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 )1 ح( 71 المادة

 3ي ف كما المئویة النسبة( الصندوق محفظة في استثمارات 10 أكبر أسھمھم تشكل الذین المصدرین أسماءو نسب قائمة .1
 .)2021 ینایر

حصص عشرة علىأ  

1220 ینایر 3 في كما  

 الرقم
 النسبة (%) السھم      التسلسلي

 12.23% مصرف الراجحي 1

 4.79% مجموعة سامبا المالیة 2

 4.17% شركة المواساة للخدمات الطبیة 3

السعودي البریطانيالبنك  4  %4.13 

 3.94% الشركة المتحدة لإللكترونیات 5
 3.78% شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 6
 3.63% بنك البالد 7
 3.17% الشركة الوطنیة للرعایة الطبیة 8
 3.10%  الشركة السعودیة لمنتجات األلبان واألغذیة 9

 2.96% شركة أسمنت الیمامة 10
.)النقد ذلك في بما(  الصندوق أصول من مئویة كنسبة أعلى الحصص: مالحظة  

)2 ح( 71 المادة  

  .الصندوق صولأ صافي قیمة متوسط من مئویة ةكنسب سنویة الربع تعابواأل الرسومإجمالي  .2

اإلجمالیة األتعاب  لایر سعودي 244,076.96            مارس 13 ىحت ینایر من ولاأل منابتداء   
لایر سعودي               مارس 31 ىحت ینایر من ولاأل منابتداء          الصندوق أصول قیمة صافيمتوسط    51,181,613.15  

  %.47690          مارس 31 ىحت ینایر من ولاأل منابتداء   متوسط الرسوم كنسبة مئویة من قیمة االصول الصافیھ
 ومكافآت الوساطة رسوم,  التعامل مصاریف,  القانوني المراجع رسوم, االشتراك رسوم, االداریة الخدمات رسوم, الحفظ رسوم ,الصندوق ادارة رسوم تتضمن اإلجمالیة األتعاب: مالحظة
  .الصندوق بواسطھ دفعت المصاریفو تالومالعو الرسوم كل.  االدارة مجلس أعضاء
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 .)ُوجدت إن(  للوحدة األولي السعر إلى ونسبتھا المعني الربع في الموزعة األرباح مبالغ .3
 یوجد ال

) 4 ح( 71 المادة  

 .2021 مارس 31 في كما الصندوق أصول قیمة صافي من الصندوق یرمد ماراستث نسبةو قیمة .4

)  األساسي التمویل ( ستانلي مورغان  

%  صولاألمن صافي  النسبة 7531.7  
االستثمار قیمة سعودي لایر                                                              31.997,274,4  

 

) 5 ح( 71 المادة  

 .)الصندوق أصول صافي قیمة متوسط إلى ونسبة كمبلغ( الحالي للربع التعامل مصاریف ونسبة مبلغ .5

 %0.0350  االصولمن صافي  نسبةال
سعودي  لایر   القیمة    87.319,19  

.الوساطة عمولة ھي التعامل مصاریف :مالحظھ  
 

)6 ح( 71 المادة  

 رالمخاطمعاییر ومؤشرات قیاس  .6

1220لعام  األولحراف المعیاري خالل الربع االن  5.45% 

) سنویًا(محسوب  1220 لعام األولاالنحراف المعیاري خالل الربع   10.91% 
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 معاییر ومؤشرات أداء الصندوق .7
 

   نسبة شارب .أ

 )2021 لعام األولوي ننسبة شارب (الربع الس

 %12.16 العائد من الصندوق 
 %0.20 معّدل العائد على أدوات االستثمار الخالیة من المخاطر 

 %5.45 االنحراف المعیاري
 %2.19 نسبة شارب

 األوراق المالیةمالحظة: تستند نسبة شارب إلى عائد ربع سنوي خالي من المخاطر وعائد محافظ 

 



 
 محسوبة سنویًا) -2021 لعام األولنسبة شارب (الربع السنوي 

 %58.25 العائد من الصندوق  
 %0.80 معّدل العائد على أدوات االستثمار الخالیة من المخاطر 

 %10.91 االنحراف المعیاري
 %5.27 نسبة شارب

 المحسوب سنویًا والعائد الخالي من المخاطر وعائد المحفظة االستثماریةمالحظة: تستند نسبة شارب إلى االنحراف المعیاري 

 

 أداء الصندوق (عائدات تراكمیة) .ب

)األسعار عائد( المؤشرعائد  الصندوق          
% عام واحد 60.62  52.30% 

أعوام 3  % 11.50  25.88% 
أعوام 5  % 52.104  59.21% 

) 2009 ینایر 6البدء في( النشاط بدء منذ  %419.33 87.30% 
 حتى نھایة الربع السنوي المذكور الذي یغطیھ التقریر) اً شھر 12على سبیل المثال یكون أداء عام واحد عن اخر (تُقدم التقاریر على أساس فترات متغیرة : مالحظة
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 .2021 مارس 31 في كما لصندوقا صولأ صافي ةقیم من االقتراض نسبة .8
 یوجد ال

 

 



 
 

 ھامة معلومات

 عامة

سعودیة أصدرت المعلومات الواردة في المستند الماثل واعتمدت لكي تستخدم في المملكة العربیة السعودیة بواسطة صندوق مورغان ستانلي لألسھم ال
ھیئة السوق المالیة. وھذا ، في الریاض في المملكة العربیة السعودیة، والذي اعتمدتھ وتشرف علیھ طریق الملك سعودالكائن في برج الراشد في 

وال تُقدم  المستند مخصص وال یطلع علیھ إال األشخاص المقیمون في المناطق التي ال یتعارض فیھا نشره أو توافره مع القوانین أو اللوائح المحلیة.
اب الحالیة وعرض المستندات المتاحة الطلبات الخاصة بالوحدات في صندوق مورغان ستانلي لألسھم السعودیة دون الرجوع أوالً إلى نشرة االكتت

یر مجانًا على العنوان المذكور أعاله. ولن تُعرض أي مصالح (أو استجداء أو عرض للبیع) في أي منطقة یكون فیھا ذلك العرض أو االستجداء غ
 قانوني.

یة وال تعتبر عرض أو توصیة ببیع أو شراء أي ال تعتبر ھذه المراسلة من المراسالت التسویقیة، فقد أعدت فقط لغرض مقاصد تنظیمیة ومعلومات
األفراد كما أوراق مالیة معینة أو التكیف مع أي استراتیجیة استثمار محددة. وال تستند المواد الواردة ھنا إلى النظر في ظروف العمالء على مستوى 

ت أو نصیحة قانونیة أو تنظیمیة. وتحقیقًا لتلك الغایة، یجدر أنھا ال تعتبر نصیحة استثماریة وال یجب تفسیرھا بأي شكل على أنھا ضرائب أو حسابا
 بالمستثمرین الحصول على استشارة قانونیة ومالیة مستقلة بما في ذلك نصیحة بخصوص اآلثار الضریبیة قبیل اتخاذ أي قرار استثماري.

 ي أي تاریخ في المستقبل.تستند الحقائق المشار إلیھا في المستند  على مسائل موجودة في تاریخ النشر ولیس ف

. ولم تصدق ھیئة السوق المالیة على دقة 2008أغسطس  16ھذا وقد اعتمدت ھیئة السوق المالیة إنشاء صندوق مورغان ستانلي لألسھم السعودیة في 
عملیة النقل والنشر اإللكتروني وبناء علیھ،  أو كفایة ھذه المراسلة. والتي تُعرض بشكل إلكتروني اآلن. قد یتم تعدیل المستندات الواردة أو تغییرھا أثناء

حمل ال یقبل صندوق مورغان ستانلي لألسھم السعودیة وال أي من أعضاء مجلس إدارتھ أو موظفیھ أو شركاؤه أو موظفیھ أو مستشاریھ ذوي الصلة ت
 .أي مسؤولیة أو التزام أیًا كان فیما یخص أي اختالف یحدث خالل النقل أو النشر اإللكتروني

 ملحوظة بشأن الصندوق

یسترد المستثمر ال یعد األداء السابق بمثابة ضمان لألداء في المستقبل. یمكن أن تنخفض قیمة االستثمارات والدخل الناتج عنھا أو ترتفع أیًضا وقد ال 
) القیود المفروضة على 1الناشئة منھا (المبلغ الذي یتم استثماره. وثمة اعتبارات مخاطر خاصة مرتبطة باالستثمار في األوراق المالیة للدول 

) ربما تكون أنظمة 5) المخاطر السیاسیة واالقتصادیة و(4) تقلبات األسعار المحتملة وتقلیل سیولة األسھم و(3) تقلبات العملة و(2االستثمار األجنبي، (
حكومي وتنظیم البورصة والمؤسسات المالیة والمصدریّن في التسویة أقل من حیث ُحسن التنظیم والتطور. وھناك أیضا مستویات متفاوتة لإلشراف ال

معاییر الدول دول عدیدة. عالوة على ذلك، ال تكون معاییر المحاسبة وتدقیق الحسابات والمعاییر المالیة والمعاییر األخرى إلعداد التقاریر مكافئة ل
 األكثر تقدًما.األكثر تقدًما، وبناء علیھ، ربما تتوافر معلومات أقل مقارنة بالدول 

كان وتزداد خطورة الصنادیق المتخصصة في منطقة أو قطاع سوقي بعینھ مقارنة بالصنادیق التي تمتلك نطاق واسع للغایة من االستثمارات. ومتى 
التي تعتبر أكثر تنوًعا وقد تركیز محفظة األوراق المالیة في قطاع واحد، فإنھ یخضع إلى مخاطر وتقلبات أكثر مقارنة بمحافظ األوراق المالیة األخرى 

 یزداد تأثر قیمة أسھمھا باألحداث االقتصادیة.

حصتھ وتكون ھذه االستثمارات مصممة للمستثمرین الذین یفھمون ویعتزمون قبول تلك المخاطر. قد یكون األداء غیر مستقر وقد یخسر المستثمر كل 
 أو جزًءا مھًما من استثماراتھ أو استثماراتھا.

 


