
 

 2013تقییم أداء صناديق االستثمار المصرية لعام 
 

 2013خالل عام  لألسھمصناديق االستثمار المصرية   أداءتناولت ھذه الدراسة تقییم 
 .2013لذات الفترة  EGX 30مؤشر السوق الرئیسي  بأداءمقارنة 

 
 ھي: دراستھا تم  التيصناديق االستثمار  

 
 مدير  الصندوق اسم الصندوق

 ھیرمس إلدارة صناديق االستثمار األول -دي أجريكول مصربنك كري
 ھیرمس إلدارة صناديق االستثمار األول -بنك االسكندرية 

 برايم انفستمنتس إلدارة صناديق االستثمار المجموعة العربیة المصرية للتأمین
 مصر كابیتال لالستثمار الثاني  -بنك مصر

 ستثمارھیرمس إلدارة صناديق اال بنك القاھرة
 أتش سي لألوراق المالیة واالستثمار (الخبیر) -البنك المصري لتنمیة الصادرات 

 أتش سي لألوراق المالیة واالستثمار األول -بنك قناة السويس 
 ھیرمس إلدارة صناديق االستثمار الثاني  -بنك كريدي أجريكول مصر

 ھیرمس إلدارة صناديق االستثمار البنك المصري الخلیجي
 أتش سي لألوراق المالیة واالستثمار الثالث  -بنك مصر

 أتش سي لألوراق المالیة واالستثمار األول -بنك مصر إيران للتنمیة 
 سى أى أست مانجمنت الثاني (استثمار) -البنك التجاري الدولي 

 بیريوس است مانجمنت )األولمصر ( -بنك بیريوس 
 م انفستمنتس إلدارة صناديق االستثماربراي (التعمیر) واإلسكانبنك التعمیر 

 صناديق االستثمار إلدارةدلتا رسملة  بنك المؤسسة العربیة المصرفیة
 بلتون إلدارة صناديق االستثمار بنك قناة السويس الثاني (األجیال)

 برايم انفستمنتس إلدارة صناديق االستثمار بنك بلوم
 افظ األوراق المالیةفاروس لتكوين وإدارة مح صندوق فاروس األول
 أموال لالستثمارات المالیة بايونیرز األول (الرائد)

 أتش سي لألوراق المالیة واالستثمار صندوق مصر المستقبل
  
 
 
 
 

 نماذج التقییم المتعارف علیھا   باستخداميق دتم تقییم الصنا
 مقارنة بأداء مؤشـر السـوق نسن )نموذج ج –نموذج ترينور  –نموذج شارب ( 

ق علیة  محفظة السوق مع عرض نتائج التقییم لوالذي يط EGX 30الرئیسي 
 وملخص لترتیب الصناديق طبقا لنتائج كل نموذج.منفصال  قصندولكل 
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 :أوال تقییم كل صندوق على حدة 

 
 :األول التراكميصندوق بنك القاھرة تقییم أداء  -1
 

 لقاھرةوصندوق بنك ا EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.477315798 0.064827277 0.004202576 %30 الصندوق

 
مؤشـر السـوق % ، العائـد المحقـق 30لصـندوق بنـك القـاھرة ھـو  العائد المحقق/ 1

 للصندوق اكبر من العائد المحقق للمؤشر . % .ويشیر ذلك ان العائد المحقق25
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.064827277للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  إن.ويشیر ذلك  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.004202576للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.477315798للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىلصحیح فھذا يشیر المؤشر ھي الواحد ا
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
 نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق بنك القاھرة طبقا لنماذج التقییم

 
 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %12 %36 %268 الصندوق

 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو  %268الصندوق يسـاوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

 الصندوق الجید .مدير  أداء إلىوھو يشیر  %169شارب لمحفظة السوق المحقق 
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو   %36الصـندوق يسـاوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2

 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلسوق اللمحفظة ا ترينور
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو  %12الصـندوق يسـاوى   أداءعلى  تطبیق نموذج جنسن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 : البنك المصري الخلیجيتقییم أداء صندوق  -2
 

 البنك المصري الخلیجيوصندوق  EGX 30یس الوصفیة لمؤشر المقاي
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.473278027 0.060917162 0.003710901 %27 الصندوق

 
عائد المحقـق مؤشـر % ، ال27ھو  البنك المصري الخلیجيلصندوق  العائد المحقق/ 1

العائد المحقق للصندوق اكبر من العائد المحقـق للمؤشـر  أن% .ويشیر ذلك 25السوق 
. 
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.060917162للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقاطر المتعللصندوق وان المخ

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.003710901للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
ي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا وھــ 0.473278027للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا  البنك المصري الخلیجينتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 ذج التقییملنما
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %9 %31 %238 الصندوق

 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %238الصـندوق يسـاوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %169شارب لمحفظة السوق المحقق 
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %31الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينـورتطبیق نموذج / 2

 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %9الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 :األولكريدي اجريكول مصر تقییم أداء صندوق  -3
 

 كريدي اجريكول مصر األول:وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.456391662 0.060535802 0.003664583 %23 الصندوق

 
، العائـد المحقـق  %23ھـو كريـدي اجريكـول مصـر األول:لصـندوق  العائد المحقـق/ 1

مـن العائـد المحقـق  قـل% .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصـندوق ا25مؤشر السوق 
 للمؤشر .

 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.060535802للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

راف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري .ويشیر ذلك إن االنح 0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.003664583للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

كبر مـن مخـاطر التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر ا
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.456391662للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا كريدي اجريكول مصر األول:ء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق نتائج تقییم أدا

 لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %4 %22 %166 الصندوق

 
مـن نسـبة  قـلأوھـو %166الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج شـارب/ 1

غیـر مـدير الصـندوق  أداءان  إلـىوھـو يشـیر  %169شارب لمحفظـة السـوق المحقـق 
 مقبول طبقا لنموذج شارب.

مـن نسـبة  أعلـىوھـو %22الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينـورتطبیق نموذج / 2
 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور

 
مـن نسـبة  علـىأوھـو %4الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 :ثانيالكريدي اجريكول مصر تقییم أداء صندوق  -4
 

 :ثانيكريدي اجريكول مصر الوصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 یتاب االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.436984721 0.058411082 0.003411855 %25 الصندوق

 
، العائـد المحقـق  %25ھـو :ثـانيكريدي اجريكـول مصـر اللصندوق  العائد المحقق/ 1

لعائـد المحقـق ل مسـاوي% .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصـندوق 25مؤشر السوق 
 للمؤشر .

 
ـــاري االنحـــراف/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.058411082للصـــندوق  المعی ، االنحـــراف المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.003411855للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.436984721للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

نفس حركة محفظة الصندوق ال تتحرك ب أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا :ثانيكريدي اجريكول مصر النتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %8 %30 %221 الصندوق

 
مـن نسـبة  علـىأوھـو %221الصـندوق يسـاوى   أداءعلى  طبیق نموذج شاربت/ 1

طبقا  جیدمدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169شارب لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

مـن نسـبة  أعلـىوھـو %30الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينـورتطبیق نموذج / 2
 مدير الصندوق الجید . أداء إلىر وھو يشی %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور

 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %8الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 :بنك قناة السويس الثانيتقییم أداء صندوق  -5
 

 :بنك قناة السويس الثانيوصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.456391662 0.068188004 0.004649604 %13 الصندوق

 
، العائد المحقق مؤشـر %13ھو :بنك قناة السويس الثانيلصندوق  العائد المحقق/ 1

 .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .% 25السوق 
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.068188004للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 بر من مخاطر محفظة الصندوق.ة بمحفظة السوق اكلقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.004649604للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
ان بیتــا وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث  0.548564227للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا :بنك قناة السويس الثانينتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور شاربنموذج  المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %6- %2 %13 الصندوق

 
من نسبة شـارب  قلأوھو %13الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

غیر مقبول طبقا مدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

 ترينـورمـن نسـبة  قـلأوھو %2الصندوق يساوى   ءأداعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . غیر مقبولمدير الصندوق  أداء عتبروھو ي %12 تي تساويلمحفظة السوق ال

 
مــن نســبة  قــلأوھــو %6-الصــندوق يســاوى   أداءعلــى  تطبیــق نمــوذج جنســن/ 3

ــ جنســن  مــدير  أداء  ضانخفــاعلــى  دلیــل وھــو  %0 ســاويي ذيلمحفظــة الســوق ال
 الصندوق .

 
 
 
 
 

 محمد الجندي
M_algendy1@hotmail.com                                                     

http://malgendy.wordpress.com 

6 

http://malgendy.wordpress.com/
http://malgendy.wordpress.com/


 

 :األول اإلسكندريةبنك تقییم أداء صندوق  -6
 

 :األول اإلسكندريةبنك وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.408987565 0.054920072 0.003016214 %21 الصندوق

 
، العائـد المحقـق مؤشـر  %21ھـو :األول اإلسـكندريةبنك لصندوق  د المحققالعائ/ 1

 % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .25السوق 
 
ـــاري/ 2 ـــراف المعی ـــندوق  االنح ـــر 0.054920072للص ـــاري للمؤش ـــراف المعی ، االنح

ؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري .ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للم 0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.003016214للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 ظة الصندوق.محف

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.408987565للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا كريدي اجريكول مصر األول:داء محفظة صندوق نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأ

 لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %4 %22 %162 الصندوق

 
مـن نسـبة  قـلأوھـو %162الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج شـارب/ 1

غیـر مـدير الصـندوق  أداء ان إلـىوھـو يشـیر  %169شارب لمحفظـة السـوق المحقـق 
 مقبول طبقا لنموذج شارب.

مـن نسـبة  أعلـىوھـو %22الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينـورتطبیق نموذج / 2
 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور

 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %4الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال  جنسن
 
 
 
 
 
 

 محمد الجندي
M_algendy1@hotmail.com                                                     

http://malgendy.wordpress.com 

7 

http://malgendy.wordpress.com/
http://malgendy.wordpress.com/


 

 :المجموعة العربیة للتأمینتقییم أداء صندوق  -7
 

 :المجموعة العربیة للتأمینوصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.356137397 0.06246868 0.003902336 %17 الصندوق

 
، العائد المحقق مؤشر %17ھو :المجموعة العربیة للتأمینلصندوق  العائد المحقق/ 1

 % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .25السوق 
 
ـــاري/ 2 ـــراف المعی ـــندو االنح ـــاري للمؤشـــر  0.06246868ق للص ـــراف المعی ، االنح

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــندوق  التب ــر 0.003902336للص ــاين للمؤش ــك  0.00526905والتب ــیر ذل ان ويش

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.356137397للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 ؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.مقدار حركة الم

 
طبقا :المجموعة العربیة للتأمیننتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %0 %12 %68 الصندوق

 
من نسبة شارب  قلأوھو % 68الصندوق يساوى   أداء على تطبیق نموذج شارب/ 1

غیر مقبول طبقا مدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

 ترينورنسبة ل مساويوھو %12الصندوق يساوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . مقبولصندوق مدير ال أداء عتبروھو ي %12 تي تساويلمحفظة السوق ال

 
 جنسن نسبة  مساويوھو %0الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج جنسن/ 3

 .بالمقبولمدير الصندوق  أداء  الذي يصف و %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال
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 :بنك مصر الثانيتقییم أداء صندوق  -8
 

 :بنك مصر الثانيوصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليعائد ال المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.426051793 0.051660392 0.002668796 %20 الصندوق

 
، العائد المحقق مؤشر السـوق  %20ھو :بنك مصر الثانيلصندوق  العائد المحقق/ 1

 العائد المحقق للمؤشر . % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من25
 
ـــاري/ 2 ـــراف المعی ـــندوق  االنح ـــر 0.051660392للص ـــاري للمؤش ـــراف المعی ، االنح

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.002668796دوق للصــن التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.426051793للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن لىإالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا لنماذج :بنك مصر الثانينتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر

 %2 %17 %140 لصندوقا
 

مـن نسـبة  قـلأوھـو %140الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج شـارب/ 1
غیـر مـدير الصـندوق  أداءان  إلـىوھـو يشـیر  %169شارب لمحفظـة السـوق المحقـق 

 مقبول طبقا لنموذج شارب.
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %17الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينـورتطبیق نموذج / 2

 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساوية السوق اللمحفظ ترينور
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %2الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 :صادراتالالبنك المصري لتنمیة تقییم أداء صندوق  -9
 

 صادراتالالبنك المصري لتنمیة وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.653594769 0.075885413 0.005758596 %30 الصندوق

 
% ، العائد المحقـق 30ھو صادرات الة البنك المصري لتنمیلصندوق  العائد المحقق/ 1

% .ويشیر ذلك ان العائد المحقق للصندوق اكبـر مـن العائـد المحقـق 25مؤشر السوق 
 للمؤشر .

 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.075885413للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

معیـاري اكبر مـن االنحـراف ال صندوق.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري لل 0.072588221
 .سوقاكبر من مخاطر محفظة ال صندوقة بمحفظة اللقوان المخاطر المتع مؤشرلل
 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.005758596للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

من مخاطر  قلمن تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر ا صغرالتباين للمؤشر ا
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.653594769دوق ھــي للصــن بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
صادرات الصري لتنمیة البنك المنتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 طبقا لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %12 %26 %225 الصندوق

 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو  %225الصندوق يسـاوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

 لجید .مدير الصندوق ا أداء إلىوھو يشیر  %169شارب لمحفظة السوق المحقق 
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو   %26الصـندوق يسـاوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2

 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %9الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى  دلیلوھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 :ولبنك قناة السويس األتقییم أداء صندوق  -10

 
 :ولبنك قناة السويس األوصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 

 
 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.492829462 0.056638877 0.003207962 %17 الصندوق

 
، العائد المحقق مؤشـر % 17ھو :ولبنك قناة السويس األلصندوق  العائد المحقق/ 1

 % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .25السوق 
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.056638877للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.003207962للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

ان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق و
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.492829462للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 خاطر المؤشر.مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من م

 
طبقا :بنك قناة السويس األولنتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %2- %9 %74 الصندوق

 
ب من نسبة شار قلأوھو % 74الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

غیر مقبول طبقا مدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

 ترينـورمـن نسـبة  قلأوھو % 9الصندوق يساوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . غیر مقبولمدير الصندوق  أداء عتبروھو ي %12 تي تساويلمحفظة السوق ال

 
مـن نســبة  قــلأوھـو % 2-الصــندوق يسـاوى   داءأعلـى  تطبیـق نمـوذج جنســن/ 3

ــ جنســن  مــدير  أداء  ضعلــى انخفــا دلیــل وھــو  %0 ســاويي ذيلمحفظــة الســوق ال
 الصندوق .
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 :لثبنك مصر الثاتقییم أداء صندوق  -11

 
 :لثبنك مصر الثاوصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 

 
 بیتا معیاري %االنحراف ال التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.484474311 0.056817078 0.00322818 %19 الصندوق

 
، العائد المحقـق مؤشـر السـوق %19ھو :لثبنك مصر الثالصندوق  العائد المحقق/ 1

 % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .25
 
ـــراف / 2 ـــارياالنح ـــندوق  المعی ـــر 0.056817078للص ـــاري للمؤش ـــراف المعی ، االنح

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ويشیر ذلك ان التباين  0.00526905والتباين للمؤشر  0.00322818للصندوق  التباين/ 3

للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر من مخاطر محفظة 
 الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.484474311للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

 حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا لنماذج :لثبنك مصر الثانتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %1 %14 %122 الصندوق

 
مـن نسـبة  قـلأوھـو %122الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  ربتطبیق نمـوذج شـا/ 1

غیـر مـدير الصـندوق  أداءان  إلـىوھـو يشـیر  %169شارب لمحفظـة السـوق المحقـق 
 مقبول طبقا لنموذج شارب.

مـن نسـبة  أعلـىوھـو %14الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينـورتطبیق نموذج / 2
 مدير الصندوق الجید . اءأد إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور

 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %1الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 :األول إيرانبنك مصر تقییم أداء صندوق  -12

 
 :األول يرانإبنك مصر وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 

 
 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.492203593 0.05826154 0.003394407 %18 الصندوق

 
، العائـد المحقـق مؤشـر %18ھـو :األول إيـرانبنـك مصـر لصـندوق  العائد المحقـق/ 1

 عائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .% .ويشیر ذلك أن ال25السوق 
 
ـــاري/ 2 ـــراف المعی ـــندوق  االنح ـــاري للمؤشـــر  0.05826154للص ـــراف المعی ، االنح

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 الصندوق. ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظةلقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــندوق  التب ــر 0.003394407للص ــاين للمؤش ــك ان  0.00526905والتب ــیر ذل ويش

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.492203593للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالواحد الصحیح فھذا يشیر المؤشر ھي 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا لنماذج :األول إيرانبنك مصر نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 التقییم
 

 ذج جنسننمو نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %0 %12 %102 الصندوق

 
مـن نسـبة  قـلأوھـو %102الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج شـارب/ 1

غیـر مـدير الصـندوق  أداءان  إلـىوھـو يشـیر  %169شارب لمحفظـة السـوق المحقـق 
 مقبول طبقا لنموذج شارب.

 ترينورنسبة ل مساويوھو %12الصندوق يساوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . مقبولمدير الصندوق  أداء عتبروھو ي %12 تي تساويلمحفظة السوق ال

 
 جنسن نسبة  مساويوھو %0الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج جنسن/ 3

 .بالمقبولمدير الصندوق  أداء الذي يصف و %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال
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 :التجاري الدولي الثانيالبنك تقییم أداء صندوق  -13
 

 التجاري الدولي الثانيالبنك وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.420975755 0.110703718 0.012255313  %25 الصندوق

 
، العائـد المحقـق  %25ھـو  التجاري الـدولي الثـانيالبنك صندوق ل العائد المحقق/ 1

مــن العائــد  يتســاوىالعائــد المحقــق للصــندوق  أن% .ويشــیر ذلــك 25مؤشــر الســوق 
 المحقق للمؤشر .

 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.110703718للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

اكبر مـن االنحـراف المعیـاري  صندوق.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري لل 0.072588221
 .سوقاكبر من مخاطر محفظة ال صندوقة بمحفظة اللقوان المخاطر المتع مؤشرلل
 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.012255313للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

من مخاطر  قلمن تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر ا صغرالتباين للمؤشر ا
 ظة الصندوق.محف

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.420975755للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
 التجاري الدولي الثانيالبنك داء محفظة صندوق نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأ

 طبقا لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %8 %30 %116 الصندوق

 
مـن نسـبة  قـلأوھـو % 116الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نموذج شـارب/ 1

 . غیر مقبولمدير الصندوق  أداء إلىوھو يشیر  %169شارب لمحفظة السوق المحقق 
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو % 30الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينورتطبیق نموذج / 2

 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور
 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو % 8الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نموذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلسوق اللمحفظة ا جنسن 
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 :األولبنك بیروس مصر تقییم أداء صندوق  -14

 
 :األولبنك بیروس مصر وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 

 
 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.423221276 0.056980017 0.003246722 %17 الصندوق

 
العائـد المحقـق مؤشـر %17ھـو :األولبنـك بیـروس مصـر لصـندوق  العائد المحقق/ 1

 % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .25السوق 
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر ، االنحـــراف  0.056980017للصـــندوق  االنحـــراف المعی المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــندوق  التب ــر 0.003246722للص ــاين للمؤش ــك ان  0.00526905والتب ــیر ذل ويش

ن تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر التباين للمؤشر اكبر م
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.423221276للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 للصندوق اقل من مخاطر المؤشر. مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة

 
طبقا :األولبنك بیروس مصر نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %0 %11 %84 الصندوق

 
من نسبة شـارب  قلأوھو %84الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

غیر مقبول طبقا مدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

 ترينـورنسـبة اقل من وھو %11الصندوق يساوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . غیر مقبولمدير الصندوق  أداء عتبروھو ي %12 تي تساويلمحفظة السوق ال

 
 جنسن نسبة  مساويوھو %0الصندوق يساوى   أداءعلى  وذج جنسنتطبیق نم/ 3

 .بالمقبولمدير الصندوق  أداء الذي يصف و %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال
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 :واإلسكانالتعمیر بنك تقییم أداء صندوق  -15
 

 :واإلسكانالتعمیر بنك وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.341958707 0.063079102 0.003978973 %17 الصندوق

 
العائـد المحقـق مؤشـر %17ھـو :واإلسـكانالتعمیـر بنـك لصـندوق  العائد المحقق/ 1

 قق للمؤشر .% .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المح25السوق 
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.063079102للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.003978973للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.423221276للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس حركة  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
طبقا :التعمیر واإلسكانبنك نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 لنماذج التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %0 %13 %72 قالصندو

 
من نسبة شارب  قلأوھو % 72الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

غیر مقبول طبقا مدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

 ترينورنسبة من  علىوھو %13الصندوق يساوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . مقبولمدير الصندوق  أداء عتبروھو ي %12 تي تساويال لمحفظة السوق

 
 جنسن نسبة  مساويوھو %0الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج جنسن/ 3

 .بالمقبولمدير الصندوق  أداء الذي يصف و %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال
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 :المؤسسة العربیة المصرفیةتقییم أداء صندوق  -16

 
 :المؤسسة العربیة المصرفیةوصندوق  EGX 30ة لمؤشر المقايیس الوصفی

 
 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.62759262 0.065012696 0.004226651 %24 الصندوق

 
ئـد المحقـق ، العا%24ھـو :المؤسسـة العربیـة المصـرفیةلصندوق  العائد المحقق/ 1

% .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصـندوق اقـل مـن العائـد المحقـق 25مؤشر السوق 
 للمؤشر .

 
ـــاري/ 2 ـــراف المعی ـــندوق  االنح ـــر 0.065012696للص ـــاري للمؤش ـــراف المعی ، االنح

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقالمتعللصندوق وان المخاطر 

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.004226651للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
من الواحد الصحیح وحیث ان بیتا المؤشر  وھي اقل 0.62759262للصندوق ھي  بیتا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحـرك بـنفس مقـدار  أن إلىھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
المؤسسة العربیة نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 ج التقییمطبقا لنماذ:المصرفیة
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %4 %18 %177 الصندوق

 
مـن نسـبة  علـىأوھو %%177الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

طبقا  جیدمدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169شارب لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

مـن نسـبة  أعلـىوھـو %18الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينـورق نموذج تطبی/ 2
 مدير الصندوق الجید . أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور

 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %4الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 لصندوق الجید .مدير ا أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 :األولفاروس تقییم أداء صندوق  -17
 

 :األولفاروس وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.584209936 0.059752452 0.003570356 %20 الصندوق

 
العائـد المحقـق مؤشـر السـوق ، %20ھـو :األولفـاروس لصـندوق  لعائد المحققا/ 1

 % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .25
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.059752452للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

كبـر مـن االنحـراف المعیـاري .ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر ا 0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.003570356للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 صندوق.محفظة ال

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.584209936للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
 طبقا لنماذج التقییم:فاروس االولحفظة صندوق نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء م

 
 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %0 %13 %125 الصندوق

 
مـن نسـبة  قـلأوھـو %125الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج شـارب/ 1

غیـر ق مـدير الصـندو أداءان  إلـىوھـو يشـیر  %169شارب لمحفظـة السـوق المحقـق 
 مقبول طبقا لنموذج شارب.

 ترينورنسبة على من وھو %13الصندوق يساوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . مقبولمدير الصندوق  أداء عتبروھو ي %12 تي تساويلمحفظة السوق ال

 
 جنسن نسبة  مساويوھو %0الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج جنسن/ 3

 .بالمقبولمدير الصندوق  أداء الذي يصف و %0 ويساي ذيلمحفظة السوق ال
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 :بايونیر الرائدتقییم أداء صندوق  -18
 

 :بايونیر الرائدوصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.479724403 0.066956189 0.004483131 %14 الصندوق

 
، العائد المحقق مؤشـر السـوق %14ھو :بايونیر الرائدبنك لصندوق  العائد المحقق/ 1

 % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .25
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.066956189للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.004483131للصــندوق  التب ــك ان  0.00526905والتب ويشــیر ذل

لمخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان ا
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.479724403للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 المؤشر. مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر

 
طبقا لنماذج :بايونیر الرائدبنك نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %5- %2 %15 الصندوق

 
من نسبة شـارب  قلأوھو %15الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

غیر مقبول طبقا مدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169السوق المحقق  لمحفظة
 لنموذج شارب.

 ترينـورمـن نسـبة  قـلأوھو %2الصندوق يساوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . غیر مقبولمدير الصندوق  أداء عتبروھو ي %12 تي تساويلمحفظة السوق ال

 
مــن نســبة  قــلأوھــو %5-وق يســاوى  الصــند أداءعلــى  تطبیــق نمــوذج جنســن/ 3

ــ جنســن  مــدير  أداء  ضعلــى انخفــا دلیــل وھــو  %0 ســاويي ذيلمحفظــة الســوق ال
 الصندوق .
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 :مصر المستقبلتقییم أداء صندوق  -19
 

 :مصر المستقبلوصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % التباین % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.464321356 0.064066886 0.004104566 %24 الصندوق

 
، العائد المحقـق مؤشـر السـوق %24ھو :مصر المستقبللصندوق  العائد المحقق/ 1

 % .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .25
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر 0.0640668866ق للصـــندو االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــاين للمؤشــر  0.004104566للصــندوق  التب ــ 0.00526905والتب ك ان ويشــیر ذل

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.464321356للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

حركة محفظة الصندوق ال تتحرك بنفس  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 لمؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.مقدار حركة ا

 
طبقا لنماذج :مصر المستقبلنتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 التقییم
 

 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %5 %24 %171 الصندوق

 
مـن نسـبة  علـىأوھـو %171ندوق يسـاوى  الصـ أداءعلى  تطبیق نموذج شارب/ 1

جید طبقا مدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169شارب لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

مـن نسـبة  أعلـىوھـو %24الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى   ترينـورتطبیق نموذج / 2
 د .مدير الصندوق الجی أداء إلىوھو يشیر  %12 تي تساويلمحفظة السوق ال ترينور

 
مـن نسـبة  أعلـىوھـو %5الصـندوق يسـاوى   أداءعلـى  تطبیق نمـوذج جنسـن/ 3

 مدير الصندوق الجید . أداء إلى دلیل وھو  %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال جنسن 
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 :بلومبنك تقییم أداء صندوق  -20
 

 :بلومبنك وصندوق  EGX 30المقايیس الوصفیة لمؤشر 
 

 بیتا االنحراف المعیاري % باینالت % اإلجماليالعائد  المحفظة

 1 0.072588221 0.00526905 %25 المؤشر
 0.343112736 0.062277778 0.003878522 %16 الصندوق

 
% 25العائـد المحقـق مؤشـر السـوق %16ھـو :بلـومبنـك لصندوق  العائد المحقق/ 1

 .ويشیر ذلك أن العائد المحقق للصندوق اقل من العائد المحقق للمؤشر .
 
ـــاري/ 2 ـــاري للمؤشـــر  0.062277778للصـــندوق  االنحـــراف المعی ، االنحـــراف المعی

.ويشیر ذلك إن االنحراف المعیاري للمؤشـر اكبـر مـن االنحـراف المعیـاري  0.072588221
 ة بمحفظة السوق اكبر من مخاطر محفظة الصندوق.لقللصندوق وان المخاطر المتع

 
ــاين/ 3 ــندوق  التب ــاين للم0.003878522للص ــر والتب ــك ان  0.00526905ؤش ــیر ذل ويش

التباين للمؤشر اكبر من تباين الصندوق وان المخاطر المتعلقة بالمؤشر اكبر مـن مخـاطر 
 محفظة الصندوق.

 
وھــي اقــل مــن الواحــد الصــحیح وحیــث ان بیتــا  0.343112736للصــندوق ھــي  بیتــا/ 4

تتحرك بنفس حركة محفظة الصندوق ال  أن إلىالمؤشر ھي الواحد الصحیح فھذا يشیر 
 مقدار حركة المؤشر وان المخاطر المنتظمة للصندوق اقل من مخاطر المؤشر.

 
 طبقا لنماذج التقییم:بلومبنك نتائج تقییم أداء محفظة السوق وأداء محفظة صندوق 

 
 نموذج جنسن نموذج ترينور نموذج شارب المحفظة
 %0 %12 %169 المؤشر
 %0 %11 %61 الصندوق

 
من نسبة شـارب  قلأوھو %61الصندوق يساوى   أداءعلى  شارب تطبیق نموذج/ 1

غیر مقبول طبقا مدير الصندوق  أداءان  إلىوھو يشیر  %169لمحفظة السوق المحقق 
 لنموذج شارب.

 ترينـورنسـبة اقل من وھو %11الصندوق يساوى   أداءعلى   ترينورتطبیق نموذج / 2
 . غیر مقبولمدير الصندوق  أداء عتبروھو ي %12 تي تساويلمحفظة السوق ال

 
 جنسن نسبة  مساويوھو %0الصندوق يساوى   أداءعلى  تطبیق نموذج جنسن/ 3

 .بالمقبولمدير الصندوق  أداء الذي يصف و %0 ساويي ذيلمحفظة السوق ال
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 2013خالل  السنويالصناديق طبقا للعائد  أداءترتیب ثانیا 
 

طبقا للعائد وترتیبھا تنازلیا ومقارنتھا بعائد محفظة ر صناديق االستثما اءدأنتائج تقییم 
 .% 25السوق والذي يمثل 

 
 2013العائد المحقق  اسم الصندوق م

 %30 بنك القاھرة األول 1
 %30 البنك المصري لتنمیة الصادرات(الخبیر) 2
 %27 البنك المصري الخلیجي 3
%25 محفظة السوق  4  
 %25 اني (استثمار)الث -البنك التجاري الدولي  5
 %25 الثاني   -بنك كريدي أجريكول مصر 6
 %24 بنك المؤسسة العربیة المصرفیة 7
%23 صندوق مصر المستقبل 8  
 %23 األول  -بنك كريدي أجريكول مصر 9

 %21 األول - اإلسكندريةبنك  10
%20 صندوق فاروس األول 11  
 %20 الثاني   -بنك مصر 12
 %19 الث الث  -بنك مصر 13
 %18 األول  -بنك مصر إيران للتنمیة  14
 %17 (التعمیر) واإلسكانبنك التعمیر  15
 %17 )األولمصر ( -بنك بیريوس  16
 %17 األول -بنك قناة السويس  17
 %17 المجموعة العربیة المصرية للتأمین 18
%16 بنك بلوم  19  
%14 بايونیرز األول (الرائد) 20  
%13 السويس الثاني (األجیال)بنك قناة  21  

 
 األولھو صـندوق بنـك القـاھرة  األسھمبین صناديق االستثمار في  أداء أفضليعتبر  •

تــاله ، % عنــد مخــاطر منخفضــة عــن مخــاطر الســوق 30قیمــة  أعلــىحیــث حقــق 
 أعلـى% ولكنه يحمـل مخـاطر 30صندوق البنك المصري الخلیجي عند ذات القیمة 

الصناديق التـي حققـت  أخرالبنك المصري الخلیجي  ثم صندوقمن مخاطر السوق 
 .% 27بمقدار  من محفظة السوق أعلى أداء

 
بنك كريدي أجريكـول  و الثاني (استثمار) -البنك التجاري الدولي صندوقي  أداءوجاء  •

 مماثال ألداء محفظة السوق . الثاني  -مصر
 

لســويس الثــاني بنــك قنــاة ابینمــا جــاء أســوء أداء للصــناديق مــن نصــیب صــندوقي  •
حیث حققا أداء بمقدار نصـف أداء محفظـة السـوق  بايونیرز األول (الرائد)و  (األجیال)

 % فقط .1.5تقريبا وأعلى من معدل العائد الخالي من الخطر بمقدار 
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 نتائج نموذج شاربترتیب أداء الصناديق طبقا لثالثا 
 

من حیث وترتیبھا تنازلیا  شارب  نتائج نموذجاء صناديق االستثمار طبقا لدنتائج تقییم أ
 % .169أفضل نسبة لشارب مقارنة بأداء محفظة السوق والبالغ 

 
 نموذج شارب % اسم الصندوق م

 %268 األولبنك القاھرة   1
 %238 البنك المصري الخلیجي 2
 %225 البنك المصري لتنمیة الصادرات(الخبیر)  3
 %221 الثاني   -بنك كريدي أجريكول مصر 4
 %177 بنك المؤسسة العربیة المصرفیة 5
%171 صندوق مصر المستقبل 6  
%169 محفظة السوق  7  
 %166 األول  -بنك كريدي أجريكول مصر 8
 %162 األول - اإلسكندريةبنك  9

 %140 الثاني   -بنك مصر 10
%125 صندوق فاروس األول 11  
 %122 الثالث   -بنك مصر 12
 %116 الثاني (استثمار) -دولي البنك التجاري ال 13
 %102 األول  -بنك مصر إيران للتنمیة  14
 %84 )األولمصر ( -بنك بیريوس  15
 %74 األول -بنك قناة السويس  16
 %72 (التعمیر) واإلسكانبنك التعمیر  17
 %68 المجموعة العربیة المصرية للتأمین 18
%61 بنك بلوم  19  
%15 ئد)بايونیرز األول (الرا 20  
%13 بنك قناة السويس الثاني (األجیال) 21  

 
بدرجة كبیرة حیث جاءت  متفاوتةنتائج نموذج شارب لصناديق االستثمار جاءت  •

وكان نسبة محفظة السوق من  أعلىأصل عشرون صندوقا فقط ستة من 
البنك المصري صندوق وتاله % 268بمقدار  األولبنك القاھرة صندوق  أفضلھما

 البنك المصري لتنمیة الصادرات(الخبیر)ثم صندوق % 238مقدار ب الخلیجي
 .% 225بمقدار 

 
 – اإلسكندريةبنك و  األول -بنك كريدي أجريكول مصرصندوقي وجاءت نتائج  •

 ھبوط طفیف .اقل من نسبة شارب لمحفظة السوق ولكنه ب األول
ناة بنك قو  )األولمصر ( -بنك بیريوس بینما جاءت نتائج كل من صناديق  •

بمقدار نصف نسبة شارب  األول –بنك قناة السويس  و األول –السويس 
 لمحفظة السوق تقريبا .

 
بنك قناة السويس يعتبر أسوء أداء لصناديق االستثمار من نصیب صندوقي  •

اقل من جدا  ةضئیلحیث حققوا نسبة  بايونیرز األول (الرائد)و  الثاني (األجیال)
 فظة السوق .بالمقارنة بنسبة شارب لمح% 1

 محمد الجندي
M_algendy1@hotmail.com                                                     

http://malgendy.wordpress.com 

23 

http://malgendy.wordpress.com/
http://malgendy.wordpress.com/


 

 نتائج نموذج ترينورترتیب أداء الصناديق طبقا لرابعا 
 

من حیث وترتیبھا تنازلیا  نتائج نموذج ترينور اء صناديق االستثمار طبقا لدنتائج تقییم أ
 % .12أفضل نسبة لترينور مقارنة بأداء محفظة السوق والبالغ 

 
 نموذج ترينور % اسم الصندوق م

 %36 ولبنك القاھرة  اال 1
 %31 البنك المصري الخلیجي 2
 %30 الثاني (استثمار) -البنك التجاري الدولي  3
 %30 الثاني   -بنك كريدي أجريكول مصر 4
 %26 البنك المصري لتنمیة الصادرات(الخبیر)  5
%24 صندوق مصر المستقبل 6  
 %22 األول  -بنك كريدي أجريكول مصر 7
 %22 األول -بنك االسكندرية  8
 %18 بنك المؤسسة العربیة المصرفیة 9

 %17 الثاني   -بنك مصر 10
 %14 الثالث   -بنك مصر 11
%13 صندوق فاروس األول 12  
 %13 بنك التعمیر واالسكان (التعمیر) 13
%12 محفظة السوق  14  
 %12 األول  -بنك مصر إيران للتنمیة  15
 %12 المجموعة العربیة المصرية للتأمین 16
 %11 مصر (االول) -بنك بیريوس  17
%11 بنك بلوم  18  
 %9 األول -بنك قناة السويس  19
%2 بايونیرز األول (الرائد) 20  
%2 بنك قناة السويس الثاني (األجیال) 21  

 
ھـو صـندوق بنـك القـاھرة  األسـھمفـي في صناديق االستثمار  أداء أفضليعتبر  •

من نسبة محفظـة السـوق  أعلى أداءوا عشر صندوقا حقق ثالثةمن ضمن  األول
 أضـعاف 3% والتـي تمثـل 36قیمـة طبقـا لنتـائج ترينـور وھـو  أعلـىحیث حقق 

البنــك المصــري  وتــاله صــندوق % ، 12المقــدر نســبة ترينــور لمحفظــة الســوق 
 . الثاني (استثمار) -البنك التجاري الدولي ثم  الخلیجي

 
المجموعـة العربیـة المصـرية  واألول  -بنك مصر إيران للتنمیة وجاء أداء صندوقي  •

 .% 12عند نسبة مماثال ألداء محفظة السوق  للتأمین
 

بنـك قنـاة السـويس الثـاني بینما جاء أسوء أداء للصناديق من نصـیب صـندوقي  •
ئ للغايـة لـم يمثـل نسـبة یسـحیث حققا أداء  بايونیرز األول (الرائد)و  (األجیال)

 % .2لسوق حیث حققوا نسبة % من مقدار نتیجة ترينور لمحفظة ا2
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 نتائج نموذج جنسنترتیب أداء الصناديق طبقا لخامسا 
 

من حیث وترتیبھا تنازلیا  نتائج نموذج جنسن اء صناديق االستثمار طبقا لدنتائج تقییم أ
 % .0أفضل نسبة جنسن مقارنة بأداء محفظة السوق والبالغ 

 
 نموذج جنسن % اسم الصندوق م

 %12 الولبنك القاھرة  ا 1
 %9 البنك المصري لتنمیة الصادرات(الخبیر)  2
 %9 البنك المصري الخلیجي 3
 %8 الثاني (استثمار) -البنك التجاري الدولي  4
 %8 الثاني   -بنك كريدي أجريكول مصر 5
 %5 صندوق مصر المستقبل 6
 %4 بنك المؤسسة العربیة المصرفیة 7
 %4 األول  -بنك كريدي أجريكول مصر 8
 %4 األول -بنك االسكندرية  9

 %2 الثاني   -بنك مصر 10
 %1 الثالث   -بنك مصر 11
 %0 محفظة السوق  12
 %0 صندوق فاروس األول 13
 %0 األول  -بنك مصر إيران للتنمیة  14
 %0 بنك التعمیر واالسكان (التعمیر) 15
 %0 مصر (االول) -بنك بیريوس  16
 %0 المصرية للتأمین المجموعة العربیة 17
 %0 بنك بلوم  18
 %2- األول -بنك قناة السويس  19
 %5- بايونیرز األول (الرائد) 20
 %6- بنك قناة السويس الثاني (األجیال) 21

 
محفظة  أداءعند  لألسھماالستثمار تشیر نتائج نموذج جنسن صعود اغلب صناديق  •

ق الصناديق عائد أعلى من نموذج ود لتحقی% ويرجع ھذا الصع0السوق الذي يمثل 
بـین  أداء أعلى األولوحقق صندوق بنك القاھرة ،  CPAMتسعیر األصول الرأسمالیة 

نتـائج أعلـى مـن  ا من بین إحدى عشر صندوقا حقق% 12الصناديق بتحقیق نسبة 
 محفظة السوق.

 
بنـك و األول  -بنـك مصـر إيـران للتنمیـة  و صندوق فـاروس األولأداء صناديق  توجاء •

بنـك و  المجموعة العربیة المصرية للتـأمینو مصر  -بنك بیريوس و  واإلسكانالتعمیر 
 % .0محفظة السوق عند نسبة نموذج جینس لمماثال ألداء بلوم 

 
بنــك قنــاة الســويس الثــاني بینمــا جــاء أســوء أداء للصــناديق مــن نصــیب صــندوقي  •

% ويرجـع 0ادني مـن یئ للغاية حیث حققا أداء س بايونیرز األول (الرائد)و  (األجیال)
مرتفع بل كان مقتربا من معدل  سنويذلك الھبوط لكون الصندوقین لم يحققوا عائدا 

 العائد الخالي من الخطر.
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رنة مع نتائج ابالمق لألسھمصناديق االستثمار تقییم نماذج نتائج  ملخص 
 .2013عن الفترة  EGX 30الرئیسي مؤشر السوق 

 
طبقا لنماذج ونتائج التقییم للمؤشر نتائج التقییم لجمیع الصناديق ھناك اختالف بین  -1

وھذا االختالف راجعا الختالف درجة االنحراف المعیاري وبیتا والعائد التقییم الثالثة 
 للصناديق والمؤشر.المحقق 

حیث جاءت المخاطرة المتعلقة بالصناديق جمیعھا اقل من مخاطر السوق فیما عدا 
 أعلىكانت المخاطر المتعلقة به  صادراتالالبنك المصري لتنمیة وھو صندوق واحد فقط 

 من السوق .
 

عائد محقق للصناديق عند مخاطر اقل من مخاطر السوق ھو صندوق بنك  أعلى إن – 2
ويعبر ذلك عن % 25% مقابل عائد السوق 30حیث حقق عائد بمقدار  األولالقاھرة 

ء أداء لصندوق بنك قناة السويس الثاني حیث أداء جید لمدير الصندوق بینما جاء أسو
 % بما يمثل نصف عائد السوق .13حقق عائد بمقدار 

 
بین الصناديق طبقا لنماذج التقییم الثالثة ھو صندوق بنك القاھرة  أداء أفضليعتبر   -3

عند نفس المستوى من  متوقع  عائد أعلىحیث حقق  األفضلمثلما ھو  األول
بالصندوق وكذلك راجع الى درجة  األسھمتنويع وتشكیلة  لىإوھذا راجع المخاطرة 

المخاطر تعامل مدير الصندوق مع المخاطر وكیفیة التنويع مع المخاطر والتحرك مع اتجاه 
 بالصندوق وكذلك التعامل مع اتجاه مخاطر المؤشر.

ذج ھو األسوأ أيضا طبقا لتقییم النما(أجیال ) وكان صندوق بنك قناة السويس الثاني  
 .الثالثة 

 
 
 
 
 

 إذا كنت ال تتحمل مخاطر وتقلبات البورصة فننصحك باالستثمار في الصناديق التالیة 
البنـك ، صـندوق  (والذي يمثل أفضل أداء للعـام الثـاني علـى التـوالي)صندوق بنك القاھرة األول 

  -مصربنك كريدي أجريكول  ، البنك المصري الخلیجي،  المصري لتنمیة الصادرات(الخبیر)
حیث حققوا أفضل نتـائج خـالل العـام  الثاني (استثمار) -البنك التجاري الدولي ، الثاني 
 للبورصة المصرية. يبالمقارنة مع أداء المؤشر الرئیس 2013
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 شرح النماذج المستخدمة في الدراسة :
 

  نموذج شارب -1
 عـدم ( التقلب إلى افأةالمك بمعدل أيضاويعرف   CAPMصاحب  شارب ولیم إلى ينسب

 المعیاري باالنحراف والمقاسة المخاطرة استخدام يتم المقیاس لھذا وطبقاً  .اإلستقرار)
 . المالیة المحفظة أداء لقیاس كأساس العائد لمعدل

 
 المخاطر من الخالي العائد – المحفظة عائد                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = شارب مؤشر
 السوق عائد عن المحفظة لعائد المعیاري االنحراف                        

 
 ترينور نموذج  -2

 خـالي اسـتثمار ال يوجـد أنه مؤداھا حقیقة ترينور مؤشر وتناول .ترينور جاك إلى ينسب
 ولـیس ةالمخـاطر المنتظمـ من خالٍ  فقط بل , لقمط بشكل  Zero Beta المخاطرة من

 ) بیتـا بمعامـل المقاسـة ( السوق مخاطرة تعتبر المقیاس لھذا وطبقاً  . الكلیة المخاطر
 . المالیة المحافظ أداء تقییم عند استخدامه يجب الذي ةالمالئم المخاطرة مقیاس ھي
 علـى مضـمون ھمـاكال يعتمـد حیـث , جنسن طريقة عن تختلف ال الطريقة فھذه لذلك

CAPMالكلیة المخاطرة من الجزء ذلك  ھي السوق مخاطرة أو العامة المخاطرة أن وھو 
 . بالتنويع منه التخلص يمكن ال الذي

 
 المخاطر من الخالي العائد – المحفظة عائد                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ترينور مؤشر
  للمحفظة بیتا معامل                                    

 
  نموذج جنسن -3

 علـى ھـذا المقیـاس ويعتمـد . ألفا مقیاس أو التفاضلي العائد مقیاس أيضاً  علیه يطلق
 متوسـط مقارنـة خـالل مـن وذلـك المالیة المحفظة أداء لتقییم كمعیار CAPM استخدام

 العائد معدل متوسط مع , التقییم فترة خالل المحفظة يحققه الذي الفعلي العائد معدل
 العائـد معـدل متوسـط أن تبـین فـإذاCAPM . باسـتخدام المحفظة أن تحققه يجب الذي

 يعني فھذاCAPM  باستخدام المحسوب العائد معدل متوسط من أقل للمحفظة الفعلي
 يفوق المحفظة حققته الذي العائد معدل  سطمتو أن تبین وإذا . المحفظة أداء انخفاض
 , المحفظة أداء ارتفاع على يدل فھذاCAPM  باستخدامالمحسوب  العائد معدل متوسط

 المحسـوب باسـتخدام  العائد معدل يفوق فعلي عائد معدل تحقیق على لقدرته وذلك
CAPM  ًعندما وعموما J يفـوق فظـةللمح الفعلي األداء أن مؤداه موجبة فھذا تأخذ قیمة 

 أداء انخفـاض يعنـي فھـذا سـالبة قیمـة J كانت إذا  أما CAPM باستخدام األداء المتوقع
 أن حیـث صـفر تسـاوي السـوق لمؤشـر J مالحظة أن ، ويجب متوقع ھو عما المحفظة

 ۱ = السوق لمحفظة بیتا معامل
 =  نموذج جنسن

 بیتا) x)بدل المخاطرة(عائد خالي من الخطر +(  - المحفظة عائد
 

  معدل العائد الخالي من الخطر
ھو العائد المضمون الذي ال يتأثر بأي نوع من أنواع المخاطر وغالبا يتم احتسابه من 
متوسط العائد على ألذون الخزانة والمستخدم في التقییم ھو متوسط أذون الخزانة 

 % .12.5والبالغ  2013يوما عن عام  91المصرية 
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