مصلحة محلة وحدات االستثمار. 
 .)١٠٠(...." غري العادية تصفية الصندوق

نقضاء الصندوق التفاق الشركاء يف حني ان  الالئحة وقد خال القانون الكوييت احلايل من نص يفيد 
) منه حيث يشرتط النقضاء صندوق ٩٣/٨للقانون امللغي قد جاءت مبثل هذا النص يف املادة (ة التنفيذي

تفاق الشركاء موافقـة  % مـنهم علـى ان يـتم تقـدمي طلـب بـذلك اىل جهـة االشـراف (بنـك ٧٥االستثمار 
 .)١٠١(% من حصص او وحدات االستثمار ٥الكويت املركزي) من قبل الشركاء الذين ميتلكون 

الغلبيـة املشـار اليهـا يف ومبوج ب هذه املادة اجـاز املشـرع للشـركاء احلـق يف اختـاذ قـرار حـل الصـندوق 
شـراف بنـك الكويـت املركـزي وذلـك بعـد تقـدمي طلـب بـذلك  املادة املذكورة، اال انه اشرتط ان يـتم ذلـك 

لتايل اذا متت املوافقة على الطلب انقضى الصندوق ودخل يف دور التصفية.  و
ل امريكية فريى البعض انه ال توجد ضـرورة الخضـاعها للقواعـد  –نسبة لصناديق االستثمار االجنلو و

مللكية اليت حتول دون استمرار الصندوق ملدة طويلة.   املانعة الستمرار القيود العالقة 
سيســـاً  علـــى ذلـــك فـــاذا كـــان الغـــرض مـــن القواعـــد املـــذكورة احليلولـــة دون اســـتمرار ملكيـــة االمـــ ني و 

اية، محاية للمستفيدين محلة شهادات الصـندوق اال ان هـؤالء  الموال الصندوق ملكية قانونية اىل ما ال 
لــنص يف نظــام االدارة علــى  املســتفيدين ال حيتــاجون اىل اعمــال هــذه القواعــد اذ بوســعهم محايــة انفســهم 

ــاء حالــة حقهــم يف االجتمــاع واملداولــة حــول مســألة اســتمرار امللكيــة القانونيــة ال مــني االستثمـــار وتقريــر ا
الرتست قبل انتهاء املدة احملددة له مىت اقتضى االمر ذلك فاذا اصـدروا هـذا القـرار (احلـل املبتسـر) حتولـت 

 صفتهم من مالك انصايف اىل مالك قانوين الموال الصندوق. 
ذا احلل استنادآ اىل ما ما قرره القضاء االجنليزي يف  ولقد اخذت بعض صناديق االستثمار االجنليزية 

حلـــق يف ١٩٥٧حكـــم لـــه عـــام ( ــــارالنزاع  عتبارهـــا مســـتفيدآ يف الــــحالة مثـ ) مـــن ان شركــــة االدارة تتمتــــع 
 .)١٠٢(تعديل عقــد الرتست 

                                                        
 .)٢٠٠٦) لسنة (٢رقم ( تعليمات -١٠٠
 .) بشأن هيئة اسواق املال١٩٩٠) لسنة (٣١التنفيذية للقانون رقم ( الالئحة -١٠١
 .٦١١-٦١٠ص ،مصـدر سابق ،صناديق االستثمار املشتـرك ،املصري حسين -انظر:د -١٠٢
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 ٢١ :العدد

 : انقضاء الصندوق بسبب يتعلق بشركة االدارة او امني االستثمار الفرع الثالث
يف صندوق االستثمار او بيـنهم وبـني الصـندوق ال تقـوم علـى كما هو معلوم فان العالقة بني الشركاء 

االعتبار الشخصي لذا ومن البديهي ان ال ينقضي الصندوق بوفاة احـد الشـركاء او افالسـه او اعسـاره او 
احلجـــر عليـــه امنـــا تقـــوم العالقـــة بـــني الشـــركاء وشـــركة االدارة وبيـــنهم وبـــني امـــني االســـتثمار علـــى االعتبـــار 

ه انفاً .الشخصي وهذا ما   ذكر
ــا يف هـذا البلــد او  اذ تبـىن العالقـة االخــرية علـى عقـد ترســت او عقـد وكالـة حســب القواعـد املعمـول 
لقواعــد احلاكمــة لصــناديق االســتثمار فيهــا، ومــن مث يــؤدي فقــد الشــركاء ثقــتهم يف شــركة  ذاك فيمــا يتعلــق 

يار هذه العالقة مما يستو  جب حل صندوق االستثمار وتصفيته ما مل يكن االدارة او امني االستثمار اىل ا
خر، خرى او امني االستثمار  عتبار ان كـالً  منهمـا عضـواً  اساسـياً  يف  المكان تغيري شركة االدارة 

التشــــكيل الثالثــــي لصــــندوق االســــتثمار وهــــو الــــذي ال يوجــــد اال بوجــــود الشــــركاء وشــــركة االدارة وامــــني 
  .)١٠٣(القوانني املقـارنةاالستثمار وهو احلال يف مجيع 

يار االعتبار الشخصي بفقد الشـركاء ثقـتهم يف امـني االسـتثمار يف القـانون  وبناءاً  على ذلك يؤدي ا
لبنـك االمـني يتمتـع  –االجنلو  امريكي اىل انقضاء صندوق االسـتثمار الن امـني االسـتثمار الـذي يعـرف 

امريكـي علـى  –لرتسـت كمـا يقـوم نظـام الرتسـت االجنلـو بصفة املالك القانوين المـوال الصـندوق املثقلـة 
 فكرة الثقة اليت يوليها املستفيدون لشخص االمني.

يـار هـذه الثقـة وزوال صـفة املالـك القـانوين كمـا لـو صـدر قـرار حبـل البنـك  وعليه ينقضي الصندوق 
دماجــه يف بنــك آخــر او مــع بنــك آخــر او صــدر حكــم بشــهر افالســه كمــا ي نقضــي صــندوق االمــني او 

امريكــي مــىت حــدثت واقعــة لشــركة االدارة ومل يقــم امــني االســتثمار بتعيــني  –االســتثمار يف القــانون االجنلــو 
 .)١٠٤(شركة ادارة اخرى واستمر الوضع كذلك ملدة طويلة يتعذر معها استمرار نشاط الصندوق

لنسبة لشركة االدارة وا لبنك الوديع حيث تقوم العالقة ويف القانون السويسري تطبق القواعد املتقدمة 
لنص على انه  بينهما وبني الشركاء على فكرة امللكية االئتمانية وفكرة الوكالة وقد عىن املشرع السويسري 
اذا مل يتضمن نظام االدارة مدة معينة لصندوق االستثمار جاز لشركة االدارة او البنك الوديع نقض العقد 

لرغبـة يف ذلـك قبـل حصـول الـنقض بسـتة اشـهر  وجيوز هذا النقض يف كل وقت بشـرط االخطـار املسـبق 
 على االقل ما مل يرد نص يف نظام االدارة يقضي خبالف ذلك.

ويرتتب على نقض عقد االستثمار املشرتك على هـذا الوجـه انقضـاء الصـندوق تطبيقـآ للقواعـد العامـة 
اؤهـا مـن ج انـب واحـد بشـرط االخطـار السـابق بـذلك يف اليت جيوز مبقتضاها يف العقود غري معينة املدة ا

 الوقت املناسب.

                                                        
103- Walter Van Gerven, La forme juridique d'un « investment trust » en Belgique,, en France et 

aux Pays-Bas, 1960, p 541. 
104- Walter Van Gerven, OP.CIT, P542. 
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ــاء ادارة صــندوق االســتثمار وجيــب عليهــا مــىت  حلــق يف ا ووفقــآ للقــانون االملــاين تتمتــع شــركة االدارة 
ــاء االدارة بثالثــة اشـهر علــى االقــل مـا مل حتــدد الشــروط  قـررت ذلــك نشــرة قرارهـا يف اجلريــدة الرمسيــة قبـل ا

 .)١٠٥(م االدارة) مدة اطول العقدية (نظا
ــا قبـــل  نتهــاء مدتــه او حبـــل شــركة االدارة ذا وينتهــي حــق شــركة االدارة يف ادارة صـــندوق االســتثمار 
لــنص علــى انــه ال جيــوز لشــركة االدارة تقريــر حلهــا قبــل  انتهــاء هــذه املــدة غــري ان املشــرع االملــاين قــد عــىن 

ـا) اال  ا (مدة شركة االدارة ذا ـاء ادارة انتهاء مد حبلـول االجـل الـذي جيـوز هلـا فيـه اسـتخدام حقهـا يف ا
ا. دار  مجيع صناديق االستثمار اليت التزمت 

فالسها وحينئـذ ال  كذلك ينتهي حق شركة االدارة يف ادارة صندوق االستثمار وفقآ للقانون االملاين 
 تشمل تفليسة شركة االدارة اموال الصندوق.

نه اذا حلت شركة االدارة لسبب اخـر غـري مـا تقـدم جـاز للبنـك الوديـع هذا ويقضي القانون اال ملاين 
ـاء عالقــتهم العقديـة بشــركة االدارة  (امـني االســتثمار) ان يقـرر نيابــة عـن الشــركاء يف صـندوق االســتثمار ا

 مهما كانت املدة املقررة النتهاء ادارة الصندوق.
االستثمار الي سبب من االسباب فان القانون االملاين فاذا انتهى حق شركة االدارة يف ادارة صندوق 

يفرق بني حالتني: االوىل حالة ما اذا كانت شركة االدارة هي املالك االئتماين المـوال الصـندوق ويف هـذه 
عتباره اميناً  لالستثمار.  احلالة تنتقل هذه االموال مؤقتاً  اىل البنك الوديع 

الصندوق مملوكة للشركاء ملكية مشرتكة ويف هذه احلالة ينتقـل حـق واالخرى حالة ما اذا كانت اموال 
التصــرف يف هــذه االمــوال اىل البنــك الوديــع ايضــاً  ويكــون البنــك يف احلــالتني املــذكورتني تصــفية صــندوق 
تــج التصــفية علــى الشــركاء يف مقابــل رد الشــهادات او تعيــني شــركة ادارة اخــرى لتحــل  االســتثمار وتوزيــع 

ريــخ حمــل شــركة ا فــذة حــىت  الدارة املــذكورة يف ادارة الصــندوق وفقــاً  لــنفس الشــروط العقديــة الــيت كانــت 
 هذا التغيري، وذلك كله بشرط موافقة سلطة االشراف. 

لـنص  ة للحلـول املقـررة يف القـانون االملـاين وان كـان قـد انفـرد  ويقضي املشرع البلجيكي حبلول مشـا
لنسبة لصندوق االسـتثمار الـذي تتـوىل ادارتـه على انه اذا اجاز نظام االدار  اء وظائفها  ة لشركة االدارة ا

 .)١٠٦( فانه ال جيوز هلا استخدام هذه الرخصة اال يف حالتني: االوىل اذا اضطلعت شركة
 الفرع الرابع: اخنفاض قيمة او عدد حصص الشركاء يف الصندوق 

حله ايضاً  مىت ما كان استمراره يضر مبصلحة اضافة اىل ما تقدم من اسباب انقضاء الصندوق ميكن 
الشـــركاء فـــــي الــــصندوق او بســــوق االوراق املـالية،كمــــا لــــو ثبـــت ان حــــصص الشـــركاء فــــي الصـــندوق قـــد 
دة القيمة بسبب سوء مركز الصندوق  اخنفضت قيمتها اخنفاضآ كبريآ دون أمل يف تعويض هذا اخلفض بز

 يف سوق االوراق املالية.

                                                        
105- B.A. Wortley, Le « trust » et ses applications modernes en droit anglais, 1962, P 700. 
106- Walter Van Gerven, OP.CIT, P543. 
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 ٢١ :العدد

ــاء صــناديق االســتثمار يف مثــل هــذه احلالــة مــا يــربر عــدم عنايــة ولعــل مت تــع ســلطة االشــراف بســلطة ا
لـــنص علـــى انقضـــاء الصـــندوق بســـبب نقـــص قيمـــة حصـــص الشـــركاء يف  املشـــرعني يف كثـــري مـــن الـــدول 

 الصندوق بدرجة كبرية.
ســتثمار بســبب انقضــاء صــندوق اال )١٠٧( قبــل تعــديلهاالالئحــة التنفيذيــة وقــد قــرر املشــرع املصــري يف 

الالئحـــة اخنفـــاض قيمـــة او عـــدد حصـــص الشـــركاء يف الصـــندوق اال ان مثـــل هـــذا احلكـــم غـــري موجـــود يف 
ئــق االســتثمار اىل التنفيذيــة  احلاليــة حيــث جــاء يف الالئحــة التنفيذيــة قبــل التعــديل انــه اذا اخنفــض عــدد و

ئق املكتتب فيها ما مل تقرر اغلبيـة محلـ٥٠( ئـق اسـتمرار نشـاطه يف اجتمـاع %) من امجايل عدد الو ة الو
عتبارهــا اجلهــة الــيت متثــل ســلطة  تــدعو اليــه شــركة الصــندوق وحيضــره ممثــل عــن اهليئــة العامــة لســوق املــال 

 االشراف. 
 الفرع اخلامس: صدور حكم او قرار حبل الصندوق او بشطبه 

ا الصندوق طبقاً  للتشريعات املقار  نة صدور حكـم قضـائي حبـل ومن االسباب االخرى اليت ينقضي 
صندوق االستثمار وذلك بتوفر سبب من االسباب اليت تربر هذا احلل كمـا لـو حـدث خـالف بـني شـركة 
شـــر  االدارة وامـــني االســـتثمار تعـــذر معـــه تغيـــري أي منهمـــا ممـــا حيـــول دون اســـتمرار الصـــندوق وكمـــا لـــو 

ن عملياتــه بســبب عــدم مشــروعية الصــندوق نشــاطآ غــري مشــروع دفــع املســتثمرين اىل طلــب احلكــم بــبطال
لنتيجة اىل حله وتصفيته.  احملل مما يؤدي 

ومـن النصــوص القانونيــة الـيت اشــارت اىل هــذا السـبب مــن اســباب انقضـاء الصــندوق القــانون القطــري 
حد األسباب التالية: حيث نص على انه "   ينقضي الصندوق 

 . )١٠٨(" صدور حكم قضائي حبله  -٣
) حكـــم اســـتئناف الـــذي اعتـــرب بعـــض الصـــناديق غـــري ١٨٧٩يف اجنلـــرتا عـــام ( وتطبيقـــاً  لـــذلك صـــدر

ملخالفـة لقـانون الشـركات االجنليـزي لعـام ( ) اذ مل يـراع ١٨٦٢مشروعة ويتعني حلها وتصـفيتها النشـائها 
لنسبة لعـدد الشركــاء او شكــل عقــد الشـركة  يف انشاء تلك الصناديق الشروط اليت يتضمنها هذا القانون 

صــوص نظامهــا شــروط قيــدها يف ســجل الشــركات الــذي انشــئت يف دائرتــه االمرالــذي اضــطر صــناديق ون
حكام القوانني النافذة يف ذلك احلني.  االستثمار اجلديدة اىل التقيد 

                                                        
) املعدلـــة بقـــرار وزيـــر ١٩٩٢) لســـنة (٩٥الالئحـــة التنفيذيـــة لقـــانون ســـوق رأس املـــال املصـــري رقـــم ( ) مـــن١٦٥املـــادة ( -١٠٧

 .٢٠٠٧لسنة  ٢٠٩االستثمار رقم 
 .)٢٠٠٥) لسنة (٢٥رقم ( قانون صناديق اإلستثمار -١٠٨
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 الخاتمة

 االستنتاجات: -أوًال:
ــــ -١ ــــوفر تعــــد صــــناديق االســــتثمار مــــن األدوات االســــتثمارية احلديثــــة يف ســــوق األوراق املاليــــة ال يت ت

لألشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية و ليس لديهم اخلربة او ليس لديهم الوقت الكايف الفرصـة 
 للدخول اىل سوق األوراق املالية. 

جحــة يســتلزم تــوفر أدوات ماليــة مســتحدثة ومــن هــذه األدوات  -٢ صــناديق إن إقامــة ســوق ماليــة 
راق املالية وذلك من خـالل قيامهـا بشـراء وبيـع األوراق املاليـة االستثمار اليت تعمل على تنشيط سوق األو 

ئق االستثمار يف السوق.   وكذلك من خالل ما تطرحه من و
ان املؤسســات املاليــة العراقيــة متتلــك رؤوس امــوال جيــدة وهــو مــا يعــين تــوفر املتطلبــات االساســية  -٣

 النشاء صناديق االستثمار.
خــتالف حاجــات وأهــداف ورغبــات املســتثمرين، هنــاك عــدة أنــواع لصــناديق اال -٤ ســتثمار ختتلــف 

ـا، ولكـن مهمـا تنوعـت وتعـددت  ختالف األسواق اليت تـدار  وكذلك ختتلف أنواع الصناديق وأهدافها 
 فهي تندرج حتت نوعني أساسيني من الصناديق مها:

 هاية املغلقة.صناديق االستثمار ذات الن -٢صناديق االستثمار ذات النهاية املفتوحة. -١
اهلدف من إنشاء صناديق االستثمار هو جتميع األموال من األفراد واملؤسسات املاليـة، مقابـل  نّ إ -٥

ئق االستثمار، ومن مث استثمار تلك األموال يف األوراق املالية املنوعة، مبا حيقق التنويـع الكـفء  إصدار و
 قيق العائد املناسب للمستثمرين.لالستثمارات، حبيث يؤدي ذلك اىل ختفيض املخاطرة وحت

تساعد يف دفع عجلة التنمية االقتصادية وذلك من خالل تعبئـة املـوارد املاليـة الفائضـة اىل قنـوات  -٦
 استثمارية.

إذ يرجع جنـاح أداء صـناديق االسـتثمار اىل مهارتـه وخربتـه، فـاإلدارة  اً كبري اً  إن ملدير االستثمار دور  -٧
لصندوق شيء أساسي فعادة ما يقارن املستثمرون أداء صـناديق االسـتثمار ويظهـر املمتازة للقائمني على ا

 دائماً  أن متيز اإلدارة وراء متيز األداء. 
 ثانيًا: التوصيات:

ينبغي علـى املصـارف وشـركات االسـتثمار املـايل العراقيـة مفاحتـة اجلهـات الرمسيـة لغـرض استصـدار  -١
 يتعارض مع القـوانني االخـرى منهـا قـانون االسـتثمار وقـانون تشريع خاص بصناديق االستثمار وبشكل ال

الســـتثمار والشـــركات مـــع االســـتفادة مـــن  املصـــارف وقـــانون الشـــركات وغريهـــا مـــن القـــوانني الـــيت ختـــتص 
وطـرح القوانني واالنظمة العربية اخلاصة بصـناديق االسـتثمار وذلـك بغيـة مباشـرة البـدء مبزاولـة هـذا النشـاط 

ئق استثمار  صناديق االستثمار يف سوق العراق لألوراق املالية وذلك لكي تساهم يف تنشيطه على غرار و
 .التجارب العربية يف جمال صناديق االستثمار
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 ٢١ :العدد

العمل على استطالع أراء املستثمرين يف سوق العراق لالوراق املالية وغريها من املؤسسات املالية  -٢
ق االســتثمار لغــرض التعــرف علــى رغبــتهم لالشــرتاك يف االخــرى بــني فــرتة وأخــرى خبصــوص إنشــاء صــنادي

 صناديق االستثمار ونوع الصناديق اليت يرغبون االشرتاك فيها.
ختلي إدارات املؤسسـات املاليـة عـن تبـين اسـرتاتيجيات متحفظـة والعمـل وفـق اسـرتتيجيات تـتالئم  -٣

الضــاف لتغــريات املســتمرة واملتســارعة  ة اىل العمــل علــى التنــوع الــدائم يف مــع الوضــع احلــايل الــذي يتســم 
اســـتثمارات املؤسســـة املاليـــة وعـــدم الرتكيـــز علـــى االســـتثمارات احلكوميـــة قصـــرية األجـــل للتقليـــل مـــن حـــدة 

 املخاطر اليت قد تتعرض اليها فضًال عن حصوهلا على عوائد مقبولة.
نويـة والعمـل -٤ علـى تطـويره وتـذليل  االهتمام بقسم االحباث والدراسـات وعـدم النظـر اليـه كوحـدة 

املصاعب اليت قد تواجهه النـه مـن خـالل هـذا القسـم تسـتطيع املؤسسـات املاليـة معرفـة كـل مـا هـو جديـد 
 من اخلدمات اليت حيتاجها املستثمرون.

العمــل علــى تطــوير مهــارات الكــادر اإلداري إلدارة االســتثمار مــن خــالل زجهــم بــدورات تدريبيــة  -٥
حلســـبان التحصـــيل الدراســـي والتخصـــص عنـــد اســـتقطاب كـــادر وتطويريــة متخصصـــة فضـــًال عـــن  األخـــذ 

 وظيفي جديد.
دة الــوعي االســتثماري لــدى املتعــاملني مــع املؤسســات املاليــة بصــورة خاصــة واجلمهــور بصــورة  -٦ ز

ــذه األداة االســتثمارية اجلديــدة (صــناديق االســتثمار) وذلــك مــن خــالل املراكــز البحثيــة  عامــة وتعــريفهم 
الت والتلفزيون.والصحف   وا

جحـة يف حتقيـق أهـدافها وأهـداف املسـتثمرين فـان  -٧ من أجـل أن تكـون إدارة صـناديق االسـتثمار 
ت مــن التقـــارير  مــن الضــروري قيـــام الشــركات املدرجــة يف ســـوق العــراق لــألوراق املاليـــة بتقــدمي كافــة البيـــا

منهـا أقسـام البحـوث والدراسـات الفنيــة يف السـنوية والكشـوفات التحليليـة الـيت حتتاجهـا جهــات عديـدة، و 
 السوق لتتمكن من تقدمي نتائج التحليل والتقييم يف النشرات اليومية والشهرية والفصلية والسنوية.

سيس مراكز استشارية تؤسس لغرض اإلفصاح ونشر املعلومات.  -٨  تشجيع 
قـة يف العـراق مـن املوضـوعات على الرغم من أن موضـوع جتربـة صـناديق االسـتثمار وإمكانيـة تطبي -٩

احلديثة، فان هناك حاجة ملحة اىل املزيد من البحوث التطبيقية لتحديد أي من الصناديق تالئـم أهـداف 
 املستثمرين.
تفعيــل دور وزارة التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي يف جمــال الــرتويج لصــناديق االســتثمار وايصــال  -١٠

ت  ا ً مـــن خـــالل زجهـــا يف املنـــاهج الدراســـية ابتـــداءالفكـــرة عنهـــا اىل اكـــرب عـــدد ممكـــن وذلـــك  مـــن اعـــداد
 التجارة والكليات واملعاهد وحىت يف الدراسات العليا.

 قانون صناديق االستثمار مشروع 

 )١مادة (
ه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:   يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين احملددة أد
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 تثمار.القانون: قانون صناديق االس
 هيئة األوراق املالية.اهليئة: 

 الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري. 
دف حتقيق الربح.  ألوراق املالية بيعا أو شراء   املستثمر: الشخص الذي يتعامل 

صـــندوق االســــتثمار: الشــــخص االعتبــــاري املـــرخص مــــن اهليئــــة والــــذي يقـــوم بتجميــــع رأس مــــال مــــن 
 هم يف حمفظة أوراق مالية. مستثمرين واستثماره نيابة عن

صــندوق االســتثمار املفتــوح: صــندوق ذو رأس مــال متغــري يزيــد مبــا يــتم إصــداره مــن وحــدات جديــدة 
ويــنخفض مبــا يــتم اســرتداده مــن وحــدات قائمــة، وجيــوز بعــد موافقــة اهليئــة تــداول وحداتــه يف الســوق بعــد 

ا.  إدراجه 
بــت ايــة عمــره مــا مل صــندوق االســتثمار املغلــق: صــندوق ذو رأس مــال  ، وال تســرتد وحداتــه إال يف 

ينص يف مستند طرحه وتتفق سياسته االستثمارية على خالف ذلك، وجيوز تداول وحداته يف السوق بعد 
 إدراجه ووفقاً للضوابط اليت تتضمنها موافقة اهليئة.

 اإلكتتاب العام: طرح األوراق املالية للجمهور. 
 ارس إدارة االستثمار يف األوراق املالية للصندوق. مدير االستثمار: الشخص الذي مي

م املستثمراإلفصاح: الكشف   واجلمهور اليت تؤثر يف سعر الورقة املالية.  عن املعلومات اليت 
لدولـــة  الصـــندوق االجنيب:صـــندوق اســـتثمار مؤســـس خـــارج الدولـــة وفقـــاً للقـــوانني واألنظمـــة الســـارية 

 األجنبية.
ــــدف اســـتثمار غالبيــــة أموالـــه يف توليفــــة صـــندوق صـــندوق املؤشــــر:  االســــتثمار املفتـــوح الــــذي ينشـــأ 

ألسـواق أو توليفـة حمفظـة اسـتثمارية حتـددها سياسـته  استثمارية تتوافق مع توليفة أحد مؤشـرات األسـعار 
حة تداول وحدات الصندوق بسوق مايل أو أكثراالستثمارية،   . مع إ

عمال أمانة استثمار أموال الصندوق.أمـــــني اإلستثمار: البنك الذي ي   قوم 
 وحدات اإلستثمـار: احلصص اليت يتكون منها رأس مال الصندوق. 

 وثيقة االستثمار: ورقة مالية متثل حصة حامل الوثيقة ىف صاىف قيمة أصول الصندوق.
 الهدف من الصندوق : )٢اِّـــادة (

حتقيـــــــق التنـــــــوع يف ) ٢األوراق املاليـــــــة.اســـــــتثمار املـــــــدخرات يف ) ١ـــــــدف صـــــــناديق االســـــــتثمار إىل:
 تقليل خماطر االستثمار يف األوراق املالية.) ٣االستثمار.
 إجراءات ترخيص الصندوق :)٣اِّـادة(

نشـــاء الصـــندوق مرفقـــاً بـــه ) ١ يتقـــدم املؤسســـون إىل اهليئـــة بطلـــب خطـــي للحصـــول علـــى الرتخـــيص 
ئق التالية:  الو

ت األولية للمؤسسني وهي: -أ   البيا
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 اسم وعنوان الشخص االعتباري املؤسس وجنسيته ومركزه الرئيسي. -١
ريخ ميالده وجنسيته وعنوانه. -٢  االسم الكامل للشخص الطبيعي املؤسس و
 نسبة التملك لكٍل منهم. -٣
ت اإلدارية املفروضة سابقاً على أي منهم. -٤  األحكام اجلزائية والعقو
نـه مل حيكـم علـى أي مـن  -٥ املؤسسـني بشـهر إفـالس أو مت احلكـم عليـه بشـهر إفـالس وأوقـف إقرار 

 احلكم مع رد االعتبار.
ن مجيع  -٦ ت املقدمة للهيئة صحيحة و تعهد  تحمل مجيع العواقب القانونيـة يف حـال ثبـوت يالبيا

 العكس.
جراءات التأسيس. -ب  لقيام   التفويض الصادر من املؤسسني ملن ينوب عنهم 
م يف رأسإشعار مصر  -ج  يداع املؤسسني لكامل قيمة مسامها  مال الصندوق. يف يفيد 
اســم مــدير االســتثمار املتعاقــد معــه مــن قبــل املؤسســني وملخــص واٍف عــن أعمالــه الســابقة وعــن  -د 

 األشخاص القائمني على إدارته.
 مشروع النظام األساسي موقعاً عليه من املؤسسني. -ه 
ت يفي-و   د قبوله التعيني ملرحلة التأسيس.إقرار من مدقق حسا
 نسخة عن مشاريع اللوائح الداخلية املنظمة ألعمال الصندوق. -ز 
 أي أوراق أخرى تطلبها اهليئة. -ح 

ريخ استكمال األوراق املطلوبة، ومن مث ترفع ) ٢ تقوم اهليئة بدراسة طلب الرتخيص خالل شهر من 
ملوافقة على املصادقة على النظا نشـاء الصـندوق إىل رئـيس جملـس اقرتاحها  م األساسـي وعلـى الرتخـيص 

 الوزراء.
 النظام األساسي للصندوق  :)٤اِّـادة(

 جيب أن يشتمل هذا النظام على ما يلي:
ئــــق. -٣رأس مــــال الصــــندوق. -٢اســــم الصــــندوق ومدتــــه. -١ ئــــق  -٤إصــــدار الو االكتتــــاب ىف و

ئق ىف احلـاالت الـىت جيـ -٥االستثمار. حـاالت الوقـف املؤقـت لعمليـة  -٦وز فيهـا االسـرتداد. اسرتداد الو
ئق.  مسـاء أعضـاء  -٩كيفية تصفية الصـندوق.  -٨طريقة تقييم أصول الصندوق.  -٧اسرتداد الو بيـان 

اسم مدير االستثمار وكيفية حتديد أتعابه وغريها من األتعـاب  -١٠جملس إدارة الصندوق وكيفية تعيينهم.
تعــديل النظــام األساســـي  -١٢ قواعــد اإلفصــاح. -١١لعالقــة، وكيفيــة تغيـــريه.املســتحقة لألطــراف ذوي ا

ت الصندوق. -١٣ للصندوق.  أمساء مراقيب حسا
 مجلس إدارة الصندوق  :)٥اِّـادة (

تتــوىل الشــركة املؤسســة للصــندوق وبعــد موافقــة اهليئــة تعيــني جملــس إدارة للصــندوق يتكــون مــن عــدد  .١
) مــن األعضــاء املســتقلني عــن األطــراف ذوي ٧وال يزيــد عــن () ٣فــردي مــن األعضــاء ال يقــل عــن (

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 

 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

٢٠٣ 

ألهلية واخلربة الالزمة، وإذا شغر مركز أحد األعضاء تقوم الشـركة بتعيـني عضـو يف  العالقة يتمتعون 
املركز الشاغر ليكمل مدة سلفه وذلك بعد احلصول على موافقة اهليئة، وال جيوز عـزل أي عضـو مـن 

 ق إال بعد احلصول على موافقة اهليئة.أعضاء جملس إدارة الصندو 
) أعضاء جيوز أن يكون ٥مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، إذا مت تشكيل جملس إدارة الصندوق من ( .٢

مــن بيــنهم عضــواً ممــثًال ملؤســس الصــندوق أو ملــدير االســتثمار وفقــاً لرغبــة مؤســس الصــندوق، وإذا مت 
أن يضـم يف عضـويته ممـثًال ملؤسـس الصـندوق  ) أعضـاء فيجـوز٧تشكيل جملس إدارة الصـندوق مـن (

 وممثًال ملدير االستثمار بشرط أال يكون مؤسس الصندوق هو نفسه مدير االستثمار.
يتــوىل جملــس اإلدارة يف أول اجتمــاع لــه انتخــاب رئــيس للمجلــس مــن بــني األعضــاء املســتقلني فقــط  .٣

لس (  ) سنوات.٣وتكون مدة عضوية ا
لس. يقوم جملس إدارة الصندوق  .٤  بتعيني أمانة سر للمجلس تتوىل كافة األعمال اإلدارية اخلاصة 
لتنســـيق مـــع مؤســـس الصـــندوق وبعـــد موافقـــة اهليئـــة،  .٥ حتـــدد أتعـــاب وبـــدالت أعضـــاء جملـــس اإلدارة 

لـس علـى  وحتمل تلك األتعاب والبدالت، وكذلك كافة األعباء املرتبطة مبقر الصندوق وأمانة سـر ا
ق كأعبــاء ماليــة واجبــة اخلصــم ويــتم اإلعــالن عنهــا مبســتند الطــرح وال تعــدل إال قائمــة دخــل الصــندو 

 ملالكي الوحدات واهليئة. اجلمعية العمومية مبوافقة
 رأس مال الصندوق  :)٦اِّـادة(

هــذه الوحــدات  يولية مــالكؤ وحــدات اســتثمار متســاوية، وتكــون مســيقســم رأس مــال الصــندوق إىل 
ملـــال، وال جيـــوز ملـــالكي هـــذه الوحـــدات اإلشـــرتاك يف أنشـــطة إســـتثمار حمـــدودة مبقـــدار حصصـــهم يف رأس ا

 أموال الصندوق.
ي عمله أخرى. لدينارالعراقي، أو   ويكون لكل وحده من وحدات رأس مال الصندوق قيمة إمسية 

ويف مجيــع األحــوال تســدد القيمــة االمسيــة للوحــدة دفعــة واحــدة، أو حســبما يقتضــيه النظــام األساســي 
  للصندوق.
 نشرة االكتتاب   :)٧اِّـادة (

ئق االستثمار إىل اهليئة العتمادها. وجيب حترير النشرة  يقدم صندوق االستثمار نشرة االكتتاب ىف و
ت النشرة.  وفقا للنموذج الذى تعده اهليئة وأن ترفق به املستندات املؤيدة لبيا

ت اآلتية:  وجيب أن تتضمن نشرة االكتتاب البيا
 وق.اسم الصند -١
 اهلدف من الصندوق. -٢
 ريخ ورقم الرتخيص الصادر للصندوق. -٣
 مدة الصندوق. -٤
 القيمة االمسية للوثيقة. -٥
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 ٢١ :العدد

ا. -٦ ئق االستثمار وفئا  عدد و
 اسم املصرف املرخص له بتلقي طلبات االكتتاب. -٧
ئق الىت جيوز االكتتاب فيها. -٨  احلد األدىن واألقصى لعدد الو
ت.املدة احمل -٩  ددة لتلقى االكتتا

 أمساء أعضاء جملس إدارة الصندوق. -١٠
ت الصندوق. -١١  أمساء مراقيب حسا
 أعماهلا السابقة. اسم مدير االستثمار واسم مدير حمفظة الصندوق وملخص واف عن -١٢
 السياسات االستثمارية. -١٣
ا. -١٤  تعريف املخاطر الىت يواجهها الصندوق وكيفية إدار
ح السنوية.ط -١٥  ريقة توزيع األر
 بيان ما إذا كان جيوز اسرتداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدة الصندوق. -١٦
 كيفية اإلفصاح الدوري عن املعلومات املتعلقة بنشاط الصندوق.  -١٧
 أتعاب مدير االستثمار وغريه من األطراف ذوي العالقة. -١٨
ئق. -١٩  أية أعباء مالية يتحملها محلة الو
 طريقة التقييم الدوري ألصول الصندوق. -٢٠
ئق. -٢١ ملصارف وشركات الداللة وشركات خدمات اإلدارة الىت تقوم ببيع واسرتداد الو  بيان 
ت أخرى تراها اهليئة. -٢٢  أية بيا

ويلتزم كل من الصندوق ومدير االستثمار بتحديث نشرة االكتتاب للصناديق القائمة وذلك كـل عـام 
ري لبورصة على أنه ىف حالة تغيـري بنـود من  ئق  خ آخر نشرة مت اعتمادها من اهليئة وكذلك عند قيد الو

 أساسية ىف نشرة االكتتاب فإنه جيب حتديثها عند حدوث تلك التغيريات.
ـا فـإذا كانـت املسـتندات  ئق االسـتثمار واملسـتندات املرفقـة  وتتوىل اهليئة فحص نشرة االكتتاب ىف و

ة تعتمد النشرة. أما إذا تبني أن األوراق غري مستوفاة فيخطر ذوي الشأن خالل مخسـة عشـر يومـا مستوفا
ريـخ  ريخ تقدميها الستكماهلا. وىف مجيـع األحـوال تصـدر اهليئـة قرارهـا خـالل مخسـة عشـر يومـا مـن  من 

لقــرار خــالل  ريــخ اســتكماهلا مــع إخطــار ذوي الشــأن  ريــخ تقــدمي األوراق مســتوفاة أو مــن  أســبوع مــن 
ئــق خــالل شــهرين مــن  ب االكتتــاب ىف الو عتمــاد النشــرة إذا مل يــتم فــتح  صــدوره. ويســقط قــرار اهليئــة 

 ريخ صدوره.
 اإلعالن عن االكتتاب َّـ الصندوق :)٨اِّـادة(

جيــب أن يتضــمن اإلعــالن عــن االكتتــاب يف وحــدات الصــندوق املعــد مــن قبــل مــدير االســتثمار ) ١
 تية:املعلومات اال

 اسم الصندوق ونوعه ومركز عمله الرئيسي. -أ 
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 ني امهيتها واغفال املشرع (هلا)صناديق االستثمار ب

٢٠٥ 

ريخ القرار املتضمن املصادقة على النظام األساسي وإنشاء الصندوق. -ب   رقم و
 مال الصندوق. رأس -ج 
أمساء املؤسسني أو أعضـاء جملـس اإلدارة وعنـوان وجنسـية كـٍل مـنهم وعـدد الوحـدات الـيت اكتتـب  -د 

 ا كٌل منهم.
حـــدات االســـتثمارية املطروحــة لالكتتـــاب العـــام وقيمتهــا االمسيـــة ومصـــاريف اإلصـــدار إن عــدد الو  -ه 

 وجدت.
 مدة االكتتاب وشروط إجراءات االكتتاب. -و 
ا. -ز   املصارف اليت جيري االكتتاب 
اإلشارة إىل املكان الذي ميكن للمستثمر أن حيصل منه على نشرة اإلصدار مبا يف ذلـك عنـاوين  -ح 

 على شبكة االنرتنت.املواقع 
ريخ موافقة اهليئة على نشرة اإلصدار وإعالن الطرح. -ط   رقم و
 تعريف بنوعية املستثمر املخاطب بنشرة اإلصدار يف وحدات الصندوق. -ي 
ً. -ك   كيفية اإلعالن عن قيمة الوحدات دور
 أي معلومات أخرى ترى اهليئة ضرورة نشرها يف هذا اإلعالن. -ل 

ت أو جيــــب أن ) ٢ ــــا ــــة بي ال يتضــــمن اإلعــــالن أي توقعــــات عــــن أداء الصــــندوق يف املســــتقبل أو أي
ثري مضلل.  معلومات مبالغ فيها أو ذات 

 اصدار وثائق االستثمار: )٩اِّـادة (
ئق استثمار امسية بقيمة واحدة.  يصدر الصندوق مقابل أموال املستثمرين أوراقا مالية ىف صورة و

ً كان نوعها.وال جيوز لصندوق االستث ئق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أ  مار أن يصدر و
ئـق االسـتثمار إال  وحيدد الصندوق القيمـة االمسيـة لوثيقـة االسـتثمار عنـد اإلصـدار وال جيـوز إصـدار و
ئـــق للمســـتثمرين حقوقـــاً متســـاوية قبـــل  بعـــد الوفـــاء بقيمتهـــا نقـــداً وفقـــاً لســـعر اإلصـــدار. وختـــول هـــذه الو

ح واخلسائر الناجتة عن استثمارات الصندوق كـل بنسـبة الصند وق. ويكون حلاملها حق االشرتاك ىف األر
 ما ميلكه وفقاً للشروط واألوضاع الىت تبينها نشرة االكتتاب.

 عقد االدارة  :)١٠اِّـادة (
ت اآلتية:  جيب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيا

عقــد.(ب) مقابــل اإلدارة الــذى يتقاضــاه مــدير االســتثمار.(ج) حــاالت (أ) حقــوق والتزامــات طــريف ال
ئق الصندوق طبقا ألحكام نشرة االكتتاب.(د) حدود سلطة مدير االسـتثمار  وإجراءات اسرتداد قيمة و
ىف االقــــــرتاض مــــــن الغــــــري حلســــــاب الصندوق.(هـــــــ) اإلجــــــراءات الواجــــــب إتباعهــــــا ىف حالــــــة تغيــــــري مــــــدير 

 اء وفسخ العقد.االستثمار.(و) حاالت إ
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 ٢١ :العدد

 الشروط الواجب توافرها َّـ مدير االستثمار :)١١اِّـادة(
دارة نشاطه إىل مدير استثمار يشرتط فيه ما يلي:  جيب على الصندوق أن يعهد 

 أن يكون شركة خدمات ووساطة مالية مرخصة أصوًال. -أ 
ـــوافر يف القـــائمني علـــى مباشـــرة النشـــاط واملســـؤولني عـــن إدارة أ -ب  مـــوال الصـــندوق املـــؤهالت أن تت

 واخلربة والكفاءة الالزمة لذلك.
ديبيـاً مـن مزاولـة  -ج  أن ال يكون سبق ألعضاء جملس إدارة الشركة ومديرها والعاملني لديها مـنعهم 

أي نشاط من أنشطة اخلدمات و الوساطة املالية أو حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة يف جرمية ماسة 
 لشرف أو األمانة.

 التزامات مديـر االستثمـار :)١٢اِّـادة (
بــــذل عنايــــة الرجــــل احلــــريص يف إدارتــــه ألمــــوال الصــــندوق وذلــــك علــــى النحــــو املتوقــــع مــــن شــــخص  .١

دارتـــه جلهـــاز فـــين أو إدارة  متخصـــص وصـــاحب خـــربة كبـــرية يف جمـــال عمـــل الصـــندوق، وأن يعهـــد 
لشكل والطريقة اليت تضمن استقالل الذمة املالية للصندوق عن كافة  متخصصة من العاملني لديه و

ت مسـتقلة لكـل  األطراف األخرى وأيضاً عن أي صناديق استثمار أخرى يـديرها وأن حيـتفظ حبسـا
 صندوق.

جتنب كل عمل أو تصرف مـن شـأنه أن خيلـق تعـارض مصـاحل عنـد اسـتثماره ألمـوال الصـندوق، وأن  .٢
دة غري ضرورية يف التكاليف  أو املخاطر اليت يتعرض هلـا الصـندوق، يتجنب أي عمل يرتتب عليه ز

 وأن يعمل على محاية مصاحل الصندوق يف كل تصرف أو إجراء.
بذل كل ما يستطيع لدراسة املركز املايل للشركات واألصول اليت يستثمر فيهـا أمـوال الصـندوق الـذي  .٣

تثمار الــيت يــديره، وأن يعمــل علــى تنويــع تلــك االســتثمارات ومبــا يــؤدي إىل التقليــل مــن خمــاطر االســ
ــــة  تتعــــرض هلــــا أمــــوال الصــــندوق، وأال يســــتخدم تلــــك األمــــوال يف التــــأثري علــــى أســــعار األوراق املالي

 لسوق. 
ســـتثناء  .٤ أال حيصـــل هـــو أو أٍي مـــن العـــاملني لديـــه علـــى مكاســـب أو مميـــزات خاصـــة مـــن الصـــندوق 

لـــيت يســـتثمر فيهـــا أتعـــاب اإلدارة املتفـــق عليهـــا، وأال تكـــون لـــه مصـــلحة مـــن أي نـــوع مـــع الشـــركات ا
 الصندوق بيعاً أو شراًء أو يتعامل معها يف معرض ممارسة الصندوق لنشاطه.

لسوق الذي يتعامل فيه  .٥ توزيع أو التأكد من توزيع عمليات البيع والشراء على العديد من الوسطاء 
خاصة الصندوق مع مراعاة حتقيق "أفضل تنفيذ" وأال ينحاز لبعضها على حنو قد حيقق له مكاسب 

دة عمــــــوالت أو أتعــــــاب أو  ــــــدف ز أو يضــــــر حبقــــــوق مــــــالكي الوحــــــدات، وأال خيتلــــــق عمليــــــات 
 مصروفات جهات أخرى.

مينها من أي خماطر تنـتج  .٦ بذل العناية واجلهد الالزمني ليضمن سيطرة الصندوق على كافة أصوله و
 الزمني. عن عدم اكتمال نقل ملكية تلك األصول إىل الصندوق يف الوقت والكيفية ال
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٢٠٧ 

لتزامات الصندوق جتاه الغري نتيجة ما  .٧ لصندوق مبا ميكنه من الوفاء  توفري القدر الالزم من السيولة 
م  ميارســه الصــندوق مــن نشــاط، وجتــاه مــالكي الوحــدات الــراغبني يف اســرتداد قيمــة جــزء مــن وحــدا

ص عليهـــا مبســـتند لصـــندوق إذا مـــا كانـــت طبيعـــة الصـــندوق تســـمح بـــذلك ووفقـــاً للضـــوابط املنصـــو 
 الطرح.

اختاذ كافة اخلطوات الالزمة للتأكد من دقة تقييم أصول الصندوق وسعر وحداته احملتسب من خالل  .٨
ختــاذ مــا يلــزم لتعــديل وتصــحيح أي أخطــاء جوهريــة ومــؤثرة يف  شــركة خــدمات اإلدارة، مــع االلتــزام 

 تقييم أصول الصندوق وتسعري وحداته.
 اإلفصاح :)١٣اِّـادة (
ئق من اختاذ جيب  على مدير االستثمار توفري املعلومات الكافية الىت متكن املستثمرين اجلدد ومحلة الو

هــداف االســتثمار ىف الصــندوق وشــروطه  قــرارهم االســتثماري وخاصــة مــا يــرد ىف نشــرة االكتتــاب متعلقــا 
 واملخاطر املرتبطة به.

ئـــق كـــ ن تقـــدم حلملـــة الو ت وتلتـــزم شـــركات خـــدمات اإلدارة  ل ثـــالث أشـــهر تقريـــراً يتضـــمن البيـــا
 التالية:
 صاىف قيمة أصول الصندوق. -١
ئق الصندوق. -٢ لنسبة لكل من محلة و ئق وصاىف قيمتها   عدد الو
ئق. -٣ ريخ الحق على التقرير السابق إرساله حلملة الو ح متت ىف  ي توزيعات أر  بيان 

إلفصاح الف وري عن األحداث اجلوهرية الـىت تطـرأ أثنـاء مباشـرة الصـندوق كما يلتزم مدير االستثمار 
ئق.   لنشاطه لكل من اهليئة ومحلة الو

وجيــب علــى جملــس إدارة الصــندوق أن يقــدم إىل اهليئــة تقــارير نصــف ســنوية عــن أدائــه ونتــائج أعمالــه 
ت الــىت تفصــح عــن املركــز املــايل للصــندوق بصــورة ك املــة وصــحيحة علــى أن تتضــمن هــذه التقــارير البيــا

لصــندوق، وذلــك كلــه وفقــا للضــوابط  واإلجــراءات الــىت يتخــذها مــدير االســتثمار إلدارة املخــاطر املرتبطــة 
 الىت تضعها اهليئة.

 األعمال اِّـحظورة على مدير االستثمار: )١٤اِّـادة (
 حيظر على مدير االستثمار مايلي:

 ي.األعمال املمنوعة على الصندوق مبوجب نظامه األساس -أ 
 استخدام أموال الصندوق يف شراء أوراق مالية لشركات حتت التصفية أو يف حالة إفالس. -ب 
ب االكتتاب يف وحداته. -ج   البدء يف استثمار أموال الصندوق قبل إغالق 
 احلصول له أو ملديريه أو العاملني لديه على كسب أو ميزة من العمليات اليت جيريها.-د 
وراقهــا املاليــة حلســاب الصــندوق أن تكــون لــه مصــلح -ه  ة مــن أيــة نــوع مــع الشــركات الــيت يتعامــل 

 الذي يديره.
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 أن يقرتض من الغري ما مل يسمح له عقد اإلدارة بذلك ويف احلدود املقررة يف العقد. -و 
 استثمار أموال الصندوق يف وحدات صندوق آخر يقوم على إدارته.-ز 
ت أو معلومات -ح  ت  إذاعة أو نشر بيا غـري صـحيحة أو غـري كاملـة أو حجـب معلومـات أو بيـا

 هامة.
دة العموالت. -ط  دف ز  إجراء عمليات 

 أم االستثمار :)١٥اِّـادة (
يتـــوىل أمـــني االســـتثمار تقـــومي ومتابعـــة اســـتثمارات الصـــندوق والتأكـــد مـــن تطابقهـــا مـــع السياســـة ) ١

ون وقـــانون الســـوق واألنظمـــة والتعليمـــات الصـــادرة االســـتثمارية الـــواردة يف نظامـــه األساســـي وأحكـــام القـــان
 مبقتضامها.

ت الصـــندوق عـــن أي خمالفـــة يرتكبهـــا مـــدير ) ٢ علـــى أمـــني االســـتثمار إعـــالم اهليئـــة ومـــدققي حســـا
ــا، والطلــب منــه تصــويب تلــك املخالفــات فــوراً، فــإذا مل يســتجب للطلــب  اســتثمار الصــندوق فــور علمــه 

ت املخالفـة دون أن يرتتـب علـى ذلـك أي أثـر مـادي علـى الصـندوق يف يرفض أمني االستثمار االستثمارا
 مجيع األحوال.

ميارس أمني االستثمار األعمال املوكلة إليه وفقاً ألحكام قانون السوق واألنظمة الصادرة مبقتضـاه ) ٣
لصندوق مبا يف ذلك ما يلي:  فيما يتعلق 

 االستثمارية للصندوق املفتوح.اإلشراف على إطفاء وحتديد سعر اإلطفاء للوحدات  -أ 
ح.  -ب   اإلشراف على توزيع األر
اإلشـــراف علـــى إدارة اســـتثمارات الصـــندوق ونشـــاطه والتأكـــد مـــن تطبيـــق األنظمـــة والتعليمـــات  -ج 

 الصادرة عن اهليئة مبا حيقق مصلحة املستثمرين.
لصندوق وطلب أي -د   معلومات منه. االطالع على ملفات وسجالت مدير االستثمار اخلاصة 
 تزويد اهليئة بتقارير دورية عن نشاط الصندوق. -ه 
 تصفية الصندوق. -و 

 إشراف ورقابة الهيئة  :)١٦اِّـادة (
ت واملسـتندات وغريهـا مـن املعلومـات  للهيئة اإلشـراف علـى نشـاط الصـندوق واإلطـالع وطلـب البيـا

حكام القانون والئحته  والقرارات الصادرة تنفيذاً هلما. الالزمة للتحقق من التزام الصندوق 
وجيـــب علـــى كـــل مـــن جملـــس إدارة الصـــندوق واملراقـــب الـــداخلي ملـــدير االســـتثمار موافـــاة اهليئـــة بتقـــارير 
ت الـىت تفصـح عـن  نصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقـارير البيـا

ت الصندوق.املركز املايل للصندوق، وأن تكون معتمدة من مراق  يب حسا
 انقضاء الصندوق  :)١٧اِّـادة (

حد األسباب التالية: ي  نقضي الصندوق 
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 انتهاء املدة احملددة له.  -١
 انتهاء الغرض الذي مت إنشاؤه من أجله.  -٢
 صدور حكم قضائي حبله.  -٣
 توفر حالة من حاالت التصفية اليت ينص عليها نظامه األساسي.  -٤
 س أو إشهار إفالسه، ما مل تتول إدارة الصندوق جهة أخرى بعد موافقة املصرف. انقضاء املؤس -٥

 المصادر:

 اوال: الكتب العربية:
 . ٢٠٠٧د. امحد معجب العتييب، احملافظ املالية االستثمارية، الطبعة االوىل، دار النفائس، االردن،  .١
لبشــــاري، الطبعــــة االوىل،  د. تشـــارلز ويــــالن، عـــرض للمفــــاهيم االقتصــــادية، تعريـــب: زينــــب حســـن ا .٢

 .٢٠٠٨كلمات عربية للطباعة، االردن، 
ـــــار املشــــرتك يف القــــانون الكــــوييت والقــــانون املقارن،الكويــــت،  .٣ د. حســــين املصـــــري، صــــناديق االستثمـ

١٩٩٥. 
د. حسني شحاته، منهج مقـرتح لتفعيـل الرقابـة الشـرعية واملاليـة علـى صـناديق االسـتثمار اإلسـالمية،  .٤

 .١٩٩٩الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة ام القرى، اململكة العربية السعودية،  املؤمتر العلمي
د.عبــــد احلفــــيظ عبــــد الرحيم،االســــواق والسياســــات النقديــــة يف اخلليج،الطبعــــة االوىل، دار الكتــــاب،  .٥

 .٢٠١٢مصر، 
 .١٩٩٩اهرة، د. عبد الرمحن السيد قرمان، املركز القانوين ملدير االستثمار، دار النهضة العربية، الق .٦
ئق استثمار –سندات  –د. عبد الغفار حنفي، االستثمار يف االوراق املالية (اسهم  .٧ اخليارات)،  -و

 .٢٠٠٠الدار اجلامعية، مصر،
د. عصام حنفي حممود، القانون التجاري (اإلفالس وعمليات البنوك)، دار النهضة العربية، القاهرة،  .٨

١٩٩٧. 
، امحـــد الع -د.عبـــد الـــرزاق قاســـم ود - لـــي، ادارة االســـتثمارات واحملـــافظ االســـتثمارية، ســـور

٢٠١١. 
د. فــــارس حممــــد اعجيــــان العجمــــي، رقابــــة ســــوق املــــال علــــى إدارة حمــــافظ األوراق املاليــــة وصــــناديق  .٩

 .٢٠١٢االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، 
يــــف علــــوان، إدارة االســــتثمار بــــني النظريــــة والتطبيــــق، الطبعــــة األو  .١٠ الثقافــــة للنشــــر  دارىل،د. قاســــم 

 .٢٠٠٩والتوزيع، عمان،
١١.  ،  .٢٠٠٧د. حممد شلهوب، شؤون النقود واعمال البنوك، دار شعاع، سور
ــــة اجلامعــــة، بغــــداد،  .١٢ ــــراهيم العــــامري،ادارة حمــــافظ االســــتثمار، الطبعــــة االوىل، مكتب د. حممــــد علــــي اب

٢٠١٠. 
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 ٢١ :العدد

يف البورصــة (أســهم ســندات أوراق د.حممــد عــوض عبــد اجلــواد وعلــي إبــراهيم الشــديفات، االســتثمار  .١٣
 .٢٠٠٦مالية) الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر، عمان، األردن، 

د. حممـد مطــر، إدارة االســتثمارات (اإلطــار النظــري والتطبيقــات العمليــة) الطبعــة اخلامســة، دار وائــل  .١٤
 .٢٠٠٩للطباعة والنشر، عمان، األردن، 

رصـات االوراق املاليــة، دار الفكــر اجلــامعي، د. مصـطفى كمــال طــه وشـريف مصــطفى كمــال طــه، بو  .١٥
 .٢٠٠٩مصر، 

د. مــىن قاســم، دليــل االســتثمار يف البورصــة املصــرية والبورصــات العربيــة، الطبعــة االوىل،الــدار املصــرية  .١٦
 .٢٠٠٧اللبنانية، القاهرة، مصر، 

للبنانيـة، القـاهرة، د. مىن قاسم، صناديق االستثمار للبنوك واملستثمرين، الطبعة االوىل،الـدار املصـرية ا .١٧
 . ١٩٩٥مصر، 

 .٢٠٠٥د. منذر الشرع، قواعد وافاق التحديث يف االردن، الطبعة االوىل، دار الفارس، االردن،  .١٨
ــــار املــــدخرين، منشــــأة املعــــارف،  .١٩ ــــراهيم هنــــدي، صــــناديق االســــتثمار يف خدمــــة صــــغار وكب د.منــــري إب

 .١٩٩٩اإلسكندرية، 
تثمار بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، الطبعة د. نزيه عبد املقصود مربوك، صناديق االس .٢٠

 .٢٠٠٦األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
 ثانيا: القوان واالنظمة والتعليمات:

صدار قانون سوق رأس املال.١٩٩٢) لسنة (٩٥القانون املصري رقم ( -١  ( 
 ).١٩٩٢) لسنة (٩٥رقم (الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال املصري  -٢
) بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق املـال وتنظـيم نشــاط األوراق ٢٠١٠) لسـنه (٧القـانون الكـوييت رقـم ( -٣
 املالية.
) بشأن إنشاء هيئة أسواق املـال وتنظـيم نشـاط ٢٠١٠) لسنه (٧الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( -٤

 األوراق املالية الكوييت.
 ).٢٠٠٢) لسنه (٢٥مارية القطري رقم (قانون الصناديق االستث -٥
 ).٢٠٠٢) لسنه (٧٦قانون األوراق املالية االردين رقم ( -٦
لقانون رقم ( -٧ ) يف شأن تنظيم تداول األوراق املاليـة وإنشـاء صـناديق ١٩٩٠) لسنة (٣١املرسوم 

 االستثمار الكوييت.
 ة.مارالفلسطيني) بشأن ترخيص صناديق االستث٢٠٠٦) لسنة (٢التعليمات رقم ( -٨
 ).٢٠٠٣) لسنة (٣٠نظام السوق املالية للمملكة العربية السعودية رقم ( -٩
 ).٢٠١١) لسنة (١١٦٧٩نظام صناديق االستثمار السوري بقرار رقم ( -١٠
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) بشـــأن النظـــام اخلـــاص بصـــناديق ٢٠١٢) لســـنة (٣٧قـــرار جملـــس ادارة اهليئـــة االمـــارايت رقـــم ( -١١
 االستثمار.
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