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  متهيد

م من 1989ظهرت صناديق املؤشرات املتداولة ألول مره لألسواق العاملية يف عام 
 Stateم عندما طورت شركة1993خالل األسواق الكندية ثم تبعتها األسواق األمريكية يف عام 

Street Global Advisors  أطلق تعاون مع البورصة األمريكية أول سوق لصناديق املؤشرات وقد بال
  SPDR (Standard & Poor's Depository Receipts)رد اّند بورزدعلى صندوق منها شهادات إيداع ستان

حتى اآلن أحد اجنح  (SPDR) وتعترب (S&P 500) وكانت عبارة عن صناديق مؤشرات تتبع أداء مؤشر
   .صناديق املؤشرات وأكرثهم سيولة

 
صول أومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق يف النمو السريع حيث زادت قيمة صايف                  

م إىل 2001مليار دوالر عام  72من  يف األسواق األمريكية وحدها صناديق املؤشرات املتداولة
  . )1(م 2009مليار دوالر بنهاية عام  700

  

ن األصول العاملية يف صناديق االستثمار املتداولة بلغت يف نهاية أ وتقدر بعض التقارير
تضم صناديق االستثمار املتداولة وأعلى حد لها بقيمة تريليون دوالر أمريكي  م2009ديسمرب 

  .)2( سوق مالية حول العامل 40ورقة مالية مدرجة يف  3787بعدد  صندوقاً 1947عامليا حوايل 

  

حيث أعلنت مصر ولقد بدء إنتشار صناديق املؤشرات املتداولة يف أسواق املال العربية 
بطرح صندوق  مؤخراً كما قامت أبو ظبي م2007إصدار نظام ملثل هذه الصناديق عام 

  .مؤشرات قابل للتداول

  

علنت السوق املالية أقد تواكباً مع النمو املتسارع لهذا النوع من الصناديق فو
ضمن  مؤخراً إدراج و بدء تداول صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية) تداول(ة السعودي

تأييداً من جانب العديد  ذلك، وقد لقى  قطاع جديد حتت مسمى صناديق املؤشرات املتداولة
  .من اخلرباء غري أنه لقى أيضاً بعد التحفظات 

                                                            
  .املوقع االلكرتوين لهيئة سوق املال السعودية ): 1(

Investor Guide to Exchange Traded Funds, Abu Dhabi Securities Exchange Web Site . ) :2(  
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  Funds   Exchange Tradedاملتداولة مفهوم صناديق املؤشرات: أوالً 

هي صناديق استثمارية مقسمة إىل وحدات متساوية يتم تداولها يف سوق األوراق 
  . كتداول أسهم الشركات املستمر املالية خالل فرتات التداول

صناديق املؤشرات املتداولة كغريها من الصناديق من سلة من أسهم وتتكون 
للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث الشركات املدرجة يف السوق املايل والقابلة 

. تتبع هذه الصناديق دائما حركة املؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه املؤشرات
بالتايل يسهل على مالك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خالل أداء 

عن طريق عروض البيع والشراء  املؤشرات التي تتبعها أو حتاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات
كما تتميز صناديق املؤشرات املتداولة بوجود صانع سوق يعمل على . خالل فرتات التداول

  . )3( ها ألداء املؤشرات التي تتبعها وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحداتؤحماكاة أدا

و تعرف وزارة االستثمار املصرية صناديق املؤشرات املتداولة بأنها صناديق االستثمار 
التي تصدر وثائق مقابل حمفظة تتبع أغلبية األوراق املالية املكونة لها أحد مؤشرات األسعار 

  .)4(بالبورصات 

 Global«وفقا لـو Investment  House«  املتداولة يف سوق األوراق  املؤشراتفإن صناديق
املالية تتداول مثل تداول أسهم الشركات، حيث ميكن تداول هذه الصناديق يف أي وقت خالل 

 املؤشراتساعات التداول عن طريق عروض البيع والشراء ومع ذلك فإن السهم يف صندوق 
  .ميثل سهما يف حمفظة، وليس يف شركة مدرجة ةاملتداول

ت أحد أشكال صناديق االستثمار املتخصصة يف األسهم ، تعترب صناديق املؤشراو
  ).5(وتسعى للحصول على عائد ومستوى خماطر مماثلني ملؤشر السوق 

وسوف يتم من خالل العرض التايل توضيح أهم املفاهيم املتعلقة بعمل صناديق 
  :املؤشرات املتداولة 

 
  ):6(املتداولة املؤشراتأشكال صناديق 

والثاين هو املتداولة أولها صناديق األساس النقدي  املؤشراتيوجد نوعان من صناديق 
صناديق تبادل العائد كما أن هناك نوعاً آخر من الصناديق غالباً ما يتم اخللط بينه وبني صناديق 

  .املتداولة والذي يتتبع مؤشرات أسواق السلع بدالً من أسواق األسهم  املؤشرات

                                                            
  .املوقع االلكرتوين لهيئة سوق املال السعودية ): 3(
   . 2007لسنة  294قرار وزير االستثمار املصري رقم ): 4(
  . ، االصدار الثالث هيئة سوق املال السعودية،  صناديق االستثمار) : 5(

Investor Guide to Exchange Traded Funds, Abu Dhabi Securities Exchange Web Site . : )6(  
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بالشراء من جميع األسهم املكونة ملؤشر معني  األساس النقديصناديق وتقوم 
واالحتفاظ بها كأصول وهو ما يعرف بعملية التكرار الكامل للمؤشر ويف حالة املؤشرات ذات 

السيولة تلجأ صناديق القاعدة العريضة من األسهم أو عند وجود إدراجات صغرية أو حمدودة 
أصغر من األسهم املكونة للمؤشر املعني مبا يعكس األساس النقدي اىل االحتفاظ مبجموعة 

األداء الكلي للمؤشر بشكل أكرث دقة وهو ما يسمى بعملية التحسني والتي تعتمد على أساليب 
صناديق االساس النقدي ألكرث من كما تسمح  ، االختيار التي ينتهجها مدير االصول أو الوسيط

ومن  بإمكان الوكالء جلب األسهم مباشرة اىل الصندوقنه أوكيل بإصدار واسرتداد وحداتها حيث 
ثم فان هذا النوع من الصناديق يتناسب مع متطلبات صناع السوق وهو ما يدعم من عامل 

  . املنافسة ويذكيه

فتنطوي على درجة أكرب من اخملاطر مقارنة بصناديق  صناديق تبادل العائدأما 
مبادلة العائد االجمايل بغرض حماكاة أداء أحد األساس النقدي حيث تلجأ هذه الصناديق اىل 

  .املؤشرات 

من خالل قيام طرفني بتبادل العوائد الكلية حملفظتيهما وتتم مبادلة العائد االجمايل 
  .وذلك بدالً من االحتفاظ باألسهم كما هو احلال بالنسبة لصناديق األساس النقدي 

 
  :صانع السوق  مفهوم

من قبل هيئة السوق املالية وظيفتها توفري السيولة يف صانع السوق هو جهة مرخصة 
سوق صناديق املؤشرات املتداولة بحيث يتم توفري عروض مستمرة للشراء وبالتايل يستطيع 

  .املستثمر يف أي وقت بيع أو شراء الوحدات

يلتزم صانع السوق بشكل مستمر بتوفري عروض بيع و طلبات شراء على الصناديق من و
يجب أال تقل قيمة أوامر و، خالل مدى سعري معني حول القيمة اإلرشادية لصايف أصول الوحدة 

  . البيع والشراء عن مبلغ حمدد أو ما يعادله من وحدات

 5وتنتهي أيضا قبل ائق من االفتتاح دق 5بعد ) عرض األوامر(وتبدأ التزامات صانع السوق 
ويتم مراقبة أداء صناع السوق من قبل مدراء الصناديق والسوق املالية  ،دقائق من اإلغالق 

  .للتأكد من مدى التزامهم بشروط ومعايري اخلدمة

  

   ): Fund Manager(مدير الصندوق 

اجلهة التي تصدر وتدير صناديق املؤشرات املتداولة واملرخص لها أصال من قبل  هو
  .هيئة السوق املالية بإدارة األصول
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  أمني احلفظ 

من الصندوق و صانع السوق يشرتي هذه الوحدات  ETFوحدات  ببيعمدير الصندوق يقوم 
هم قيمتها تساوي قيمة باجلملة ولكنه ال يدفع ماالً مقابل شراء هذه الوحدات بل يدفع أس

الوحدات، وتوضع هذه األسهم لدى أمني احلفظ، األسهم التي يشرتيها صانع السوق هي 
سهم التي تدخل يف تكوين املؤشر الذي يرتبط به الصندوق، وكمياتها هي موازية لثقل نفس األ

  .كل سهم يف املؤشر الذي يرتبط به الصندوق

  ): NAV(صايف قيمة أصول الصندوق  

مطروحا منها جمموع قيمة  –املستثمر فيها  –هي عبارة عن جمموع أصول الصندوق 
ويلتزم مدير الصندوق بعرض قيمة صايف األصول للوحدة  -مصاريف إدارة الصندوق  –اخلصوم 

هيئة سوق نهاية كل يوم تداول و خالل التداول املستمر من خالل موقعه اإللكرتوين و موقع 
  .املال

  :اإلرشاديةقيمة الوحدة 

تعكس القيمة اإلرشادية التغري يف قيمة الوحدة خالل فرتات التداول الناجتة عن تغري  
وتعترب قيمة تقريبية لقيمة  ,أسعار أصول الصندوق أو أسعار الشركات التي يستثمر فيها

  .صايف أصول الصندوق

   ): Indexes(املؤشرات 

وتتكون هذه املؤشرات من الشركات  معايري رقمية لقياس التغري يف األسواق املالية
  . املراد قياس أداءها

   ): Spread(املدى السعري 

  . هو الفرق بني العرض و الطلب

  ):Creation(إنشاء الوحدات 

هي عملية شراء صانع السوق لوحدات صناديق املؤشرات املتداولة بطريقة مباشرة 
ملنصوص عليها من قبل مدير من مدير الصندوق أو اجلهة املرخص لها حسب التعليمات ا

  .الصندوق

    ):Redemption(اسرتداد الوحدات 

 إىلهي عملية بيع صانع السوق لوحدات صناديق املؤشرات املتداولة بطريقة مباشرة 
مدير الصندوق أو اجلهة املرخص لها حسب التعليمات املنصوص عليها من قبل مدير 

  .الصندوق
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  :يتحملها املشرتى لهذه الوحداتعموالت أو مصاريف إدارية أخرى 

يتحمل املشرتي عمولة بيع وشراء الوحدات يف سوق صناديق املؤشرات املتداولة 
  .من قيمة الصفقة كما هو معمول به يف سوق األسهم بسيطة نسبة وتبلغ هذه العمولة

  : )7( املراجحة السعرية

" ب"و " أ"بفرض أن صندوق املؤشرات املتداولة يتكون فقط من ورقتني ماليتني  
، وبذلك فان املستثمر يتوقع أن يتم تداول الوحدة دوالر أيضاً  1" ب"دوالر وقيمة  1" أ"وقيمة 

ال يتفق عقالنياً اال أن هذا يعترب إفرتاضاً  دوالر  ،  2بـ صندوق املؤشرات املتداولة الواحدة من 
 2.02الضرورة مع ما يحدث فعلياً فمن املمكن أن يتم تداول الوحدة الواحدة من الصندوق بـ ب

  .دوالر أو أي قيمة أخرى  1.98دوالر أو 

يفوق جمموع دوالر فان املشرتي قد دفع سعراً  2.02وإذا مت تداول وحدة الصندوق بـ 
خطرياً بالنسبة للمشرتي ، لكن يف يو ، وهنا قد يبدو هذا السينارأسعار الورقتني املاليتني أ ، ب 

يلعب دوراً من خالل املراجحة فان ذلك ال يعترب مشكلة ألن سعر تداول الصندوق الواقع 
يقوم مدير صندوق صناديق االستثمار التقليدية السعرية يف حتقيق التوازن ، فكما يحدث يف 

املكونة ) أ ،ب(عن سعر األوراق املالية يف نهاية التداول باالعالن يومياً املؤشرات املتداولة 
، فعندما يكون هناك انحراف لسعر وحدة الصندوق عن سعر األوراق املالية لوحدات الصندوق 

أثناء إعادة التوازن املكونة لها فان املراجحني يتحركون بالشراء أو البيع لغرض حتقيق الربح 
  :لسعر الوحدة ، وذلك كما يأتي 

ملالية املكونة لوحدة الصندوق تتداول بسعر أقل من سعر وحدة إذا كانت األوراق ا -
ويقومون الصندوق ، يتجة املراجحون اىل شراء هذه األوراق املالية يف السوق 

ومن ثم يبيعون هذه الوحدات يف السوق لتحقيق بإنشاء وحدات صندوق مقابلة لها 
 .ربح 

تتداول بسعر أعلى من صندوق الإذا كانت األوراق املالية املكونة لوحدة باملقابل  -
سعر وحدة الصندوق ، يتجه املراجحون اىل شراء وحدات الصندوق يف السوق 
ويقومون بإطفائها من أجل احلصول على األوراق املالية املكونة لها ، ومن ثم 

 .ربح الببيع هذه األوراق يف السوق من أجل حتقيق يقومون 

يف يف إعادة التوازن ومن خالل هاتني احلالتني فان املراجحني يلعبون دوراً رئيسياً 
التي حتقق التصحيح يف سعر هذه الوحدات على وحدات الصندوق بالطريقة العرض والطلب 

والتي يعلن عنها صندوق االستثمار يومياً من لتتوازن مع سعر وقيمة األوراق املالية املكونة لها 
  .سمى صايف قيمة األصول لألوراق املالية املكونة لها هذه الوحداتخالل ما ي

  

  

                                                            
  . 2009سوق فلسطني لألوراق املالية  ، ،  صناديق املؤشرات املتداولة):7(
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  )8(املتداول“ فالكم”مالمح صندوق :  ثانياً

شركة  30وهو يتكون من  ″30فالكم ”اسمه “ فالكم”يتبع الصندوق مؤشر خاص بشركة 
  :وبشكل عام تتمثل أهم مالحمه فيما يليمُساهمة سعودية 

م وذلك يعني أن أول قيمة له ستُحسب من هذا 2010-مارس-28تاريخ األساس هو  •
  . التاريخ

نقطة و بعدها قد يرتفع وينخفض حسب  2000أول قيمة سيبدأ منها املؤشر هي  •
  . ETFحركة التداول لوحدات الصندوق 

يتضمن األسهم الشرعية فقط حسب معايري الهيئة الشرعية  ″30فالكم ”مؤشر  •
  . “فالكم”اخلاصة بشركة 

يدخل يف املؤشر الشركات التي قيمتها السوقية هي األكرب يف مؤشر تداول وتكون  •
 ). األسهم احلرة(شرعية، وتُحسب قيمتها السوقية بناءً على األسهم املُتداولة فعلياً 

مليون  2.5مليون ريال وتبلغ عدد الوحدات عند االصدار  50 تبلغ القيمة األولية لالصدار •
 . 20ويبلغ سعر االبتداء للوحدة 

مستثنى منها رسوم احلفظ من صايف قيمة األصول سنوياً %  0.50: رسوم االدارة  •
من % 1األحوال لن يتجاوز إجمايل الرسوم  ورسوم املؤشر وأي رسوم أخرى ويف جميع

 .نوياًصايف قيمة أصول الصندوق س
  .الف ريال سعودي سنوياً  20: أتعاب مراجع احلسابات  •

  
   مزايا االستثمار يف صناديق املؤشرات املتداولة:  ثالثاً

  
قاعدة السوق  يؤدي االستثمار يف صناديق املؤشرات املتداولة اىل توسيع

وإعطاء مرونة أكرب للمستثمرين األجانب لالختيار يف توزيع استثماراتهم على قنوات 
حيث أنه سوف يتم إعفاء املستثمرين األجانب من ضرائب األرباح  السوق وقطاعاتها

ومن املتوقع أن يؤدي ذلك ) 9(الرأسمالية وتوجد ضريبة منخفضة على التوزيعات النقدية
ر انفتاح السوق السعودية أمام االستثمارات األجنبية مباشرة وبصورة اىل تعزيز مؤش

تدريجيةمن خالل تشجيع املستثمرين األجانب والصناديق األجنبية لدخول السوق 
  . ) 10(السعودية لكونها تركز على توزيع اخملاطر بني األسواق

  

                                                            
   ) .تداول(لسوق املالية السعودية لاملوقع االلكرتوين ): 8(
املكاسب الرأسمالية املتحققة  دفع ضريبة على من التنفيذية لنظام ضريبة الدخل يف اململكة املستثمر األجنبيتعفي الالئحة ):9(

وهي نسبة متواضعة عند % 5الالئحة على أن تخضع األرباح املوزعة لضريبة تبلغ  من التخلص من األوراق املالية املتداولة، وتنص
   .باألسواق املتقدمة والناشئة مقارنتها

   .املوقع االلكرتوين جلريدة الشرق األوسط ): 10(
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 معدالت الضريبة يف بعض األسواق املالية) :1(جدول رقم 

  الدولة
ة األرباح ضريب

  الرأسمالية
  ضريبة التوزيعات

  %20  %10  الصني

  %15  %15  الهند

  %15  %15  أمريكا

  %10  %18  اململكة املتحدة

  %20  %25  اليابان

  %5  ال يوجد  السعودية

  .شركة الراجحي للخدمات املالية : املصدر 

  

  الفرق بني صناديق االستثمار ووسائل االستثمار األخرى 

ونذكر من  Mutual Fundsوالصناديق املُشرتكة  ETF   توجد عدة فروق جوهرية بني صناديق
  : هذه الفروق مايلي

  . سهولة تداولها بدون اشرتاك بالصندوق •
بسرعة واحلصول على السيولة النقدية من السوق و ال  ETFيُمكن شراء وبيع وحدات  •

  . داعي للرجوع إىل مدير الصندوق
حلظة بلحظة من سوق املال، وال يجب االنتظار أليام كما يف  ETFالتعرف على سعر وحدة  •

  . الصناديق املُشرتكة حتى يقوم مدير الصندوق بتقييم سعر الوحدة ويُعلنها
  . تتميز بانخفاض تكلفتها فال داعي أن تدفع ملدير الصندوق رسوم إدارة على الصندوق •
مدير الصندوق حدّ أدنى بدون إشرتاط بأي مبلغ  ETFالبدء يف شراء وحدات  ميكن •

واحدة  ETF، بل يُمكن شراء وحدة Mutual Fundsلالشرتاك كما يف الصناديق املُشرتكة 
فقط على األقل وبيعها بعد ذلك إىل السوق بدون حتديد حدّ أدنى للكمية التي 

 . ستتملكها
ستثمار املشرتكة جتمع صناديق املؤشرات املتداولة مميزات كل من صناديق اال •

 .واألسهم 
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  بني صناديق املؤشرات املتداولة و وسائل االستثمار األخرى  مقارنة) :2(جدول رقم 

 األسهمصناديق االستثمار صناديق املؤشرات اخلصائص
 غري متوافر متوافر متوافر التنوع

 متوافر غري متوافر متوافر التداول خالل اليوم

 غري متوافر متوافر متوافر قطاع معنيإمكانية تتبع مؤشر أو 

 ليس عامل حمدد فى بعض األحوال متوافر رسوم خمفضة

إمكانية شراءها أو بيعها لدى أى 
 شركة سمسرة

 متوافر غري متوافر متوافر

  

 آمان أكرث

أن حجم اخملاطرة يف مثل هذه الصناديق يعد منخفضاً مقارنة باالستثمارات األخرى  -
مثل األسهم وغريها من األدوات، وتتميز هذه الصناديق بأنها تعتمد على تنويع االستثمار 

 ETFوحدة من وحدات صندوق  فعند شراءعلى جميع األوراق املالية املكونة للمؤشر، 
 .جمموعة أسهم يف وحدة واحدة فكأنه مت شراء

 التنوع االستثماري

أن تنوع أصول صناديق املؤشر املتداولة يسهم يف خفض التكلفة على املستثمر من  -
خالل االستثمار يف جمموعة من الشركات املتميزة بسعر وحدة استثمارية واحدة ال 

زة صناديق تُشبه يف هذه املي ETFيحتاج إىل مبلغ كبري من رأس املال، وصناديق 
  .االستثمار األخرى و لكنها بهذه امليزة تتفوق على املُتاجرة باألسهم مباشرة

  

 تكلفة منخفضة

مقارنة مع التكاليف اإلدارية لصناديق  يةتتميز هذه الصناديق بانخفاض تكاليفها اإلدار -
والسبب يف ذلك يعود إىل أن الصناديق % . 3إىل % 1االستثمار التقليدية التي ترتاوح ما بني 

مرتبطة مبؤشر، وتُعامل على أنها ورقة مالية يتم التعامل بها وتطبق عليها عموالت 
ديد سعرها حسب قوى التداول يف البيع والشراء مثل ما يتم على األسهم من خالل حت

 .العرض والطلب
يتميز االستثمار بشكل أساسي يف الصناديق املتداولة بقلة حجم التكاليف املرتتبة  -

يف هذه الصناديق حيث تتمثل هذه التكاليف فقط يف عمولة الشراء  على هذا اإلستثمار
ه الصناديق كما أن مصاريف إدارة هذه الصناديق قليلة جدا ويلتزم املصدر لهذ. أو البيع

 .باملصاريف املفصح عنها يف نشرة اإلصدار
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 تسوية وتسجيل الصفقات حلظة بلحظة

من  ETFاملستثمر يف صناديق املؤشرات املتداولة يُمكنه أن يشرتي ويبيع وحدات  -
يداع، السوق مباشرة ويتم تسجيل عمليات البيع و الشراء يف وقتها من قبل مركز اإل

  .األسهممثلما يحدث يف سوق 
 

  السيولة املرتفعة

توفر للمُتاجر بها ميزة احلصول على السيولة النقدية  ETFصناديق املؤشرات املتداولة  -
يف الصناديق املُشرتكة،  يحدثبسرعة إذا أراد البيع وال يحتاج لالنتظار حتى يبيع مثلما 

بسرعة،  مما يُتيح للمستثمر تداولها يف السوق واحلصول على قيمة الوحدات ببيعها
لكل من  ETFمهمتهم بيع وحدات  ETFوالسبب هو وجود صانع سوق أو أكرث لكل صندوق 

يعني توفري العرض و الطلب  ETFيرغب يف الشراء و يشرتون من كل من يريد بيع وحدات 
 .ETFو هذا يؤدي إىل ارتفاع سيولة تداول وحدات 

 

 تداول بال شروط

ق استثماري فعادة يطلب مدير الصندوق حدّ وحدات يف صندويف حالة الرغبة يف شراء  -
شراء وحدة  فيمكنال يوجد مثل هذا الشرط  ETFأدنى لشراء الوحدات ولكن يف صناديق 

بيع وحدة واحدة  ميكنمن السوق مباشرةً، وباملثل  ويتم شراؤهاواحدة من الصندوق 
 .يف أي وقت من أوقات التداول ETFمن 
 

  تنوع االستثمارات

الصناديق االستثمارية بشكل عام بتنوع األصول املستثمر فيها مما يقلل بالتايل تتتميز  -
  .من خماطر االستثمار و تقلب األسعار بعكس االستثمار املباشر يف األسهم

  

 خربة أقل

يف االستثمار  التخصصصناديق الوحدات املتداولة أو  خربة كبرية يفال يحتاج األمر إىل 
معرفة ومتابعة األداء املايل لكل شركة مدرجة باملؤشر حيث أن وحدات الصناديق و

املتداولة هي انعكاس لنبض السوق وهذا يساعد املستثمر يف اتخاذ القرار 
االستثماري الصحيح والرشيد، ولعل هذا يزيد من أهمية التحليل الفني يف املُتاجرة 

  .)ETF )11بصناديق 
                                                            

  .املوقع االلكرتوين لشبكة أموايل ):11(
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  املؤشرات املتداولةخماطر صناديق :  رابعاً
  

استثماراً يف حمفظة من  ميثل االستثمار فى صناديق املؤشرات: خماطر السوق -
األوراق املالية املتنوعة، ولذلك فإن أداء صناديق املؤشرات يتأثر مباشرة بأداء األسهم 

  .تتأثر بأداء هذا املؤشر  مبعنى أخر فإن أداء صناديق املؤشرات ملؤشر ما. املكونة له
  
مشرتي الوحدات لنفس اخملاطر التي يتعرض لها حاملو  أن يتعرض بالتايل فيمكنو

حمافظ األسهم األخرى ومن العوامل الرئيسة أن املستوى العام ألسعار األسهم داخل 
حمفظة من املمكن أن ينخفض مؤثرا على قيمة كل سهم من أسهم صندوق 

ملمكن أن االستثمار املتداول إضافة إىل أن عمق الصناديق وسيولة السوق الثانوي من ا
  . تتغري

من املمكن أيضا أن يتأثر صندوق االستثمار املتداول اخلاص بقطاع معني بشكل و
 . سلبي باألداء احملدد ملؤشره املتبع

 
وأداء  ال يكون هناك تطابق تام بني أداء صناديق املؤشراتأمن املمكن : خطأ التتبع -

ختالف يف التوقيت، والعوامل االواملؤشر املصممة عليه وذلك بسبب التكاليف اإلدارية، 
، كما أنه من املمكن أن يفشل مدير صندوق االستثمار املتداول يف التتبع  األخرى

الدقيق ألداء مؤشر السوق أو املؤشر الذي يرتبط به الصندوق وهو ما يعرف بخطأ التتبع ، 
 .إال أن فرص حدوث ذلك ضئيلة 

 
املستخدمون لعملة خمتلفة عن عملتهم يتعرض املستثمرون : خماطر سعر الصرف -

   .فى استثماراتهم فى صناديق املؤشرات إىل خماطر تقلبات سعر الصرف   األصلية
  
على خماطر خسارة رأس املال  األجنبيةمن املمكن أن حتتوي االستثمارات بشكل عام و

قبولة أو نتيجة التغريات السلبية يف قيمة العملة مثل االختالف يف معايري احملاسبة امل
عدم االستقرار االقتصادي والسياسي يف الدول األخرى كما انه قد تتعرض خملاطر 
اقتصادية أو سياسية أو قانونية أو غريها من اخملاطر اخلاصة بقطاع معني يرتبط 

  . باملؤشر الذي يتبعه صندوق االستثمار املتداول
 

ء نتائج استثمارية تتواءم املتداولة مصممة إلعطا املؤشراتعلى الرغم من أن صناديق  -
مع أداء السعر والعائد وفقاً ملؤشراتهم، فإن شركات االستثمار اجلماعي من املمكن 

. أال تستطيع أن تلتزم بأداء املؤشرات بسبب مصروفات هذه الشركات والعوامل األخرى
ويتعرض حاملو أسهم صناديق االستثمار املتداولة لفرض أتعاب ومصروفات من 

 .ما أن الشركات تكون عرضة لفرض العموالت العاديةاملصدر، ك
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