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 الصندوق معلومات

 صندوق مورغان ستانلي لألسھم السعودیة الصندوقسم ا
 

تأسست بموجب أنظمة المملكة العربیة السعودیة تحت رقم السجل التجاري مقفلة مورغان ستانلي السعودیة ھي شركة مساھمة    مدیر الصندوق
 . الریاض، وحصلت على ترخیص من ھیئة السوق المالیة السعودیة صادرة من، ]ھـ18/9/1427[بتاریخ ] 1010224144[

 
 :عنوان مدیر الصندوق

 العاشر الطابق ، اشدبرج الر
 ، الریاض طریق الملك سعود
 11586، الریاض 66633صندوق برید رقم 

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

www.MorganStanley.com 
 

 شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة الحفظ نیأمبیُقصد  الحفظ أمین
 العلیا الشماليالمقر الرئیسي لشركة إتش إس بي سي، طریق 

 9084صندوق برید 
 11413الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 +966) 11( 299 23 13: الھاتف
 +966) 11( 299 23 85: الفاكس

 

 . إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة بالمدیر اإلداري یُقصد  المدیر اإلداري 
 ماليالمقر الرئیسي لشركة إتش إس بي سي، طریق العلیا الش

 9084صندوق برید 
 11413الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 

 إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة  المسجلیُقصد  المسجل 
 المقر الرئیسي، طریق العلیا الشمالي

 9084صندوق برید 
 11413الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 

 شركة إرنست و یونغ بمراجع الحساباتیُقصد  مراجع الحسابات
 2732صندوق برید   

 11461الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة

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

 

 

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

 سم صندوق اإلستثمارا .1

  صندوق مورغان ستانلي لألسھم السعودیة

  االستثمار سیاسات و اھداف .2

ھذه األھداف من تحقیق ماري للصندوق في تحقیق نمو وزیادة رأس المال على المدى الطویل. حیث یھدف إلى اإلستثیتمثل الھدف 
في إطار الطرح العام یة "تداول"، وفي األسھم المطروحة خالل االستثمار في األسھم السعودیة المدرجة في السوق المالیة السعود

مستثمرین بمؤشر أداء یرتبط الاً إلى المؤشر العام السعودي ("تاسي") ألغراض توفیر األولي. ویجري قیاس أداء الصندوق استناد
 بمعیار قائم.

 توزیع الدخل وسیاسة توزیع األرباح .3

 االرباح استثمار إعادة تنعكس. تُوزع وال الصندوق في استثماراالرباح تعاد حیث الدخل، لتنمیة صندوق عن عبارة ھو الصندوق
 .وسعرھا الوحدات قیمة في

 تكون التقاریر متوفرة مجاناً بحسب الطلب من مدیر الصندوق.

 مدیر الصندوق .ب

 تثماریة خالل الفترةساألنشطة اال مراجعة .1

 أداء المحفظة االستثماریة

في قطاع المواد الكیمیائیة بعد انتعاش حاد في أسعار النفط خالل  بتقلیل تخفیض المراكز قمنا 2020خالل الربع الثاني من عام  
 بیئة االقتصاد الكلي.ب. كما قمنا بزیادة تعرضنا لقطاع الرعایة الصحیة الذي ال یزال أقل تأثراً نسبیاً نفسھالربع 

ع االصول للقطاع المصرفي بتخفیض توزی أیًضامن ناحیة اخرى, قمنا بتخفیض توزیع االصول لقطاع النفط والغاز. كما قمنا 
 إلرتفاع مخاطر تدھور جودة االصول في بعض الحاالت. أیًضاإلنخفاض أسعار الفائدة و

 مراجعة أداء صندوق االستثمار خالل الفترة .2

 استعراض األداء

المؤشر (تاسي)  انخفض % (بعد خصم الرسوم), في حین11.7- بنسبة عائد  الصندوق حقق، 2020خالل النصف األول من عام 
توزیع  عملیة أن كما األول، المقام في األسھم انتقاء عملیة إلى الرئیسي المؤشر على أدائھ في الصندوق تفوق یرجع %.13.9بنسبة 

إنتاج  قطاع یلیھا ،قطاع الرعایة الصحیة اایجابیً  راتأثیً  حققت التي القطاعات رأس على. ا بشكل ھامشيانتقاصً  لھا كان االصول
 .سلبیًا تأثیرھا كان ،خدمات اإلتصاالت والطاقة قطاعات أما. األغذیة

% (تراكمیاً), بعد خصم جمیع الرسوم 227.5مؤشر تاسي بنسبة  على  تفوق فقد, )2009ینایر  6( تأسیس الصندوق منذ
 والمصروفات.
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 أي تغییرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة المعلومات خالل الفترة تفاصیل .3

 الیوجد.

أي معلومة أخرى من شأنھا أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافیة بشأن أنشطة الصندوق  .4
 خالل الفترة

 الیوجد.

إذا كان صندوق االستثمار یستثمر بشكل كبیر في صنادیق استثمار أخرى, یجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على  .5
 والصنادیق التي یستثمر فیھا الصندوقالصندوق نفسھ 

 الینطبق.

 الفترة خالل الصندوق مدیر علیھا حصل التي الخاصة العموالت حول بیان .6

 الیوجد ھناك عموالت خاصة حصل علیھا مدیر الصندوق خالل الفترة

 القوائم المالیة الغیر مدققة .ج

 تُقدم في الصفحات التالیة: 2020یونیو  30القوائم المالیة النصف سنویة الغیر مدققة للفترة المنتھیة في 



 لألسهم السعودية  صندوق مورغان ستانلي

 (السعودية العربيةستانلي  شركة مورغان)مدار من قبل 

 غير مراجعةالموجزة األولية  القوائم المالية

 2020يونيو  30

 



mailto:ey.ksa@sa.ey.com
http://www.ey.com/mena
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 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية(

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموجزة  األولية قائمة المركز المالي
 2020 يونيو 30كما في 

 

 إيضاح 
 2020يونيو  30

  لاير سعودي
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي
 ─── ────────  ──────── 

     
     الموجودات

 3,867,779  2,648,608  نقدية وشبة النقدية  
 60,619,360  53,639,837 6 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية 

 320,553  61,319  موجودات أخرى 
  ────────  ──────── 

 64,807,692  56,349,764  إجمالي الموجودات
  ────────  ──────── 

     المطلوبات
 191,791  169,963 7 مصاريف إدارة مستحقة 

 58,834  58,022 8 الدفعمصاريف مستحقة 
  ────────  ──────── 

 250,625  227,985  إجمالي المطلوبات  
  ────────  ──────── 

     
     حقوق الملكية 

 64,557,067  56,121,779  المستردةصافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات 
  ════════  ════════ 

 156,515  154,155  الوحدات المصدرة
  ════════  ════════ 

     
 412.47  364.06  صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

  ════════  ════════ 
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 الموجزةاألولية الدخل الشامل اآلخر قائمة 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2019يونيو  30 2020يونيو  30  
 سعودي لاير لاير سعودي إيضاح 
 ─── ──────── ──────── 

    الدخل
صافي )خسارة( ربح غير محقق عن الموجودات المالية المدرجة 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

(6,984,162) 7,029,855 
صافي )خسارة( ربح محقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

(1,211,905) 1,424,593 
 1,367,267 1,040,615  توزيعات أرباح

  ──────── ──────── 

  (7,155,452) 9,821,715 
  ──────── ──────── 

    المصاريف
 395,888 355,374 7 أتعاب إدارة

 167,514 166,348 9 مصاريف أخرى
  ──────── ──────── 

  521,722 563,402 
  ──────── ──────── 

 9,258,313  (7,677,174)  الفترة ( ربحخسارة) صافي
    

 -      -       الدخل الشامل اآلخر 
  ──────── ──────── 

 9,258,313 (7,677,174)  للفترة ةالشامل ( الدخلخسارةال)إجمالي 
  ════════ ════════ 

 



 

 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية

 مورغان ستانلي العربية السعودية()مدار من قبل شركة 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 المنتهية فيلفترة الستة أشهر   
 2019يونيو  30 2020يونيو  30  
 لاير سعودي لاير سعودي  
      

    األنشطة التشغيلية
 9,258,313 (7,677,174)  صافي خسارة الفترة

    التعديالت لـ:
 الموجودات المالية المدرجةعن  قغير محق ربح (رة)خسا صافي

 من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة
 

6,984,162 (7,029,855) 
 

     

  (693,012) 2,228,458 
    التعديالت على رأس المال العامل:

 (11,149,738) (4,639)  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (19,762)    259,234  موجودات أخرى    

 88,305 (21,828)  مصاريف إدارية مستحقة 
 3,215 (812)  مصاريف مستحقة الدفع  

      

 (8,849,522) (461,057)  التشغيلية  نشطةاأل فيالمستخدمة النقدية التدفقات صافي 
      

    
    التمويلية   نشطةاأل

 12,237,500 1,200,000  متحصالت من الوحدات المصدرة
 (2,402,183) (1,958,114)   المستردةالوحدات سداد 

      

 9,835,317 (758,114)  التمويلية  نشطةمن األ )المستخدمة في( النقدية التدفقات صافي
      

 985,795 (1,219,171)  خالل الفترة في النقدية وشبة النقديةالزيادة  (النقص)
    

 904,068 3,867,779  النقدية وشبة النقدية في بداية الفترة 
      

 1,889,863 2,648,608  الفترةفي نهاية النقدية وشبة النقدية 
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 الموجزة في حقوق الملكية األوليةقائمة التغيرات 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

  
 2019يونيو  30 2020يونيو  30 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     
   

 49,811,247 64,557,067 بداية الفترة في )الملكيةحقوق  (صافي قيمة الموجودات
   
 9,258,313 (7,677,174) الفترة ( ربحخسارة)

 -      -      للفترة اآلخرالدخل الشامل 
 

    

 9,258,313 (7,677,174) ة للفترةالشامل ( الدخلخسارةال)إجمالي 
 

    

 12,237,500 1,200,000 خالل الفترةوحدات مصدرة 
 (2,402,183) (1,958,114) مستردة خالل الفترةوحدات 

     

 9,835,317 (758,114) صافي التغير من معامالت الوحدات
     

 68,904,877 56,121,779  نهاية الفترة  في) الملكيةحقوق  (صافي قيمة الموجودات
     

 
 المستردة معامالت الوحدات

ً فيما يلي ملخص  :يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في لمعامالت الوحدات  ا
 
 2019يونيو  30 2020يونيو  30 
 وحـــدات     وحـــدات      
     

 139,187 156,515 وحدات في بداية الفترة  
   

 31,178 2,907 وحدات مصدرة خالل الفترة
 (6,085) (5,267) وحدات مستردة خالل الفترة 

     

 25,093 (2,360) صافي التغير في الوحدات
     

 164,280 154,155 الوحدات في نهاية الفترة
     

 
 



 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 
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 غير المراجعةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
  2020يونيو  30كما في 
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 عـــام - 1
 

 شركة مورغان)الصندوق( هو صندوق غير محدد المدة أنشئ بموجب اتفاق بين لألسهم السعودية  صندوق مورغان ستانلي 
إنماء رأس المال على  إلىيهدف الصندوق  الوحدات(. مالكي)مدير الصندوق( والمستثمرين فيه ) ستانلي العربية السعودية

 .األسهمالمدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في األسهم المدرجة في سوق 

)اإلداري( ليعمل كأمين حفظ وإداري ومسجل. يتم دفع أتعاب الحفظ  أتش إس بي سي العربية السعوديةقام الصندوق بتعيين  
  .وأتعاب خدمات اإلدارة من قبل الصندوق

هـ 1429بان شع 15وتاريخ  639/ف حتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتأسيس الصندوق بالخطاب رقم  
 .2009ر يناي 6(. بدء الصندوق عملياته بتاريخ 2008أغسطس  16)الموافق 

 تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي.         

 ، المملكة العربية السعودية.11586، الرياض 66633إن عنوان مكتب مدير الصندوق هو ص ب  
 

 اللوائح النظامية   - 2
 

ذي الحجة  3الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( المنشورة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  يخضع 
( لالئحة 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6كما يخضع اعتباراً من  ،(2006ديسمبر24هـ )الموافق 1427

هـ )الموافق 1437شعبان  16صناديق االستثمار الجديدة )الالئحة المعدلة( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
 لة في المملكة اتباعها.( والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العام2016مايو  23

 

  أسس اإلعداد - 3
 

المعتمد في " التقرير المالي االولي( "34هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ) تم اعداد
 .المملكة العربية السعودية

 
فيما عدا االستثمارات المدرجة بالقيمة لى أساس مبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة ع

تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير  .العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تظهر بالقيمة العادلة لها
 السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق.

 
وينبغي  ،ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية

. وباإلضافة إلى 2019ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما المالية السنوية للصندوق  القوائمقراءتها باالقتران مع 
ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة  2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةذلك، فإن نتائج فترة 
 .2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 
 
  السياسات المحاسبية الهامة  - 4

تتفق مع تلك المتبعة في اعداد القوائم المالية  األولية الموجزة لسياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد القوائم الماليةا
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات تنطبق ألول مرة في  .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية للصندوق 

 ولكنها ال تؤثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. ،2020عام 
 

 د المعايير الصادرة وغير السارية بع - 5
 

هناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. 
المعايير أي أثر على الصندوق. ويعتزم الصندوق إتباع هذه المعايير، إذ ينطبق وتعتقد إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه 

ذلك، عند سريانها.



 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية(

 )تتمة()غير المراجعة( األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
  2020يونيو  30كما في 
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  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاالستثمارات  - 6

 فيما يلي تحليالً بمكونات المحفظة االستثمارية التجارية في آخر يوم تقويم حسب القطاع:

 2020يونيو  30
 المئويةالنسبة 

 القيمة السوقية التكلفــة من القيمة السوقية

األرباح )الخسائر( 

 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي %  الوصف
         

 اتالقطاع

    

 (1,491,561) 18,147,018 19,638,579 %33.83 البنوك 

 192,875 8,306,868 8,113,993 %15.49 األساسية مواد ال

 992,789 5,295,964 4,303,175 %9.87  إنتاج األغذية

 529,957 4,619,521 4,089,564 %8.61 الرعاية الصحية 

 (46,076) 3,958,412 4,004,488 %7.38 تجزئة السلع الكمالية

 153,182 2,631,939 2,478,757 %4.91 طاقة ال

 (38,831) 1,840,495 1,879,326 %3.43 تأمين 

 (34,630) 1,778,498 1,813,128 %3.32 االستهالكيةخدمات ال

 66,875 1,596,566 1,529,691 %2.98 ريت

 239,995 1,252,208 1,012,213 %2.33 خدمات االتصاالت

 (103,186) 1,241,310 1,344,496 %2.31 الخدمات التجارية والمهنية

 (200,522) 1,240,344 1,440,866 %2.31 نقلال

 87,743 639,531 551,788 %1.19 الرأسماليةالسلع 

 44,875 572,614 527,739 %1.07 العقارات

 (21,915) 518,549 540,464 %0.97 األدوية
         

 100.00% 53,268,267 53,639,837 371,570    
         

  
 

  

من  المئوية النسبة 2019ديسمبر  31

 السوقيةالقيمة  التكلفــة القيمة السوقية

األرباح )الخسائر( 

 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي %  الوصف
         

 اتالقطاع

    

 3,547,726 26,431,647 22,883,921 %43.60 البنوك 

 1,193,271 5,376,367 4,183,096 %8.87 الطاقة

 303,123 4,994,337 4,691,214 %8.24 تجزئة السلع الكمالية

 173,995 4,751,919 4,577,924 %7.84 المواد األساسية 

 733,306 4,569,175 3,835,869 %7.54 االستهالكيةخدمات ال

 561,375 3,329,010 2,767,635 %5.49 إنتاج األغذية

 32,776 2,519,243 2,486,467 %4.16 الرعاية الصحية

 62,060 1,941,386 1,879,326 %3.20 تأمين 

 413,579 1,788,886 1,375,307 %2.95 ريت

 40,353 1,765,790 1,725,437 %2.91 العقارات 

 159,837 1,118,697 958,860 %1.85 الخدمات التجارية والمهنية 

 (33,778) 1,029,922 1,063,700 %1.70 المالبس والسلع االستهالكية المعمرة

 168,109 1,002,981 834,872 %1.65 النقل
         

 100.00% 53,263,628 60,619,360 7,355,732 
         

إن استثمارات األسهم مدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(. يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الصندوق وذلك  
 .واألوراق المالية كال على حدهستثماري اكل قطاع التعرض في بمراقبة 

 
 



 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية(

 (تتمة) غير المراجعة األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2020يونيو  30كما في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 7

 أتعاب اإلدارة 

في السنة على صافي قيمة  %1.75، كان مدير الصندوق يقوم باحتساب أتعاب إدارة بواقع 2018مايو  31 حتى

مما أدى  %0.50تنازل مدير الصندوق بنسبة  2018يونيو  1موجودات الصندوق بكل يوم تقويم. عليه، واعتباراً من 

إظهار مصاريف اإلدارة في قائمة الدخل . تم 2020في السنة حتى نهاية ديسمبر  %1.25إلى تخفيض النسبة إلى 

 الشامل األولية الموجزة وأتعاب اإلدارة المستحقة في قائمة المركز المالي األولية.

 مجلس اإلدارة

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة نظير خدماتهم وذلك بالمعدالت المحددة بموجب شروط وأحكام الصندوق 

ً  اجتماعاتمجلس اإلدارة أو  اجتماعاتفيما يتعلق بحضور   الصندوق. وتبلغ أتعاب عضو مجلس اإلدارة المستقل حاليا

، باإلضافة إلى المصاريف النثرية المتكبدة بشأن حضور اجتماع المجلس وتخضع لاير سعودي عن كل اجتماع 3.000

يبلغ الحد األقصى للمكافأة تدفع إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل. في الشهر لاير سعودي  5.000مبلغ قدره  بحدود

لاير سعودي. لم يستلموا األعضاء غير المستقلين مكافأة من الصندوق. استلم  50.000السنوية لكل عضو مستقل مبلغ 

ة والتذاكر( لاير سعودي )بما في ذلك أتعاب أعضاء مجلس اإلدار 11,437أعضاء مجلس اإلدارة إجمالي مكافأة قدرها 

 30لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  12.000) 2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 (.2019يونيو 

 يونيو على وحدات مملوكة على النحو التالي:  30يشتمل حساب مالكي الوحدات في 

 2019يونيو  30
 وحـــــــدات

 2020يونيو  30
 وحـــدات

 

───────── ─────────  
 مملوكة من قبل مدير الصندوق 10,446 10,446

═════════ ═════════  
 
 المصاريف المستحقة الدفع - 8

 2020يونيو  30 
  لاير سعودي

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي

      

 30,000  24,863 مراجعة مستحقةأتعاب 

 11,935  10,597 ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 7,983  6,969 أتعاب إدارة الصندوق المستحقة

 5,322  4,649  حفظ مستحقةأتعاب 

 3,594  10,944 أخـــرى
      

 58,022  58,834 
      

 
 المصاريف األخرى - 9

 2019يونيو  30
 لاير سعودي

 2020يونيو  30
 لاير سعودي

 

───────── ─────────  
 (1)إيضاح  إدارة الصندوق رسوم 42,742 47,510
 (1)إيضاح  أتعاب حفظ 29,300 31,979
 أتعاب تعامالت 27,788 20,363
 أتعاب مراجعة 24,863 24,794
 القيمة المضافةضريبة مصاريف  24,260 26,278
 مجلس اإلدارةأعضاء أتعاب  11,437 9,918

 أخرى  85,95 26,67
───────── ─────────  

167,514 166,348  
═════════ ═════════  



 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية(

 (تتمة) غير المراجعة األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2020يونيو  30كما في 
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  والمطلوباتتحليل تواريخ االستحقاق للموجودات  - 10

 على التوالي:  وسدادهايبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للتاريخ المتوقع استردادها  
 

 
 2020يونيو  30كما في 

 شهر 12خالل 
 لاير سعودي

 شهر 12أكثر من 
 لاير سعودي

 اإلجمالي
 لاير سعودي

       

    الموجودات 

 2,648,608 - 2,648,608 نقدية وشبة نقدية 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 53,639,837 - 53,639,837 أو الخسارة

 61,319 - 61,319 موجودات أخرى 
       

 56,349,764 - 56,349,764 إجمالي الموجودات 
       
    
    

    المطلوبات 

 169,963 - 169,963 إدارة مستحقة  أتعاب

 58,022 - 58,022 مصاريف مستحقة الدفع  
       

 227,985 - 227,985 إجمالي المطلوبات
       

 
     

 
 2019ديسمبر  31كما في 

 شهر 12خالل 
 لاير سعودي

 شهر 12أكثر من 
 لاير سعودي

 اإلجمالي
 لاير سعودي

       

    الموجودات 

 3,867,779     -      3,867,779 نقدية وشبة نقدية 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 60,619,360     -      60,619,360 أو الخسارة

 320,553     -      320,553 موجودات أخرى 
       

 64,807,692     -      64,807,692 إجمالي الموجودات 
       
    

    المطلوبات 

 191,791     -      191,791 إدارة مستحقة  أتعاب

 58,834     -      58,834 مصاريف مستحقة الدفع  
       

 250,625     -      250,625 إجمالي المطلوبات 
       



 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية(

 (تتمة) غير المراجعة األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2020يونيو  30كما في 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 11

تاريخ إعداد كل قوائم ب ةالعادلأدوات حقوق الملكية بالقيمة األدوات المالية مثل االستثمارات في بقياس الصندوق قوم ي 
 مالية.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة  
معاملة بيع الموجودات أو نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن 

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو تحويل المطلوبات ستتم إما
يجب أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر فائدة قابل للوصول إليه من قبل  أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير . تقاس الصندوق
 الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر 
 (، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. الدائنة وسعر الطلب للمراكز المدينةللمراكز المتداول لها )سعر العرض 

 لقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موجزة. يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية با 

يوجد لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي تقاس بالقيمة العادلة  
المالية األخرى  العادلة للموجودات ةتعتقد اإلدارة ان القيممن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  1وتصنف ضمن المستوى 

والمطلوبات بتاريخ اعداد القوائم المالية المقاربة لقيمتها الدفترية نظرا ألنها قصيرة األجل لطبيعتها وأنها في الحقيقة 
من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال يوجد تحويالت بين  2قابلة للتحويل فورا. وتم تصنيفها بالكامل على مستوى 

 فترة السنة السابقة.أو للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة الحالية المستويات المتنوعة 

 االحداث الالحقة لتاريخ اعداد القوائم المالية     -12

 وقبل إصدار هذه القوائم المالية لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم الماليةفي رأي مدير الصندوق ،  
 .األولية الموجزة والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة

  على العمليات والقوائم المالية 19-تأثير كوفيد     -13

"( على أنه جائحة اعترافًا 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس  
السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر تفشي الفيروس أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك بانتشاره 

المملكة العربية السعودية.  واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء انتشار الفيروس. وقامت 
، وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي، وفرض اإلغالق المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بإغالق الحدود

 .وحظر التجول على مستوى البالد

واستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من اضطراب لبعض االنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية  
بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان  االعمال، قام مدير الصندوق باتخاذ العديد من اإلجراءات االحترازية والوقائية،

 .سالمة الموظفين وأسرهم

، تأثرت النتائج التشغيلية 2020يونيو  30كما بتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
ة الستثمارات الصندوق وبصورة رئيسية نتيجة انخفاض القيمة العادل 19والمالية الخاصة بالصندوق بسبب تفشي كوفيد 

بما يتماشى مع اتجاه انخفاض أسعار األسهم .تم عكس أثر الجائحة على النتائج التشغيلية والمالية الخاصة بالصندوق 

حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات.   قد تؤثر هذه التطورات أيضاً على 
تدفقات التدفقات النقدية والوضع المالي مستقبالً، وسيستمر مدير الصندوق في تقويم طبيعة ومدى األثر النتائج المالية وال

 الناتج عن ذلك على األعمال التجارية والنتائج المالية للصندوق.

 القوائم المالية األولية الموجزة   اعتماد -14

)الموافق  هجري 1441 حجةذو ال 22هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل إدارة الصندوق بتاريخ  اعتمادتم  

 (.2020 أغسطس 12
 

   خر يوم تقويمآ -15
 

 (.2019ديسمبر  31: 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في) 2020يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة هو  


