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 الصندوق معلومات

 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية الصندوقسم ا
 

تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية تحت رقم السجل التجاري مقفلة مورغان ستانلي السعودية هي شركة مساهمة    مدير الصندوق
 الرياض، وحصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية.  صادرة منهـ]، 18/9/1427] بتاريخ [1010224144[

 
 عنوان مدير الصندوق:

 العاشر الطابق ، اشدبرج الر
 ، الرياض طريق الملك سعود
 11586، الرياض 66633صندوق بريد رقم 

 +966) 11( 218 70 00الهاتف: 
 +966) 11( 218 71 44الفاكس: 

www.MorganStanley.com 
 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة الحفظ نيأمبُيقصد  الحفظ أمين
 المقر الرئيسي لشركة إتش إس بي سي، طريق العليا الشمالي

 9084صندوق بريد 
 11413الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +966) 11( 299 23 13الهاتف: 
 +966) 11( 299 23 85الفاكس: 

 

 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة.  المدير اإلداري بُيقصد  المدير اإلداري 
 المقر الرئيسي لشركة إتش إس بي سي، طريق العليا الشمالي

 9084صندوق بريد 
 11413الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  المسجلُيقصد  المسجل 
 المقر الرئيسي، طريق العليا الشمالي

 9084صندوق بريد 
 11413الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 شركة إرنست و يونغ بمراجع الحساباتُيقصد  مراجع الحسابات
 2732صندوق بريد   

 11461الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +966) 11( 273 4740 الهاتف:
 +966) 11( 273 4730الفاكس:

 

 

http://www.morganstanley.com/
http://www.morganstanley.com/
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 معلومات صندوق اإلستثمار . أ

 سم صندوق اإلستثمارا .1

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية

  االستثمار سياسات و اهداف

هذه األهداف من تحقيق ماري للصندوق في تحقيق نمو وزيادة رأس المال على المدى الطويل. حيث يهدف إلى يتمثل الهدف اإلستث
في إطار الطرح العام ية "تداول"، وفي األسهم المطروحة خالل االستثمار في األسهم السعودية المدرجة في السوق المالية السعود

مستثمرين بمؤشر أداء يرتبط الاألولي. ويجري قياس أداء الصندوق استناداً إلى المؤشر العام السعودي ("تاسي") ألغراض توفير 
ائم.بمعيار ق  

 توزيع الدخل وسياسة توزيع األرباح .2

 االرباح استثمار إعادة تنعكس. ُتوزع وال الصندوق في استثماراالرباح تعاد حيث الدخل، لتنمية صندوق عن عبارة هو الصندوق
 .وسعرها الوحدات قيمة في

 تكون التقارير متوفرة مجاناً بحسب الطلب من مدير الصندوق.

 مدير الصندوق . ب

 تثمارية خالل الفترةساألنشطة اال مراجعة .1

 أداء المحفظة االستثمارية

. قمنا ايضا بزيادة نسبًيااألغذية مستندين على تقييم جذاب لقطاع توزيع االصول قمنا بزيادة , 2019خالل النصف األول من عام 
 بعائد تتمتع التي األسماء انتقاء خالل من) من خالل انتقاء اسماء التي REITsتوزيع االصول في قطاع الصناديق العقارية المتداولة (

 . خالل الفترة قيد المراجعة، شاركنا في طرحين عامين أوليين لشركتين.نظرنا لوجهة وفًقا ومغرًيا مستداًما أرباح توزيعات

 في األساسية الفائدة أسعار خفض احتمالية قوة لتزايد نظًرامن ناحية اخرى، قمنا بتخفيض توزيع االصول للقطاع المصرفي، 
على هوامش ارباح  احيث انها تؤثر سلبً  )سايبور( البنوك بين الفائدة أسعار انخفاض من هابعيت وما 2019 من الثاني النصف

 أن إذ القطاع، بهوامش المرتبطة المستقبلية الرؤية لضعفلقطاع البتروكيماويات  بتخفيض توزيع االصول أيًضا. كما قمنا القطاع. 
حيث  ،%2.7 إلى طفيًفا ارتفاًعا النقدية األصول ارتفع توزيع .الضغوطات من طاولة تحت واقعة ماتزال النهائية المنتجات أسعار

 .يعزو ذلك في غالب األمر إلى العملية الحالية إلعادة تحدير عناصير المحفظة بصورة متوازنة

 مراجعة أداء صندوق االستثمار خالل الفترة .2

 استعراض األداء

ارتفع المؤشر (تاسي)  % (بعد خصم الرسوم), في حين17.2 بنسبة عائد  الصندوق حقق، 2019خالل النصف األول من عام 
توزيع  عملية أن كما األول، المقام في األسهم انتقاء عملية إلى الرئيسي المؤشر على أدائه في الصندوق تفوق يرجع %.12,7بنسبة 
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 يتبعه ثم المصرفي، القطاع يقف الكبير اإليجابي التأثير اهذ حققت التي القطاعات رأس على. أيًضا إيجابًيا مردوًدا لها كان االصول
 .سلبًيا تأثيرها كان والتجزئة، والمعمرة االستهالكية السلع قطاعات أما. العقارات قطاع

% (تراكمياً), بعد خصم جميع الرسوم 252.7مؤشر تاسي بنسبة  على  تفوق فقد, )2009يناير  6( تأسيس الصندوق منذ
 والمصروفات.

 أي تغييرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة المعلومات خالل الفترة تفاصيل .3

 اليوجد.

أي معلومة أخرى من شأنها أن ُتمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق  .4
 خالل الفترة

 اليوجد.

إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى, يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على  .5
 الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق

 الينطبق.

 الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل التي الخاصة العموالت حول بيان .6

 حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة اليوجد هناك عموالت خاصة

 القوائم المالية الغير مدققة . ج

 ُتقدم في الصفحات التالية: 2019يونيو  30القوائم المالية النصف سنوية الغير مدققة للفترة المنتهية في 
























