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عن وجهة نظر هيئة السوق   وما حيتويه من معلومات ووجهات نظر يعرب عن وجهة نظر معده وال يعرب  املستند  "هذا *

ة وال ميكن حتميل اهليئة أو منسوبيها املسئولي  من معلومات و بيانات،  املالية، لذا ختلي اهليئة مسئوليتها عن ما ورد فيه

عن أية خسائر أو أضرار تنشأ عن استخدام هذا املستند، مع األخذ باالعتبار أن املعلومات والبيانات ووجهات النظر قابلة 

 للتغيري دون إشعار مسبق".



 

 السعودية العربية اململكة يف االستثمار صناديق أداء  2

 
 

 أداء صناديق االستثمار  يف اململكة العربية السعودية

 ملخص تنفيذي

 اهلدف من الدراسة 

اململكة العربية السعودية، ومقارنة هذا األداء يف  تتناول هذه الدراسة أداء صناديق االستثمار  يف األسهم 

. واهلدف هو تقديم حتليل مفصل ألداء صناديق االستثمار السعودية  يف اخلاصة االسرتشادية باملؤشرات 

أداء صناديق االستثمار  يف األسهم  يتفوق  األسهم. والسؤال األساسي الذي تطرحه هذه الدراسة هو: هل

 السوق السعودية؟  على أداء احمللية 

 عينة الدراسة

تتألف بيانات صناديق االستثمار  يف األسهم املستخدمة يف هذه الدراسة من صايف قيمة األصول الشهرية 

اقًا مع املتبع وبعض املعلومات الكمية والنوعية عن كل صندوق استثماري . واتس( للوحدة NAV)واختصارا: 

يف هذه الدراسة إال تلك الصناديق اليت تفي  صناديق استثمار أييف أدبيات هذا اجملال، فانه مل يتم تضمني 

 باملعايري التالية: 

داخل اململكة  يف األسهم احمللية الصناديق االستثمارية املفتوحه واليت تتبع سياسة إدارة نشطة وتستثمر 

صناديق استثمار مستنسخة، أو صناديق  أي. ومل يتم يف عينة الدراسة هذه تضمني . العربية السعودية

متخصصة يف قطاع معني، أو صناديق طرح أسهم أولية لالكتتاب العام. وأخريًا، تطلب األمر أن يكون 

 2007شهرا من ابريل  36عن فرتة متصلة ال تقل عن العوائد بيانات عن   املشموله  لكافة صناديق االستثمار

صندوق ، مع ما  169صندوق استثمار  كافة املعايري من اصل  39. واستوفى عدد 2016إىل أكتوبر 

 مالحظة شهرية.  4,321جمموعه 

صندوق متوافق مع  25صندوق استثمار حملي، من بينها  39واستنادا إىل العينة النهائية، مشلت الدراسة 

 . ةتقليديصناديق الشريعة اإلسالمية أو  صندوق غري متوافق مع 14الشريعة اإلسالمية، و 

السوق، قمنا بتقسيم  تذبذباحمللية عرب مستويات خمتلفة من خماطر  ولكي نرصد أداء صناديق االستثمار

الفرتة األساسية إىل ثالث فرتات فرعية منوذجية استنادا إىل تعريفنا للفواصل اهليكلية )الفواصل اهليكلية 
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( يف تقلب املؤشر العام للسوق املالية 2002السل الزمنية( )زيفوت وأندرو، هي التغري اهليكلي يف الس

إىل مايو  2007من ابريل  التذبذب ( فرتة عالية 1(. وكانت هذه الفرتات كاألتي: )TASIتداول ) –السعودية 

يوليو  من التذبذب( فرتة متوسطة 3؛ و)2014إىل يونيو  2009من يونيو  التذبذب( فرتة منخفضة 2؛ و)2009

 . 2016إىل أكتوبر  2014

 األداء  مقاييس

أداء العائد االستثماري املعدل  مقاييسمتعددة لألداء لتقييم أداء صناديق االستثمار ، وهي:  مقاييساستخدمنا 

 املخاطر، حسب املعدل االستثماري العائد لقياس شارب ويليام اخرتعها معادلة هي)نسبة شارب "وللمخاطر

 نتيجة أو جيدة استثمارية قرارات عن ناجتا الربح كان إن ومعرفة االستثمارية احملافظ أداء لتقييم وتستخدم

"؛ ومؤشر "جاك ترينور"؛ ومؤشر "مودجيلياني" لقياس العائد االستثماري املعدل عالية استثمارية خماطر حتمل

 . 1ربعة لـ "كارهارت"(، ومنوذج العوامل األCAPMحسب املخاطر(، ومنوذج تسعري األصول الرأمسالية )

  التجريبية النتائج 

لى عتبني الدراسة أن أداء صناديق االستثمار  يف األسهم يف اململكة العربية السعودية يتفوق إىل حد كبري 

 –؛ أي املؤشر العام للسوق املالية السعودية benchmarkلقياس هذا األداء  الذي وضع  املؤشر االسرتشادي

. غري انه ليس هناك من دليل يثبت التذبذبخالل فرتة العينة الكاملة وخالل الفرتة املنخفضة (، TASIتداول )

أو الفرتة املتوسطة  التذبذبخالل الفرتة العالية  املؤشر االسرتشاديأن أداء صناديق االستثمار  احمللية يفوق 

 . التذبذب

سهم احمللية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وغري وتناولت الدراسة أيضا دراسة أداء صناديق االستثمار  يف األ

املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية قياسا إىل املعايري واملؤشرات املوضوعة لقياس هذا األداء، ومتخضت النتائج 

 التالية: 

املؤشر يتفوق على املؤشر االسرتشادي يبدو أن أداء صناديق االستثمار املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  -

 . التذبذب(، طوال فرتة العينة والفرتة املنخفضة TASIتداول ) –العام للسوق املالية السعودية 

                                                           
1
 اع السعر أومنوذج العوامل األربعة لـ "كارهارت" هو متديد لنموذج العوامل األربعة لـ "فاما" و"فرينش" عرب تضمني عامل زخم السعر )عامل قوة ارتف 

 اخنفاضه(.
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مؤشر السوق االسرتشادي  خمتلفا عن أداء مل يأت أداء صناديق االستثمار املتوافقة مع الشريعة  -

 S&P Saudi Arabia)مؤشر ستاندرز آند بول احمللي السعودي املتوافق مع الشريعة اإلسالمية( 

Domestic Shariah index  مل يظهر أي قيمة "جينسني" لألداء هلذه الصناديق  معامل وذلك الن

 لفرتة العينة برمتها أو ألي فرتة فرعية من فرتات تقلب السوق.  ذات أهمية 

 الصناديق ومؤشر "ألفا"  يفاملكتتبني 

% سنويا خالل الفرتة من 6.6اخنفض إمجالي عدد املكتتبني على أسهم صناديق االستثمار السعودية  مبعدل 

هذه  داءألأن احد أسباب هذا االخنفاض يف أعداد املكتتبني قد يكون نتيجة  ونفرتض و. 2015إىل  2009

صحة هذه الفرضية، درسنا  . ولكي نتحقق منمؤشراتها االسرتشادية وما إذا كانت تتفوق على الصناديق 

 يف احلاالت ذات معامل الفا العالي او املنخفض يف خاصةاملشرتكني مبرور الوقت، وأعداد  كيف تغريت

 واملتوافقه مع الشريعة اإلسالمية. التقليدية صناديق االستثمار

املكتتبني، خالل فرتة ، أن عدد غري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، فيما يتعلق بصناديق االستثمار ووجدنا

وكذلك تلك  ألفا  معامل ، قد اخنفض فيما يتعلق بالصناديق اليت حققت أعلى مستويات تقديرية يف الدراسة 

 .ذات معامل ألفا املنخفض . ولكن االخنفاض كان أكثر وضوحا يف الصناديق اليت حققت اقل املستويات 

ووجدنا، فيما يتعلق بصناديق االستثمار  املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، أن عدد املكتتبني قد اخنفض 

.غري أن االخنفاض كان  معامل ألفا مرتفع او منخفض تلك اليت حققت سواء  لكال النوعني من الصناديق، 

 . منخفضالفا معامل أكثر وضوحا يف الصناديق اليت حققت 

  بالسياسات متعلقة توصيات 

 شاملة عن جمال صناديق االستثمار مت تقديم التوصيات التالية إنشاء  قاعدة بياناتبناء على نتائج الدراسة 

السعودية، وتشجيع اجلهات املستقلة على تقديم تقارير للعمالء عن هذا اجملال، وقياس مستوى رضا العميل 

ل صناديق االستثمار  وبني اجملا صناعةالتعاون بني  األسهم ، وتعزيز يف صناديق فيما يتعلق باملكتتبني 

يف اململكة وصناعه  صناديق االستثمار بني هيئة السوق املالية  مشرتكة  األكادميي، وصياغة إسرتاتيجية 

 العربية السعودية. 
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 مقدمة .1

النمو السريع يف جمال صناديق االستثمار  حول العامل وأهميته يف النمو االقتصادي للبلدان هو ما جعل من 

 Asset Under دراسة أداء هذه الصناديق أمرا هاما. إذ منت أصول صناديق االستثمار  املدارة 

Management)( مبتوسط معدل منو مركب )CAGR مدى الفرتة من % على مستوى العامل على 5.8( قدره

املختلطة/ املتوازنة معظم هذه  وكذلك الصناديق   قادت صناديق االستثمار  يف األسهم ، و2015إىل  2010

% مبا 0.5، ازدادت أصول صناديق االستثمار  العاملية زيادة طفيفة بنسبة 2015الزيادة يف النمو. ويف العام 

 (. 2015تريليون دوالر )إيرنيست ويونج،  32.2قيمته 

األجل، وما يرتبط بذلك وعموما، توزع صناديق االستثمار  األموال على سندات، واسهم عادية قصرية أو طويلة 

من أدوات نقدية من متوسطة إىل عالية العائد، وختضع كلها ملخاطر حمتملة. وميكن استثمار صناديق 

، على سبيل املثال، مت استثمار 2015االستثمار  أيضا يف سبل تستند إىل أسس أخالقية. ففي نهاية العام 

هذا النوع يف الواليات املتحدة األمريكية. وتقوم هذه تريليون دوالر أو أكثر من ذلك يف صناديق من  8.722

الصناديق بتجميع أموال من املستثمرين الذين يرغبون يف االستثمار فيما يعتربونه مشاريع جتارية أخالقية، مبا 

 وعاء هو وباختصار ، والصندوق االستثماري  يف ذلك صناديق االستثمار  املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

لالستثمار على حنو أكثر فعالية وكفاءة مما لو قام املستثمر الفرد بهذا االستثمار مبفرده يف فئات  مصمم

 أصول منوعة وأوراق مالية منوعة يف فئة األصول الواحدة. 

صناديق الويف منطقة العامل العربي، كانت اململكة العربية السعودية أول سوق لالستثمار يف جمال 

 ك األهلي التجاري )األهلي(، والذي يعرفللبن التابع   الصندوق  االستثماري انشاء  يف بدأت . إذ  االستثمارية 

 open-ended” Al AhIi Short“أيضا بـ "صندوق األهلي االستثماري الدوالري املفتوح قصري األجل" 

Term Dollar Fund ودية وغريها . ومنذ ذلك الوقت، استمرت البنوك السع1979، والذي ُأطلق يف ديسمرب

من املؤسسات املالية يف إصدار وهيكلة أنواع خمتلفة من صناديق االستثمار  يف اململكة. ومنذ منتصف العام 

مليار دوالر من األصول  35.65، كانت صناديق االستثمار  جمللس التعاون اخلليجي متثل ما يقرب من 2015

 27.45% من إمجالي قيمة األصول، أي 77متثل  احملفوظة لديها، فيما كانت اململكة العربية السعودية

(. غري أن صناديق االستثمار  مل متثل يف 2015( )إيرنيست ويونج، 1مليار دوالر يف قيم األصول )الشكل رقم 

                                                           
2
 http://www.ussif.org/sribasics 

http://www.ussif.org/sribasics
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مليار دوالر  646 البالغ  % من إمجالي الناتج احمللي يف اململكة العربية السعودية،4.25سوى  2015العام 

 (. 2)الشكل رقم 

 

 (: أصول صناديق االستثمار  يف بلدان جملس التعاون اخلليجي 1الشكل رقم )

 

 

 (: أصول صناديق االستثمار  إىل إمجالي الناتج احمللي )بالنسبة املئوية(2الشكل رقم )
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الشرق األفراد الذين يعملون يف جمال صناديق االستثمار  يف منطقة ووتبني األدبيات احلالية أن املمارسني 

( وخباصة يف اململكة العربية السعودية يفتقرون إىل اخلربة يف جمال MENAاألوسط ومشال أفريقيا )

واهليكلة والتقييم. مبعنى أنهم يتناولون  واالبتكار التخطيط املالي، وخباصة فيما يتعلق بصناديق االستثمار  

، وكذلك القطاعات الرئيسية  ك املدخل املنهجي، متجاهلني يف ذل  أُمجتزاإلسرتاتيجية االستثمارية على حنو 

 اليت تلعب أدوارا تفاعلية وحتفيزية يف تنويع جمال صناديق االستثمار . 

ويضاف إىل ذلك أن استحداث جمموعة من صناديق االستثمار ، مبا يف ذلك الصناديق األخالقية، والصناديق 

(، وصناديق االستثمارات العقارية REITsات العقارية )وصناديق االستثمار ،املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

)وهي إسرتاتيجية المتالك حمفظة من صناديق استثمارية أخرى بدال من  الصناديقاإلسالمية، وصناديق 

االستثمار مباشرة يف أسهم أو سندات أو أوراق مالية(، يعين أن البحث يف أداء صناديق االستثمار  يف أسواق 

كة العربية السعودية من احملتمل أن يكون ذو قيمة كبرية لدى واضعي السياسات ناشئة مثل اململ

  واختاذ القرارات املناسبة .واملستثمرين من حيث فهم هذا السوق 

واهلدف الرئيسي من الدراسة احلالية هو دراسة صناديق االستثمار  يف األسهم يف السوق السعودية ومن ثم 

. وتستند الدراسة إىل بيانات متعلقة بالعوائد  ها االسرتشادية ألدائها باملقارنة مع مؤشرات تقديم تصور شامل 

( ومصادر CMAالشهرية لصناديق االستثمار  السعودية كما هي حمصلة من هيئة السوق املالية السعودية )

 . 2016إىل أكتوبر  2007متنوعة أخرى للفرتة من ابريل 

ة اليت تناولت أداء صناديق االستثمار  يف اململكة العربية السعودية على مقارنة وقد ركزت الدراسات السابق

صناديق االستثمار  املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بصناديق االستثمار  التقليدية بدال من الرتكيز على تقديم 

قة مع األدبيات السابقة تقييم لصورة أوسع نطاقا هلذا اجملال. ويضاف إىل ذلك أن هذه الدراسات مل تكن متس

لصناديق االستثمار  لتصفية عيناتها من صناديق  screening criteriaألنها مل تتبع معظم معايري الفرز 

اخللوص  متكن تلك الدراسات من على حتليالتها. وهلاذ السبب، ال  أخطاء منهجية االستثمار  اليت تضيف 

 السعودية.   االستثمار تعلق بأداء سوق صناديقباستنتاجات عامة فيما ي

ونقدم فحصا شامال ألداء صناديق االستثمار  املتعلقة  البحثية  ونتناول يف الدراسة احلالية هذه الفجوات

بالسوق باستخدام مناذج اقتصادية قياسية مالئمة. وتوفر نتائجنا صورة عامة جيدة عن جمال صناديق 
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ولواضعي السياسات وللقائمني على  االستثمارية قرارات ال االستثمار  يف األسهم السعودية مع نتائج لصانعي

 وضع التشريعات املنظمة للمجال أيضا. 

وتوفر النتائج املعروضة يف هذه الدراسة أساسا سليما لفهم أداء صناديق االستثمار  يف اململكة العربية 

احلالية بالنسبة إىل غريها من مار م لتقييم أداء صناديق االستثالسعودية، وهي بذلك تزود املستثمرين مبا يلز

 أنواع الصناديق يف األسواق املنافسة داخليا. 

(، ويقدم استعراض خمتصر 2وقمنا بتقسيم املتبقي من أجزاء هذه الدراسة على النحو التالي: اجلزء رقم )

ة الراهنة جملال ( فيناقش احلال4( منهجية البحث. أما اجلزء رقم )3لألدبيات ذات الصلة. ويبني اجلزء رقم )

السعودية وبعض اإلحصاءات ( بيانات عن صناديق االستثمار 5)صناديق االستثمار  السعودية. ويقدم اجلزء رقم 

( مالحظات ختامية وتوصيات بشأن 7( النتائج التجريبية. ويضم اجلزء رقم )6املوجزة. ويقدم اجلزء رقم )

 السياسات. 
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 الثانياجلزء 
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 األدبياتاستعراض  .2

أداء عوائد صناديق و مقارنة   ُنشر العديد من الدراسات حول أداء صناديق االستثمار  يف السنوات األخرية.

مسألة خالفية: إذ تبني بعض الدراسات أن صناديق االستثمار  حتقق هي ي عوائد سوقية أاالستثمار  مقابل 

منوذجيا، بينما تبني دراسات أخرى أن صناديق عوائد سوقية أفضل من الصناديق األخرى اليت قيست عليها 

(، 2015االستثمار  حتقق عوائد سوقية أسوأ بدرجة كبرية. وكمثال على ذلك، استخدم بابلوس وزمالؤه )

( منوذج احلدود العشوائي على بيانات 2014سيز وزمالؤه ) املشرتكني(، ومات2014وعبد السالم وزمالؤه )

هل حتديد عوائد صناديق االستثمار مقارنة بعوائد مؤشراتها يس من السالواليات املتحدة واظهر انه ل

فيما يتعلق بفرتات زمنية خمتلفة أو اسرتاتيجيات االستثمار أو تأثريات احلجم أو النمو أو أثر قوة االسرتشادية 

 ارتفاع أسعار األصول أو اخنفاضها. 

ألفا ألملانيا  ملعامل( وجود قيم سلبية 2013جراتسيا ) األوروبية، وجد فيدالصناديق االستثمار  ويف دراسة ألداء

( من النماذج 2014وايطاليا واسبانيا وفرنسا وهولندا واململكة املتحدة. ومؤخرا، وّسع هانرت وزمالؤه )

إليها  واالقياسية املتعددة العوامل لتقييم األداء لصناديق األسهم وصناديق الدخل الثابت األمريكية حيث أضاف

. والحظوا أن إضافة معيار النظري النشط حيسن إىل حد كبري 3معيار النظري النشط اسرتشادي يسمىمؤشر 

(، 2013. واستخدم أجنيسينس )مؤشراتها االسرتشادية من عملية انتقاء صناديق االستثمار اليت تتفوق على 

( منوذج العوامل املتعددة مع تقدير ألفا لتقييم أداء صناديق 2013(، وتشني وزمالؤه )2013ونامفار وفيليبس )

 املنوعة.  االسرتشاديةاالستثمار  وكذلك احملافظ االستثمارية 

وكمثال  ململكة العربية السعودية.ويف عدد قليل من الدراسات، حقق الباحثون يف أداء صناديق االستثمار  يف ا

( عينة من صناديق االستثمار  يف األسهم من 2010رداد وحسن واحلناوي )على ذلك، استخدم كل من م

الصناديق املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومن الصناديق التقليدية واليت ختضع إلدارة مدير واحد فقط )وهو 

صناديق االستثمار املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية جاء دون مستوى أداء  بنك إتش. إس. بي. سي.( إلثبات أن أداء

إمجاال، ولكن أدائها تفوق على أداء الصناديق  2010إىل  2003صناديق االستثمار التقليدية خالل الفرتة من 

زمالؤه رداد و. غري أن دراسة م2010 إىل يناير 2008التقليدية خالل فرتة األزمة االقتصادية من سبتمرب 

( حمدودة للغاية، الن الباحثون مل يعتربوا سوى مبدير واحد رغم أن هناك جمموعة كبرية من مديري 2010)

                                                           
3
 ميثل معيار النظري النشط استثمار متساو يف كافة صناديق االستثمار من نفس الفئة. 
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( عينة شاملة من 2016رداد وحسن واخلواجة )يف السوق. ومؤخرا استخدم كل من مالصناديق االستثمارية 

% من كافة 61سعودية )ما يقرب من صندوق من صناديق االستثمار  يف األسهم يف اململكة العربية ال 143

  احمللية  وأظهرت هذه الدراسة أن أداء صناديق االستثمار 2010إىل  2004الصناديق املتاحة( خالل الفرتة من 

املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والقائمة على مقياس العائد مقابل املخاطر قد تفوق على أداء الصناديق 

أيضا أن أداء صناديق االستثمار  املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية الدولية التوجه التقليدية احمللية ، وأظهرت 

( بني 2013جاء دون مستوى أداء صناديق االستثمار التقليدية الدولية. وباستخدام مدخل مماثل، قارن اشرف )

مدارة يف استثمار صندوق  159األسهم لعدد  إسرتاتيجية التنبؤ بتحركات سعر السوق وبني القدرة على اختيار

. ووجد أن مثة دليل 2011إىل  2007( من GFCسوق األوراق املالية السعودية خالل فرتة األزمة املالية العاملية )

على أن أداء صناديق االستثمار  املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية كان أفضل من أداء صناديق االستثمار 

 التقليدية خالل هذه الفرتة. 

صناديق  أداء سات املذكورة أعاله هي نتائج غري قابلة للتعميم ألنها ال توفر صورة وافية عن ونتائج الدرا

االستثمار  يف اململكة العربية السعودية لعدة أسباب: طرأ على السوق حادثني سلبيني كبريين خالل الفرتة 

الية العاملية. حيث متيز سلوك ( األزمة امل2و ) 2006السعودية يف العام  األسهم ( انهيار سوق 1األساسية: )

سوق األسهم خالل هذه الفرتات بوجود مفارقات، ما أدى إىل استنتاجات سلبية زائدة بشأن أداء صناديق 

االستثمار . أي أن صناديق االستثمار ، وبعيدا عن أدائها الضعيف خالل فرتات األزمة، رمبا أدت على وجه 

. وتناولت هذه الدراسة هذه الفجوات، وتعرض نظرة شاملة على أداء  مبؤشراتها االسرتشاديةحسن فيما يتعلق 

باستخدام بيانات تكرارية ومناذج رياضية مناسبة. وللنتائج املعروضة  ملؤشراتها االسرتشادية الصناديق بالنسبة 

ت يف هذه الدراسة مضامني ليست للمستثمرين فحسب بل وللجهات التنظيمية والتشريعية ولواضعي السياسا

 أيضا. 
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 الثالثاجلزء 
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 املنهجية .3

 للمخاطرطريقة العائد غري املعدل  1.3

للعائد  مقاييسهي املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري، كللمخاطر األداء النموذجية غري املعدلة  مقاييس

 واملخاطر على التوالي. 

 للمخاطرطريقة العائد املعدل  2.3

( كمعايري منوذجية 2موديلياني )م -(، ومعيار موديليانيTR) (، ومؤشر ترينورSRاستخدمنا نسبة شارب )

 يف األقسام الفرعية التالية.  الستخدام هذه املقاييس املنطقية  االعتبارات . ونقدم للمخاطرلقياس األداء املعدل 

 ( SRنسبة شارب ) 3.2.1

االستثمار ، وتستخدم األداء النموذجية املستخدمة يف حبوث صناديق  مقاييس( هي احد SRنسبة شارب )

لقياس خماطر وعائد احملافظ االستثمارية. وقد استخدمت هذه النسبة يف عدد من الدراسات لتقييم أداء 

(. وُتعترب نسبة 2009؛ بريتن وبراثر، 2003الصناديق الفردية و/أو احملافظ االستثمارية )أمني وكيت، 

، مقياس أكثر دقة للعائد مقابل املخاطر وذلك خاطرللماملعدلة  قاييسشارب، عند مقارنتها بغريها من امل

ج املشرتكيننظرا لقدرتها على متييز وجود العائد اخلالي من املخاطر يف حمافظ األصول االستثمارية )

 (. 2010وفوست، 

خماطر، وهو ما ينطوي بدوره على احنرافا  أيوعادًة ما تشري نسبة شارب إىل عائدات األصول اليت ال حتمل 

ريا قيمته صفر. وميكن للمستثمرين أو مديري الصناديق االستثمارية اختيار هذا األصل اخلالي من معيا

احملافظ االستثمارية اليت تنطوي على خماطر.  كخيار مقابلاملخاطر يف حمافظهم االستثمارية يف صورة 

اشر مستوى اخلطورة وميكن للمستثمرين أو مديري الصناديق االستثمارية أيضا أن خيتاروا بشكل غري مب

املطلقة )ويف هذا املستوى ُتقاس املخاطر باالحنراف املعياري للمحافظ االستثمارية اليت تنطوي على خماطر( أو 

 العائد املتوقع. 

( من 1966ويف الدراسة اليت بني أيدينا، اعتمدنا القيمة الفعلية للمتغري يف نسبة شارب اليت قدمها شارب )

لكل وحدة من وحدات  العائد املقابل . والنسبة هنا هي حملفظة الصندوقعائد باملخاطر اجل دراسة معاوضة ال

قابلية التغري أو االحنراف املعياري. وعلى ذلك، كلما كانت النسبة اكرب، كان األداء أفضل )شارب 
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األداء الفعلي للمحفظة االستثمارية للصندوق. ويشار إىل املعادلة بنسبة شارب  ة(. وتبني البيانات التارخيي1966

للقيمة الفعلية للمتغري استنادا إىل البيانات التارخيية. وُتقّدر نسبة شارب معاوضة العائد باملخاطر عن طريق 

اف املعياري للعائد يف قسمة متوسط فائض عائد احملفظة االستثمارية للصندوق على الفرتة األساسية مع االحنر

 (: 1نفس الفرتة. وُتحسب نسبة شارب كما هو مبني يف املعادلة رقم )

 

 

متوسط العائد بالنسبة لألصل    متوسط العائد على احملفظة االستثمارية، ومتثل  حيث متثل

عر الفائدة االحنراف املعياري لعائد احملفظة االستثمارية. وُيستخدم س  اخلالي من املخاطر، ومتثل 

( لفرتة ثالثة اشهر كمعرب عن سعر األصل اخلالي من املخاطر )ملزيد SIBORاملعروض بني البنوك السعودية )

متوسط بشكل  العائد ، (. ويقيس البسط 2011من التفاصيل، انظر بودي وزمالؤه، 

  عائد لكل وحدة من وحدات املخاطر، وهو ما ُيقاس باالحنراف املعياري لـ الفائض 

 ( TRمؤشر ترينور ) 2.2.1

مبا انه ليس هناك من ضمانة تؤكد على أن األداء يف املاضي يشكل وسيلة التوقع املثلى للتوقع باألداء يف 

املستقبل مثل ما ميكن التنبؤ به من خالل معيار نسبة شارب، فان نسبة شارب وحدها ليست معيارا كافيا 

(. حيث TRقرتان مع معايري قياس أخرى، مثل مؤشر ترينور )لقياس األداء. وبالتالي، تستخدم نسبة شارب باال

يوفر مؤشر ترينور فائض العائد لكل وحدة من وحدات املخاطر استنادا إىل املخاطر املنتظمة )درجة حساسية 

احملفظة االستثمارية( بدال من املخاطر الكلية )االحنراف املعياري للمحفظة االستثمارية(. ومتثل درجة 

فظة االستثمارية املخاطر املنتظمة للمحفظة االستثمارية مقابل معيار القياس املعين. وميكن حساسية احمل

 (: 2011)بودي وزمالؤه،  2التعبري عن املعادلة كما هو مبني يف املعادلة رقم 
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 العائد معّدل متوسط العائد على احملفظة االستثمارية؛ ومتثل  مؤشر ترينور؛ ومتثل  TRحيث متثل 

إىل درجة حساسية احملفظة  )النسبة املضمونة(؛ وتنتمي  املخاطر من اخلالية االستثمار أدوات على

 . Pاالستثمارية 

 

 ( 2موديلياني )م -معيار موديلياني 1.2.1

( 1997من جانب موديلياني وموديلياني ) وهو مقرتح ( 2موديلياني )م -معيار موديليانيهذا املقياس يسمى 

كطريقة بديلة لقياس األداء املعدل حسب املخاطر. وتنطوي هذه الطريقة على فائدة وهي قياس أداء الصندوق 

املرتبطة باحملفظة االستثمارية للصندوق،  2االستثماري فيما يتعلق بالسوق بنسب مئوية. فكلما زادت قيمة م

 (:3مستوى من مستويات املخاطر باستخدام الصيغة املعرب عنها يف املعادلة رقم ) أيزاد عائد الصندوق على 

 

 

 حيث

سعر الفائدة املعروض بني البنوك     متوسط العائد على احملفظة االستثمارية؛ ومتثل    متثل  

مارية للصندوق؛ االحنراف املعياري لعائدات احملفظة االستث  ( لفرتة ثالثة اشهر؛ ومتثل SIBORالسعودية )

 االحنراف املعياري لفائض عائدات السوق. ومتثل 

 

 

 CAPM حتليل منوذج تسعري األصول الرأمسالية -منوذج العامل الوحيد 3.3

)متوسط فائض عائد للمخاطرحتليل احندار منوذج تسعري األصول الرأمسالية على العائد املعدل يتم استخدام 

صندوق كمتغري مستقل. ونبدأ التحليل باستخدام منوذج العامل الوحيد، لاألسهم( للمحفظة االستثمارية ل

والذي ُيقّدر مؤشر جينسني لألداء )القيمة الفعلية للمتغري( وكذلك املخاطر املنتظمة ) درجة حساسية احملفظة 

 االستثمارية(. 
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العائد اخلالي من املخاطر؛ ومتثل ؛ ومتثل tيف الشهر  pعائد احملفظة االستثمارية حيث متثل 

 حد اخلطأ املتغري مع الزمن. وميثل الرمز العائد على حمفظة السوق االستثمارية؛ ومتثل 

على خط االحندار، والذي عادًة ما يشار اليه بـ " مؤشر جينسني لألداء" )القيمة الفعلية للمتغري(  املعامل الثابت 

تثماري داء بالنسبة حملفظة السوق االستثمارية )أي تطبيق الصندوق االس(، والذي ُيستخدم كمعيار لأل1969)

 حبسب(. ويقيس هذا املؤشر متوسط العائد على احملفظة االستثمارية فوق املتوقع 2001الذي وصفه باترو ،

منوذج تسعري األصول الرأمسالية، وذلك على ضوء درجة حساسية احملفظة االستثمارية ومتوسط عائد السوق 

  .(. ومؤشر جينسني لالداء هو قيمة ألفا للمحفظة االستثمارية 851، الصفحة رقم 2011)بودي وزمالؤه، 

 ( كما يلي: 5وُيعرب عن هذه الصيغة باملعادلة رقم ) 

 

بعامل درجة حساسية احملفظة االستثمارية. ومؤشر جينسني لالداء هو بتعبري  ويشار اىل منحنى االحندار 

لنموذج تسعري االصول الرأمسالية الوحيد العامل والذي يعرب عن تفوق أداء عائد احملفظة  الثابت  املعاملاخر 

 االستثمارية فيما يتعلق بالسوق ويشري اىل انه كلما زاد كانت هناك ربح إضايف، زاد فائض العائد. 

سمح مبخاطر منتظمة متغرية )ألفا( واملخاطر )بيتا( مما ي عوائد( األداء عند 1966وقد فحص ترينور ومازوي )

 CAPMزمنيا. وكذلك استخدموا منوذج االحندار الرتبيعي بعد إجراء االحندار املماثل لذلك الذي طبق يف 

 :6املعادلة  العامل الواحد ولكن مع إضافة متغري عائد السوق املربع كمتغري مستقل، كما هو مبني يف

𝑅𝑝𝑡−𝑅𝑓𝑡= 𝛼𝑝 + 𝛽𝑝𝑡 (𝑅𝑚𝑡−𝑅𝑓𝑡)+ 𝛾𝑝𝑡 (𝑅𝑚𝑡−𝑅𝑓𝑡)2+𝜀𝑝𝑡           (6)  

)أي  𝛾𝑝𝑡، على التوالي: فإذا كان pميثالن املهارات االنتقائية وتوقيت السوق للمحفظة  𝛾𝑝𝑡 و 𝛼𝑝حيث 

املعامل على املدى الرتبيعي لعوائد احملفظة( إجيابيا إىل حد كبري، فإن مديري الصناديق سيظهرون قدرة على 

تعرض حتديد توقيت السوق أو قدرة أعلى على االختيار مقارنة مبديري الصناديق اآلخرين عن طريق تعديل 

اجلانب السليب. وتعرف بقية مكونات  للسوق قبل أن يتأرجح اللتقاط االجتاه الصاعد وجتنب حمافظهم 

 .4النموذج يف املعادلة 
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أن  له يتضمن عامل خطر واحد فقط. هذا النموذج، ومع ذلك، ميكن  4الحظ أن النموذج الذي متثله املعادلة 

ستناقش هذه و ميتد ليكون منوذجا متعدد العوامل من أجل متثيل نسبة التباين اليت أوضحها االحندار. 

  القسم التالي.النماذج يف

وبناء  احملافظ االستثمارية رباعية   CAPMالتحليل املتعدد العوامل لنموذج تسعري األصول الرأمسالية   3.3

 العوامل

( إىل منوذج متعدد العوامل من أجل متثيل نسبة التباين اليت أوضحها 4)املعادلة  CAPMميكن متديد 

التقليدية،  الصناديق احمللية،  يف األسهم السعودية جلميع االستثماريةوضع منوذج للصناديق  االحندار. ومن أجل

متعددة العوامل، كما هو  (1997فإنا نقوم ببناء مناذج كارهارت )وكذلك املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية 

 :7املعادلة مبني يف 

𝑅𝑝𝑡−𝑅𝑓𝑡= 𝛼𝑝 + 𝛽𝑝𝑀 (𝑅𝑀𝑡−𝑅𝑓𝑡)+ 𝛽𝑝𝑆𝑀𝐵 𝑆𝑀𝐵𝑡+𝛽𝑝𝐻𝑀𝐿 𝐻𝑀𝐿𝑡+𝛽𝑝𝑀𝑀𝐶 𝑀𝑀𝐶𝑡+𝜀𝑝𝑡 

(7) 

ميثل عامل السوق ويساوي العائد الشهري للمحفظة املرجحة باحلجم جلميع األسهم يف احملافظ  RMحيث 

هو املعدل اخلالي من املخاطر  RF( هو عائد السوق الزائد. وRM - RF؛ )BE  /ME4الستة ذات احلجم 

 املقاس.

، نقوم أوال بتصنيف كل سهم كبري أو MMCو HMLو SMBومن أجل إنشاء احملافظ اخلاملة الثالثة، 

صغري )على أساس القيمة السوقية( مرتفع أو منخفض )على أساس النسبة الدفرتية إىل السوقية( يف شهر معني. 

 القمية  نسبة ثم نقوم باستنتاج سلسلة من القيمة السوقية للشركة املدرجة املتوسطة يف شهر معني ومتوسط 

القيم املئوية الثالثني والسبعني يف املئة ملعدل النسبة الدفرتية إىل السوقية من كل  الدفرتية إىل السوقية )أي

يف شهر معني على أنها صغرية يف ذلك شهر(. وتصنف الشركات اليت يقل سقفها السوقي عن املتوسط 

ليت بأنها كبرية. وتصنف الشركات االشهر، وتصنف الشركات اليت هلا سقف سوقي أعلى من املتوسط 

 منو أو ذان نسبة  أسهمعلى انها  لديها نسبة دفرتية إىل سوقية مساوية أو أقل من الثالثني يف املئة يف شهر معني 

BE/ME  منخفضة. يف حني يتم تصنيف الشركات اليت لديها نسبة دفرتية إىل سوقية مساوية أو أعلى من

                                                           
4
  



 

 السعودية العربية اململكة يف االستثمار صناديق أداء  21

 
 

 ٪40مرتفعة. وتصنف الشركات يف منتصف ال BE/MEنسبة  قيمة أو ذات  اسهم  السبعني يف املئة على أنها

 متوسطة. BE/ME أسهم ذات أنها على

. وهذا BE/MEلنسبة  بعدد ثالث فئات  مضروبه ينتج عن هذه الفئات ست حمافظ: فئتني من حيث احلجم 

يعين أن لدينا ستة حمافظ عوائد مرجحة على أساس القيمة قائمة على تقاطع جمموعيت حجم وثالثة 

)حمفظة عوائد شهرية تشتمل على أسهم صغرية )القيمة السوقية(  SL: (دفرتية إىل سوقية) يمة ق جمموعات

)حمفظة عائد شهري تتألف من أسهم صغرية احلجم ولديها نسبة  SMمنخفض(؛  BE/MEويكون معدل ال

 BE/ME)حمفظة عوائد شهرية تشمل أسهم صغرية احلجم وهلا نسبة  BE/ME .)SHمتوسطة من حيث ال

)حمفظة عوائد شهرية تشتمل على أسهم كبرية احلجم ولديها نسبة منخفضة من حيث  BLعالية(؛ 

متوسطة(.  BE/ME)حمفظة عوائد شهرية تتألف من أسهم كبرية احلجم ولديها نسبة  BE/ME .)BMال

(. واستنادا إىل BE/ME)حمفظة عوائد شهرية تتضمن أسهم كبرية ونسبة ربح كبرية من حيث ال BHو

)الصغري ناقص الكبري( عن كل  SMBلعائدات الشهرية هلذه احملافظ الست، نقوم حبساب العوائد على ا

الثالثة  باحملافظشهر، حيث إن الفرق بني متوسط العائد على احملافظ الثالثة الصغرية وغريه اخلاص 

 :8الكبرية معرب عنه يف املعادلة 

𝑆𝑀𝐵=13[(𝑆𝐿+𝑆𝑀+𝑆𝐻)−(𝐵𝐿+𝐵𝑀+𝐵𝐻]) 

(8) 

)العالي ناقص املنخفض(، حيث إن الفرق بني متوسط العائد على  HML حمافظ كما حنسب العائد على 

املنخفضتني من حيث القيمة الدفرتية  واحملفظتنياملرتفعتني من حيث القيمة الدفرتية إىل السوقية  احملفظتني 

 :9إىل السوقية كما هو مبني يف املعادلة 

𝐻𝑀𝐿=12[(𝑆𝐻+𝐵𝐻)−(𝑆𝐿+𝐵𝐿]) 

(9) 

العامل الرابع يف منوذج كارهارت  هو (،MMC، أو املومنتم ناقص االستثمار العكسي) املومنتم عامل 

 مومنتم على عوائد األسهم. فعلى سبيل املثال، تكون األسهم  املومنتم تأثري الذي يأخذ بعني االعتبار (، 1997)

هي تلك اليت  املومنتم شهرا السابقة. إن أسهم  12أساس العائدات اليت حققتها خالل ال  عكسية على أو 
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شهرا املاضية وواصلت أداءها جيدا خالل الشهر التالي )الفائزين(. أما األسهم  12حققت أداء جيدا خالل ال 

يف أداءها بشكل شهرا املاضية واليت استمرت  12فهي تلك اليت حققت أداء ضعيفا خالل ال  العكسية 

، العكسيةأو  املممنتم (. لتحديد ما إذا كان ينبغي النظر يف أسهم اخلاسرينضعيف خالل الشهر التالي )

سلسلة شهرية كما هو  طورنا واحد عن كل سهم. فلكل سهم  مرتاجعة بشهرشهرا  11طورنا سلسلة من 

 :10مبني يف املعادلة 

𝑅𝑡=(𝑃𝑡−1−𝑃𝑡−12)𝑃𝑡−12 

(10) 

من عوائد  70و 30بتطوير سلسلة شهرية من النسب املئوية  قمنا  ،tهو سعر السهم يف نهاية الشهر  Ptحيث 

شهرا دون  11األحد عشر شهرا من كل سهم عن كل شهر. وتصنف الشركات اليت هلا عائد عن مدة 

ني يف املئة يف شهرا فوق السبع 11، وتصنف الشركات ذات العائد عن مدة عكسية الثالثني يف املئة كأسهم 

 :11كما هو مبني يف املعادلة  مومنتمشهر معني كأسهم 

𝑀𝑀𝐶 = 12 [(𝑆𝑀𝑜𝑚 + 𝐵𝑀𝑜𝑚) - (𝑆𝐶 + BC) 

 (11) 

األسهم متثل  SCالكبرية.  املومنتمأسهم  BMomالصغرية؛ متثل  املومنتمأسهم  SMomوحيث متثل 

 الكبرية يف كل شهر. العكسية االسهممتثل  BCالصغرية؛ ومتثل  العكسية 
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 الرابعاجلزء 
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 الوضع الراهن لصناعة صناديق االستثمار  باململكة العربية السعودية .3

تنمو صناعة صناديق االستثمار  باململكة العربية السعودية منًوا سريًعا. وفيما يتعلق بأعداد صناديق االستثمار 

، بلغت أعداد 2006ففي عام : هائال يف السنوات األخريةاملدرجة بالقائمة، فقد شهدت هذه الصناعة منوا 

ليصل إىل  2015( صندوق بينما ارتفع هذا العدد يف عام 182صناديق االستثمار  حوالي مائة واثنني ومثانون )

باململكة ما يقدر بواقع لغت قيمة أصول صناديق االستثمار مائتني وسبعة وستني صندوًقا لالستثمار. كما ب

. وقد أدى هذا النمو إىل ظهور جمموعة متنوعة من الصناديق املتخصصة فيما 2015ار ريال يف عام ملي 102.9

يتعلق بأمناط االستثمار من أجل تلبية احتياجات املستثمرين املختلفة. وعندما ختتلف األهداف االستثمارية اليت 

هم إزاء املخاطر احملتملة واحتياجاتهم إىل يريد أن حيققها املستثمرين من حيث متطلبات العائد املرتقب واجتاهات

( بعض الوسائل األساسية اليت خيتلف فيها 3السيولة، ختتلف أمناط االستثمار وفًقا لذلك. ويبني الشكل رقم )

املستثمرون عن بعضهم البعض فيما يتعلق بأنواع صناديق االستثمار اليت يستهدفونها واملخاطر اليت ينطوي 

 واع هذه الصناديق. عليها كل نوع من أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمخاطر املرتبطة بعائدات الصندوق االنكشاف : 3شكل 

يف % من صناعة صناديق االستثمار 57 حوالي األسهم  نسبة صناديقويف اململكة العربية السعودية، متثل 

حني تتشكل بقية الصناديق  . يف 2015صندوق يف نهاية عام  169 األسهم املتوسط حيث تبلغ أعداد صناديق 

%، وأدوات الدين 3 عقاريةصناديق %، 14صناديق" يف األسهم "صندوق  و% ، 19حوالي  النقدصناديق من 

ت
دا

ائ
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ا
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% )انظر الشكل رقم 2%، ورأس املال احملمي بواقع 2%، وتقدر نسبة صندوق االستثمار املتوازن بنحو 3بواقع 

4.) 

ألنها متثل أعلى نسبة يف هذه الصناعة بالنسبة إىل غريها  األسهمركز يف هذه الدراسة على صناديق سوف ن

% من 46، يشري توزيع صناديق األسهم على أساس املوقع اجلغرايف إىل أن من أدوات االستثمار. وعالوة على ذلك

% من هذه الصناديق يف املنطقة العربية مبا 20ألسهم جيرى استثمارها حملًيا بينما يتم استثمار حنو اصناديق 

% منها دوليا يف دول أخرى غري دول جملس التعاون 34يف ذلك دول جملس التعاون اخلليجي، ويستثمر 

هيئة السوق املالية  احتياجاخلليجي، والبعض اآلخر يف املنطقة العربية. وعلى وجه التحديد، وبناء على 

(CMA) .فإننا نعترب أن أداء صناديق االستثمار  لألسهم جترى بشكل كبري على املستوى احمللي ، 

 

 

 

 

 

 

 

 : هيكل صناديق االستثمار حسب نوع االستثمار3شكل 

قد منت منًوا هائًلا على مدى السنوات العشر املاضية إال أن هناك  غم من أن صناعة صناديق االستثمارعلى الر

 من الفرتة خالل سنويا ٪6.5 ب املعدلاخنفض حيث . للمتشركنيأيضا اخنفاضا ملحوظا يف العدد اإلمجالي 

 السعودية املالية السوق هيئة أصدرته الذي السنوي للتقرير ووفقا املثال، سبيل فعلى. 2015 إىل 2009

(CMA)  2009يف عام   356.331يف صناديق االستثمار من حوالي  املشرتكني ، اخنفض عدد 2015لعام 

 . 2015يف عام   236.728إىل 

أن معظم االخنفاض يف  يالحظسب نوع االستثمار، حبصناديق  اليف  املشرتكني ومن خالل النظر يف عدد 

إىل  2014يف نهاية عام   187.426 العدد من اخنفض ، حيث صناديق األسهم  يأتي من املشرتكني عدد 

 %57 سهماالصناديق 

 

 %19نقد صناديق 

صندوق 

 %14 الصناديق

االستثمار  صناديق

 %3 العقارية
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 صناديق األسهم يف  املشرتكني. وعلى حنو أكثر تفصيال، اخنفض عدد 2015يف نهاية عام   181,997

.  3,883مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط النقد يليه اخنفاض يف صناديق   15,306وي بلغ يف املتوسط مبعدل سن

اخنفاًضا ملحوظا يف أعداد املشاركني  هدت مجيع أنواع صناديق االستثمار، ش5وكما هو مبني يف الشكل 

 العقارية. االستثمار باستثناء أدوات الدين و صناديق 2015و  2014بني عامي 

 

 : العدد الكلي للمكتتبني: االجتاهات التارخيية5ل شك

، والعالقة بني هذا العدد ومنو الصناديق، الحظنا أنه األسهم املشرتكني يف صناديق يف عدد النظر وبإمعان 

 خالل العقد املاضي أظهرت صناعة الصناديق  لألسهم منوا يف أعداد الصناديق وقيمة األصول اخلاضعة

ومع ذلك، اخنفض عدد املشرتكني يف صناديق االستثمار لألسهم مبعدل سنوي بلغ يف . 5(AUMلإلدارة )

 .4-6على حنو ما ذكر آنفا. وتناقش هذه املالحظات مبزيد من التفصيل يف الفصل   15,306املتوسط 

                                                           
5
. واخنفض إمجالي حجم أصول صناديق 2012صندوقا يف عام  138إىل  2010صندوقا يف عام  154من  األسهم اخنفض عدد صناديق  

األسهم نظرا الخنفاض عدد الصناديق املستثمرة يف األسهم. ومع ذلك، واصلت صناديق األسهم االحتفاظ بأكرب عدد من االستثمارات 

 .اإلمجالية للصندوق على مر السنني
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  املكتتبني وعدد  الوحدات يف  االستثمار صناديق سوق يف النمو: 6 شكل

 

 

  

 

 االسهمصناديق 
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 اخلامس اجلزء
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 البيانات املتعلقة بصناديق االستثمار  باململكة العربية السعودية .5

سعر  )أي 6ةالواحد صة( على أساس احلNAVsوتتكون بيانات صناديق االستثمار  من صايف قيمة األصول الشهرية )

صندوق. وجيرى استخدام املؤشر ستاندرد أند بورز السعودي وبعض املعلومات الكمية والنوعية عن كل  (الوحدة

كمؤشرات اسرتشادية لقياس عوائد  السوق الرئيسية )تاسي( ( ومؤشرStandard & Poorsالشرعي واحمللي )

وقد حصلنا على . 72016إىل تشرين األول / أكتوبر عام  2007األسواق يف الفرتة احملورية من نيسان / أبريل عام 

سوق األوراق املالية السعودية )تداول( وشركة  و (CMA)ذه الدراسة من قبل هيئة السوق املالية السعودية بيانات ه

 جرو هيل.-التداول ماك

 يف والواردة التالية املعايري تستويف اليت االستثمار صناديق إال ندرج مل فإننا االقتصادية، واملراجع لألدبيات وطبقا

 بنشاط وتدار مفتوحة صناديق أنها كما السعودية العربية اململكة يف املدارة االستثمارية الصناديق مجيع: العينة

 صناديق أية أمامنا اليت العينة يف االستثمار صناديق تشمل مل ذلك، على وعالوة. 8احمللية األسواق يف فقط وُتستثمر

 صناديق أو االقتصادية القطاعات من معني قطاع يف أمواهلا تستثمر اليت املتخصصة الصناديق أو مزدوجة أهداف ذات

 بشأن مستمرة بيانات بها يتضمن أن االستثمار صناديق مجيع تتطلب وأخرًيا،. 9العام لالكتتاب أولية أسهم طرح

/  األول تشرين إىل 2007 أبريل/  نيسان من تبدأ اليت الفرتة خالل يف وذلك األقل على شهًرا وثالثني ستة ملدة العوائد

 39 أن جند الدراسة، حمل للفرتة واحملددة لألسهم االستثمار صناديق من صندوق 169 إمجالي ومن. 2016 أكتوبر

مالحظة.  4.321فقط استويف مجيع املعايري حيث بلغت إمجالي املشاهدات واملالحظات لشهرية حوالي  صندوًقا

 من صندوقا 72 استبعاد متنة املؤشر على النحو التالي: عي ونتيجة لتطبيق معايري الفرز، مت إلغاء صناديق االستثمار من

 أسهم صناديق من صندوًقا 26و النهائية؛ العينة من والدولية العربية األسهم صناديق استبعدت حيث األسهم صناديق

 حيث االقتصادية القطاعات من معني قطاع يف أمواهلا تستثمر اليت املتخصصة الصناديق من 14و العام االكتتاب

 مستمرة بيانات الفئة هذه تتضمن أن حباجة ألننا صندوق 18 استبعاد مت ذلك إىل باإلضافة. الفئتني كلتا استبعدنا

 يسفر مل األخرى املعايري تطبيق أن غري. احملورية الفرتة خالل يف وذلك األقل على شهًرا وثالثني ستة ملدة العوائد بشأن

 املنخفض األداء ذات االستثمار لصناديق البقاء حتيز يؤخذ مل كما. النهائية العينة من إضافية صناديق أي استبعاد عن

  .جامدة أموال أي العينة يف تدرج مل السبب، وهلذا. املعلومات كفاية لعدم االعتبار يف

                                                           
6
  
7

 & Standardبسبب توافر البيانات على مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي الشرعي والمحلي ) 2007دراسة من أبريل عام  تبدأ فترة هذه ال 
Poors 2007 مأبريل عا 24( منذ إطالق مبادرة المؤشر في. 

 
8
  
9
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ويظهر النمو يف صناديق االستثمار واحمللية لألسهم باململكة العربية السعودية طوال الفرتة احملورية كما هو موضح يف 

صندوقا يف عام  39إىل  2007صندوقا يف عام  18. وارتفع عدد صناديق االستثمار يف العينة النهائية من 7الشكل 

 .٪8.97مع معدل منو سنوي مركب بنسبة  2016

 بالسعودية والعاملية احمللية لألسهم االستثمار صناديق يف النمو

 

 

 

 

 

 

 

 .النمو يف األسهم السعودية: صناديق االستثمار احمللية: 7الشكل 
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 السادساجلزء 
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 واملناقشة التجريبية النتائج .6

العينة  1ويبني اجلدول . األسهم احمللية يف االستثمار من صناديق 39وكما هو مبني، تغطي الدراسة احلالية 

ويصنف مديري الصناديق إىل ثالث فئات من حيث . صندوقا 39من مديري الصناديق بإمجالي  26النهائية ل 

: اجلهات املشغلة الرئيسية الكربى( 1: )اجلهات املشغلة الرئيسية يف صناعة صناديق االستثمار  السعودية

صندوق لكل  3.25ومبتوسط  ٪33.3صندوقا؛ بنسبة  13مديرو صناديق االستثمار الذين يديرون إمجالي 

مديرو الصناديق الذين يديرون إمجالي مثانية صناديق؛ : اجلهات املشغلة الرئيسية الوسطى( 2. )مدير صندوق

مديرو الصناديق الذين يديرون : اجلهات املشغلة الرئيسية الثانوية( 3. )صندوقنيومبتوسط  ٪20.5بنسبة 

وتشري هذه األرقام إىل أن الصناعة ال ترتكز . صندوق واحدمبتوسط  ٪46.2قا؛ بنسبة صندو 18إمجالي 

توزيع الصناديق  1وباإلضافة إىل ذلك، يبني اجلدول . بشكل كبري مع مديري الصناديق يف أي فئة واحدة

وميكن . وقالتمويلية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة واليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة لكل مدير صند

من مديري  21هي صناديق متويلية تدار من خالل ( صندوقا 25)من الصناديق  ٪64مالحظة أن حوالي 

متويلية ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية  هي صناديق( صندوقا 14)من الصناديق  ٪36الصناديق، يف حني أن 

 .مدير صندوق 12تدار من خالل 

 للمخاطر ومقاييس املخاطريف  املعدل غري العائد أداء نتائج 1.6

 املعدلة للمخاطر غري العوائد حتليل 1.1.6

ومؤشر  بأكملها للعينة األسهم يف االستثمار صناديق ألداء الوصفية املوجزة اإلحصائيات بشكل عام تعرض

 عوائد جلميع املعياري واالحنراف الشهري املتوسط أيضا 2 اجلدول ويبني. 2 اجلدول تداول كل األسهم يف

 ويرتاوح املتوسط يف إجيابي الصناديق يكون عائد وقد الحظنا أن. تداول كل األسهم مؤشر وعوائد الصناديق

 .٪4.624 و 4.514- بني
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 عدد صناديق االستثمار يف األسهم احمللية املدارة من قبل كل مدير: 1اجلدول 

 مديرو الصناديق التمويلية
املركزة على صناديق استثمار 

 احملليةاألسهم 

اليت تتوافق مع أحكام 

 الشريعة

اليت ال تتوافق مع 

 أحكام الشريعة

 لألصول كابيتال سامبا شركة

 االستثمار وادارة
4 2 2 

 1 2 3 لالستثمار الوطنية العربية الشركة

 السعودية العربية إتش إس بي سي

 احملدودة
3 2 1 

 2 1 3 املالية الرياض شركة

 - 2 2 لالستثمار البالد شركة

 1 1 2 املالية لألوراق االستثمار

 1 1 2 كابيتال الفرنسي السعودي

 1 1 2 السعودي العاملي االستثمار بيت

 - 1 1 املالية الراجحي شركة

 - 1 1 كابيتال األول شركة

 - 1 1 لالستثمار األول شركة

 - 1 1 لالستثمار اإلمناء شركة

 - 1 1 كابيتال اجلزيرة

 اململكة كابيتال يف شركة اخلري

 السعودية العربية
1 1 - 

 - 1 1 لالستثمار النفيعي جمموعة

 1 - 1 كابيتال جيوجيت األوىل

 1 - 1 السعودية بلوم لالستثمار

 1 - 1 السعودية هريميس املالية اجملموعة

 - 1 1 املالية للخدمات فالكوم

 - 1 1 لالستثمار جدوى

 - 1 1 املالية كسب جمموعة

 1 - 1 السعودية العربية ستانلي مورغان
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 - 1 1 شركة األهلي كابيتال

 - 1 1 لالستثمار وخبيت شركة أصول

 1 - 1 لالستثمار رنا شركة

 - 1 1 املالية لألوراق املستثمر

 14 25 39 اإلمجالي

 مدير كل خالل من الدراسة يف املدرجة يف األسهم  االستثمار صناديق مجيع قائمة توزيع يتم. ملحوظة *

 .2016 أكتوبر إىل 2007 أبريل من العينة فرتة خالل الصندوق ومن خالل فئة صندوق

 املعياري االحنراف يبني ذلك، على وعالوة(. 2008 أي) العاملية املالية األزمة عام يف كان عائد متوسط أقل

 وفيما(. ٪9.387) لالحنراف املعياري نسبة أعلى مع تذبذبا األكثر هي األزمة املالية العاملية فرتة أن للعوائد

 ملؤشر العام العائد مؤشر أن الحظنا فقد الدراسة، فرتة ملؤشر تداول كل األسهم خالل العائد بأداء يتعلق

. ٪10.456 إىل 2.01 من املعياري االحنراف ويرتاوح ٪4.331 إىل 6.157- بني يرتاوح األسهم كل تداول

. األسهم كل تداول مؤشر مع لمخاطرلعّدل غري امل للعوائد الفرق ملتوسط t اختبار 2 كما يعرض اجلدول

 :الفرضية التالية كان من املمكن دعم إذا ما لتحديد ويهدف

 السعودي السوق ملؤشر العائد متوسط عن حمليا املستثمرة األسهم لصناديق العائد متوسط خيتلف: 1 الفرضية

 .(مؤشر تداول كل األسهم)

للصناديق احمللية  -متوسط العائد االستثماري الشهري على كافة صناديق االستثمار يف األسهم: 2 اجلدول

 تداول –واملؤشر العام للسوق املالية السعودية 

 مؤشر تداول كل األسهم مجيع الصناديق الفرتات
 املتوسط الفرق يف

 املعياري االحنراف )%( املتوسط املعياري االحنراف )%( املتوسط 

2007 4.624 4.416 4.331 8.306 0.350 

2008 -4.514 9.387 -6.157 10.454 1.643* 

2009 2.057 5.307 2.305 7.784 -0.248 

2010 1.160 4.659 0.751 4.484 0.409 

2011 0.043 4.712 -0.150 4.921 0.193 

2012 0.866 4.901 0.616 5.372 0.250 

2013 2.284 2.250 1.929 2.010 0.355 

2014 0.904 6.277 -0.002 6.461 0.906 *** 
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2015 -0.977 6.365 -1.285 7.417 0.309 

2016 -1.310 6.408 -1.175 6.753 -0.135 

      

 **0.410 6.960 0.029 6.186 0.438 الكاملة العينة

 0.656 10.788 0.461- 9.215 0.195 تذبذب األسعار املرتفع فرتة

 *0.297 4.263 0.977 3.980 1.274 األسعار املنخفضتذبذب  فرتة

 0.353 7.200 1.368- 6.647 1.015- تذبذب األسعار املتوسط فرتة

 تذبذب فرتة وتشري. 2009 مايو إىل 2007 الفرتة من أبريل إىل املرتفع تذبذب األسعار فرتة تشري. ملحوظة *

الفرتة  إىل املتوسط األسعار تذبذب فرتة وتشري. 2014 يونيو إىل 2009يونيو الفرتة من إىل املنخفض األسعار

 على ٪10 و ٪5 و ٪1 مستويات عند داللة*  ،** ،*** ومتثل .2016 أكتوبر إىل 2014 من يوليه

 .التوالي

 معظم يف كبريا تداول كل األسهم ليس مؤشر وأداء الصناديق أداء بني الفرق فإن ،2 اجلدول وكما يبني

اإلحصائية ال تشري اىل وجود فروقات مهمة احصائيا بني  األدلة أن. 1رفض الفرضية  إىليشري  مما السنوات،

 ذلك، ومع. TASIالعوائد اليت حتققها صناديق االستثمار واملؤشر االسرتشادي لعوائد سوق األسهم السعودية 

 من بكثري أعلى شهري عائد نسبة احمللية األسهم صناديق االستثمار يف حققت ،2014 و 2008 عامي خالل

 .العامني هلذين الفرضية رفض ميكننا ال حبيث تداول كل األسهم، مؤشر عائد

 اهليكلي اهلبوط حتديد أساس على فرعية فرتات ثالث إىل فرتة الدراسة بتقسيم قمنا ذلك، على عالوة

 يف املبني تداول كل األسهم مؤشر تذبذب أسعار يف (2002) أندروز زيفوت اختبار باستخدام 8(  الشكل)

 فرتة( 2) ؛2009 مايو إىل 2007 أبريل تذبذب األسعار املرتفع من فرتة( 1) هي الفرتات هذه. 9 الشكل

 من يوليو: املتوسط األسعار تذبذب فرتة( 3) و ؛2014 يونيو إىل 2009 يونيو من :املنخفض تذبذب األسعار

 .2016 أكتوبر إىل 2014

  



 

 السعودية العربية اململكة يف االستثمار صناديق أداء  36

 
 

 أندروز زيفوت اختبار

 

 (2006" )زيفوت وأندروز"اختبار التغري اهليكلي لـ : 8 الشكل

 

 (.TASI)تداول  –العائد والتذبذب يف املؤشر العام للسوق املالية السعودية  9: الشكل

 على يتفوق الصندوق أداء كان إذا وما مؤشر تداول كل األسهم وعوائد الصندوق عوائد بني فروق أي لتقييم

 مع للمخاطر غري املعدلة يف متوسطات العوائد للفروقات  T اختبار بإجراء نقوم فإننا السوق، عائد مؤشر

 مؤشر ومع وللصناديق اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة، يف األسهم صناديق االستثمار تداول جلميع مؤشر

لكاملة العينة ا فرتة خالل واحمللي للصناديق اليت تتوافق مع الشريعة االسالمية الشرعي بورز آند ستاندرد

قد حققت عوائد أعلى من  حمليا املركزة األسهم صناديق مجيع أن وقد الحظنا. الفرعية التذبذب ولفرتات

 ومع. (2014 يونيو إىل 2009 يونيو) تذبذب األسعار املنخفض وللفرتة الكاملة للعينة بالنسبة السوق مؤشر
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 إجيابي بورز للشريعة اإلسالمية يف السعودية ستاندرد آند ومؤشر الصندوق عوائد بني الفرق متوسط فإن ذلك،

 .واملتوسطة املرتفعة الفرعية للفرتات بالنسبة ولكنه ليس كبريا

عن  نبلغ فإننا الصناديق، أنواع جلميع بالنسبة للمخاطر املعدل غري العائد أداء يف كثب عن ننظر ولكي

للمخاطر مع مؤشر تداول كل األسهم للصناديق  احملسوب غري املعدل للعائد املتوسط وفرق الوصفي اإلحصاء

 صناديق جلميع احمللية للشريعة السعودية S & P مؤشر اليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومع

 4و 3 اجلدولني يف الصناديق هذه نتائج وترد. للتذبذب الفرعية وللفرتات الكاملة العينة فرتة خالل الشركة
 .التوالي على

متوسط العائد االستثماري الشهري على صناديق االستثمار يف األسهم غري املتوافقة مع الشريعة : 3 رقم جدول

 تداول –للصناديق احمللية واملؤشر العام للسوق املالية السعودية  -اإلسالمية

 الفرتات
اليت التتوافق مع أحكام  الصناديق

 الشريعة
 األسهم كل تداول مؤشر

 يف الفرق

 املتوسط

 املعياري االحنراف )%( املتوسط 
 املتوسط

)%( 

 االحنراف

 املعياري
 

2007 4.838 7.535 4.330 8.306 0.508 
2008 -4.586 9.994 -6.157 10.454 1.572 
2009 1.825 5.425 2.305 7.784 -0.480 

2010 1.216 4.736 0.751 4.484 0.465 

2011 -0.070 5.039 -0.150 4.921 0.080 

2012 0.665 5.087 0.616 5.372 0.050 

2013 2.312 2.363 1.929 2.010 0.383 

2014 1.083 6.441 -0.002 6.461 1.084*** 

2015 -0.826 6.254 -1.285 7.417 0.459 

2016 -1.159 6.556 -1.175 6.753 0.016 

      

 **0.418 6.960 0.029 6.370 0.447 الكاملة العينة

 0.640 10.788 0.461- 9.527 0.179 املرتفع األسعار تذبذب فرتة
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 األسعار تذبذب فرتة

 املنخفض
1.207 4.191 0.977 4.263 0.230 

 **0.556 7.200 1.368- 6.742 0.813- املتوسط األسعار تذبذب فرتة

 فرتة وتشري. 2009 مايو إىل 2007 أبريل التذبذب يف األسعار املرتفع إىل الفرتة من فرتة تشري. ملحوظة *

 األسعار يف التذبذب فرتة وتشري. 2014 يونيو إىل 2009 يونيو الفرتة من إىل املنخفض األسعار يف التذبذب

 و ٪1 مستويات عند إىل داللة* ، ** ،*** وتشري .2016 أكتوبر إىل 2014 الفرتة من يوليه إىل املتوسط

 .التوالي على ٪10 و 5٪

 :التالية الفرضيات الختبار النتائج هذه لقد استخدمنا

 اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية االستثمارية الصناديق على العائد متوسط خيتلف: 2 الفرضية

 .مؤشر تداول كل األسهم السعودية على العائد متوسط عن كبري بشكل حمليا تستثمر اليت

 اليت اإلسالمية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمارية الصناديق على العائد متوسط خيتلف: 3 الفرضية

 .S&P السعودية اإلسالمية الشريعة مؤشر عائد عن متوسط كبري بشكل حمليا تستثمر

متوسط العائد االستثماري الشهري على صناديق االستثمار يف األسهم املتوافقة مع الشريعة : 3جدول رقم 

 ز آند بول احمللي السعودي املتوافق مع الشريعة اإلسالميةللصناديق احمللية  ومؤشر ستاندر -اإلسالمية

 الفرتات
اليت تتوافق مع أحكام  الصناديق

 الشريعة اإلسالمية S&P الشريعة
 يف الفرق

 املتوسط

 املعياري االحنراف )%( املتوسط 
 املتوسط

)%( 

 االحنراف

 املعياري
 

2007 4.497 7.373 4.484 8.326 0.012 

2008 -4.466 8.992 -5.938 10.653 1.472 

2009 2.217 5.311 2.937 7.782 -0.719 

2010 1.121 4.622 1.150 4.607 -0.029 

2011 0.111 4.543 0.298 4.596 -0.187 

2012 0.987 4.800 1.101 5.141 -0.115 

2013 2.270 2.208 2.152 2.285 0.118 

2014 0.805 6.198 -0.200 6.643 1.005*** 
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2015 -1.061 6.438 -1.065 7.676 0.004 

2016 -1.394 6.355 -0.538 6.793 -0.856* 

      

 0.088 7.027 0.350 6.094 0.438 الكاملة العينة

 0.351 11.041 0.134- 9.045 0.217 املرتفع األسعار تذبذب فرتة

 األسعار تذبذب فرتة

 0.017- 4.031 1.329 3.871 1.312 املنخفض

 0.012 7.396 1.141- 6.612 1.129- املتوسط األسعار تذبذب فرتة

 تذبذب فرتة وتشري. 2009 مايو إىل 2007 الفرتة من أبريل إىل املرتفع تذبذب األسعار فرتة تشري. ملحوظة *

إىل الفرتة  املتوسط األسعار تذبذب فرتة وتشري. 2014 يونيو إىل 2009 يونيو الفرتة من إىل املنخفض األسعار

 على ٪10 و ٪5 و ٪1 املستويات داللة عند*  ،** ،*** ومتثل .2016 أكتوبر إىل 2014 يوليه من

 .التوالي

 عائد االستثمار اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية نسبة صناديق حققت( 1) ما يلي إىل نتائجنا تشري

على الرغم . كبريا ليس الفرق أن من الرغم على االسرتشادي، مؤشرها من اليت حققها أعلى متوسط شهري

 لصناديق بالنسبة املعدلة للمخاطر غري العوائد فيه تفوقت الذي 2014 لعام كان االستثناءات أحد من أن

 االسرتشادي مؤشرها عوائد على كبرية بدرجة االستثمار اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 مؤشرها اإلسالمية على اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار صناديق تفوقت( 2) ؛(3 اجلدول)

 نتائج تشري باختصار،( 3) ؛(3 اجلدول) تذبذب األسعار املتوسط وفرتة الكاملة العينة فرتة خالل االسرتشادي

 رفض ميكن ال أنه إىل 3 اجلدول يف الواردة اإلسالمية اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار صناديق

 .الكاملة العينة لفرتة أو املتوسط تذبذب األسعار لفرتة أو 2014 لعام 2الفرضية 

 رقم اجلدول يف موضح هو وفيما خيص صناديق االستثمار اليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما

نسبة  اإلسالمية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار صناديق حققت( 1) ما يلي نتائجنا إىل تشري ،4

مما  أقل شهري وعائد 2014 عام خالل االسرتشادي مؤشرها مما حقق بكثري عائد املتوسط الشهري أعلى

أنه  حني يف ،2016 عام احمللية خالل السعودية للشريعة بورز آند ستاندرد مؤشر االسرتشادي، مؤشرها حقق

 اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار صناديق عوائد بني فرق املتوسط على ملموس دليل يوجد ال
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 لصناديق للمخاطر غري املعدلة العوائد حتليل يبني( 2. )األخرى للسنوات ومؤشرها االسرتشادي اإلسالمية

اليت تتوافق  االستثمار صناديق أن على دليل يوجد ال أنه اإلسالمية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار

 الفرعية الفرتات من أي يف االسرتشادي مؤشرها أداء على تتفوق تفوقت أو مل سالميةاإل مع أحكام الشريعة

اليت تتوافق مع أحكام  االستثمار بصناديق املتعلقة النتائج فإن باختصار،( 3) الكاملة؛ العينة فرتة يف أو

 ال ذلك، ومع. الفرعية الفرتات جلميع 3الفرضية  رفض جيب أنه تعين 4 اجلدول يف الواردة اإلسالمية الشريعة

 .2016و 2014 لألعوام 3الفرضية  رفض ميكن

اليت ال تتوافق مع أحكام  االستثمار وصناديق الصناديق، جلميع الرتاكمية السنوية العوائد 5 اجلدول ويوضح

. االسرتشاديني واملؤشرين اإلسالمية، اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار وصناديق اإلسالمية، الشريعة

 االستثمار وصناديق الصناديق، جلميع الشهري العائد متوسط مع أيضا السنوي الرتاكمي العائد نتائج وتتفق

 .اإلسالمية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار وصناديق اإلسالمية، ال الشريعة تناسب اليت

 املعدل للمخاطر العائد حتليل نتائج 2.3.2

اليت تتوافق مع  االستثمار لصناديق املقارن باألداء املتعلقة النتائج عن تقرير بعرض نقوم الفرعي، القسم هذا يف

 املالية اإلسالمية للفرتة اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار اإلسالمية وصناديق أحكام الشريعة

 ترينور ومؤشر ،(SR) شاربمعدل  هي للمخاطر املعدلة األداء مقاييس. 2016 إىل 2007 من بأكملها

(TR)، موديلياني موديغلياني ومقياس (M2.) 
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العائد السنوي على كافة الصناديق، وصناديق االستثمار  يف األسهم غري املتوافقة مع الشريعة : 5اجلدول 

 اإلسالمية، وصناديق االستثمار  يف األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 املعيار 

 
 مجيع

 الصناديق
اليت ال تتوافق مع أحكام 

 اإلسالمية الشريعة
اليت تتوافق مع أحكام 

 اإلسالمية الشريعة
كل  تداول مؤشر

 (%) األسهم
S&P  الشريعة

 اإلسالمية

2008 -49.820 -51.8691 -48.402 -56.489 -55.420 

2009 26.140 22.250 29.196 27.457 37.245 

2010 13.440 14.087 12.983 8.151 13.355 

2011 -0.715 -2.143 0.142 -3.066 2.462 

2012 9.390 6.719 11.015 5.975 12.439 

2013 31.143 31.576 30.891 25.501 28.757 

2014 9.107 11.405 7.869 -2.370 -4.831 

2015 -13.558 -11.135 -14.732 -17.059 -14.976 

 األشهر يف هذين مجيع يغطي ال التحليل أن حيث 5 اجلدول يف 2016 و 2007 سنة ُتشمل مل. ملحوظة *

 .العامني

السعودية  األسهم كل تداول ومؤشر ومؤشراتها االسرتشادية، الصناديق أنواع جلميع النسب هذه نتائج تعرض

 اجلدول أعمدة يف املعروضة النتائج وُتلخص. 6 اجلدول احمللية يف السعودية للشريعة بورز آند ستاندرد ومؤشر

 :التالي النحو على الفرعية والفرتات الكاملة للعينة 6

 االستثمار صناديق جلميع العام األداء إىل وباإلشارة (2016 أكتوبر - 2007 أبريل) الكاملة للعينة بالنسبة

 ،(صندوق 25) اإلسالمية والصناديق اليت تتوافق مع أحكام الشريعة ،(صندوق 39)احمللية  األسهم يف

 صناديق مجيع( 1) أن الحظنا ، فقد(صندوق 14) اإلسالمية اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة ديقوالصنا

 لديها اإلسالمية اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة األسهم وصناديق االستثمار يف احمللية االستثمار يف األسهم

 األسهم كل تداول مؤشرو مؤشرها االسرتشادي، من( TR)ومؤشر ترينور  (SR) معدل شارب أفضل

األسهم اليت ال تتوافق مع  وصناديق احمللية  األسهم يف االستثمار صناديق مجيع تفوقت حبيث السعودية،

( SR) معدل شارب االسرتشادي لدى املؤشر( 2) السوق االسرتشادي، مؤشر على اإلسالمية أحكام الشريعة

 اليت تتوافق مع أحكام الشريعة األسهم  يف االستثمار صناديق من الذي خيص أفضل( TR) ترينور ومؤشر
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على  ال تتفوق اإلسالمية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة األسهم يف االستثمار صناديق أن حيث اإلسالمية

 .مؤشرها االسرتشادي

 مقاييس أداء العائد املعدل للمخاطر: 6اجلدول 

  العينة الكاملة
فرتة تذبذب 

 األسعار املرتفع

تذبذب األسعار  فرتة

 املنخفض

فرتة تذبذب األسعار 

 املنخفض

فرتة تذبذب األسعار 

 املتوسط

      املعيار

 مؤشر تداول كل األسهم العام
SR 

 
-0.155 -0.360 0.036 -0.372 

TR -1.501 3.885 0.152 2.677 

S&P 
 الشريعة يف السعودية

SR -0.089 -0.322 0.125 -0.331 

TR -1.180 -3.558 0.504 -2.450 

 الصناديق

 )مجيع الصناديق(

SR -0.107 -0.350 0.113 -0.350 

Tr -1.260 -3.894 0.500 -2.543 

M2 0.309 -0.357 1.305 -1.209 

الصناديق اليت ال تتوافق مع أحكام 

 الشريعة اإلسالمية

SR -0.107 -0.341 0.091 -0.315 

Tr -1.221 -3.822 0.402 -2.295 

M2 0.346 -0.250 1.213 -0.957 

اليت تتوافق مع أحكام  الصناديق

 اإلسالمية الشريعة

SR 0.105 -0.355 0.126 -0.369 

Tr -1.289 -4.016 0.522 -2.770 

M2 0.241 -0.491 1.332 -1.418 

موديلياني، -مودجيلياني قياس M2 ترينور، ومتثل مؤشر TR معدل شارب، ومتثل SRمتثل . ملحوظة *

 أبريل الفرتة من إىل املرتفع تذبذب األسعار فرتة وتشري. السعودية األسهم كل تداول مؤشر TASIومتثل 

. 2014 يونيو إىل 2009 يونيو الفرتة من إىل املنخفض األسعار تذبذب فرتة وتشري. 2009 مايو إىل 2007

 .2016 أكتوبر إىل 2014 يوليه الفرتة من إىل املتوسط األسعار تذبذب فرتة وتشري

 صناديق لدى مجيع( 1) أنه( 2009 مايو - 2007 أبريل) املرتفع األسعار تذبذب فرتة خالل الحظنا لقد

اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية معدل  األسهم وصناديق االستثمار يف احمللية يف األسهم االستثمار

 توضح معدل شارب لصناديق (2). االسرتشادي اليت ختص مؤشرها من بكثري أفضل شارب ومؤشر ترينور

 للمخاطر معدلة سالبة عوائد (0،355-)اإلسالمية  اليت تتوافق مع أحكام الشريعة األسهم يف االستثمار

 ذلك، ومع ،(0.322-) احمللية للشريعة السعودية بورز آند ستاندرد مؤشر أي االسرتشادي، ملؤشرها مماثلة

 أيضا ُويالحظ. االستثمار يف األسهم صناديق أفضل من الذي خيص معدل شارب االسرتشادي املؤشر فإن لدى
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اليت تتوافق مع أحكام الشريعة   األسهم يف االستثمار صناديق أن إىل يشري مما ملؤشر ترينور، مماثلة أمناط

 .االسرتشادي ال تقوق مؤشرها اإلسالمية

 صناديق لدى( 1) أنه (2014 يونيو - 2009 يونيو) املنخفض تذبذب األسعار فرتة وقد الحظنا خالل

االستثمار يف األسهم احمللية  وصناديق االستثمار يف األسهم اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 األسهم يف االستثمار يوضح معدل شارب لصناديق( 2)معدل شارب ومؤشر ترينور أفضل من مؤشرها املعياري؛ 

 ملؤشراتها مماثلة للمخاطر معدلة موجبة عوائد (0.126) اإلسالمية الشريعةاليت تتوافق مع أحكام 

 صناديق بالرغم من أنه لدى ، (0.125) السعودية احمللية للشريعة بورز أند ستاندرد مؤشر أي االسرتشادية،

 مؤشرها من قليال أفضل معدل شارب  اإلسالمية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة األسهم االستثمار يف

مبؤشر ترينور   اإلسالمية يف األسهم اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار صناديق لدى( 3) االسرتشادي؛

اليت ال تتوافق  والصناديق الصناديق، جلميع قيمة أعلى M2 املقياس أنتج( 4) االسرتشادي؛ مؤشرها من أفضل

 مما الفرتة، هذه اإلسالمية خالل مع أحكام الشريعةاليت تتوافق  والصناديق اإلسالمية ، مع أحكام الشريعة

 من املنخفض تذبذب األسعار فرتات خالل أفضل تؤدي أداء متيل إىل حمليا املركزة الصناديق أن إىل يشري

 .األخرى األوقات

لدى مجيع صناديق ( 1): يلي ما (2016 أكتوبر - 2014 يوليو) املتوسط تذبذب األسعار نالحظ خالل فرتة

االستثمار يف األسهم احمللية وصناديق االستثمار اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة االسالمية معدل شارب 

 السعودية للشريعة بورز آند لدى مؤشر ستاندرد( 2) و ومؤشر ترينور أفضل مما يتمتع به مؤشرها االسرتشادي

(. 0.369-) احمللية األسهم يف  االستثمار مما خيص صناديق أفضل( 0.331-) معدل شارب احمللية

اليت تتوافق مع   األسهم يف االستثمار صناديق أن على يدل مما ملؤشر ترينور، مماثلة أمناط أيضا وُتالحظ

 .االسرتشادي أحكام الشريعة اإلسالمية ال تتفوق على مؤشرها

اليت ال تتوافق  األسهم يف األسهم  احمللية وصناديق االستثمار يف االستثمار صناديق مجيع فاقت قد باختصار،

لتذبذب  الفرعية الفرتات مجيع ويف الكاملة للعينة مؤشرها االسرتشادي اإلسالمية مع أحكام الشريعة

على  اإلسالمية مل تتفوق اليت تتوافق مع أحكام الشريعة األسهم يف االستثمار صناديق كما أن. األسعار

 .األسعار تذبذب فرتات ويف الكاملة للعينة االسرتشادي مؤشرها
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 CAPMالواحد  للعامل التجريبية النتائج 2.6

صناديق  يتضمن مبا العينة يف  احمللية األسهم يف االستثمار صناديق كافة أداء نتحقق من القسم، هذا يف

 اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار وصناديق االستثمار اليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 وصناديق اإلسالمية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار صناديق من العائد أداء وللتحقق من. اإلسالمية

 للعوائد CAPM الواحد العامل احندار بدراسة نقوم اإلسالمية، اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار

 فرتة: لتذبذب األسعار الفرعية وللفرتات الكاملة العينة لفرتة بالتساوي املرجحة األموال حمفظة على الشهرية

 - 2009 يونيه) األسعار املنخفض تذبذب وفرتة ،(2009 مايو - 2007 أبريل)األسعار املرتفع  تذبذب

 (.2016 أكتوبر - 2014 يوليه)األسعار املتوسط  تذبذب وفرتة ،(2014 يونيه

واجلدول  احمللية، صناديق االستثمار جلميع أ اجلدول: املقدرة وغاما وبيتا ألفا معامالت 7 اجلدول يف وتوضح

اليت  االستثمار لصناديق ج واجلدول اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، االستثمار لصناديق ب

 وصناديق االستثمار يف األسهم صناديق مجيع بأنه يتم تقييم علما. اإلسالمية تتوافق مع أحكام الشريعة

 تقييم يتم بينما ،10تداول كل األسهم مؤشر اإلسالمية مقابل تتوافق مع أحكام الشريعةاليت ال  االستثمار

 .ستاندرد آند بورز للشريعة السعودية احمللية ملؤشر وفقا يف األسهم  االستثمار صناديق

 عند إحصائية بدرجة كبرية داللة وذات ،1 من وأقل موجبة، البيتا مجيع أن أ اجلدول يظهر: 7 اجلدول

تذبذب  أن النتيجة هذه وتعين. لتذبذب األسعار الفرعية الفرتات وجلميع الكاملة العينة لفرتة ٪1 مستوى

 بيتا حمفظة كلما كانت آخر، مبعنى. بعينه صندوق أي يف التذبذب من أكرب األسهم سوق يف األسعار

وقد . عام بشكل السوق مع تذبذبا يف األسعار مقارنًة أكثر كلما كان الصندوق صندوق االستثمار مرتفعة،

 وصناديق اإلسالمية اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار لصناديق بيتا تقدير يف مماثلة نتائج الحظنا

 .اإلسالمية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار

 األفضل االنتقائية عن فضال للسوق، االسرتشادي املؤشر أداء فاق قد ما صندوقا أن إىل املوجبة ألفا تشري

 ذلك على يدل سالبا يكون ألفا أنه عندما حني يف املعين، للصندوق الصندوق مدير جانب من للصندوق

                                                           
10
 العامل ،CAPM من لكل) نوعيا النتائج تتغير وال( SVW) السعودي السوقية للقيمة المرجح لألسهم االسترشادي المؤشر على االنحدار تحليل نكرر 

 المرجحة للمحفظة الشهري العائد باستخدام السعودي السوقية للقيمة المرجح لألسهم المعياري المؤشر بوضع قمنا(. العوامل متعدد والنموذج الواحد

 .BE/ME أحجام ستة ذو المحافظ في األسهم لجميع للحجم



 

 السعودية العربية اململكة يف االستثمار صناديق أداء  45

 
 

 جلميع بالنسبة وذات داللة موجبة ألفا قيم أن الحظنا ،7 اجلدول يف الواردة املعلومات إىل واستنادا. العكس

 خالل اإلسالمية اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة االستثمار وصناديق احمللية األسهم صناديق االستثمار يف

 العام املؤشر أداء تفوق الصناديق هذه أن يعين وهذا. املنخفض تذبذب األسعار وفرتة الكاملة العينة فرتة

خالل  ذات داللة ال تكون ألفا ذلك، ومع. الصناديق لتلك الصناديق مديري جانب من جيدة انتقائية وتقرتح

 .الفرتات الفرعية للتذبذب يف األسعار املتوسطة واملرتفعة

 االحندار اخلطي أحادي العامل لنموذج تسعري األصول الرأمسالية: 7 اجلدول

 المتوسط األسعار تذبذب فترة المنخفض األسعار تذبذب فترة المرتفع األسعار تذبذب فترة الكاملة العينة 

         

 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

 (صندوق 39) المحلية الصناديق جميع: أ الجدول

Alpha 0.209 0.314** -0.008 0.295 0.312** 0.559*** 0.123 0.165 

 (1.44) (2.00) (-0.02) (0.50) (2.20) (3.55) (0.50) (0.57) 

(RM-RF) 0.867*** 0.847*** 0.829*** 0.799*** 0.897*** 0.896*** 0.914*** 0.908*** 

 (43.60) (36.81) (18.81) (15.17) (26.68) (28.38) (28.36) (22.71) 

(RM-RF)2  -0.003*  -0.003  -0.014***  -0.001 

  (-1.69)  (-1.05)  (-2.95)  (-0.29) 

N 115 115 26 26 60 60 28 28 

Adj. R2 0.943 0.944 0.934 0.934 0.923 0.932 0.967 0.966 

 

 (صندوق 14) الشريعة أحكام مع تتوافق ال التي الصناديق: ب الجدول

Alpha 
0.248 

 

0.327* 

 

0.053 

 

0.347 

 

0.237* 

 

0.404** 

 

0.353 

 
0.407 

 (1.58) (1.91) (0.09) (0.53) (1.69) (2.49) (1.33) (1.29) 

(RM-RF) 0.887*** 0.872*** 0.849*** 0.819*** 0.949*** 0.949*** 0.924*** 0.916*** 

 (41.39) (34.93) (17.15) (13.77) (28.48) (29.14) (26.34) (21.06) 

(RM-RF)2  -0.002  -0.003  -0.009*  -0.001 

  (-1.17)  (-0.90)  (-1.94)  (-0.33) 

N 115 115 26 26 60 60 28 28 

Adj. R2 0.938 0.938 0.921 0.921 0.932 0.935 0.962 0.961 
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 (صندوق 25: )الشريعة أحكام مع تتوافق التي الصناديق: ج الجدول

Alpha -0.092 -0.064 -0.366 -0.251 0.017 0.209 -0.281 -0.227 

 (-0.66) (-0.42) (-0.79) (-0.46) (0.14) (1.59) (-0.96) (-0.66) 

(RM-RF) 0.847*** 0.842*** 0.798*** 0.787*** 0.933*** 
0.934*** 

 
0.880*** 0.873*** 

 (44.80) (37.91) (20.26) (16.25) (32.35) (34.11) (22.98) (19.22) 

(RM-RF)2  -0.001  -0.001  -0.012***  -0.001 

  (-0.47)  (-0.43)  (-2.71)  (-0.31) 

N 115 115 26 26 60 60 28 28 

Adj. R2 0.946 0.946 0.942 0.940 0.947 0.952 0.951 0.950 

 األسهم صناديق االستثمار يف جلميع بالتساوي املرجحة للمحفظة االحندار نتائج اجلدول يعرض. ملحوظة *

 اليت تتوافق مع أحكام الشريعة والصناديق اإلسالمية والصناديق اليت تتوافق مع أحكام الشريعة احمللية

الفرتة  إىل املرتفع تذبذب األسعار فرتة وتشري. 10: 2016 إىل 04: 2007 الدراسة عينة فرتة خالل اإلسالمية

 يونيو إىل 2009 يونيو الفرتة من إىل املنخفض األسعار تذبذب فرتة وتشري. 2009 مايو إىل 2007 من أبريل

 العائد RM متثل. 2016 أكتوبر إىل 2014 يوليه الفرتة من إىل املتوسط األسعار تذبذب فرتة وتشري. 2014

 الفائدة معدل عرض خالل من املخاطر من اخلالي العائد وكالء RF املعياري، ومتثل للمؤشر السوقي

 على ،ج و ب و أ اجلداول يف املالحظات لعدد N ، ومتثل(SIBOR) أشهر ثالثة ملدة املصارف بني السعودي

 .p <0.10، ** p <0.05، *** p <0.01*  و قوسني بني t إحصاءات قيم تكون. التوالي

 للعينة بالنسبة ذات داللة ليست ألفا الشريعة اإلسالمية،لصناديق االستثمار اليت تتوافق مع أحكام  بالنسبة

 تتوافق اليت الصناديق مديري أن إىل النتيجة هذه وتشري. لتذبذب األسعار الفرعية الفرتات جلميع أو الكاملة

 خمتلف مع النتائج هذه وتتفق. للصندوق ذات داللة انتقائية أي يظهرون اإلسالمية ال الشريعة أحكام مع

 .6 إىل 4 من اجلداول يف الواردة املعدلة للمخاطر املقاييس

 الزائدة للعوائد( جاما معامل أي) الرتبيعي باحلد املرتبطة املعامالت أن 7 اجلدول يبني ذلك، على وعالوة

 الشريعة أحكام مع تتوافق اليت للصناديق بالنسبة داللة احصائية ذات ليست( 6 املعادلة) احملافظ جلميع

الفرعية  تذبذب األسعار كانت لفرتات اإلسالمية سواء الشريعة أحكام مع ال تتوافق اليت اإلسالمية أو

 انتهت ولكن السوق، وقت أن حيددوا حاولوا الصناديق مديري أن إىل النتيجة هذه وتشري. املرتفعة أو املتوسطة
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 الرتبيعي احلد فإن ذلك، ومع. للسوق توقيت وجود عدم أو خاطئ توقيت بإظهار املطاف نهاية يف أنشطتهم

 ال تتوافق اليت والصناديق اإلسالمية، الشريعة أحكام مع تتوافق اليت والصناديق صناديق االستثمار، جلميع

 أن كما. األسعار املنخفض تذبذب فرتة خالل وذو داللة احصائية سالبا يكون اإلسالمية الشريعة أحكام مع

. الكاملة العينة فرتة خالل احمللية الصناديق جلميع بالنسبة كبري حد إىل سالبا يكون السوق توقيت معامل

 تعديل حيث من عالية اختيار قدرة يبدون ال الصناديق مديري أن إىل تشري السوق لتوقيت السالبة القيمة أن أي

االخنفاض يف  وجتنب االرتفاع يف األسعار بالوصول إىل يتعلق فيما يتأرجح أن قبل املعروض للسوق صندوقهم

 .األسعار

 عوامل أربعة من املكون للنموذج التجريبية النتائج 3.6

 أربعة من املكون( 1997) كارهارت ومنوذج ،7 املعادلة عن الناجتة االحندار نتائج 8 اجلدول يف ترد

 حد إىل موجبة ألفا قيم مجيع أن والحظ. احمللية الصناديق جلميع بالتساوي املرجحة احملفظة على عوامل،

 العينة وفرتة اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية والصناديق احمللية الصناديق جلميع بالنسبة كبري

 للفرتتني بالنسبة ذات داللة ألفا ذلك، ال تكون ومع. املنخفض ذات التذبذب الفرعية والفرتة الكاملة،

 الصرف عمليات حركة وجمموع الصغرية األسهم بعد مراقبة أنه النتيجة هذه وتعين. اآلخرتني الفرعيتني

 االستثمار صناديق أو احمللية  االستثمار يف األسهم صناديق تتفوق مل املتوسط واملومنتم ففي األجنيب إىل السوق

 كبري بشكل السعودية األسهم سوق أداء احمللية  اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف األسهم

 .الفرعية لتذبذب األسعار املرتفع واملتوسط الفرتات خالل

 منوذج العوامل األربعة املتساوية الرتجيح: 8اجلدول 

 املتوسط األسعار تذبذب فرتة املنخفض األسعار تذبذب فرتة املرتفع األسعار تذبذب فرتة الكاملة العينة 

 (صندوق 39) احمللية الصناديق مجيع: أ اجلدول 

Alpha 0.256* 0.291 0.329** 0.263 
 (1.68) (0.57) (2.13) (0.94) 

RM-RF 0.862*** 0.828*** 0.902*** 0.914*** 

 (42.41) (18.83) (25.33) (26.07) 
SMB 0.086 0.302 -0.007 0.162 
 (1.51) (1.71) (-0.13) (1.19) 
HML -0.007 -0.012 0.000 -0.025 
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 (-0.26) (-0.17) (0.01) (-0.26) 
MMC 0.046 0.202* -0.029 0.113 
 (1.34) (2.05) (-0.89) (0.95) 

N 115 26 60 28 
Adj. R2 0.944 0.940 0.920 0.967 

 (صندوق 14) اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة الصناديق: ب اجلدول

Alpha 0.303* 0.378 0.273* 0.453 
 (1.85) (0.66) (1.79) (1.53) 

RM-RF 0.880*** 0.848*** 0.949*** 0.914*** 

 (40.31) (17.09) (26.90) (24.50) 
SMB 0.111* 0.338 0.009 0.260* 
 (1.80) (1.69) (0.16) (1.80) 

HML 0.016 0.004 0.018 0.077 
 (0.54) (0.05) (0.65) (0.75) 

MMC 0.066* 0.234** -0.022 0.200 
 (1.80) (2.10) (-0.68) (1.58) 

N 115 26 60 28 
Adj. R2 0.938 0.928 0.930 0.963 

 (صندوق 25: )اليت تتوافق مع أحكام الشريعة الصناديق: ج اجلدول

Alpha -0.048 -0.118 0.043 -0.173 
 (-0.33) (-0.25) (0.34) (-0.52) 

RM-RF 0.843*** 0.798*** 0.934*** 0.880*** 
 (43.81) (19.97) (30.78) (21.25) 

SMB 0.090 0.242 0.012 0.210 
 (1.64) (1.47) (0.26) (1.28) 

HML -0.005 -0.023 0.007 0.007 
 (-0.19) (-0.34) (0.32) (0.06) 

MMC 0.057* 0.172* -0.017 0.189 
 (1.73) (1.88) (-0.65) (1.30) 
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N 115 26 60 28 
Adj. R2 0.947 0.946 0.944 0.950 

 احمللية األسهم صناديق االستثمار يف جلميع الزمنية السالسل احندار نتائج اجلدول يعرض. ملحوظة *

 اإلسالمية الشريعة أحكام مع اليت ال تتوافق والصناديق اإلسالمية أحكام الشريعة مع اليت تتوافق والصناديق

الفرتة  إىل تذبذب األسعار املرتفع فرتة وتشري. 2016 أكتوبر إىل 2007 أبريل من الدراسة عينة فرتة خالل

 يونيو إىل 2009 يونيو الفرتة من إىل املنخفض تذبذب األسعار فرتة وتشري. 2009 مايو إىل 2007 أبريل من

 احملفظة وتنشأ. 2016 أكتوبر إىل 2014 يوليه الفرتة من إىل األسعار املتوسط تذبذب فرتة وتشري. 2014

 السوق عائد إىل  RM وترمز. الشهر لذلك الصناديق مجيع عوائد متوسط قياس طريق عن بالتساوي املرجحة

معدل  خالل من وإىل وكالء املخاطر املخاطر من اخلالي إىل العائد  RF وترمز املقابل، للمؤشر االسرتشادي

 إىل حمافظ HML و SMBوترمز  ،(SIBOR) أشهر ثالثة ملدة السعودية املصارف بني الفائدة عرض

إىل  MMC وترمز ،األجنيب إىل السوق الصرف عمليات حركة وجمموع فيما خيص احلجم للعامل احملاكاة

 p*  و أقواس بني t إحصاءات قيم تكون. شهرا 12فيما خيص كمية حركة عائد  العامل حماكاة حمفظة
<0.10، ** p <0.05، *** p <0.01. 

 جلميع العادي غري الشهري يوضح اجلدول أ واجلدول ب أن األداء :أنه إىل 8 اجلدول يف الواردة النتائج تشري

 اليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية احمللية األسهم وصناديق االستثمار يف االستثمار احمللية صناديق

. املنخفض تذبذب األسعار فرتة خالل التوالي على 0.273 و 0.329 هو تداول كل األسهم مبؤشر فيما يتعلق

 يف االستثمار وصناديق صناديق االستثمار احمللية جلميع ردالوا العادي غري الشهري األداء فإن ذلك، على عالوة

 0.256 هو تداول كل األسهم فيما يتعلق مبؤشر اإلسالمية الشريعة أحكام مع ال تتوافق اليت احمللية األسهم

 يف االستثمار لصناديق ألفا قيم تكن مل أخرى، ناحية ومن. الكاملة العينة فرتة خالل التوالي على 0.303 و

 تذبذب فرتات وجلميع املستويات مجيع يف داللة ذات اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتوافق اليت  احمللية األسهم

 .األسعار الفرعية

 الكاملة للعينة كبرية داللة ذات وهي ،1 من وأقل موجبة، السوق بيتا مجيع أن أيضا 8 اجلدول ويظهر

 ،(MMC و HML و SMB أي) األخرى بالعوامل يتعلق وفيما. لتذبذب األسعار الفرعية الفرتات وجلميع
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 مع تتوافق اليت ال االستثمار ولصناديق احمللية صناديق االستثمار جلميع SMB معامل( 1: )يلي ما الحظنا

 مما املرتفع واملتوسط، لتذبذب األسعار الفرتات الفرعية بالنسبة موجبا اإلسالمية يكون الشريعة أحكام

 ليس SMB معامل فإن ذلك، ومع. العادي غري األداء تزيد من ذات رأس املال الصغري الشركات أن إىل يشري

 يكون الكاملة، العينة وفرتة املتوسط تذبذب األسعار فرتة خالل أنه يف االستثناءات أحد ويتمثل. كبريا

SMB نتائج تشري( 2) وذات داللة؛ موجبة االستثمار اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية لصناديق 

 صناديق من وال أي احمللية ، يف األسهم االستثمار صناديق من أي أنه ال يوجد إىل HML اخلطر عامل

 يف االستثمار صناديق من أي وال احمللية  اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، يف األسهم االستثمار

حيث أنه ال يوجد أي : HML اخلطر لعامل اإلسالمية حساسة الشريعة أحكام مع تتوافق اليت  احمللية األسهم

 MMC خطر عامل نتائج تشري ذلك، على وعالوة. النمو أسهم لعامل بشكل كبري تتعرض الصناديق هذه من

 االستثمار اإلسالمية وصناديق الشريعة أحكام مع ال تتوافق اليت احمللية  األسهم يف االستثمار صناديق أن إىل

 العينة فرتة خالل MMC خطر لعامل حساسة اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتوافق اليت  احمللية األسهم يف

 .الكاملة

 مع تتوافق اليت ال االستثمار وصناديق احمللية ، األسهم يف االستثمار صناديق مجيع أن إىل أيضا النتائج وتشري

 لعامل اإلسالمية حساسة الشريعة أحكام مع تتوافق اليت االستثمار صناديق اإلسالمية، الشريعة أحكام

يتعرض بشكل  الصناديق هذه من أي فإنه ال يوجد ذلك، ومع. تذبذب األسعار املرتفع فرتة خالل MMC خطر

 .واملتوسط املنخفض فرتات تذبذب األسعار املومنتم خالل لعامل كبري

 منوذج تقدير خالل من األربعة اخلطر عوامل من لكل صندوق كل تعرض نقدر إننا أخرى، وكخطوة

 تقديرات متوسط 9 اجلدول ويبني(. 7 املعادلة) صندوق لكل عوامل أربعة من املكون( 1997) كارهارت

 مؤشر تداول كل األسهم معيار نتائج على النتائج هذه وتعتمد. الفردية الصناديق جلميع األخرى والعوامل ألفا

اليت ال تتوافق مع أحكام  األسهم وصناديق االستثمار يف احمللية األسهم صناديق االستثمار يف من لكل

للصناديق االستثمار يف  السعودية اإلسالمية يف مؤشر ستاندرد آند بورز للشريعة وعلى الشريعة اإلسالمية،

 من صندوق لكل احلموالت متوسط اجلدول ويعرض. اإلسالمية الشريعة أحكام مع اليت تتوافق األسهم

. ٪10 و 5 مستوى عند إحصائية داللة ذو معامل مع  االستثمار صناديق ونسبة يف األسهم ، االستثمار صناديق

 .اجملمعة( OLS) السائدة الدنيا املربعات طريقة باستخدام املعامالت تقدير يتم
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 نتائج حتميالت صناديق االستثمار احمللية على منوذج العوامل األربعة 9 اجلدول

  𝜶 𝜷𝑴 𝜷𝑺𝑴𝑩 𝜷𝑯𝑴𝑳 𝜷𝑴𝑴𝑪 

 الالئحة أ: العينة الكاملة

- 0.067 0.872 0.247 املتوسط مجيع الصناديق

0.014 

0.027 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %5مستوى 
 

25.64 0.00 12.82 2.56 7.69 

 النسبة املئوية لألسعار 

  %10عند مستوى 

43.59 100.00 25.64 10.26 12.82 

الصناديق اليت ال تناسب 

 الشريعة

 0.058 0.023 0.101 0.874 0.283 املتوسط

عند  النسبة املئوية لألسعار 

 %5مستوى 

28.57 0.00 14.29 7.14 14.29 

عند  لألسعار املئوية النسبة 

  %10مستوى 

50.00 100.00 35.71 7.14 14.29 

الصناديق اليت تناسب 

 الشريعة

- املتوسط

0.042 

0.861 0.077 -

0.013 

0.043 

عند  النسبة املئوية لألسعار 

 %5مستوى 

4.00 0.00 20.00 0.00 8.00 

عند  النسبة املئوية لألسعار 

 %10 مستوى

20.00 100.00 28.00 0.00 16.00 

 الالئحة ب: فرتة تذبذب األسعار املرتفع

- 0.289 0.821 0.195 املتوسط مجيع الصناديق

0.029 

0.197 

عند  املئوية لألسعارالنسبة  

 %5مستوى 

4.35 0.00 13.04 0.00 8.70 

عند  النسبة املئوية لألسعار 

 %10مستوى 

13.04 100.00 26.09 8.70 30.43 

الصناديق اليت ال تناسب 

 الشريعة

- 0.338 0.843 0.278 املتوسط

0.009 

0.239 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %5مستوى 

0.00 0.00 22.22 0.00 22.22 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %10مستوى 

0.00 100.00 33.33 22.22 33.33 



 

 السعودية العربية اململكة يف االستثمار صناديق أداء  52

 
 

الصناديق اليت ال تناسب 

 الشريعة

- املتوسط

0.263 

0.789 0.219 -

0.042 

0.158 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %5مستوى 

14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %10مستوى 

14.29 100.00 21.43 0.00 21.43 

 الالئحة ج: فرتة تذبذب األسعار املنخفض

- 0.913 0.329 املتوسط مجيع الصناديق

0.016 

-

0.004 

-

0.024 
النسبة املئوية لألسعار عند  

 %5مستوى 

33.33 0.00 2.56 2.56 0.00 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %10مستوى 

53.85 100.00 7.69 10.26 0.00 

الصناديق اليت ال تناسب 

 الشريعة

- 0.019 0.018 0.937 0.243 املتوسط

0.014 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %5مستوى 

42.86 0.00 0.00 7.14 0.00 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %10مستوى 

57.14 100.00 7.14 14.29 0.00 

الصناديق اليت تناسب 

 الشريعة

- 0.003 0.944 0.083 املتوسط

0.001 

-

0.008 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %5مستوى 

12.00 0.00 8.00 4.00 0.00 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %10مستوى 

12.00 100.00 20.00 8.00 0.00 

 الالئحة د: فرتة تذبذب األسعار املتوسط

- 0.162 0.914 0.263 املتوسط مجيع الصناديق

0.025 

0.113 

لألسعار عند  النسبة املئوية 

 %5مستوى 

7.69 0.00 2.56 2.56 5.13 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %10مستوى 

12.82 100.00 10.26 2.56 10.26 

الصناديق اليت ال تناسب 

 الشريعة

 0.200 0.077 0.260 0.914 0.453 املتوسط
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النسبة املئوية لألسعار عند  

 %5مستوى 

7.14 0.00 7.14 0.00 7.14 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %10مستوى 

14.29 100.00 14.29 0.00 21.43 

الصناديق اليت تناسب 

 الشريعة

- املتوسط

0.173 

0.880 0.210 0.007 0.189 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %5مستوى 

8.00 0.00 8.00 4.00 8.00 

النسبة املئوية لألسعار عند  

 %10مستوى 

8.00 100.00 24.00 8.00 16.00 

 من الدراسة عينة فرتة خالل عوامل أربعة من املكون كارهارت منوذج تقدير نتائج اجلدول يبني. ملحوظة *

 إىل الفرتة من املرتفع تذبذب األسعار فرتة تشري. حدة على صندوق لكل 2016 أكتوبر إىل 2007 أبريل

 يونيو إىل 2009 يونيو إىل الفرتة من املنخفض تذبذب األسعار فرتة وتشري. 2009 مايو إىل 2007 أبريل

 هو املتوسط. 2016 أكتوبر إىل 2014 يوليو الفرتة من إىل املتوسط تذبذب األسعار فرتة وتشري. 2014

 ٪5 عند كبرية معامل قيم ذات الصناديق نسبة هو ( املستوى٪10) ٪5 عندsig%املقدر  املعامل قيمة متوسط

(10٪ .)SMB و HML األجنيب إىل الصرف عمليات حركة وجمموع للحجم العامل حماكاة هما حمافظ 

 .شهرًا 12 ملدة للعائد قوة ارتفاع السعر أو اخنفاضه لعامل حماكاة حمفظة هو MMC. السوق

 الكاملة العينة فرتة ( خالل1): التالي النحو على 9 اجلدول يف املعروضة التجريبية النتائج وميكن تلخيص

 مؤشر على كبري بشكل تفوقت األسهم االستثمار يف صناديق مجيع من( ٪43.59) ٪25.64( أ اجلدول)

لصناديق االستثمار اليت ال تتوافق مع  بالنسبة أما. (٪10) ٪5 عند مستوى الداللة تداول أسعار كل األسهم

 مقابل تقييمه عند ذات داللة عاديا غري عائدا( ٪50) ٪28.57 حققت فقد أحكام الشريعة اإلسالمية،

 من (٪20) ٪4 فإن ذلك، ومع(. ٪10) ٪5 مستوى الداللة االحصائية عند تداول أسعار كل األسهم مؤشر

من مؤشر ستاندرد آند بورز  بكثري أقل اإلسالمية كانت أحكام الشريعة مع تتوافق اليت االستثمار صناديق

لكل  0.042- مقداره ألفا متوسط مع (،٪10) ٪5 للشريعة اإلسالمية عند مستوى الداللة االحصائية

SAR ( ٪13.04) ٪4.35 نسبة تفوقت ،(ب اجلدول) تذبذب األسعار املرتفع فرتة خالل( 2. )الشهر يف

 ٪5 مستوى الداللة عند تداول كل األسهم مؤشر على كبري بشكل األسهم االستثمار يف صناديق جلميع
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 عائد اإلسالمية الشريعة مع أحكام تتوافق اليت ال االستثمار صناديق من أي عن ينتج مل ذلك، ومع(. 10٪)

 مع تتوافق اليت االستثمار صناديق حيث من أما. تداول كل األسهم مؤشر مقابل تقييمه عند كبري عادي غري

 من مؤشر ستاندرد آند بورز بكثري أقل أداءها كان الصناديق من ٪14.29 فإن اإلسالمية، أحكام الشريعة

 فرتة خالل( 3. )الشهر يف SAR لكل 0.263- مقداره ألفا متوسط مع السعودية، اإلسالمية يف للشريعة

 اليت ال االستثمار وصناديق األسهم صناديق االستثمار يف وبالنسبة جلميع( ج اجلدول) املنخفض تذبذب األسعار

  TASIتداول  مؤشر على كبري بشكل الصندوق متوسط اإلسالمية، فإنها تفوق الشريعة مع أحكام تتوافق

 مع أحكام ال تتوافق اليت االستثمار صناديق) الصناديق مجيع من( ٪42.86) ٪33.33: لكل األسهم

( 0.243) 0.329 مقداره ألفا مبتوسط ٪5 داللة مستوى عند عاديا غري عائدا حققت( اإلسالمية الشريعة

 صناديق) الصناديق مجيع من( ٪57.14) ٪53.85 حققت ذلك، على وعالوة. الشهر يف SAR لكل

. ٪10داللة  مستوى عند كبرية عادية غري عوائد( اإلسالمية الشريعة مع أحكام تتوافق ال اليت االستثمار

 مؤشر على ٪12 نسبة تفوقت فقد اإلسالمية، أحكام الشريعة مع تتوافق اليت االستثمار صناديق يتعلق وفيما

 ألفا يظهر معامل حيث ،8 اجلدول نتائج يؤكد وهذا .اإلسالمية يف السعوديةللشريعة  بورز آند ستاندرد

 اإلسالمية يف أحكام الشريعة مع تتوافق ال اليت االستثمار وصناديق احمللية الصناديق جلميع ذات داللة موجبا

 مجيع من ٪7.7 حققت ،(د اجلدول) املتوسط تذبذب األسعار فرتة خالل( 4) األسعار املنخفض؛ تذبذب فرتة

 صناديق شركة أموال من ٪7.14 و ٪5 مستوى ذات داللة عند موجبا ذات داللة ألفا األسهم صناديق

ستاندرد آند بورز للشريعة  مؤشر على اإلسالمية تفوقت الشريعة مع أحكام تتوافق ال اليت االستثمار

 صناديق إمجالي من ٪12.82 حقق فقد ذلك، على عالوة. ٪5 ألفا ذات داللة عند اإلسالمية يف السعودية

 مع تتوافق ال اليت االستثمار صناديق من ٪14.29 و ٪10 داللة مستوى عند موجبا ذات داللة ألفا االستثمار

 مستوى عند ستاندرد آند بورز للشريعة اإلسالمية يف السعودية مؤشر على تفوقت اإلسالمية أحكام الشريعة

 كانت اإلسالمية أحكام الشريعة مع تتوافق اليت االستثمار صناديق من ٪8 فإن أخرى، ناحية من. 10٪

 ألفا مبتوسط ٪10 داللة مستوى السعودية عند يف اإلسالمية للشريعة بورز آند ستاندرد أداء مؤشر يف ضعيفة

عند  ،βM عمود حتت السوق، حبمولة املرتبطة النتائج مجيع( 5. )شهر يف SARلكل 0.17- مقداره

ذات  βM أنتجت قد الصناديق من ٪100 أن حيث عالية، إحصائية داللة وذات( 1 من أقل) موجب متوسط

 جدا ضئيل هلا تأثري أو تأثري هلا املومنتم ليس وتأثري النمو، وخمزون احلجم،( 6. )٪10 داللة مستوى عند داللة
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 مع أحكام ال تتوافق اليت االستثمار أو صناديق احمللية، صناديق االستثمار يف األسهم على عوائد حمفظة

تذبذب  اإلسالمية عرب فرتات أحكام الشريعة مع تتوافق اليت االستثمار صناديق أو اإلسالمية، الشريعة

 .األسعار

 ألفا وصندوق املساهمون 6.4
 أكثر وبشكل. املساهمني عدد يف اخنفاض أكرب األسهم صناديق االستثمار يف أظهرت ،4 القسم يف مبني هو ماك

 الصناديق هذه بنمو وعالقتها حمليا املركزة األسهم يف  االستثمار صناديق يف املساهمني هنا اعتربنا فقد حتديدا،

 منوا شهدت حمليا املركزة  األسهم صناديق االستثمار يف أن أي ،6 الشكل يف املوضح للنموذج مماثال منطا ووجدنا

 516 بلغ سنوي معدل مبتوسط اخنفضوا الصناديق هذه يف املساهمني أن غري عدد الصناديق خالل العقد األخري، يف

 (.10 الشكل) مساهما

 

 يف األسهم احمللية وسوق الصناديق االستثمارية وعدد املكتتبنيالنمو يف صناديق االستثمار : 10 الشكل

 

نعتقد أن أحد أسباب هذا الرتاجع هو أداء صناديق االستثمار وما إذا كانت هذه الصناديق تتجاوز أم يتدنى أداؤها عن 

السوق بشكل عام. ولقد قمنا بدراسة كيفية تغري عدد املكتتبني عرب الوقت وخاصة للصناديق ذات مؤشرات ألفا 

ملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وصناديق االستثمار غري املتوافقة األعلى وذات مؤشرات ألفا األقل لصناديق االستثمار ا

 (، ولذلك بهدف دراسة هذا االدعاء. 14-11مع الشريعة اإلسالمية )شكل 
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 الصناديق ذات مؤشرات ألفا األعلى -صناديق االستثمار احمللية غري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

الشريعة اإلسالمية ذات املستويات التقديرية األعلى يف معامل ألفا  الصناديق غري املتوافقة مع: 11شكل 

 لقياس األداء املعدل للمخاطر

   

 الصناديق ذات مؤشر ألفا األقل -صناديق االستثمار احمللية غري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

التقديرية األدنى يف معامل ألفا الصناديق غري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ذات املستويات : 12شكل 

 لقياس األداء املعدل للمخاطر
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، فقد اخنفض عدد املكتتبني بصناديق االستثمار غري املتوافقة 11والشكل  11كما هو موضع بالشكل 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية ذات مؤشرات ألفا األعلى )مع بعض االستثناءات حيث أن مسار االجتاه به ميل 

ض الصناديق( وللصناديق ذات مؤشرات ألفا األقل تقديًرا. ومع ذلك، جند أن اهلبوط أكثر وضوحًا إجيابي لبع

يف مؤشرات ألفا ذات الرتتيب األقل؛ أو مبعنى آخر، ختسر صناديق االستثمار غري املتوافقة مع الشريعة 

ديق اليت يقل أداؤها عن أداء اإلسالمية اليت يتجاوز أداؤها أداء السوق املكتتبني مبعدل أقل من معدل الصنا

السوق. وقمنا مبراجعة أعداد املكتتبني على مؤشر ألفا حيث أشارت النتائج إىل أن عدد املكتتبني أعلى 

(. تؤكد هذه النتائج نتائج خط امليل أعاله حيث أن R-Squared =0.98بشكل متالزم مع مؤشر ألفا )

اهلبوط أكثر وضوحًا للصناديق ذات مؤشرات ألفا األقل، كما تعد هذه النتائخ غري مفاجئة باعتبار نتائجنا 

 (. 6.3و 6.2السابقة )األقسام 

 ات ألفا األعلىالصناديق ذات مؤشر -صناديق االستثمار احمللية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

الصناديق املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ذات املستويات التقديرية األعلى يف معامل ألفا لقياس : 13شكل 

 األداء املعدل للمخاطر

(، وجدنا أن عدد 14وشكل  13فيما خيص صناديق االستثمار املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية )شكل 

يق ذات مؤشرات ألفا األعلى وصناديق االستثمار ذات مؤشرات ألفا املكتتبني قد اخنفض لكل من الصناد

األقل. ومع ذلك، فإن اهلبوط واضح بشكل متساِو مع مؤشرات ألفا األقل تقديًرا، مما يعين أنه مثة عوامل 
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أخرى يف احتساب منط املكتتبني املوضح بالتقرير، حيث ميكن أن تكون هذه العوامل هي جتربة 

 قة ورسوم الصندوق وسلوك املستثمر. املكتتبني الساب

 الصناديق ذات مؤشر ألفااألقل -صناديق االستثمار احمللية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

الصناديق املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ذات املستويات التقديرية األدنى يف معامل ألفا لقياس : 13شكل 

 .األداء املعدل للمخاطر
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 االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بالسياسات .7

حتديد الصناديق ذات من أجل لية أداء صناديق االستثمار  لألسهم احمل من ق نا بالتحقيف هذه الدراسة، قم

األداء املعدَّلة  مقاييسمستوى معني من املخاطر، وقمنا بذلك حتديدا باستخدام  األفضل عند  عائدال

، منوذج موديلياني -(، ومعيار موديليانيTR(، ومؤشر ترينور )SRنسبة شارب ) على سبيل املثال:، للمخاطر

طرح ويف الفقرة التالية ن و منوذج كارهارت ذو املعامل الرباعي.  حاديتسعري األصول الرأمسالية ذو املعامل األ

 فيما يلي.  احمللية  األسهم صناديق  ملخص النتائج اليت توصلنا إليها خبصوص أداء

 االستنتاجات 1.7

 ات غري املعدلة للمخاطر ما يلي: يكشف حتليل العائد* 

عائد مادي أعلى بشكل ملحوظ عن مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( لفرتة احمللية أنتجت صناديق األسهم  -

 (. 2014يونيو  -2010نخفض )يناير امل التذبذباملعاينة الكاملة وأثناء فرتة 

يسية )تاسي( عائد أعلى من عائد مؤشر السوق الرئاحمللية فقد أنتجت صناديق األسهم  باإلضافة إىل ذلك،

 . 2014و  2008لعام 

عائد أعلى بشكل ملحوظ عن مؤشر السوق الرئيسية )تاسي(  حققت صناديق األسهم احمللية التقليدية  -

(. باإلضافة إىل 2016أكتوبر  -2014املتوسط ) يوليه  التذبذببالنسبة لفرتة املعاينة الكاملة وأثناء فرتة 

نسبة مئوية ملتوسط العائد أعلى من مؤشر  بشكل ملحوظ حققت صناديق األسهم احمللية التقليدية ذلك، فقد 

 . 2014سوق الرئيسية )تاسي( لعام ال

عائد مادي أعلى من  حققت صناديق األسهم احمللية التقليدية وجد أدلة إحصائية بأن تُيرجى مالحظة بأنه ال 

صناديق األسهم حيث تبني أن االختالفات بني عائد مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( بالنسبة لباقي السنوات، 

 اخلاص بهم غري مهم.  واملؤشر االسرتشادي  احمللية التقليدية 

شر االسرتشادي ؤعوائد امل ختلفت عنال يوجد دليل بأن عوائد الصناديق املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية ا -

 ة اإلسالمية وذلك يف أيعاملتوافقة مع الشري بورز السعودي لألسهم السعودية اخلاص بها وهو مؤشر ستاندرد و

أعلى بشكل  عائد  حققت  عوائد الصناديق املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية من الفرتات الفرعية. بالرغم من 
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بشكل  املؤشر االسرتشاديعائد أقل مما أنتجه و 2014خالل عام   املؤشر االسرتشاديمما أنتجه  ملحوظ

 .2016ملحوظ خالل عام 

نسبة شارب ، ومؤشر ترينور ،ومعيار )للمخاطر* توضح النتائج القائمة على مقاييس املخاطر املعدلة 

 ( ما يلي: 2موديلياني

املؤشر  أعلى  فئة الصناديق التقليدية حققت نسب شارب وترينو سهم احمللية و مجيع الصناديق اال -

 األسهم املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية على الرغم من أن صناديق  املرتفع. التذبذبأثناء فرتة  االسرتشادي 

 شارب وترينو . قاييسوفقا ملاملؤشر االسرتشادي  دون املستوى قليال عن 

 

الصناديق تفوقت على مؤشراتها االسرتشادية  لكامل فرتة فئة   احمللية ومجيع الصناديق  لألسهم  -

أن صناديق األسهم كما . س شارب وترينوقايياملنخفض واملتوسط وفقا مل التذبذبفرتة  الدراسة وخالل 

 . املؤشر االسرتشادي املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية حققت عائد أقل من 

و فئة الصناديق التقليدية وكذلك  فئة الصناديق  ،الصناديق أعلى قيمة جلميع  مؤشر موديلياني أنتج  -

وهذا يشري بان الصناديق احمللية حتقق أداء املنخفض،  التذبذبخالل فرتات املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية 

 املنخفض عن باقي الفرتات.  التذبذبخالل فرتات افضل وقت 

، و فئة الصناديق التقليدية    سهم احملليةوترينور فإن مجيع صناديق  اال شارب قاييسوباختصار ووفقا مل -

املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية حققت عائد أقل فاقت يف األداء مقياس املقارنة اخلاص بهم  . أما الصناديق 

 مبن املؤشر االسرتشادي اخلاص بها .

 لنتائج الرئيسية تكون كاآلتي: فإن ا CAPM رأمساليةاستخدام املعامل األحادي لنموذج تسعري األصول ال عند 

لعينة لكامل اميع صناديق االسهم احمللية ، و فئة الصناديق التقليدية جل إن قيم األلفا ذات داللة إجيابية -

مجيع صناديق  االسهم احمللية  ، و فئة الصناديق التقليدية   املنخفض. وبتعبري أخر فإن التذبذبوخالل فرتة 

لكامل العينة وخالل فرتة التذبذب املنخفض. إضافة لذلك ، مل فاقت يف األداء مقياس املقارنة اخلاص بهم 

املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية على السوق حيث أن  معامل جينسن  مل يكن كبريا الصناديق يتفوق أي من 

 فرعية.  تذبذب العينة الكاملة أو ألي فرتات لفرتة 
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، وذات داللة احصائة عالية  لفرتة املعاينة الكاملة 1مجيع معامالت بيتا  )املخاطر املنتظمة( وأقل من  -

وجلميع فرتات التذبذب الفرعية. بعبارة أخرى، فإن الصناديق التقليدية اقل تذبذبا من إيرادات مؤشر السوق 

وكذلك عوائد الصناديق املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية  أقل تذبذبا  من مؤشرها  الرئيسية )تاسي(

 االسرتشادي ستاندرد وبوز السعودي لألسهم السعودية الشرعية. 

صناديق األسهم املتوافقة مع صناديق االسهم احمللية و فئة الصناديق التقليدية وميع توقيت السوق جلمعامل  -

. وتتمثل أحد االستثناءات بأنه خالل قق نتيجة سلبية لكن بدون أهمية  إحصائية الشريعة اإلسالمية ، ح

جلميع صناديق االسهم احمللية و فئة الصناديق التقليدية  توقيت السوقاملنخفض فإن معامل  التذبذبالفرتة 

 سليب وذو داللة إحصائية. أيضا حقق هذا املعامل نتجية سلبية جلميع الصناديق خالل كامل فرتة الدراسة . 

وفئة مجيع  صناديق األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، و الصناديق التقليدية . بعبارة أخرى فإن مدراء 

املنخفض.  التذبذبخالل فرتة او قدرة على توقيت السوق مهارات  يظهروا أيمل اديق االسهم احمللية صن

خالل فرتة  متعلقة بالقدرة على توقيت السوق مهارات  وكذلك مل  يظهر مدراء  فئة  الصناديق احمللية  أي

 . وال يف أي من الفرتات الفرعية  املعاينة الكاملة

الحظنا ، الصناديقتقديرات بالنسبة ملعامل األلفا وباقي املعامالت بالنسبة جلميع  توسطعندما يتم استخدام م

 املنخفض:  التذبذببالنسبة لفرتة املعاينة الكاملة وفرتة  التالي 

 بشكل ملحوظ تفوقت مجيع صناديق األسهم  %(  من 43.59% ) 25.64( 1الكاملة: ) أثناء فرتة املعاينة -

الصناديق %( من 50% )28.57( 2) ;الداللة  مستوى %( من 10% )5مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( عند على 

%( من 20% )4( 3) ;الداللة مستوى %( من 10% )5فاقت مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( عند  التقليدية 

 مستوى %( من 10% )5عند مؤشرها االسرتشادي  الصناديق املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية اخنفضت عن 

 الداللة. 

مجيع صناديق األسهم  فاقت بشكل ملحوظ %( من 53.85% )33.33( 1املنخفض: ) التذبذبأثناء فرتة  -

من %( من 57.14% )42.86( 2) ;الداللة مستوى %( من 10% )5مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( عند 

% 12( 3) ;الداللة %( من  مستوى 10% )5ي( عند الصناديق التقليدية  فاقت مؤشر السوق الرئيسية )تاس
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%) 5عند  املؤشر االسرتشادي  فاقت بشكل ملحوظ من الصناديق املتوافقه مع الشريعة اإلسالمية  %( 12)

 الداللة.  مستوى %( من 10

 نا نقوم بتقديم النتائج اآلتية: بناًء على منوذج املعامل الرباعي فإن

نسبة القيمة الدفرتية اىل السوقية واملومنتم ،  فان  األسهم الصغرية، ات عندما يتم التحكم يف متغري -

مجيع صناديق االسهم احمللية و فئة الصناديق التقليدية تظهر تفوقا يف األداء على السوق السعودي لكامل 

 العينة  وخالل فرتة التذبذب املنخفض والذي يؤكد نتائج منوذج املعيار األحادي.

عندما يتم التحكم يف متغريات األسهم الصغرية، نسبة القيمة الدفرتية اىل السوقية واملومنتم ،  فان   -

صناديق األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ال تظهر أي تفوق او عدم تفوق مقارة باملؤشر االسرتشادي  

 والذي يؤكد نتائج منوذج املعيار األحادي.

صناديق األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية م احمللية و فئة الصناديق التقليدية ومجيع صناديق االسه  -

وذات داللة إحصائية  1اقل تذبذب من مؤشراتها املقارنه كما ان معامالت بيتا اخلاصة بعا موجبه واقل من 

 لكامل العينة وخالل فرتة التذبذب املنخفض.هامه 

 التوصيات املتعلقة بالسياسات  2.7

صناعة السوق املالية واملرتبطه بنادا إىل نتائج هذه الدراسة، فإننا سنلخص التوصيات املتعلقة بالسياسات است

 : صناديق االستمثار

املالية  يف اململكة العربية  الصناديق االستثمارية إنشاء وبناء قاعدة بيانات منسجمة وشاملة لصناعة  .1

إذا مت اختاذ  السعودية: وميكن استخدام قاعدة بيانات من هذا النوع لتقييم الصناعة بشكل متكرر

 اخلطوات التالية:
 مجع املعلومات عن الصناعه  الستيفاء  ه وحمدده واضح بيانات  قوالب يتم إنشاء واستخدام  .أ 
من  مجع املعلومات من األشخاص املرخص هلم استيفاء  تدريب وتوجيهات واضحة حول كيفية تقديم  .ب 

 أجل ضمان االتساق.
 للكشف عن البيانات يف الوقت املناسب.  الصناديق االستثمارية تشجيع صناعة  .ج 
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فائها تتم مراقبة عملية مجع البيانات عن طريق التحقق من البيانات املستلمة والتأكد من استي .د 

 للممتطلبات 

 نات وإتاحتها للباحثني وحمرتفو الصناعة. يتم تنقية البياهـ. 

: حيث  االستثمارية  الصناديق املستقلة على إنتاج ونشر تقارير املستهلكني حول صناعة  اجلهات تشجيع  .2

وكمرجع  وحدات الصناديق ميكن أن تكون هذه التقارير مصدرا موثوقا للمستثمرين الساعني لشراء 

املناسبة. عامليا، فإن التقارير  الصناديق االستثمارية اختيار  لالستفادة من اآلراء حول  للمستثمرينكذلك 

املالية  احلصول على  وحدات الصناديق  حلامليمن هذا النوع ُتعد مرجعا موثوقا ميكن من خالله 

ومساعدة  الصناديق تقييمات حول املنتجات املختلفة. وهذا ميكن أن ُيعزز من البيئة التنافسية بني 

متوسط العائد السوقي. وعالوة على ذلك، فإن من املمكن  للتفوق على املستهلكني الذين يسعون 

، والذي كان  هذه الصناديق  للمشرتكني  يف للتقارير أيضا أن تقلل من االخنفاض يف العدد اإلمجالي 

 اجتاها ملحوظا يف السنوات األخرية. 
ينبغي إجراء دراسة تشخيصية وذلك بهدف فحص رضا : الصناديقإجراء حبوث حول مستثمري  .3

واألسباب الكامنة وراء االخنفاض امللحوظ يف العدد  االستثماري ، السلوك هذه الصناديقيف  املشرتكني

 وهو ما ُيعد أمر أساسي يف هذه املرحلة. للمشرتكني اإلمجالي 
ساط األكادميية لتمكني فهم أكثر دقة واألو  الصناديق االستثمارية مواصلة وتعزيز التعاون بني صناعة  .4

 . الصناديقصناعة  وأوسع للقضايا اهلامة يف الصناعة. وينبغي مواصلة البحوث اجلارية بشأن قضايا
أن تلعب دورا يف تطوير عملية الصناعة   الصناديق حيث ميكن لصناعة  صياغة اسرتاتيجية مشرتكه  .5

ختصص اهليئة وكذلك الصناعة  أولوية لألعمال املشرتكة اليت تشمل  ككل. ومن املوصي به أن 

 النقاشات  املتعمقة والتحليالت الهم القضايا اليت تواجه الصناعة.
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