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 دليل الصندوق 

 

 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية  اسم الصندوق 

  1010224144أسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية سجل تجاري رقم:  محدودة تمورغان ستانلي السعودية، وهي شركة مساهمة  مدير الصندوق 
 هـ، والمرخصة من هيئة السوق المالية.1427/ 09/ 18الصادر في الرياض بتاريخ  

 

 عنوان مدير الصندوق هو:  
 برج الراشد، الطابق العاشر 

 لرياض ، ا طريق الملك سعود 

 11586، الرياض  66633ص. ب.    

 + 966(  11)  218  7000هاتف:  

 + 966(  11)  218  71  44فاكس:  

www.MorganStanley.com 

 

 السعودية المحدودة العربية  أمين الحفظ هو اتش اس بي سي  أمين الحفظ 

 العليا   طريق   أتش اس بي سي، شمال لـ  الرئيسي   قر الم 

 9084صندوق بريد  

 1141الرياض   

 المملكة العربية السعودية 

 + 966(  11)  299  2313هاتف:  

 + 966(  11)  299  2385فاكس:  

 

 السعودية المحدودة العربية هو اتش اس بي سي  شغل الم  المشغل 

 طريق العليا   شمال   أتش اس بي سي، لـ  الرئيسي   قر الم 

 9084صندوق بريد  

 11413الرياض  

 المملكة العربية السعودية 

 

 السعودية المحدودة العربية  هو اتش اس بي سي    الوسيط الوسيط 

 طريق العليا شمال  ،  لـ أتش اس بي سي   الرئيسي  قر الم  

 9084صندوق بريد  

 11413الرياض  

 المملكة العربية السعودية 

 

 يونغ   وهو إرنست    مراجع الحسابات  المراجع 

 2732ص.ب رقم  
 11461الرياض  

 المملكة العربية السعودية 

 + 966(  11)  273  4740 هاتف:  

 + 966(  11)  273    4730فاكس:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morganstanley.com/


 مورغان ستانلي
 

 

 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

] 

 2022ديسمبر  31| التقرير السنوي

] 

4 
 

 

 صندوق االستثمار  عن أ. معلومات 

 اسم صندوق االستثمار  .1

 ة وق مورغان ستانلي لألسهم السعوديصند

 

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته  .2

. ويستهدف تحقيق هذه األهداف من خالل االستثمار في  طويلرأس المال على المدى الونمو زيادة تحقيق االستثماري للصندوق في  الهدفيتمثل  

واألسهم التي يتم طرحها في االكتتابات العامة. يُقاس أداء الصندوق مقابل المؤشر العام   "تداوللمتداولة في سوق األسهم السعودية " األسهم المدرجة وا 

 لسوق المالية السعودية )"تاسي"( بغرض إمداد المستثمرين بإيضاحات عن األداء بالنسبة إلى معيار حالي. ل

 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح  .3

لى الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار للدخل على أساس تراكمي، وهذا يعني أن صافي الدخل المتحقق يُعاد استثماره في الصندوق وال يوزع ع

 ستنعكس إعادة استثمار الدخل في قيمة وسعر الوحدات. وي الوحدات كتوزيعات أرباح. مالك

 

 التقارير متاحة عند الطلب ومجانًا من مدير الصندوق.  .4

 

 وصف المؤشر اإلسترشادي للصندوق، والموقع اإللكتروني لمزود الخدمة )إن ُوجد(. .5

 ي(. المؤشر العام للسوق المالية السعودية )تاسمؤشر الصندوق: 

 

 ( https://www.hsbcsaudi.com)  إتش إس بي سي العربية السعودية   مشغل الصندوق: 

 ( https://www.hsbcsaudi.com)  إتش إس بي سي العربية السعودية  امين حفظ الصندوق: 

 ( https://www.hsbcsaudi.com)  إتش إس بي سي العربية السعودية   وسيط الصندوق: 

 ( http://www.ey.com/global)   ونغ ويأرنست   المراجع الخارجي: 

 

 ب. أداء الصندوق 

 ملخص عن الصندوق  .1

  2020  2021  2022  

72.716,107,52 65,902,361.24 48,880,228.63 )لاير سعودي(  31.12صافي األصول    

9785.673 653.3582 449.9475 )لاير سعودي(  31.12صافي األصول للوحدة     

0761.839 687.4475 452.8824 األصول للوحدة )لاير سعودي( أعلى قيمة لصافي   

7341.646 444.3298 302.2628 أقل قيمة لصافي األصول للوحدة )لاير سعودي(   

.407108,635 31.12الوحدات في اإلصدار    0100,867.12  624.313,77  

0.00   توزيع األرباح لكل وحدة      0.00    0.00  

% 2.14 نسبة إجمالي المصروفات    2.07 %  2.05 %  

نسبة المقترضة من إجمالي قيمة األصول، ومدة انكشافها  

 وتاريخ استحقاقها 
0.00 %  0.00 %  0.00 %  

نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء  

 الصندوق 
5.50 %  15.38 %  28.10 %  
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 أداء الصندوق سجل   .2

 (:التأسيسإجمالي العائد لعام واحد، وثالثة أعوام، وخمسة أعوام )أو منذ  .أ

 تراكمي  التأسيس منذ  أعوام تراكمي   5 أعوام تراكمي   3 عام واحد تراكمي  نوع العائد  تاريخ البدء  الوصف 

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية  

 الشهر 
 573.98 121.86 63.40 3.16 صافي  2009- يناير-6

 98.09 45.00 24.90 -7.12    الينطبق  الينطبق  المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 

 (:التأسيسسنوات مالية )أو منذ  10إجمالي العائد السنوي لكل من آخر  .ب

 العائد السنوي  التاريخ  الوصف 

 19.551 2009/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 15.73 2009/ 12/ 31 للسوق السعودية تداول المؤشر العام 

 17.23 2010/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 8.15 2010/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 0.09 2011/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 3.07- 2011/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 8.20 2012/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 5.98 2012/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 44.87 2013/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 25.50 2013/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 27.55 2014/ 12/ 31 قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهرصافي 

 2.37- 2014/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 3.51- 2015/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 17.06- 2015/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 9.91 2016/ 12/ 31 لألسهم السعودية بنهاية الشهرصافي قيمة األصول 

 4.32 2016/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 2.13 2017/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 0.22 2017/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 17.81 2018/ 12/ 31 الشهرصافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية 

 8.31 2018/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 15.25 2019/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 7.19 2019/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 9.09 2020/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 3.58 2020/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 45.21 2021/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 29.83 2021/ 12/ 31 المؤشر العام للسوق السعودية تداول 

 3.16 2022/ 12/ 31 صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

 -7.12 2022/ 12/ 31 السعودية تداول المؤشر العام للسوق 

 
     1تاريخ تأسيس الصندوق في 6 يناير 2009
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 الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق االستثمار  .ج

 يوضح الجدول أدناه الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق االستثمار خالل السنة. 

 2022الفترة   الوصف 

 874,570 رسوم اإلدارة 

 70,531 رسوم الحفظ  

 104,952   المدير االداريرسوم 

 55,000 رسوم المراجع

 9,487 المسجل رسوم 

 17,479 مجلس اإلدارة رسوم 

 35,325 رسوم المعاملة

 172,480 ضريبة القيمة المضافة 

 90,785 رسوم الوساطة 

 1,433,255 إجمالي المصروفات 

 883,967,96 متوسط األصول المدارة 

 2.05 2021نسبة إجمالي المصروفات لعام  
 

 الصندوق  في أداءثرت حدثت وأالتغيرات الجوهرية التي  .3

عضو مجلس إدارة   –الدكتور عبدهللا الدخيل من مجلس اإلدارة وحل مكانه  إدارة مستقلمجلس  عضو  ، الدكتور عبدالعزيز جزاراستقال 

 على عمليات الصندوق أو إدارته..  ومن المتوقع أال يكون لذلك أي أثر مادي مستقل

 

 التصويت السنوية  ممارساتاإلفصاح عن  .4

قرار التصويت لصندوق  
مورغان ستانلي لالسهم  

 السعودية  
كة الحدث  التاريخ  جدول االعمال   اسم الشر

 

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية  1 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجعي حسابات للشر لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 
 م وتحديد أتعابهم 2023م والرب  ع األول من عام 2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

٢٤/ ٠٢/ ٢٠٢٢   اإلعادة السعودية  الجمعية العامة العادية 

 تمت الموافقة
ن مراجع 1 ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة  . التصويت عىل تعيي  ن المرشحي  كة من بي  حسابات للشر

ي والثالث والسنوي للسنة المالية من العام المالي 
م والرب  ع األول من العام المالي  2022وتدقيق القوائم المالية )للرب  ع الثانن

 م(، وتحديد أتعابه 2023

٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢  المتقدمة العاديةالجمعية العامة  

 

 تمت الموافقة
 للعضو  2

ً
ن األستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص )عضو مستقل( بمجلس اإلدارة خلفا . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 السابق الدكتور/ سلطان محمد احمد السليمان )عضو مستقل( 
 

 تمت الموافقة
ي لجنة المراجعة، وذلك  3

 فن
ً
ن األستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص )عضو مستقل( عضوا . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 من عضو اللجنة السابق الدكتور/ سلطان محمد احمد السليمان )عضو مستقل(  
ً
 بدال

 

 2021 . التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية1 تمت الموافقة

٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢  الدريس  الجمعية العامة العادية 

 

كة عن العام المالي 2 تمت الموافقة
  2021. التصويت عىل القوائم المالية للشر

  2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 3 تمت الموافقة

  ريال لكل سهم   1.50م بواقع 2021. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع ارباح نقدية عن العام المالي 4 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 5 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
كة للرب  ع 6 ن مراجع الحسابات للشر ي والثالث والسنوي من العام المالي . التصويت عىل تعيي 

والرب  ع األول من العام   2022الثانن
 2023المالي 

 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة 5. التصويت عىل اعتماد 7 تمت الموافقة

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢  الخزف السعودي العاديةالجمعية العامة  

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 تمت الموافقة

كة عن العام المالي 3 تمت الموافقة
  2021. التصويت عىل القوائم المالية للشر
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ن  4 االمتناع عن التصويت  ن للدورة القادمة. التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي    المرشحي 

  . التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة 5 لم يتم الموافقه

  م2022. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بشكل رب  ع/ نصف سنوي عن العام المالي 6 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي الفقرة )7

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة 6. التصويت عىل اعتماد 8 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة  9 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات الشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث( والسنوي من العام  
م، وتحديد  2023م، والرب  ع األول من العام المالي 2022المالي وتدقيق القوائم المالية للرب  ع )الثانن

 أتعابه

 

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٢/ ٠٤/ ٢٠٢٢  أسمنت الجنوب  الجمعية العامة العادية 

 

كة عن العام المالي 2 تمت الموافقة
  2021. التصويت عىل القوائم المالية للشر

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 3 تمت الموافقة

ن عن النصف األول لعام 4 تمت الموافقة   م 2021.  التصويت عىل قرار مجلس االدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عىل المساهمي 

 تمت الموافقة
ي للعام  1.25اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ ). التصويت عىل توصية مجلس 5

ن عن النصف الثانن ( ري ال للسهم عىل المساهمي 
 م 2021المالي 

 

 تمت الموافقة
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  6 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات الشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث( والسنوي من العام المالي وتدقيق القوائم المالية للرب  ع 
م، وتحديد  2023م، والرب  ع األول من العام المالي 2022)الثانن

 أتعابه

 

  م 2022. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 7 تمت الموافقة

كة الكيميائية السعودية المحدودة . التصويت عىل األعمال 8 تمت الموافقة كة اسمنت المنطقة الجنوبية والشر ن شر ي ستتم بي 
  والعقود التر

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٢/ ٠٤/ ٢٠٢٢  بنك الرياض  الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021المالية عن العام المالي . التصويت عىل القوائم 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 3 تمت الموافقة

  مليون ريال  5.96. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق  . التصويت عىل  5 ن المرشحي  ن مراجع حسابات للبنك من بي  تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
م، وتقديم خدمات 2023م، والرب  ع األول من العام المالي 2022القوائم المالية للرب  ع الثانن

يبة والزكاة وتحديد أتعابهم  الضن

 

 الموافقةتمت 
ي للعام   0.54. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 6

ن عن النصف الثانن ري ال للسهم عىل المساهمي 
 م 2021المالي 

 

  م 2022. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي 7 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي الفقرة )8

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

 تمت الموافقة
 بلجنة المراجعة )عضو مستقل من خارج   9

ً
ن األستاذ/ عبد العزيز الفالح، عضوا . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 المجلس( 
 

  . التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة 10 تمت الموافقة

شيحات والمكافآت.  التصويت عىل تعديل الئحة عمل  11 تمت الموافقة   لجنة التر

ن مع أطراف ذو عالقة 12 تمت الموافقة   . التصويت عىل اعتماد معاملتي 

 تمت الموافقة
من   50و  49, 47, 46, 44, 43, 41-38, 36, 34, 28, 24,  22-14, 12, 10, 9, 7-1. التصويت عىل تعديل المواد  13

كة   النظام األساسي للشر
 

ن 14 الموافقةتمت  كة ألسهمها وبيعها ومنح تمويل للموظفي  اء الشر كة األساس المتعلقة بشر   . التصويت عىل إضافة مادة إل نظام الشر

كة األساس المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية 15 تمت الموافقة   . التصويت عىل إضافة مادة إل نظام الشر

كة األساس المتعلقة بلجان مجلس اإلدارة . 16 تمت الموافقة   التصويت عىل إضافة مادة إل نظام الشر

كة األساس 29و  13. التصويت عىل حذف المواد  17 تمت الموافقة   من نظام الشر

كة األساس المتعلق بمراجعي 18 تمت الموافقة   الحسابات . التصويت عىل تعديل مسىم الباب السادس من نظام الشر

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٣/ ٠٤/ ٢٠٢٢  اإلنماء  الجمعية العامة العادية 

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 تمت الموافقة

  2021المالي . التصويت عىل القوائم المالية عن العام 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي للعام   0.40. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 5

ن عن النصف الثانن ري ال للسهم عىل المساهمي 
 م 2021المالي 

 

 الموافقةتمت 
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص  6 ن المرشحي  ي للمضف من بي  ن مراجع حسابات خارج  . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
 م وتحديد أتعابه2022ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع األول والثانن
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ن للدورة القادمة. 7 االمتناع عن التصويت  ن المرشحي    التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي 

  . التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة  8 تمت الموافقة

  مليون ريال  6.89. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 9 لم يتم الموافقه

  الئحة عمل لجنة المراجعة . التصويت عىل تعديل 10 تمت الموافقة

شيحات والمكافآت11 تمت الموافقة   .  التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة التر

  م2022. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 12 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي الفقرة ). التصويت عىل تفويض 13

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

كة تابعة للمضف . التصويت عىل  14 تمت الموافقة ي عمل منافس ألعمال شر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ مطلق المريشد فن   اشتر

كة اإلنماء طوكيو مارين(15 تمت الموافقة ن مضف اإلنماء وشر   . التصويت عىل اعتماد معامله مع طرف ذو عالقة )بي 

 2021السنة المالية . التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن 1 تمت الموافقة

١٣/ ٠٤/ ٢٠٢٢  الجمعية العامة غت  العادية  
سابك للمغذيات  

 الزراعية

 

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 3 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  . التصويت عىل  4 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع الحسابات للشر تعيي 

ي والثالث والرابع  والسنوي من العام المالي 
م، وتحديد  ٢٠٢٣م.، والرب  ع األول من عام ٢٠٢٢وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 أتعابه

 

  2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي . التصويت عىل  5 تمت الموافقة

  مليون ريال  1.55. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 6 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي للعام   3.00. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 7

ن عن النصف الثانن ري ال للسهم عىل المساهمي 
 م 2021المالي 

 

  م 2022. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي 8 تمت الموافقة

كةمن النظام األساسي   2. التصويت عىل تعديل المادة  9 تمت الموافقة   للشر

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢  ساب الجمعية العامة العادية 

 

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 2 تمت الموافقة

  2021المالية . التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  5 ن المرشحي  ن مراجعي حسابات البنك من بي  . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي وتدقيق القوائم المالية للرب  ع  
 م، وتحديد أتعابهم2022األول والثانن

 

  مليون ريال  4.71. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 6 تمت الموافقة

  م2022مرحلية بشكل نصف أو رب  ع سنوي عن العام المالي . التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح 7 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي الفقرة )8

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية  ن من نظام الشر العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما  والسبعي 

 أسبق 

 

 تمت الموافقة
ي للعام   0.36. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 9

ن عن النصف الثانن ري ال للسهم عىل المساهمي 
 م 2021المالي 

 

ي مجلس اإلدارة )عضو مستقل( . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة 10 تمت الموافقة
ن األستاذ/ سليمان القويز فن   بتعيي 

  . التصويت عىل تعديل قواعد عمل لجنة المراجعة11 تمت الموافقة

  معامالت مع أطراف ذو عالقة  5. التصويت عىل اعتماد 12 تمت الموافقة

 2021المالي . التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام 1 تمت الموافقة

١٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢  البنك األهل   الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 3 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي للعام   0.90اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ . التصويت عىل توصية مجلس 4

ن عن النصف الثانن ري ال للسهم عىل المساهمي 
 م 2021المالي 

 

ن عن النصف األول لعام 5 تمت الموافقة   م 2021.  التصويت عىل قرار مجلس االدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عىل المساهمي 

  م2022تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف أو رب  ع سنوي عن العام المالي . التصويت عىل  6 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  7 ن المرشحي  ن مراجعي حسابات البنك من بي  . التصويت عىل تعيي 

ي  
 م، وتحديد أتعابهم2022والثالث والسنوي من العام المالي وتدقيق القوائم المالية للرب  ع األول والثانن

 

  مليون ريال  16.21. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 8 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 9 تمت الموافقة

  . التصويت عىل تعديالت سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك األهىلي السعودي10 تمت الموافقة

عات 11 تمت الموافقة   . التصويت عىل تعديالت سياسة أنشطة الرعاية والتت 

  . التصويت عىل تعديالت الئحة عمل لجنة المراجعة 12 لم يتم الموافقه
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شيحات والمكافآت . 13 تمت الموافقة   التصويت عىل تعديالت الئحة عمل لجتة التر

 تمت الموافقة
ي الفقرة )14

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة  ن من نظام الشر الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما  والسبعي 

 أسبق 

 

 لم يتم الموافقه
سهم من فائض أسهم الخزينة نتيجة صفقة االندماج لتخصيصها للدورة األول   2,851,799. التصويت عىل استخدام عدد  15

ن  ن التنفيذيي   من برنامج الحوافز باألسهم المخصصة للموظفي 
 

  معامالت مع أطراف ذو عالقة  9. التصويت عىل اعتماد 16 تمت الموافقة

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٨/ ٠٤/ ٢٠٢٢  سبكيم  الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 3 الموافقةتمت 

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

  مليون ريال  4.56. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 5 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  6 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات الشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
 تعابهم وتحديد أ2023م والرب  ع االول من العام المالي 2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 

  م2022. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف أو رب  ع سنوي عن العام المالي 7 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
كة لعدد من أسهمها وبحد أقىص )8 اء الشر ( سهم من أسهمها واالحتفاظ بها كأسهم خزينة،  66,347,931. التصويت عىل شر

كة حيث أن  اء من الموارد الذاتية للشر ي السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشر
 مجلس اإلدارة يرى أن سعر السهم فن

 

 تمت الموافقة
ن األستاذ / أحمد السياري )عضو مستقل( ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات  9 . التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتعيي 

 االجتماعية 
 

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 الموافقةتمت 

١٩/ ٠٤/ ٢٠٢٢  وقت اللياقة الجمعية العامة العادية 

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2  

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 3  

  2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي . التصويت عىل  4  

  مليون ريال  2.13. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 5  

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة  6 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات الشر المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 
 م وتحديد أتعابه2023م والرب  ع األول لعام 2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 

ن مع أطراف ذو عالقة 7 تمت الموافقة   . التصويت عىل اعتماد معاملتي 

 تمت الموافقة
ن عن النصف األول والرب  ع الثالث والرب  ع الرابع من  . التصويت عىل 9 قرارات مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح عىل المساهمي 

 م2021العام المالي 
 

 تمت الموافقة
ن بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي  10 . التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل المساهمي 

 م2022
 

 لم يتم الموافقه
ي الفقرة )11

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٩/ ٠٤/ ٢٠٢٢  بنك الجزيرة الجمعية العامة العادية 

 

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 2 تمت الموافقة

  2021المالية . التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  5 ن المرشحي  ن مراجعي الحسابات للبنك من بي  . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام وتدقيق القوائم المالية للرب  ع  
م، وتحديد  2023م والرب  ع األول من العام 2022الثانن

 أتعابهم

 

  . التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة 6 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي الفقرة ). التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية  7

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

اك عضو مجلس اإلدارة  8 تمت الموافقة كة تأثت  المالية( . التصويت عىل اشتر ي أعمال منافسة ألعمال البنك )شر
ي فن   األستاذ/عبدالوهاب البتت 

 تمت الموافقة
كة أصول و بخيت 9 ي أعمال منافسة ألعمال البنك )شر

ي فن اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/عبدالوهاب البتت  . التصويت عىل اشتر

 االستثمارية( 
 

كة ألفا المالية( . التصويت عىل  10 تمت الموافقة ي أعمال منافسة ألعمال البنك )شر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/محمد بن داود فن   اشتر

كة دار التمليك( 11 تمت الموافقة ي أعمال منافسة ألعمال البنك )شر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/محمد بن داود فن   . التصويت عىل اشتر

( . 12 تمت الموافقة ن كة ميدغلف للتأمي  ي أعمال منافسة ألعمال البنك )شر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/محمد بن داود فن   التصويت عىل اشتر

  معاملة مع أطراف ذو عالقة 16. التصويت عىل اعتماد 13 تمت الموافقة

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

٢٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢  التصنيع الجمعية العامة العادية 

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 3 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن 4 ي من بي  ن مراجع الحسابات الخارج  ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  . التصويت عىل تعيي  المرشحي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
 م وتحديد أتعابه2023م، وللرب  ع األول من العام 2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 

 تمت الموافقة
ن المهندس/ مطلق 5  للعضو السابق  . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

ً
المريشد )عضو تنفيذي( بمجلس اإلدارة  خلفا

ي )عضو غت  تنفيذي( 
 األستاذ/ إبراهيم القاضن

 

شيحات والمكافآت6 تمت الموافقة   . التصويت عىل تحديث الئحة عمل لجنة التر
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ن مع أطراف ذو عالقة 7 تمت الموافقة   . التصويت عىل اعتماد معاملتي 

ن للدورة القادمة8 االمتناع عن التصويت  ن المرشحي    . التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي 

  . التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها 9 لم يتم الموافقه

  الف ريال لكل عضو  350ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ . التصويت عىل المكافآت والتعويضات 10 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 11 تمت الموافقة

 2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 1 تمت الموافقة

٢١/ ٠٤/ ٢٠٢٢ ا الصناعية  العادية الجمعية العامة غت     أستر

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 3 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناء عىل  4 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات الشر توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و  . التصويت عىل تعيي 

ي و الثالث و السنوي للعام المالي 
 م، و تحديد أتعابه 2023م والرب  ع األول من العام المالي 2022تدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 

كة ومستشفن األمت  فهد 5 تمت الموافقة ن الشر ي تمت بي 
  بن سلطان . التصويت عىل األعمال والعقود التر

  معامالت مع أطراف ذو عالقة  7. التصويت عىل اعتماد 6 تمت الموافقة

كة 7 تمت الموافقة ي عمل من شأنه منافسة الشر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ صبيح المضي )غت  تنفيذي( فن   . التصويت عىل اشتر

اك عضو مجلس 8 تمت الموافقة كة . التصويت عىل اشتر ي عمل من شأنه منافسة الشر
  اإلدارة األستاذ/ خالد المضي )غت  تنفيذي( فن

كة9 تمت الموافقة ي عمل من شأنه منافسة الشر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان عقيل )غت  تنفيذي( فن   . التصويت عىل اشتر

  2021اإلدارة عن العام المالي . التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس  10 تمت الموافقة

  مليون ريال  2.25. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 11 تمت الموافقة

 عن العام المالي ري ال للسهم عىل  1.50. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 12 تمت الموافقة
ن   م 2021المساهمي 

 تمت الموافقة
ي لجنة المراجعة  13

 فن
ً
ن األستاذ/ ابراهيم الغمالس )عضو من خارج المجلس( عضوا . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 وذلك بدال من عضو اللجنة السابق األستاذ/ صالح  لفضل )عضو من خارج المجلس( 
 

ن للدورة القادمة14 التصويت االمتناع عن  ن المرشحي    . التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي 

  . التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها 15 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
 من أسهمها )بحد أقىص 16

ً
كة عددا اء الشر (  بحيث ال تتعدى نسبة  800. لتصويت عىل شر

ً
% واالحتفاظ بها    1الف سهما

اء عن  ، عىل أن يتم تمويل عملية الشر ن ية للموظفي  ن كة ضمن برنامج األسهم التحفت  ي الشر
كأسهم خزينة بهدف تخصيصها لموظفن

كة   طريق األرصدة النقدية و/ أو التسهيالت اإلئتمانية للشر

 

 تمت الموافقة
اء 17  من أسهمها )بحد أقىص . لتصويت عىل شر

ً
كة عددا (  بحيث ال تتعدى نسبة   4الشر

ً
% واالحتفاظ بها  كأسهم   5مليون سهما

اء عن طريق   ي السوق أقل من قيمته العادلة، عىل أن يتم تمويل عملية الشر
خزينة، حيث أن مجلس اإلدارة يرى أن سعر السهم فن
كة  األرصدة النقدية و/ أو التسهيالت اإلئتمانية للشر

 

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

٠٨/ ٠٥/ ٢٠٢٢  مرصف الراجح   الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 2 تمت الموافقة

  2021المالية . التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

ن عن النصف األول من العام المالي 5 تمت الموافقة   م2021. التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح عىل المساهمي 

 تمت الموافقة
مليار ريال )منح ثالثة اسهم مجانية   40مليار ريال ال  25توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال المضف من . التصويت عىل  6

 لكل خمسة اسهم مملوكة(
 

  من النظام األساسي للمضف  44و  43, 41, 39, 31, 22, 21, 19, 17-14, 11, 10, 6, 3. التصويت عىل تعديل المواد 7 تمت الموافقة

 الموافقةتمت 
. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل مساهىمي المضف بشكل نصف أو رب  ع سنوي عن العام المالي 8

 م2022
 

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة, وذلك لفحص ومراجعة  9 ن المرشحي  ن مراجعي الحسابات للمضف من بي  . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي   وتدقيق
 م وتحديد أتعابهم2022القوائم المالية األولية للرب  ع األول والثانن

 

  مليون ريال  5.13. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 10 تمت الموافقة

  مليون ريال  0.82التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء لجنة المراجعة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي . 11 تمت الموافقة

ام التابعة لمجلس اإلدارة 12 تمت الموافقة ن   . التصويت عىل تعديل الئحة لجنة المراجعة وااللتر

شيحات 13 تمت الموافقة   والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة . التصويت عىل تعديل الئحة لجنة التر

 تمت الموافقة
ي الفقرة )14

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة  ن من نظام الشر مجلس اإلدارة المفوض أيهما  والسبعي 

 أسبق 

 

  معامالت مع أطراف ذو عالقة  6. التصويت عىل اعتماد 15 تمت الموافقة

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢  المواساة  الجمعية العامة العادية 

 

  2021مراجع الحسابات عن السنة المالية . التصويت عىل تقرير 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 3 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  4 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات الشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث( والسنوية من العام المالي وتدقيق القوائم 
م، وتحديد  2023م وللرب  ع األول من العام المالي 2022المالية للرب  ع )الثانن

 أتعابه

 

 عن العام المالي  2.75. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 5 تمت الموافقة
ن   م 2021ري ال للسهم عىل المساهمي 
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  مليون ريال  3.15. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 6 الموافقةتمت 

  معامالت مع أطراف ذو عالقة  6. التصويت عىل اعتماد 7 تمت الموافقة

اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نارص  8 تمت الموافقة كة. التصويت عىل اشتر ي عمل منافس ألعمال الشر
  السبيعي فن

كة 9 تمت الموافقة ي عمل منافس ألعمال الشر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد السليم فن   . التصويت عىل اشتر

 تمت الموافقة
ة بالمائة )10 ي األرباح لتكوين 10. التصويت عىل إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشر

كة، وذلك  %( من صافن احتياطي نظامي للشر
ي 
%( من رأس المال، وذلك ابتداًء من النتائج المالية  30م نسبة )2020ديسمت   31بسبب بلوغ رصيد االحتياطي النظامي كما فن

ي 
كة المنتهية فن  م 2021ديسمت   31للشر

 

  2021المالي . التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  11 تمت الموافقة

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢  علم الجمعية العامة العادية 

 

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 2 تمت الموافقة

  2021المالية . التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

  مليون ريال  1.40. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 5 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن 6 ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة،  . التصويت عىل تعيي  ن المرشحي  كة من بي  مراجع حسابات الشر

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
 م وتحديد أتعابه 2023م والرب  ع األول من العام 2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 

 عن العام المالي  3.00اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ . التصويت عىل توصية مجلس 7 تمت الموافقة
ن   م 2021ري ال للسهم عىل المساهمي 

 تمت الموافقة
ن بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي 8 . التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل المساهمي 

 م2022
 

 2021تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي . التصويت عىل  1 تمت الموافقة

١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢  بوان الجمعية العامة العادية 

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 3 تمت الموافقة

  2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي . التصويت عىل  4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي لجنة المراجعة  5

ي )مستقل من خارج المجلس( عضوا فن
ن الدكتور/ عبدهللا الحسيتن . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 وذلك بدال من عضو اللجنة األستاذ/ عبدالمعطي عبدالهادي )مستقل من خارج المجلس( 
 

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  6 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات للشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
ي والثالث والسنوي من العام  2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

م والرب  ع األول والثانن
 م, وتحديد أتعابه 2024والرب  ع األول من العام م 2023

 

ي من العام المالي 7 تمت الموافقة
ن عن النصف األول والثانن   م 2021. التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح عىل المساهمي 

 تمت الموافقة
ن بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي . التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل 8 المساهمي 

 م2022
 

 تمت الموافقة
ي الفقرة )9

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية الع ن من نظام الشر امة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما  والسبعي 

 أسبق 

 

  معاملة مع أطراف ذو عالقة 26. التصويت عىل اعتماد 10 تمت الموافقة

كة  11 تمت الموافقة ي عمل منافس ألعمال الشر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا الفوزان )عضو غت  تنفيذي( فن   . التصويت عىل إشتر

كة  12 تمت الموافقة ي عمل منافس ألعمال الشر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عصام المهيدب )عضو غت  تنفيذي( فن   . التصويت عىل إشتر

كة  13 الموافقةتمت  ي عمل منافس ألعمال الشر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فوزان الفوزان )عضو تنفيذي( فن   . التصويت عىل إشتر

كة  14 تمت الموافقة ي عمل منافس ألعمال الشر
اك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رائد المديهيم )عضو غت  تنفيذي( فن   . التصويت عىل إشتر

 2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 1 تمت الموافقة

١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢  العربية الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية . التصويت عىل  2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 3 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  4 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات للشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي وتدقيق القوائم 
 م 2023م والرب  ع األول من العام 2022المالية للرب  ع الثانن

 

  مليون ريال  0.24. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 5 تمت الموافقة

 عن العام المالي  1.86اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ . التصويت عىل توصية مجلس 6 تمت الموافقة
ن   م 2021ري ال للسهم عىل المساهمي 

  معاملة مع أطراف ذو عالقة  24. التصويت عىل اعتماد 7 تمت الموافقة

كة من النظام األساسي  52و  46, 25, 22, 13, 12, 8, 5, 2. التصويت عىل تعديل المواد 8 تمت الموافقة   للشر

  من النظام األساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية  32. التصويت عىل تعديل المادة 9 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي الفقرة )10

خيص الوارد فن الحادية  ( من المادة  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢ ا  الجمعية العامة العادية   اكستر

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 الموافقةتمت 

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة
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 عن العام المالي  4.50توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ . التصويت عىل  5 تمت الموافقة
ن   م 2021ري ال للسهم عىل المساهمي 

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  6 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات للشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي وتدقيق القوائم المالية للرب  ع  
 م 2023م والرب  ع األول من العام 2022الثانن

 

 تمت الموافقة
ن بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي 7 . التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل المساهمي 

 م2022
 

  معاملة مع أطراف ذو عالقة  11. التصويت عىل اعتماد 8 تمت الموافقة

 لم يتم الموافقه
ي لجنة المراجعة وذلك  9

ن األستاذ/ محمد العبيد )مستقل من خارج المجلس( عضوا فن . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 بدال من عضو اللجنة األستاذ/ عبدالمعطي عبدالهادي )مستقل من خارج المجلس( 
 

  التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة . 10 تمت الموافقة

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢  رعاية الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 تمت الموافقة

  2021التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي . 3 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  4 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات للشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
 م وتحديد أتعابه 2023ل من العام م والرب  ع األو 2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 

  مليون ريال  1.90. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 5 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 6 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي عضو غت  تنفيذي بمجلس اإلدارة خلفا للعضو السابق  7

ن األستاذ/ فراج الحقبانن . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

ي    األستاذ/ عبدالمحسن العشر
 

كة من النظام  49و  45, 41, 38, 33, 32, 30, 22, 20, 19, 16, 11, 8. التصويت عىل تعديل المواد 8 تمت الموافقة   األساسي للشر

كة ألسهمها وبيعها ورهنها 12. التصويت عىل إضافة المادة 9 تمت الموافقة اء الشر   من النظام األساسي المتعلقة بشر

ن عن العام  1.00. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 10 تمت الموافقة   م 2021المالي ري ال للسهم عىل المساهمي 

 2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 1 تمت الموافقة

١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢  بدجت السعودية  الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2 تمت الموافقة

  2021المالية عن العام المالي . التصويت عىل القوائم 3 تمت الموافقة

  مليون ريال  2.78. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بشكل نصف سنوي أو رب  ع 5 سنوي عن العام المالي . التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل المساهمي 

 م2022
 

 تمت الموافقة
ي للعام   1.30. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 6

ن عن النصف الثانن ري ال للسهم عىل المساهمي 
 م 2021المالي 

 

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 7 تمت الموافقة

كة 20. التصويت عىل تعديل المواد 8 تمت الموافقة   من النظام األساسي للشر

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢  كهرباء السعودية  الجمعية العامة العادية 

 

  2021المالية . التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 3 تمت الموافقة

 عن العام المالي  0.70. التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بمبلغ 4 تمت الموافقة
ن   م 2021ري ال للسهم عىل المساهمي 

  2021ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي . التصويت عىل إبراء 5 تمت الموافقة

  مليون ريال  0.93. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 6 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
 )غت  7

ً
ن األستاذ محمد البليهد عضوا  للعضو السابق  . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

ً
تنفيذي( بمجلس اإلدارة خلفا

يف   )غت  تنفيذي(  –األستاذ راشد شر
ً
 عضوا

 

 تمت الموافقة
ي الفقرة )8

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من  ن من نظام الشر تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما  والسبعي 

 أسبق 

 

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٨/ ٠٥/ ٢٠٢٢  التعاونية الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021المالي . التصويت عىل القوائم المالية عن العام 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناء عىل 5 ن المرشحي  ن مراجعي الحسابات من بي  توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق  . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والرابع( والسنوي من العام المالي 
 م ،وتحديد أتعابهم2023م، والرب  ع األول من عام 2022القوائم المالية للرب  ع )الثانن

 

  مليون ريال  5.30عضويتهم بمبلغ إجمالي . التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  6 تمت الموافقة

كة  47و  31, 30, 13, 11. التصويت عىل تعديل المواد 7 تمت الموافقة   من النظام األساسي للشر

 تمت الموافقة
ي الفقرة )8

خيص الوارد فن الحادية  ( من المادة 1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

  معاملة مع أطراف ذو عالقة  18. التصويت عىل اعتماد 9 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
كة و المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عبارة عن عقد تقديم  . التصويت عىل اعتماد معاملة مع طرف ذو  10 ن الشر عالقة )بي 

 خدمات( 
 

( 11 تمت الموافقة ن كة السوق المالية )تداول( عبارة عن وثائق تأمي  كة و شر ن الشر   . التصويت عىل اعتماد معاملة مع طرف ذو عالقة )بي 
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كة وصيل عبارة عن عقد تقديم خدمات(. التصويت عىل اعتماد 12 تمت الموافقة كة وشر ن الشر   معاملة مع طرف ذو عالقة )بي 

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

١٨/ ٠٥/ ٢٠٢٢  اللجي    الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021المالية . التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 3 تمت الموافقة

كة لألعوام 4 تمت الموافقة   م 2023م و2022. التصويت عىل سياسة توزي    ع األرباح للشر

  م2022المالي . التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عن العام  5 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة  6 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجع حسابات الشر . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
وتحديد  م، 2023م، والرب  ع األول من العام المالي 2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 أتعابه

 

ي والمتعلقة بتوحيد القوائم المالية لعام 7 تمت الموافقة   م2021. التصويت عىل التكاليف اإلضافية للمراجع الخارج 

كة األساس 3و  2. التصويت عىل تعديل المواد 8 تمت الموافقة   من نظام الشر

كة . التصويت عىل تعديل الئحة حوكمة  9 تمت الموافقة   الشر

 تمت الموافقة
ة بالمائة )10 كة، وذلك  10. التصويت عىل إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشر ي األرباح لتكوين احتياطي نظامي للشر

%( من صافن
ي 
 %( من رأس المال 41.63م نسبة )2021-12-31بسبب بلوغ رصيد االحتياطي النظامي كما فن

 

 2021تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي . التصويت عىل  1 تمت الموافقة

٢٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢  ذيب الجمعية العامة العادية 

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي 3 تمت الموافقة

  2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي . التصويت عىل  4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة، وذل ك لفحص ومراجعة  5 ن المرشحي  ن م  راج ع ح س اب ات ال ش رك ة م ن بي  . التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوية من العام 
م وتحديد  2023م، والرب  ع األول من العام المالي 2022المالي وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 أتعابه

 

 تمت الموافقة
ن األستاذ/ هثيم الفري    ح )عضوا مستقال( بمجلس اإلدارة خلفا للعضو السابق األستاذ/  6 . التصويت عىل ق رار مجل س اإلدارة بتعيي 

 صالح الفضل )عضو مجلس إدارة مستقل( 
 

 الموافقةتمت 
ن األستاذ/ نايف الذييب عضوا  منتدبا بمجلس اإلدارة )عضو مجلس إدارة تنفيذي(  7 . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 خلفا للعضو السابق األس تاذ/ ح س ن ال ش وي    خ )ع ض و م جلس إدارة غت  تنفيذي( 
 

 تمت الموافقة
ي لجنة المراجعة بدال  . ال     تصويت ع ىل ق رار م جلس 8

ن األس تاذ/ ه ي ث م الفري    ح )عضو مجلس إدارة مستقل( عضوا فن اإلدارة ب تعيي 
 من عضو اللجنة السابق األستاذ/ صالح الفضل )عضو مجلس إدارة مستقل( 

 

 تمت الموافقة
ي لجنة المراجعة وذلك بدال  . التصويت عىل قرار م ج ل س اإلدارة ب ت ع ي ي ن األس ت اذ/ أي م ن ع م ار )عضو من خا9

رج المجلس( عضوا فن
 من عضو اللجنة السابق األستاذ/ سليم شدياق )عضو مجلس إدارة غت  تنفيذي( 

 

 تمت الموافقة
ي لجنة المراجعة  10

ن األستاذ/ عبد العزيز  الحيدري )عضو من خارج المجلس( عضوا فن . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 من عضو اللجنة السابق األستاذ/ حسن ال ش وي    خ )ع ض و م ج ل س إدارة غت  تنفيذي( وذلك بدال 
 

  مليون ريال  0.40. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 11 تمت الموافقة

  مليون ريال  0.20ألعضاء لجنة المراجعة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي . التصويت عىل المكافآت والتعويضات 12 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي  13 . التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل المساهمي 

 م2022
 

 تمت الموافقة
ي الفقرة ). التصويت عىل تفويض مجلس  14

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

 2021المالية عن العام المالي . التصويت عىل القوائم 1 تمت الموافقة

٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢  معادن الجمعية العامة غت  العادية  

 

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 3 تمت الموافقة

  2021توصية مجلس اإلدارة بعدم توزي    ع أرباح نقدية عن العام المالي . التصويت عىل  4 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 5 تمت الموافقة

  مليون ريال  5.43. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 6 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
 للعضو السابق  7

ً
 بمجلس اإلدارة خلفا

ً
 تنفيذيا

ً
ن سعادة األستاذ/ روبرت ويلت عضوا . التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 المهندس/ مساعد العوهىلي )عضو تنفيذي( 
 

 تمت الموافقة
كة من . التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال 8 ي لكل   24.6مليار ريال ال  12.3الشر

مليار )منح سهم واحد مجانن
كة األساس  7سهم مملوك( وتعديل المادة   من نظام الشر

 

 2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1 تمت الموافقة

٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٢ و رابغ الجمعية العامة غت  العادية    بتر

 

  2021التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي . 2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ي الفقرة ). التصويت عىل تفويض مجلس  5

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

  معاملة مع أطراف ذو عالقة  12. التصويت عىل اعتماد 6 تمت الموافقة

  مليون ريال  1.05. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 7 تمت الموافقة

كة عن طريق طرح حقوق أولوية 8 تمت الموافقة كة عىل زيادة رأس مال الشر   . التصويت عىل توصية مجلس إدارة الشر

كة 45و  36, 35, 33, 19, 15, 1. التصويت عىل تعديل المواد 9 تمت الموافقة   من النظام األساس للشر
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 2021. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 1 تمت الموافقة

١٢/ ٠٦/ ٢٠٢٢  دله الصحية  الجمعية العامة العادية 

 

  2021القوائم المالية عن العام المالي . التصويت عىل  2 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 3 تمت الموافقة

  2021. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
كة من 5 ن مراجع الحسابات للشر ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  . التصويت عىل تعيي  ن المرشحي  بي 

ي والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 
م،  2023م، والرب  ع األول من العام المالي 2022وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 وتحديد أتعابه 

 

  مليون ريال  1.8ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي . التصويت عىل المكافآت والتعويضات 6 تمت الموافقة

ة فيها 7 تمت الموافقة ي حيث لديه مصلحة مباشر ن المهندس/ طارق القصت  كة وبي  ن الشر ي تمت بي 
  . التصويت عىل االعمال والعقود التر

 تمت الموافقة
ي الفقرة ). التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية 8

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   ن من نظام الشر والسبعي 

 أسبق 

 

اك عضو مجلس اإلدارة 9 تمت الموافقة كة . لتصويت عىل اشتر ي عمل منافس لنشاط الشر
  األستاذ/ فهد القاسم فن

كة 10 تمت الموافقة ي عمل منافس لنشاط الشر
اك عضو مجلس اإلدارة الدكتور /محمد الفقيه فن   . التصويت عىل اشتر

ي عمل منافس لنشاط 11 تمت الموافقة
اك عضو مجلس اإلدارة الدكتور /محمد الفقيه فن كة . التصويت عىل اشتر   الشر

  م 2022. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي 12 تمت الموافقة

ي 1 تمت الموافقة
 2022مارس  31. التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي فن

٢٨/ ٠٩/ ٢٠٢٢ ز  العاديةالجمعية العامة    سينوم  سنتر

 

ي 2 تمت الموافقة
  2022مارس  31. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهيه فن

ي 3 تمت الموافقة
  2022مارس   31. التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي المنتهي فن

ي . التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء 4 تمت الموافقة
  2022مارس  31مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي فن

 تمت الموافقة
ي 5

  31. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي المنتهي فن
 م 2023مارس 

 

 تمت الموافقة
ن مراجع الحسابات 6 ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  . التصويت عىل تعيي  ن المرشحي  كة من بي  للشر

ي 
ي والثالث والرابع والسنوي من العام المنتهي فن

م، والرب  ع األول من العام المالي 2023مارس  31وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن
ي 
 م، وتحديد أتعابه 2024مارس  31المنتهي فن

 

  مليون ريال  2.70. التصويت عىل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجمالي 7 الموافقةتمت 

 تمت الموافقة
ي الفقرة )8

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
ن من  كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما  والسبعي  نظام الشر

 أسبق 

 

  معاملة مع أطراف ذو عالقة  12. التصويت عىل اعتماد 9 تمت الموافقة

 تمت الموافقة
ن عن النصف األول من العام  2.00بمبلغ . التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية 1 ري ال للسهم عىل المساهمي 

 م 2022المالي 

٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٢  رتال  الجمعية العامة غت  العادية  

 

كة 2 تمت الموافقة   . التصويت عىل تعديل سياسة الئحة حوكمة الشر

كة األساس3 تمت الموافقة   . التصويت عىل تعديل العنوان من نظام الشر

كة  29و   23, 22, 21, 20, 12, 2, 1. التصويت عىل تعديل المواد 4 تمت الموافقة   من النظام األساس للشر

شح لعضوية مجلس اإلدارة 5 تمت الموافقة   . التصويت عىل سياسات ومعايت  وإجراءات التر

ي األعمال  6 تمت الموافقة
اك فن كة. التصويت عىل ضوابط ومعايت  االشتر   المنافسة ألعمال الشر

 تمت الموافقة
ي الفقرة )7

خيص الوارد فن ( من المادة الحادية  1. التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس  ن من نظام الشر اإلدارة المفوض أيهما  والسبعي 

 أسبق 

 

 

 

 مجلس إدارة الصندوق  .5

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية  (أ

 عضو غير مستقل( –قوكان يونال )رئيس المجلس  -

 طارق السقا )عضو مستقل(   األستاذ -

 الدكتور عبدهللا الدخيل )عضو مستقل(  -

 

 الصندوق ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة  (ب

 رئيس مجلس اإلدارة  –قوكان يونال 

السيد قوكان يونال هو العضو المنتدب ورئيس المبيعات في إدارة االستثمار لمورغان ستانلي بمنطقة الشرق األوسط، آسيا والمحيط الهادي  

 ماعدا اليابان والصين. السيد قوكان عضو في مجلس اإلدارة وفي اللجان الداخلية التالي: 

 لس إدارة شركة مورغان ستانلي السعودية عضو في مج •
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 رئيس مجلس إدارة صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية  •

 لجنة الترشيحات والمكافآت لمورغان ستانلي السعودية عضو في  •

 عضو في لجنة إدارة األعمال لمورغان ستانلي الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  •

 مورغان ستانلي في جنوب شرق آسيا. عضو في اللجنة التنفيذية ألعمال  •

 عضو في اللجنة التوجيهية العالمية إلدارة المبيعات والعالقات، وإدارة االستثمارات. •

 عام.  30ولديه خبرة استثمارية ألكثر من  2010التحق بمورغان ستانلي في 

االستثمارات بمنطقة الشرق األوسط وآسيا. وقبل ذلك  ( إدارة MFSقبل التحاقه بمورغان ستانلي كان قوكان رئيس التوزيع ل أم أف أس )

 عمل كرئيس إدارة المبيعات بمنطقة الشرق األوسط وآسيا في شركة بايونير جلوبال. 

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية وشهادة الماجستير في إدارة 

 سافولك في بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية.  األعمال من جامعة

 طارق السقا  

طارق السقا هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أجيج المالية، وهي شركة تعمل في مجال إدارة األصول البديلة في الشرق األوسط  

 وشمال أفريقيا. 

مارات الخاصة للمجموعة وتطوير أعمالها في الشرق  وشغل منصب نائب رئيس مجموعة العليان للتمويل، وكان مسؤوالً عن االستث

األوسط وشمال أفريقيا، حيث تولى إدارة وقيادة استثمارات تتخطى قيمتها مليارات الدوالرات. وقبل انضمامه لمجموعة العليان، عمل 

 األستاذ السقا رئيساً لقسم األسهم الخاصة في البنك األهلي التجاري. 

مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى درجة الماجستير  وحصل على درجة البكالوريوس

 في إدارة األعمال في كلية هارفارد لألعمال

   عبدهللا الدخيلد. 

تطوير بوابة الدرعية،  عبدهللا الدخيل هو الرئيس التنفيذي لشركة كرناف للتمويل، كما أنه عضو في لجنة المراجعة والمخاطر في هيئة 

وعضو في لجنة المراجعة في كل من شركة الخزامى لإلدارة و الهيئة العامة للموانئ، و جامعة الملك سعود. وعضو في لجنة االستثمار  

 .لمؤسسة تكافل الخيرية

ئيس المراجعة الداخلية في جامعة  شغل د. عبدهللا سابقا منصب األمين العام والرئيس التنفيذي لصندوق التعليم العالي الجامعي، وكان ر

 .  الملك سعود. وقبل ذلك شغل منصب مراجع داخلي بمصرف الراجحي

يحمل د. عبدهللا  شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض، وماجستير في إدارة األعمال من جامعة توليدو في  

 . الدكتوراه من الجامعة نفسها أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة

 وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته  (ج

 يتولى مجلس اإلدارة األدوار والمسؤوليات اآلتية: 

الرئيسية ذات الصلة بصندوق االستثمار، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، عقود تقديم   والقرارات والتقارير الموافقة على جميع العقود (أ) 

سية التي تم  خدمات إدارة الصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ ولكن باستثناء العقود المبرمة وفقاً لقرارات االستثمار المتعلقة باالستثمارات األسا

 لصندوق.إجراؤها أو سيتم إجراؤها من قبل ا

 الموافقة على السياسة المكتوبة التي تنظم حقوق التصويت ذات الصلة بأصول الصندوق؛ (ب) 

ً -اإلشراف، وعند االقتضاء، الموافقة أو التصديق  (ت)   على أي تضارب في المصالح حدده مدير الصندوق. -متى كان ذلك مالئما

التابعة لمدير الصندوق أو مسؤول االلتزام لإلشراف على امتثال مدير الصندوق لكل األنظمة  االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع لجنة االلتزام  (ث) 

 (. IFRsواللوائح المطبقة، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( متطلبات التقارير المالية الدولية )

قبل   (IFRsمن المعايير الدولية للتقارير المالية ) 63و 62ن الموافقة على جميع التغييرات األساسية وغير األساسية المنصوص عليها في المادتي ( ج) 

 أن يحصل مدير الصندوق على موافقة أو إخطار مالكي الوحدات والهيئة العامة لسوق المال )حسب االقتضاء(.

(، وشروط وأحكام  IFRs) ليةالتأكد من اكتمال ودقة )كاملة وواضحة ودقيقة وغير مضللة(، واالمتثال للقواعد الدولية إلعداد التقارير الما ( ح) 

الصندوق وأي وثيقة أخرى، تعاقدية أو غير ذلك، بما في ذلك اإلفصاحات المتعلقة بالصندوق و / أو مدير الصندوق وتصرفه فيما يتعلق  

 بالصندوق. 

(، وشروط  IFRsتقارير المالية )ضمان التزام مدير الصندوق بالتزاماته على نحو يخدم مصالح مالكي الوحدات وفقاً للقواعد الدولية إلعداد ال ( خ) 

 وأحكام الصندوق. 

مراجعة التقرير الذي يتضمن تقييم أداء وجودة خدمات األطراف التي تقدم خدمات هامة، وذلك للتأكد من أن مدير الصندوق يفي بمسؤولياته   ( د) 

 (. IFRsالمالية الدولية )لصالح مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق المنصوص عليها في التقارير 
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  تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق بما يتوافق مع سياسات وإجراءات مدير الصندوق التي تكشف عن مخاطر ( ذ) 

 الصندوق وكيفية التعامل معها. 

ل على تحقيق مصالح مالكي الوحدات وممارسة العناية  الوفاء بالواجب االئتماني تجاه مالكي الوحدات، بما في ذلك التصرف بحسن نية والعم (ر ) 

 الواجبة وتوظيف جميع المهارات المطلوبة.

 تدوين محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تعكس جميع المداوالت والحقائق المتعلقة بهذه االجتماعات والقرارات المتخذة.  (ز ) 

تخذة بشأنها، للتأكد من أن مدير الصندوق يقوم بمسؤولياته بما يخدم مصلحة  مراجعة التقرير الذي يحتوي على جميع الشكاوى واإلجراءات الم (س) 

 .(IFRsمالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومعايير التقارير المالية الدولية )

 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (د

ة إلى المصروفات النثرية المتكبدة لحضور اجتماع المجلس، على أن  ريـال سعودي عن كل اجتماع، باإلضاف  3,000تبلغ مكافأة كل عضو مستقل  

ريـال سعودي. ال يجوز أن يتخطى الحد األقصى للمكافآت السنوية لكل مدير مستقل    5,000يكون الحد األقصى لكل شهر بالنسبة إلى كل مدير مستقل  

 ء المجلس. ريـال سعودي. ال تضاف ضريبة القيمة المضافة على مكافآت أعضا 50,000

 ال يجوز أن يحصل األعضاء التنفيذيون في الصندوق على أّي مكافآت من الصندوق.

 

 بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق  (ه

حال نشأ تضارب مصالح، يجب أن  محتمل بين مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق. ومع ذلك، في  ال يوجد تضارب مصالح حالي أو

المحتمل( لموافقة الصندوق. وفي هذه الحالة، ال يجوز لعضو المجلس المعني   يفصح عضو المجلس ذو الصلة عن هذا التضارب الفعلي )أو

 غير مباشرة.  التصويت بشأن أّي قرار يتخذه المجلس يتعلق بأمر يكون لهذا العضو فيه مصلحة مباشرة أو

ن أعضاء مجلس إدارة الصندوق العمل كمدير ألية وسيلة استثمار جماعي أخرى. عندما ينشأ تضارب محتمل في المصالح بين  يجوز ألي عضو م

واجبات عضو المجلس تجاه الصندوق وواجباته تجاه الغير؛ يتعين على هذا العضو أن يكشف عن هذا التضارب الفعلي )أو المحتَمل( للمجلس.  

 لضمان أن هذا التضارب لن يخل بمصلحة الصندوق.  -حيثما أمكن-المجلس ويسعى هذا العضو بمساعدة 

 

 بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصندايق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة  (و

مدير صندوق  السقا هو عضو مجلس إدارة بشركة أجيج كابيتال بجزر الكايمان. تُعد شركة أجيج كابيتال بجزر الكايمان هي طارق األستاذ  

 أجيج الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 

 الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه  (ز

بما في ذلك أداء    وتمت الموافقة على القرارات التالية نوفمبر 8و  مارس 29، عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاته في 2022في عام 

 : الصندوق وإنجازاته

 : 2022 مارس 29اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

 ؛ (2021 ديسمبر 1)المنعقد في  محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابقتمت المصادقة على  •

 ؛لتزاملمطابقة واإلاالمور المتعلقة باومناقشة تمت استعراض  •

 ؛عمليات الصندوق  مناقشةتمت  •

 ؛مراجعة أداء ومقاييس المخاطر للصندوق تمت  •

 ؛لما لديهم من مستجدات  مبيعاتالتمت مناقشة قسم  •

 أسئلة أو مناقشات أخرى  •

 

 : 2022 نوفمبر 8اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

 ؛ (2022 مارس 29)المنعقد في  محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابقتمت المصادقة على  •

 ؛لتزاملمطابقة واإلاالمور المتعلقة باومناقشة تمت استعراض  •

 ؛عمليات الصندوق  مناقشةتمت  •

 ؛القوائم المالية للصندوقتقرير مراجع الحساب وتمت مراجعة  •

 ؛تمت مراجعة أداء ومقاييس المخاطر للصندوق  •

 ؛تمت مناقشة قسم المبيعات لما لديهم من مستجدات  •

 أسئلة أو مناقشات أخرى  •
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 ج. مدير الصندوق 

 وعنوان مدير الصندوق اسم  .1

مدير الصندوق هو مورغان ستانلي السعودية، وهي مؤسسة السوق المالية مفوضة بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية ترخيص الهيئة  

 م(، ومكان عمله الرئيسي هو: 12/12/2006هـ )الموافق 21/11/1427بتاريخ  37-06044رقم 

 برج الراشد، الطابق العاشر 

 طريق الملك سعود، الرياض  

   11586، الرياض 66633ص. ب .

 00 70 218 (11) 966+هاتف: 

 44 71 218 (11) 966+فاكس:   

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار )إن وجد(  .2

 اليوجد 

 

 االستثمار خالل الفترة.  انشطةمراجعة  .3

 المحفظة نشاط 

تخصيص قطاع خدمات المستهلك بسبب االستثمارات في كل من الشركات المدرجة حديثًا والقائمة والتي نعتقد أنها ، ارتفع  2022خالل عام  

 ع.كما زاد التعرض لقطاع الكيماويات والبنوك مدفوعا باالستثمار التصاعدي والمؤشرات المحركة للقطا .تقدم قيمة جيدة

  ت.اشية من قبل بنك االحتياطي الفيدرالي على تحسين هوامش الربح لمعظم بنوك الشركافي القطاع البنكي، ساعدت السياسة النقدية االنكم

 .باإلضافة إلى النمو القوي في الحجم والذي ال يزال مدعوًما بشكل جيد من خالل االقراض العقاري

  من ناحية أخرى، انخفض االنكشاف على قطاع المرافق الكهربائية بسبب محدودية االرتفاع.

 . قطاع المعادن والتعدين بشكل حاد مما أدى إلى ارتفاع التقييمات من وجهة نظرنا، مما دفعنا إلى جني األرباحانتعش 

 أداء صندوق االستثمار خالل الفترة. تقرير .4

 مراجعة األداء  

الرسوم(, في حين انخفض المؤشر القياسي )تاسي(   صافي من% )3.2، ارتفع سعر وحدة الصندوق بنسبة  2022 التقويميةخالل السنة 

أدى اختيار األسهم )بما في ذلك المشاركة في االكتتاب العام( إلى تفوق األداء خالل العام، في حين كان تأثير التخصيص سلبيًا  . 7.1بنسبة %

ساهم   بينما ك وقطاع البرمجيات والخدماتوجاءت أكبر مساهمة إيجابية من قطاع الرعاية الصحية، متبوًعا بقطاع البنوي. هامش بشكل

 بي.قطاعا المرافق والبيع بالتجزئة بشكل سل 

 على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.تفاصيل أي تغييرات جوهرية حدثت  .5

 م لتعكس التغييرات في تكوين مجلس إدارة الصندوق. 21/04/2022تم تحديث شروط وأحكام الصندوق في  

 

( من الئحة صنناديق االستثمار المعدلة بقرار 1م لتتوافق مع  الملحق رقم )15/02/2022في  أيضا الصندوق  تم تحديث شروط وأحكام

م، ولكن لم تحدث أي تغييرات جوهرية  24/02/2021هـ الموافق لـ 12/07/1442بتاريخ  2021-22-2مجلس هيئة السوق المالية رقم 

 .خالل الفترة المشمولة بالتقرير

أنشطة الصندوق خالل على معلومات كافيه بشأن  اتخاذ قرار مدروس ومبنيمالكي الوحدات من  أن تمكن أي معلومات أخرى من شأنها  .6

 الفترة. 

 % سنويًّا. 1.25قيمة الرسوم اإلدارية  ، على إبقاء2022يناير  1أقر مجلس إدارة الصندوق في تاريخ 

كبير في صناديق أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه  إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل  .7

 والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق 

 الينطبق 
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 مبينا بشكل واضح ماهي وطريقة االستفادة منها )إن وجدت(  مدير الصندوق خالل الفترة.  التي حصل عليهاخاصة ال  العموالت حولبيان  .8

 استالم عمولة خاصة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة لم يتم 

 .أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه االئحة تضمينها بهذا التقرير .9

 ال توجد بيانات أو معلومات أخرى تتطلبها الالئحة إلضافتها إلى التقرير.

 . مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق .10

 . 2012منذ 

 

مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها  يجب اإلفصاح عن نسبة  .11

 )حيثما ينطبق(

 الينطبق 
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أمين الحفظ د.   

 اسم وعنوان أمين الحفظ 

 تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أمين حفظ ألصول الصندوق

 : الرئيسي ألعمال إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودةالمقر 

 المحدودة  إتش إس بي سي العربية السعودية

 المركز الرئيسي، طريق شمال العليا 

  11413، الرياض 9084صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية 

 05008-37المحدودة هو رقم ترخيص هيئة السوق المالية إلتش إس بي سي العربية السعودية 

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته،

فيما  هيئة السوق المالية.  من قبلالصادرة لوائح صناديق االستثمار من  29وحتى  22أمين الحفظ هو مقدم خدمة للصندوق بما يتفق مع المواد من 

 ملخص موجز لمسؤوليات أمين الحفظ: يلي 

 لحفظ لصالح الصندوق المحدد؛فتح حسابات منفصلة للصندوق باسم أمين ا  •

 الحفظ والمطابقة الدورية للموجودات قيد الحفظ؛  •

 حركة األموال الستثمارات الصندوق ولألغراض التشغيلية بناء على تعليمات مدير الصندوق؛ •

 ندوق؛تسوية الصفقات بعد التنفيذ والتعامل مع إجراءات الشركات في محفظة الصندوق استنادًا إلى تعليمات مدير الص  •

 تقديم بيانات دورية إلى مدير الصندوق ومراجعي حسابات الصندوق؛ و •

 . يةالمال السوقاالمتثال للقواعد الخاصة بأموال العميل وتعليمات حساب االستثمار الصادرة عن هيئة   •

 أمين الحفظ يؤكد إلتزامه التام بالواجبات والمسؤوليات المذكوره اعاله 

المسؤولية إبداء الرآي في الفقرات المذكوره ادناه: وال تشتمل   

 إصدار وتحويل واسترداد الوحدات بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار وشروط احكام الصندوق ومذكرة المعلومات. -

 المعلومات. تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط واحكام الصندوق ومذكرة  -

 مخالفة اي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مورغان ستانلي
 

 

 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

] 

 2022ديسمبر  31| التقرير السنوي

] 

20 
 

 هـ. مشغل الصندوق 

 اسم وعنوان مشغل الصندوق 

 تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمشغل ألصول الصندوق 

 سي العربية السعودية المحدودة: المقر الرئيسي ألعمال إتش إس بي 

 المحدودة  إتش إس بي سي العربية السعودية

 المركز الرئيسي، طريق شمال العليا 

  11413، الرياض 9084صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية 

 05008-37رقم ترخيص هيئة السوق المالية إلتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة هو 

 ومسؤولياته، وصف موجز لواجباته

 يعد مشغل الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة وعن تشغيل الصندوق عبر القيام باآلتي: 

 يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ بدفاتر وسجالت الصندوق الذي يديره والسجالت والدفاتر ذات الصلة بتشغيل الصندوق؛  •

يجب على مشغل الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة، كما يجب عليه تحديث سجل مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس   •

 التغييرات في سجل مالكي الوحدات؛

 يعد مشغل الصندوق مسؤوالً عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات؛ •

يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات   •

 تضمنها هذه الالئحة أو شروط وأحكام الصندوق؛االشتراك واالسترداد وتنفيذ الطلبات بحيث ال تتعارض مع أي أحكام ت

 يعد مشغل الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كامالً وعادالً؛ و  •

 يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مورغان ستانلي
 

 

 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

] 

 2022ديسمبر  31| التقرير السنوي

] 

21 
 

والقوائم المالية  مراجع الحسابات. و  

 مراجع الحسابات اسم وعنوان 

 تم تعيين شركة إرنست ويونغ كمراجع لحسابات الصندوق 

 المقر الرئيسي ألعمال إرنست ويونغ: 

 إرنست و يونغ 

2732ص.ب رقم   

11461الرياض    

 المملكة العربية السعودية 

+ 966(  11)  416 7922هاتف:   

+ 966(  11)  273 4730فاكس:   

 المحاسبة السنوية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.يجب أن تعد القوائم المالية لفترة 

 :2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في لقوائم المالية المدققة ل فيما يلي رأي المراجع

 الرأي

ة )"الصندوق"( المدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية  لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودي"

وقائمة   ، ، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية2022ديسمبر  31)"مدير الصندوق"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 

 .واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، 

، وأدائه المالي  2022ديسمبر  31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 

ريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التا

 . "والمحاسبين للمراجعيناألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 القوائم المالية المدققة 

 : 2022ديسمبر  31فيما يلي القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية(
 

 القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل 

 
 2022ديسمبر  31

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  :رقم السجل التجاري
1010383821 

 
 + 966 11 215 9898 هاتف: 

  4740 273 11 966 + 
 + 966 11 273 4730   فاكس:

 
ey.ksa@sa.ey.com 

 

 محدودة(   مسؤوليةذات مهنية  )  للخدمات المهنيةرنست ويونغ إشركة 
خمسة ماليين وخمسمائة ألف لاير  ـ لاير سعودي   5,500,000رأس المال المدفوع )

 سعودي(
 ي المركز الرئيس
 الدور الرابع عشر  –برج الفيصلية  

 الملك فهد طريق 
 2732 .ص.ب

 11461الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 تقرير المراجع المستقل 
 إلى مالكي الوحدات في صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية 

 
 الرأي 

  لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية )"الصندوق"( المدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية 
، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التدفقات النقدية،  2022ديسمبر    31والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في  )"مدير الصندوق"(،  

للسياسات   ذلك ملخص  في  بما  المالية،  بالقوائم  المرفقة  واإليضاحات  التاريخ،  ذلك  المنتهية في  للسنة  الملكية  في حقوق  التغيرات  وقائمة 
 . المحاسبية الهامة 

 
وأدائه    2022ديسمبر    31ا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في  في رأين 

ر  دية، والمعايي المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعو
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
 أساس الرأي 

إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم   تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية
إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين   المالية في تقريرنا.مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم  

نا التزمنا المهنيين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية( المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أن 
 رى وفقاً لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. بمسؤولياتنا األخالقية األخ

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية 

لمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير ا
رة  والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأحكام الئحة صناديق االستثمار المعمول بها الصاد

الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية    عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن الرقابة
 إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. 

 
حسبما  عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح ب 

قة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية  هو مالئم، عن األمور ذات العال
 الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. 

 
  إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار  
اناً على أن المراجعة التي تم القيام بها  إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضم  تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. 

  وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريٍف جوهري موجود.
 
أنها ستؤثر على  يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع   

 القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 
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 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية( 
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 قائمة المركز المالي
 2022ديسمبر  31كما في 

 

 إيضاح 

  ديسمبر 31
2022 

 لاير سعودي 

  ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي 
    

    الموجودات 
 3,267,059  1,113,638   رصيد بنكي

 62,960,819  51,276,186  7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 -      12,995   مستحقة القبض توزيعات أرباح 

  ──────── ──────── 

 66,227,878 52,402,819  الموجودات إجمالي 
  ──────── ──────── 

    المطلوبات 
 212,189  171,752  9 أتعاب إدارة مستحقة 

 113,327  123,349  8 مصاريف مستحقة الدفع 
  ──────── ──────── 

 325,516 295,101   إجمالي المطلوبات
  ──────── ──────── 

    
    حقوق الملكية

 65,902,362 52,107,718  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد 
  ──────── ──────── 

 66,227,878 52,402,819  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ════════ ════════ 

    
 100,867 77,314  وحدات مصدرة قابلة لالسترداد 

  ════════ ════════ 

 653.36 673.98  قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة صافي  
  ════════ ════════ 
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 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية( 

 هذه القوائم المالية. جزًءا ال يتجزأ من  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة الدخل الشامل 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2022 2021 
  لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح 
    

    الدخل 
بالقيمة العادلة من  صافي )خسارة( مكسب غير محقق عن الموجودات المالية 

 خالل الربح أو الخسارة 
  

  (12,014,973 ) 
 

10,806,019 
صافي مكسب محقق عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 
  

 14,619,180  
 

10,649,380 
 1,599,055  1,813,747   دخل توزيعات أرباح 

  ──────── ──────── 

  4,417,954 23,054,454 
  ──────── ──────── 

    المصاريف 
 766,030  874,570  9 أتعاب إدارة 

 424,045  443,421  10 مصاريف أخرى 
  ──────── ──────── 

  1,317,991 1,190,075 
  ──────── ──────── 

 21,864,379 3,099,963  ربح السنة 
    

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

 21,864,379 3,099,963  إجمالي الدخل الشامل 
  ════════ ════════ 
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 )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية( 
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 قائمة التدفقات النقدية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2022 2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي   

    األنشطة التشغيلية 
 21,864,379 3,099,963  ربح السنة 

    
    التعديالت لـ: 

( غير محقق عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  مكسبصافي خسارة ) 
 الربح أو الخسارة 

 
12,014,973 

 
(10,806,019) 

   ──────── ──────── 

  15,114,936 11,058,360 
 ──────── ────────  التعديالت على رأس المال العامل: 

 ( 4,546,160) ( 330,340)    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )زيادة( في موجودات  
 13,211 ( 12,995)    )زيادة( نقص في توزيعات األرباح المدينة 
 52,273 ( 40,437)    )نقص( زيادة في أتعاب إدارة مستحقة  
 19,490  10,022    زيادة في المصاريف مستحقة الدفع  
 ( 151,469) -       نقص في المطلوبات األخرى  

  ──────── ──────── 

  (373,750 ) (4,612,655 ) 
  ──────── ──────── 

 6,445,705 14,741,186  صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية
  ──────── ──────── 

    األنشطة التمويلية 
 ( 4,842,246) ( 16,894,607)   مبالغ مسددة للوحدات المستردة 

  ──────── ──────── 

    
 1,603,459 ( 2,153,421)  صافي )النقص( الزيادة في الرصيد البنكي خالل السنة

    
 1,663,600 3,267,059  الرصيد البنكي في بداية السنة 

  ──────── ──────── 

 3,267,059 1,113,638  الرصيد البنكي في نهاية السنة 
  ════════ ════════ 
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 2022 2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 48,880,229 65,902,362  صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( في بداية السنة 
 ──────── ──────── 

   
 21,864,379 3,099,963 السنة ربح 

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

 21,864,379 3,099,963 إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 ──────── ──────── 

 -      -     إصدار وحدات خالل السنة 
 ( 4,842,246) ( 16,894,607) استرداد وحدات خالل السنة 

 ──────── ──────── 

 ( 4,842,246) ( 16,894,607) صافي التغير من معامالت الوحدات 
 ──────── ──────── 

 65,902,362 52,107,718  صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 

 
 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

 
 ديسمبر: 31لالسترداد للسنة المنتهية في  فيما يلي ملخص لمعامالت الوحدات القابلة 

 
 2022 2021 
 وحدات  وحدات  
   

 108,635 100,867 الوحدات في بداية السنة 
 ──────── ──────── 

 -     -     إصدار وحدات خالل السنة 
 (7,768)  ( 23,553) استرداد وحدات خالل السنة 

 ──────── ──────── 

 (7,768) ( 23,553) الوحدات صافي التغير في 
 ──────── ──────── 

 100,867 77,314 الوحدات في نهاية الفترة 
 ════════ ════════ 
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 التأسيس واألنشطة    - 1
( هو صندوق اسثماري غير محدد المدة أنشئ بموجب اتفاق بين شركة مورغان  "الصندوق "صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية ) 

المستثمر يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال   ( في الصندوق." مالكي الوحدات"( والمستثمرين فيه )" مدير الصندوق"ستانلي السعودية ) 
 على المدى الطويل والعائدات من االستثمارات في سوق األسهم السعودية. 

 
يتم دفع أتعاب الحفظ وخدمات   قام الصندوق بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية )"المشغل"( للعمل كأمين حفظ ومشغل ومسجل.

 التشغيل من قبل الصندوق. 
 

هـ )الموافق  1429شعبان    15بتاريخ    639السوق المالية على إنشاء الصندوق بموجب خطاب رقم آر إتش/تم الحصول على موافقة هيئة  
 .2009يناير  6دأ الصندوق عملياته بتاريخ ب  م(. 2008أغسطس  16

  
 يتم حفظ الدفاتر والسجالت الخاصة بالصندوق بالرياالت السعودية )"لاير سعودي"(. 

 
 ، المملكة العربية السعودية. 11586، الرياض 66633 الصندوق يقع في ص. ب إن المكتب المسجل لمدير 

 
 اللوائح النظامية    - 2

  24هـ )الموافق  1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
بتاريخ  2006ديسمبر   تعديلها  تم  )الموافق  1437شعبان    16م( والتي  )الموافق  1442رجب    12م( و2016مايو    23هـ  فبراير    24هـ 
مايو    1هـ )الموافق  1442رمضان    19( وم2016نوفمبر    6هـ )الموافق  1438صفر    6م(، وأصبحت سارية المفعول اعتباًرا من  2021
 العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.تنص الالئحة على األمور التي يتعين على جميع الصناديق  م( على التوالي. 2021

 
  أسس اإلعداد   -   3

األخرى المعتمدة  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  
  الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. المعايير )“من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

 
الشامل اآلخر،  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. تم عرض  حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. 
 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   - 4
 

 األدوات المالية 
 
 التصنيف ( 1)

والمطلوبات المالية المبينة  فئات الموجودات المالية    يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي لها إلى
 أدناه.

 
  وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناه ألغراض المتاجرة إذا:

 
  تم االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب، أو ( أ ) 
 
األولي لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق  كانت عند اإلثبات   ( ب ) 

  األرباح على المدى القصير، أو 
 
  كانت عبارة عن أداة مشتقة )فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو األداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة(. ( ج ) 
 

 ودات المالية الموج 
أساس    يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على 

  كل من: 
 

 نموذج األعمال الخاص بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية.  ►
خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.  ►



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 4
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 الموجودات المالية )تتمة( 
 

  الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة •
ة التعاقدية،  يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدي 

على المبلغ األصلي    والفائدةوينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي  
  القائم.

  

  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
  يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا:

 
على المبلغ    والفائدةلم ينشا عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي   (1

  األصلي القائم، أو 
 
بيع معاً، لم يكن األصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية وال (2

  أو
 
تم تخصيص األصل، عند االثبات األولي، بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان   (3

القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو اإلثبات والذي قد ينشأ خالف ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات  
  ات األرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة. أو إثب 

 
  يُدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي:

تشتمل هذه الفئة على أدوات حقوق الملكية التي تم االستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض   األدوات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة: •
 السعر. تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في 

 

   المطلوبات المالية 
  المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

ال يحتفظ   تعريف االقتناء ألغراض المتاجرة عليها.  استيفاءيتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة  
 مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الصندوق بأي مطلوبات مالية 

  

  المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  •
  تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 اإلثبات  ( 2)

  المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية. يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو 
التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك    – يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية  

 داول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع األًصل. بتاريخ الت  – المتعارف عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية( 
 
 القياس األولي ( 3)

 ة العادلة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيم
  المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في الربح او الخسارة.ويتم إثبات كافة تكاليف 

 

ها  يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بالقيمة العادلة ل
  زائداً أي تكاليف عرضية متعلقة مباشرةً بعملية االستحواذ أو اإلصدار. 

 

 القياس الالحق ( 4)
ويتم إثبات  بعد القياس األولي، يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة.

الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة  التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن  
وتوزيعات األرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه   الفائدةويتم إثبات  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل. 

  امل. ودخل أو مصروف توزيعات أرباح في قائمة الدخل الش فائدةاألدوات بصورة مستقلة كدخل أو مصروف  
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    - 4
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 المطلوبات المالية )تتمة( 
 
 التوقف عن اإلثبات  ( 5)

ء  يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو، عندما ينطبق ذلك، أي جزءاً منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند انتها
بسداد   الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو عند قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد

 التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير جوهري وفق اتفاقية "ترتيبات فورية وإذا ما قام الصندوق: 
 

 ة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو بتحويل كاف  (1
 
 لم يقم الصندوق بتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على األصل.  (2
 

ورية( ولم يقم بتحويل أو  )أو إبرام اتفاقية ترتيبات ف  وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل 
بتحويل السيطرة على األصل، فإنه يتم إثبات األصل المالي بقدر ارتبا ط  اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة له، ولم يقم أيضاً 

ل والمطلوبات المصاحبة  يتم قياس األصل المحو وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة له.  الصندوق المستمر به.
  له وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.

 
  يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

 
 مقاصة األدوات المالية ( 6)

ملزم  حالي  تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي  
لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن  

وال ينطبق ذلك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات   واحد. 
 العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ( 7)

تم تشمل مكون  التي ال  التجارية  المدينة  بالذمم  الصندوق  أقل من  يحتفظ  استحققها  وتواريخ  اختار    12ويل  ولهذا  المطفأة،  بالتكلفة  شهراً 
عليه، ال يقوم الصندوق   الصندوق تطبيق طريقة مماثلة للطريقة المبسطة بشأن خسائر االئتمان المتوقعة على كافة الذمم المدينة التجارية.

ات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن يقوم بدالً من ذلك بإثب 
 بتاريخ إعداد كل تقرير مالي. 

 
ت  تعكس الطريقة المطبقة من قبل الصندوق بشأن خسائر االئتمان المتوقعة النتيجة المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمعلوما 

حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات بشأن  بتاريخ التقرير المالي  المعقولة والمؤيدة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبررين  
 ظروف االقتصادية المستقبلية. ال
 
ستخدم الصندوق مصفوفة المخصص كوسيلة عملية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية بناء على أيام التأخر في  ي 

تحديد مصفوفة المخصص    ويتم يتم تجميع الذمم المدينة على أساس طبيعتها. السداد لمجموعات من الذمم المدينة لها أنماط خسائر مماثلة.
 على أساس معدالت الخسائر السابقة التي تم مالحظتها على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة ويتم تعديلها وفقاً للتقديرات المستقبلية. 

 
م مصادرة كافة  يتم شطب الديون المنخفضة القيمة مع المخصص المتعلق بها وذلك عند عدم وجود توقع معقول الستردادها مستقبالً وأنه ت 

وإذا ما تم الحقاً استرداد المبلغ المشطوب، سابقاً، عندئذ يقيد المبلغ المسترد على مصروف خسارة   الضمانات أو تحويلها إلى الصندوق. 
 االئتمان.

 
فقات النقدية المستقبلية  يتم إثبات إيرادات العمولة من الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التد

 لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. 
 

 النقدية وشبه النقدية 
ك  تتكون النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز المالي من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع قصيرة األجل لدى البنو

والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها األصلية ثالثة  القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة  
  الصندوق لديه أرصدة بنكية فقط.  أشهر أو أقل.

  



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
  )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2022ديسمبر  31في 
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 النقدية وشبه النقدية )تتمة( 
لغـرض الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة األجــل وحسابات الهامش المقيدة ال تعتبر نقدية وشبه  إن االستثمارات قصيرة األجــل غير المقتناة  

 نقدية.
 

كشوفة  لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو موضح أعاله، بعد خصم الحسابات الم
 طبق ذلك.لدى البنوك القائمة عندما ين 

 
 الوحدات القابلة لالسترداد 

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند: 
 

  استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق. -
  يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى. تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي  -
  وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية  -

  األخرى.
ل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة تناسبية في  عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أص -

  صافي موجودات الصندوق.
إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية على أساس الدخل   -

العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى  أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة    الشامل 
  عمر األداة المالية.

 
  باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات مالية أخرى أو عقد 

 يشتمل على: 
بصورة جوهرية على أساس الدخل الشامل أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة  المحدد  إجمالي التدفقات النقدية -

  العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق. 
   األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة لالسترداد. -

 
مستمرة   بصورة  الصندوق  لالسترداد.يقوم  القابلة  األسهم  تصنيف  كافة   بتقويم  امتالك  عن  لالسترداد  القابلة  الوحدات  توقف  حالة  وفي 

الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية  
وفي حالة امتالك   صنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في حقوق الملكية. وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة الت 

الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقاً واستيفائها لشروط تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات  
 وبات بتاريخ إعادة التصنيف. حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطل

 
 يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء األسهم القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية. 

 
 ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق. 

 
 دخل توزيعات أرباح 

  إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية الصندوق باستالمها.يتم 
 

 صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التغيرات في  يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن  

ل الربح  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خال 
 وتوزيعات األرباح والمصاريف. أو الخسارة وذلك باستثناء الفائدة  

 
ر غير  تشتمل األرباح والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للفترة والناتجة عن عكس قيد األرباح و الخسائ 

احتساب األرباح والخسائر المحققة عن عمليات  يتم   للفترة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة التقرير المالي.  المحققة الخاصة باألدوات المالية 
وتمثل الفرق بين القيمة  استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح.

التي تمت بشأن عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو    الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية 
 المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك األدوات المالية(. 



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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 األتعاب والمصاريف األخرى
  يتم إثبات األتعاب والمصاريف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.

 
 الزكاة وضريبة الدخل 

 مخصص في هذه القوائم المالية. إن الزكاة وضريبة الدخل من مسؤولية مالكي الوحدات وعليه ال يجنب لهما 
 

 تحويل العمالت األجنبية 
تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن   تحول المعامالت بالعمالت األجنبية لللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. 

 تحويل العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة. 
  والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي. ويعاد تحويل الموجودات 

 تدرج فروقات إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي أرباح / خسائر تحويل عمالت أجنبية.. 
 
 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة - 5

ائم المالية للصندوق من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المثبتة في القوائم  يتطلب إعداد القو
وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي   المالية.

 الفترات المستقبلية. ستتأثر بذلك في 
 

 وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام: 
 

 مبدأ االستمرارية 
لمبدأ االستمرارية، وهو على قناعة بأن   الصندوق لديه  قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً 

عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول   الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.
 عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.  مقدرة الصندوق على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.

 
 قيمة العادلة قياس ال 

  . كل تقرير مالييقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد 
ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين    التزامإن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع  

يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما في السوق الرئيسي   في السوق بتاريخ القياس.
إن األسواق الرئيسية   ، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن   أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.
  م يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنه

 
المالي على أساس السعر المتداول لها )سعر    التقريريتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد  

   . العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت
 

  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 
 المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:  القيمة العادلة 

 المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : األسعار 1المستوى  •

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.   - الهامة لقياس القيمة العادلة    - : طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى   •

 غير قابلة للمالحظة.  - لقيمة العادلة الهامة لقياس ا -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   3المستوى  •
 

من    1لدى الصندوق فقط موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن المستوى  
 التقرير تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد   التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.

الفور. المالي   واعتبارها سائلة على  األجل  لمدتها قصيرة  نظراً  الدفترية وذلك  قيمتها  المستوى   تقارب  تصنيفها جميعاً ضمن  من    2ويتم 
م يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو  ل التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. 

 السنة السابقة. 
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 أ( المعايير الصادرة والسارية خالل السنة
تبدأ في أو بعد  قام الصندوق االستثمارية بتطبيق بعض   يناير   1المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي 

 لم يقم الصندوق بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.  .2022
 

 ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - تكاليف الوفاء بالعقود  -العقود المتوقع خسارتها  
( لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة 37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2020في مايو  

تشتمل التكاليف المتعلقة   المتعلقة مباشرة". تطبق التعديالت "طريقة التكلفة   إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا. 
ال تتعلق التكاليف   مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد.

 قابل بموجب العقد. العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف الم
 

سوف يطبق الصندوق هذه التعديالت   أو بعد ذلك التاريخ.  2022يناير    1تسري التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
 التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة. التقرير المالي السنوية  ةفترعلى العقود التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية  

 
التوقف عن إثبات المطلوبات  لغرض    %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    – ( األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 المالية
 

على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على    2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  
ا إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو  يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم م (.9المعيار الدولي للتقرير المالي )

تشتمل هذه األتعاب على تلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة بين الجهة   المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. 
تطبق   و الجهة الُمقرضة نيابة عن اآلخر.المقترضة والجهة الُمقرضة، بما في ذلك أتعاب مدفوعة أو مستلمة إما من قبل الجهة المقترضة أ

منشأة أوالً هذا  المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها ال
  التعديل.

 
سوف يطبق   ، مع السماح بالتطبيق المبكر له.2022يناير    1بعد  التي تبدأ في أو  فترات التقرير المالي السنوية  يسري هذا التعديل على  

التي تطبق فيها المنشأة  التقرير المالي السنوية    ة فترالصندوق هذه التعديالت على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية  
  أوالً هذا التعديل.

 
 . على الصندوق جوهري ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر 

 
  ب( المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد 

يعتزم   فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. 
 والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها. الصندوق تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة  

 
  تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة  (:1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 
يناير   ( لتحديد  1من معيار المحاسبة الدولي )  76إلى    69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من  2020في 

   توضح التعديالت: الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. المتطلبات 
 

 . تأجيل السداد ما المقصود بحق  •

 . أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية فترة التقرير المالي  •

 . أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد  •

المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على  أنه فقط إذا كان أحد   •
 .تصنيفه

 
ليس من المتوقع أن   ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي.2023يناير    1المالي السنوية التي تبدأ في أو بعد    التقرير  تسري التعديالت على فترات

 يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الصندوق. 
 

  



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
  )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2022ديسمبر  31في 
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(   - 6
 

 ب( المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة( 
 

 ( 2( وبيان ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - السياسات المحاسبية  اإلفصاح عن 
 

( وبيان ممارسة المعيار الدولي للتقرير  1، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في فبر اير  
أحكام األهمية النسبية، والتي قدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت في تطبيق أحكام األهمية النسبية على عمليات  (: إصدار  2المالي )

تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات عن السياسات المحاسبية التي تكون أكثر فائدة   اإلفصاح عن السياسة المحاسبية. 
بات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلب اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" وإضافة  من خالل استبدال متطل

   إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية عند اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاحات عن السياسات المحاسبية. 
 

أو بعد ذلك التاريخ، مع   2023يناير    1( على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  1المحاسبة الدولي )تسري التعديالت على معيار  
( توفر إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف األهمية النسبية  2ونظًرا ألن التعديالت على بيان الممارسة )  السماح بالتطبيق المبكر لها.

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري   سبية، فإن تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا.على معلومات السياسات المحا 
  على الصندوق. 

 
 تعريف التقديرات المحاسبية - ( 8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 
 ( حيث يقدم تعريفًا "للتقديرات المحاسبية". 8المحاسبة الدولي )، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار  2021في فبراير  

كما أنها توضح كيفية   توضح التعديالت الفرق بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. 
 استخدام المنشآت لطرق القياس والمدخالت إلعداد التقديرات المحاسبية. 

 
، ويتم تطبيقها على التغيرات في السياسات المحاسبية  2023يناير    1المالي السنوية التي تبدأ في أو بعد    فترات التقريرالتعديالت على    تسري

ليس من   ويُسمح بالتطبيق المبكر لها طالما تم اإلفصاح عن ذلك.  والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تطرأ في أو بعد بداية تلك الفترة،
 المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الصندوق. 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  - 7
 

 فيما يلي ملخص بمكونات المحفظة في آخر يوم تقويم للسنة: 
 

 2022ديسمبر   31

 
النسبة المئوية  
 للقيمة السوقية

 
 التكلفة

 
 القيمة السوقية 

)الخسارة(  المكسب / 
 غير المحققة

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  القيمة  الوصف 
     
     القطاعات  
  3,935,477  20,863,034 16,927,557 % 40.69 بنوك ال
 ( 652,875)   5,964,493 6,617,368 % 11.63 األساسية   موادال
 ( 41,841)   4,793,024 4,834,865 % 9.35 طاقة ال
  798,368  4,434,866 3,636,498 % 8.65  كيةستهالاالخدمات ال

  984,534  3,630,147 2,645,613 % 7.08 الرعاية الصحية
  270,752  2,962,085 2,691,333 % 5.78 نقل ال
  528,129  2,956,040 2,427,911 % 5.75 رأسمالية السلع ال
 ( 256,164)   1,368,830 1,624,994 % 2.67 عقارات ال

  326,298  986,040 659,742 % 1.92 إنتاج األغذية  
 ( 122,121)   915,769 1,037,890 % 1.79 تصاالت اإل

 ( 51,141)   727,350 778,491 % 1.42 السلع الكمالية  تجزئة
 ( 33,193)   699,994 733,187 % 1.37 ترفيه العالم و اإل
 ( 84,666)   522,848 607,514 % 1.02 تأمين ال

 ( 25,264)   451,666 476,930 % 0.88 التطبيقات وخدمات التقنية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 100% 45,699,893 51,276,186 5,576,293 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
  )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2022ديسمبر  31في 
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة(  -   7
 

 2021ديسمبر  31

 
النسبة المئوية  
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة

 
 القيمة السوقية 

المكسب /  
)الخسارة( غير  

 المحققة 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  القيمة الوصف 

     
     القطاعات  
 8,984,870 26,311,787 17,326,917 % 41.79 بنوكال
 2,814,843 10,100,794 7,285,951 % 16.04 األساسية  موادال
 1,496,255 5,270,842 3,774,587 % 8.37 صحية الرعاية ال
 1,271,996 3,470,360 2,198,364 % 5.52 رأسمالية السلع ال

 1,494,945 3,068,586 1,573,641 % 4.87 السلع الكمالية  تجزئة
 986,029 2,776,276 1,790,247 % 4.41 الخدمات اإلستهالكية 

 (332) 2,697,414 2,697,746 % 4.28 عامة المرافق ال
 370,888 1,689,300 1,318,412 % 2.68 نقلال
 ( 203,151) 1,489,761 1,692,912 % 2.37 عقارات ال
 207,718 1,411,484 1,203,766 % 2.24 طاقة ال
 ( 180,499) 1,136,787 1,317,286 % 1.81 تأمين ال

 218,029 1,103,040 885,011 % 1.75 التطبيقات وخدمات التقنية 
 239,452 897,765 658,313 % 1.43 إنتاج األغذية

 9,152 771,852 762,700 % 1.23 ترفيه العالم واإل
 ( 118,929) 764,771 883,700 % 1.21 تجزئة األغذية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 100.00 % 45,369,553 62,960,819 17,591,266 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر الصندوق وذلك بمراقبة التعرض   إن االستثمارات مدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(. 

 في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية. 
 
 المصاريف مستحقة الدفع    -  8
 ديسمبر  31 

 2022 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 2021 

 لاير سعودي 
   

 39,980 38,492 الدفع  ضريبة قيمة مضافة مستحقة
 35,000 35,000 أتعاب مراجعة مستحقة  

 8,304 20,611 رسوم تشغيل الصندوق مستحقة  
 5,536 14,303 رسوم حفظ مستحقة  

 19,000 -     أتعاب مجلس إدارة مستحقة 
 5,507 14,943 أخرى 

 ──────── ──────── 

 123,349 113,327 
 ════════ ════════ 



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
  )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2022ديسمبر  31في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 9
 

 أتعاب اإلدارة 
يتم اإلفصاح عن مصاريف أتعاب   سنوياً على صافي قيمة موجودات الصندوق بتاريخ كل يوم تقويم.   %1.25يتم احتساب أتعاب إدارة بواقع  

 قائمة الدخل الشامل ويتم اإلفصاح عن استحقاق أتعاب اإلدارة في قائمة المركز المالي. اإلدارة في  
 

   مجلس اإلدارة
يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات مجلس  

الصندوق.  اجتماعات  أو  أت  اإلدارة  حالياً  وتبلغ  المستقل  اإلدارة  مجلس  إلى    3,000عاب عضو  باإلضافة  اجتماع،  كل  لاير سعودي عن 
لاير سعودي في الشهر لكل عضو مجلس إدارة    5,000المصاريف النثرية المتكبدة بشأن حضور اجتماع المجلس وتخضع لحد أقصى قدره  

مكافأة  ال يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين أي   لاير سعودي.  50,000الحد األقصى لألجر السنوي لكل عضو مستقل هو   مستقل.
  لاير سعودي(.  20,000: 2021لاير سعودي ) 17,479تلقى أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة إجمالية قدرها  من الصندوق.

 
 ي: ديسمبر على الوحدات المملوكة لمالك الصندوق على النحو التال 31يشتمل حساب مالكي الوحدات في 

 
  2022 

 وحدات 
2021 
 وحدات 

   
 8,232 8,232 مملوكة من قبل مدير الصندوق 

 ════════ ════════ 

 
 المصاريف األخرى    -10
 ديسمبر  31 

 2022 
 ديسمبر 31

 2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 153,042 172,480 أتعاب قيمة ضريبة مضافة 
 92,019 104,952 ( 1رسوم تشغيل شبكة الصندوق )إيضاح 

 62,530 70,531 ( 1أتعاب حفظ )إيضاح 
 55,000 55,000 أتعاب مراجعة 

 20,000 17,479 ( 9أتعاب إدارة )إيضاح 
 41,454 22,979 أخرى 

 ──────── ──────── 

 443,421 424,045 
 ════════ ════════ 

 
 
 
 



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
  )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2022ديسمبر  31في 

 

 

16 

 االستحقاق للموجودات والمطلوبات تحليل تواريخ  - 11
 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي: 

 

 2022ديسمبر    31كما في 
 خالل 
 شهًرا  12

 بعد 
 اإلجمالي   شهًرا  12

 لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات 
  1,113,638  -       1,113,638  رصيد بنكي

  51,276,186  -       51,276,186  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  12,995  -       12,995  توزيعات أرباح مدينة 

 ───────── ───────── ───────── 

 52,402,819 -      52,402,819 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
  171,752  -       171,752  الدفع  أتعاب إدارة مستحقة 
  123,349  -       123,349  مصاريف مستحقة  

 ──────── ───────── ──────── 

 295,101 -      295,101 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 2021ديسمبر  31كما في 
 خالل 

 شهًرا  12
 بعد
 اإلجمالي   شهًرا  12

 لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات 
  3,267,059 -      3,267,059 رصيد بنكي

  62,960,819  -      62,960,819 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ───────── ───────── ───────── 

 66,227,878 -     66,227,878 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
  212,189  -      212,189  الدفع  أتعاب إدارة مستحقة 
  113,327  -      113,327  مصاريف مستحقة  

 ──────── ───────── ──────── 

 325,516 -     325,516 المطلوبات إجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
  )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2022ديسمبر  31في 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية    -12
 

 مقدمة 
تتعرض أنشطة الصندوق للمخاطر ويتم إدارتها من   يتمثل هدف الصندوق من إدارة المخاطر في تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. 

وتعتبر عملية إدارة المخاطر مهمة   التحديد المستمر للمخاطر والقياس والمراقبة وتخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى.خالل عملية  
الصندوق. العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر   الستمرار ربحية  السوق )التي تشمل مخاطر  الصندوق لمخاطر  يتعرض 

  عن األدوات المالية التي يمتلكها.االئتمان ومخاطر السيولة الناشئة 
 

 إدارة المخاطر 
يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على مدير االستثمار،   يقع على عاتق مدير االستثمار في الصندوق مسؤولية تحديد المخاطر والسيطرة عليها.

   وهو المسؤول النهائي عن إدارة المخاطر العامة للصندوق. 
 

 وإعداد التقارير بشأنها نظام قياس المخاطر  
وتعكس تلك الحدود استراتيجية العمل، بما  تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية وفقًا للحدود المقررة من قبل مجلس اإلدارة.

ندوق بمراقبة وقياس  إضافة إلى ذلك، يقوم الص في ذلك المخاطر التي من الممكن قبولها من قبل الصندوق، وبيئة السوق الخاصة بالصندوق.
  المخاطر العامة المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر واألنشطة. 

 
 التقليل من المخاطر 

يوجد لدى الصندوق إرشادات بشأن االستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر بوجه  
 عام.

 
 مخاطر التركزات 

أو منطقة جغرافية محددة.  تؤثر على صناعة  التي  التطورات  تجاه  الصندوق  النسبية ألداء  الحساسية  إلى  التركزات  تركزات   تشير  تنشأ 
المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو األدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل  

ية اثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية مماثلة لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدمم
قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات   التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. 

وقد تنشأ تركزات مخاطر أسعار صرف   مالية أو مصادر تسهيالت القروض أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها بيع الموجودات السائلة. ال
العمالت األجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح بعملة أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عمالت تميل  

  الحركة معًا.إلى 
 

ولتفادي التركز المفرط للمخاطر، تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالصندوق بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء على محفظة  
  ويتم توجيه مدير االستثمار بالحد من التعرض للمخاطر أو استخدام أدوات مالية مشتقة إلدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند  متنوعة.
  نشأتها.

 
 ( حول القوائم المالية تحليالت تركزات الصندوق لمحفظة األسهم حسب توزيع الصناعات. 7يبين اإليضاح )

 
 مخاطر االئتمان 

ال يوجد   تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان ووضع حدود ائتمان  ق نظام تصنيف داخلي رسمي.لدى الصندو

وتتم إدارة مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس   للمعامالت مع أطراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة. 
كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر   لألطراف األخرى.  التصنيف االئتماني الخارجي

 االئتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة. 
 

نظراً ألن البنك يتم تقييم األرصدة البنكية بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة التعثر  يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن األرصدة البنكية. 
ليس هناك أرصدة بنكية متأخرة السداد في نهاية فترة التقرير المالي، ومع األخذ في االعتبار الخبرة    يخضع لرقابة عالية من البنك المركزي.

هامة، وعليه لم يتم   السابقة في التعثر عن السداد والتصنيف االئتماني الحالي للبنك، وقد تبين إلدارة الصندوق عدم وجود انخفاض في القيمة 
 تسجيل أي مخصص خسارة بشأن هذه األرصدة. 

  



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
  )مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2022ديسمبر  31في 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( 
 يبين الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي: 

 
  ديسمبر 31 

2022 
 سعودي لاير 

 

  ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي 

 3,267,059 1,113,638 رصيد بنكي
 ───────── ───────── 

 1,113,638 3,267,059 
 ═════════ ═════════ 

 مخاطر السيولة 
بااللتزامات المصاحبة للمطلوبات  تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء  

 المالية، التي تتم تسويتها نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى. 
 

الوفاء   بشأن  السيولة  الصندوق لمخاطر  يتعرض  الوحدات واستردادها، وعليه  تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط االشتراك في 
 الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق الفوري حيث أن جميعها مدرجة في أسواق األسهم. وتعتبر األوراق المالية   باستردادات مالكي الوحدات. 

 ويقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند نشوئها. 
 

تقارب قيمتها الدفترية، وجميعها مستحقة السداد    التقرير الماليخ إعداد  إن القيمة غير المخصومة للمطلوبات المالية الخاصة بالصندوق بتاري 
 .التقرير الماليخالل سنة من تاريخ إعداد 

 
 مخاطر السوق 

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار العموالت وأسعار  
 األسهم، على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به. 

 
تتم إدارة   الهدف االستثماري للصندوق وفقا للشروط واالحكام الخاصة بالصندوق.  تتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع

ويتم مراقبة مراكز السوق   وفقًا للسياسات واإلجراءات المحددة. بصورة منتظمة من قبل مدير االستثمار    مخاطر السوق الخاصة بالصندوق 
 الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق. 

 
 مخاطر أسعار األسهم 

 في األسعار السائدة في السوق.  تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات 
 

المستقبلية.تتعرض   األسعار  التأكد من  تنشأ عن عدم  التي  السوق  أسعار  لمخاطر  الصندوق  بإدارة هذه   استثمارات  الصندوق  يقوم مدير 
 المخاطر من خالل تنويع محفظة االستثمار الخاصة بالصندوق في ضوء تركز الصناعة. 

 
  تحليل الحساسية 

يبين الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات عن النقص أو الزيادة المحتملة بصورة معقولة في قيمة األسعار  
ويفترض هذا   يتم إجراء التقديرات على أساس كل استثمار على حدة.  . التقرير الماليبتاريخ إعداد    %5السوقية لكل سهم على حدة بواقع  

  . اء كافة المتغيرات األخرى ثابتةالتحليل بق
ديسمبر    31كما في  

2022 
ديسمبر   31كما في  

2021 
 لاير سعودي   لاير سعودي   

    

 3,619,880  2,657,500 % 5الزيادة بواقع 

 ( 3,619,880)  ( 2,657,500) % 5النقص بواقع 
 

 مخاطر العمالت 
ال يخضع الصندوق   قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب  

للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات النقدية الهامة وجميع المعامالت الهامة مقومة باللاير  
 السعودي. 



 

  صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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 مخاطر أسعار الفائدة 
ال يوجد لدى الصندوق موجودات مالية أو مطلوبات مالية تحمل فوائد، وبالتالي تعتقد اإلدارة أن الصندوق غير معرض ألية مخاطر أسعار  

 فائدة مباشرة. 
 

 األحداث الالحقة لتاريخ التقرير المالي    -13
لتاريخ التقرير المالي وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت  في رأي مدير الصندوق، لم تكن هناك أي أحداث الحقة  

 أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية. 
 

 آخر يوم للتقويم    -14
 (. 2021ديسمبر  30 :2021ديسمبر  31) 2022ديسمبر  29كان آخر يوم تقويم للسنة هو 
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