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 تقدمة ما بساطة بكل اإلنترنت على الشركة ملوقع األولى الصفحة على تجده الذي MSCI شعار يوضح

MSCI االستثمار بعالم للمهتمين :"A Clear View of Risk and Return واضحة نظرة 

 ."والعوائد املخاطر على
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 حول مشسك
مؤسسة شمسك لخدمات االستشارات اإلدارية العليا )شمسك( هي مؤسسة فردية 

مكتبها في مدينة الدمام يقع و  2102اململكة العربية السعودية منذ عام ة في مسجل

م خدمات االستشارات اإلدارية العليا، ويديرها مؤسسها توفيق بن محمد تقد  و 

 كمكما يمكن www.shamsec.com.saالشمس، ويمكن زيارة موقعها على اإلنترنت 

 .o@shamsec.com.sainf البريد اإللكتروني علىشمسك  ةمراسل

 

 

 

 

 اخالء املسئولية
املهتمون ليستخدمها مؤسسة شمسك لخدمات االستشارات اإلدارية العليا )شمسك( هذه الوثيقة وفر ت

 
ً
ال يجب اعتبارها و  االستثمار واملتاجرةباملخاطر الكامنة في دراية املستثمرون الذين هم على وخصوصا

ل شمسك أو  ء أو البيع.لشرالتوجيه االستثمارات أو اكتوصيات  ين باشر امل غير أو ونباشر ها املمورديال تتحم 

 .القانون  به يسمححد  أقص ى إلى ضمانات أي ملعلوماتا جمع أو صنع في مشارك ثالث طرف أي أو

 

 صالحية ضمانات ذلك في بما الضمنية، الضمانات كافة عناخالء املسئولية هذا  بموجبوتتخلى شمسك 

ل شمسك  وال .معين لغرضاملعلومات   أو مباشرضرر  بأي تعلقت مسؤولية أي األحوال من حال أي فيتتحم 

 .التي تحدث نتيجة الستخدام املعلومات( األرباح خسارة ذلك في بما) مباشر غير

 

لهذه الوثيقة، أن أي من املعلومات الواردة في هذه الوثيقة أنها دقيقة وأنها  هاعند نشر وال تضمن شمسك 

صحة أي إجراء يتخذ بناًء على املعلومات املضمنة في ستبقى كذلك أو أن استخدام املعلومات سيضمن 

 .هذه الوثيقة

 

 أسلوبطريق أي  عنهذه الوثيقة باستثناء ما يسمح به القانون، ال يمكن استنساخ أو إرسال أي جزء من 

 .شمسكأو وسيلة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 

 

 مصادر املعلومات
 وتم ترجمته إلى اللغة العربية. MSCIمعظم محتوى هذه الوثيقة مأخوذ من موقع 
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 في رائد مزود هي Morgan Stanley Capital International (MSCI)مورجان ستانلي املالية العاملية 

 خطط من بدءً  العالم، أنحاء جميع فيعميل  7011 حواليل االستثمارية القرارات دعم أدوات مجال

. Boutique Hedge Fundsية التحوطالبوتيك  صناديقإلى  Pension Plans الكبيرة التقاعدية املعاشات

 مخاطر تحليالتو  Indices ؤشراتامل ذلك في بما - والخدمات املنتجات من واسعة مجموعة MSCI قدمت

 Governance ةكمو الح وأدوات ،Portfolio Risk and Performance Analyticsها وأداء ظفااملح

Tools- بارا مثل دوليا بها املعترف التجارية العالمات من عددقبل  من Barra، متريكس ريسك 

RiskMetrics، IPD وISS . 22 فيتتواجد مكاتبها  
ً
 وتكرس موظف، 2711 من أكثر ولديها العالم،حول  بلدا

MSCI  عقيدت زايدتتالتي  حتياجاتاال  لدعمنفسها 
ً
 مبتكرة، جديدة نتجاتباستخدام م االستثمار جتمعمل ا

 .الءالعملدعم  ومتكر س متميز وتوزيع عالية، جودة ذات وبيانات

MSCI

نقاط ك واسع نطاق على MSCI Global Equity Indices العاملية لألسهم MSCI مؤشراتمتابعة  يتم

تعامالت تداول  بورصة 011 من ألكثر ساسبمثابة األ  خدمستوت ،العاملية ألسهمل Benchmarks يةر امعي

EFT ر هذه امل. العالم أنحاء جميع في
 
 في بلد   71 من أكثرفي  األسهم قاسو أل  شاملة تغطية ؤشراتوتوف

منهجية  تطبيقذلك بو  ،Frontier املبتدئة واألسواق Emerging والناشئة Developed املتقدمة البلدان

نوت. تهوصيان ؤشرامل بناءل ثابتة
 
 تغطي إقليمية ومقارنات معنى ذات عاملية ةنظر ن ويمن تك املنهجية هذه مك

 .اليب التجميع بينهاوأس ات،والقطاع ،السوق تمويل  ماحججميع أ

 

سبيل املثال فإن أسواق اململكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، واإلمارات هي  وعلى

عن إعادة تصنيف قطر واإلمارات كأسواق  2103في يونيو  MSCIأعلنت في حين  Frontierأسواق مبتدئة 

 .2102وسيتزامن ذلك مع مراجعة التصنيف النصف سنوية لعام  Emergingناشئة 
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Market Status
بتحليل  MSCI، وخالل هذه املراجعة تقوم تصنيف األسواقبمراجعة  Annualسنوية بصفة  MSCIتقوم 

 وبحث نتائج تلك األسواق التي وضعت تحت املراجعة إلعادة التصنيف املحتملة.

 

 قائمةاملقيدة في  على االستثماري  املجتمع مع هاناقشاتبتبليغ نتائج م MSCIمن كل عام تقوم  يونيوفي شهر 

 السوق  تصنيف إلعادة وجدت، إن ،راجعةامل قيدالجديدة  الدول  قائمة عن علنثم ت ،املراجعة قيد الدول 

لتصنيف  MSCIإطار عمل  في عليها املنصوص املعايير علىتتم املراجعة بناًء و  .املقبلة دورة في املحتملة

 .MSCI Market Classification Frameworkاألسواق 
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MSCI

حيث  Index Construction Process املؤشر بناء عملية في الرئيسية املدخالت أحد هو األسواق تصنيف

إلى  MSCI قبل من املتبع النهجويهدف . التي سيتم تمثيلها ستثماريةاال  فرصةال مجموعات تكوينأنه يقود 

 االقتصادية التنمية بين التوازن  تحقيق خالل من هوممارسات الدولي االستثمار مجتمع نظر وجهات عكس

 .ؤشرامل يهاستقرار  على الحفاظ مع سوقها إلى الوصول  وإمكانية للبلد

ن إطار عمل   من ثالث معايير: MSCI Market Classification Frameworkلتصنيف األسواق  MSCIيتكو 

  التنمية االقتصاديةEconomic Development 

  الحجم والسيولةSize and Liquidity 

  إمكانية الوصول إلى السوقMarket Accessibility 

 املعايير جميع متطلبات تلبية الدولة على يجب معين، ي استثمار الدولة في هذا عالم  فيتصنولكي يتم 

 .أدناه الجدول  في موضح هو كما الثالثة

 االقتصادية التنمية معيار
 األسواق تصنيف تحديد في فقط Economic Development االقتصادية التنمية معيار استخدام يتم

أو  Emerging الناشئة األسواقب صلة ذو ليس التمييزهذا  أن حين في Developed Markets املتقدمة

  Frontierاملبتدئة 
ً
 .ين العاملينهذ من كل في تنميةللمستويات لوجود تشكيلة واسعة من  نظرا

 

 والسيولةاحلجم 
 متطلبات من األدنى الحد على Size and Liquidity Requirements السيولة و حجمال متطلبات تستند

 .العاملية القياسية MSCI ملؤشرات Investability إمكانية االستثمار 

 

 الوصول إىل السوق
 االستثمارية املؤسسات خبرة كسإلى ع Market Accessibility Criteria السوق  إلى الوصول  يهدفو 

 فرعية معايير عدة Criterion املعيار هذا يتضمن لذلك، ونتيجة معينة، سوق  في االستثمار في الدولية

Sub-Scriteria .النوعية املقاييس على عام بشكل املعايير هذه وتستند Qualitative Measures يتم التي 

ة لسهولة الوصول إلى العاملي MSCIمراجعة  خالل األقل على السنة في واحدة مرة األسواق لجميع مراجعتها

 .MSCI Global Market Accessibility Reviewالسوق 

  



MSCI

 املتطورة Developed الناشئة Emerging املبتدئة Frontier املعيار

    Economic Developmentالتنمية االقتصادية  ( أ

 استقرار التنمية االقتصادية 0–أ

Sustainability of economic development 

 القومي دخلأن يتجاوز ال غير مطلوب غير مطلوب

في الدولة  الواحد للفرد اإلجمالي

 لدخلحد البنك الدولي ل٪ 20

 متتالية سنوات 3 ملدة املرتفع

     متطلبات الحجم والسيولة ( ب

 5 3 2 :التالية ستاندرد مؤشر معايير تستوفي التيعدد الشركات   0–ب

 Company size (full market cap) USD 516 mm USD 1032 mm USD 2065 mm *(الكامل السوق  رسملة) الشركة حجم

 Security size (float market cap) USD 37 mm **(العائمة السوقية القيمة)السهم  حجم
 

USD 516 mm 
 

USD 1032 mm 
 

 Security liquidity 2.5% ATVR 15% ATVR 20% ATVR سهمال سيولة

    Market Accessibility Criteria معيار امكانية الوصول إلى السوق  ( ت

  ذو أهمية البعض على األقل Openness to foreign ownershipاالنفتاح لالستثمار )امللكية( األجنبي  0–ت
ً
 عالي جدا

 على األقل Ease of capital inflows / outflowsسهولة تدفق رأس املال وخروجه  2–ت
ً
  ذو أهمية جزئيا

ً
 عالي جدا

  جيد وتم اختباره متواضع Efficiency of the operational framework التشغيلي اإلطار كفاءة 3–ث
ً
 عالي جدا

  متواضع متواضع Stability of the institutional framework املؤسس ي اإلطار استقرار 2–ث
ً
 عالي جدا

 

 (أطلس منهج الدولي، البنك) أمريكي دوالر 024270 من الواحد للفرد اإلجمالي القومي الدخل: 2100 لعام املرتفع الدخل حد* 

 سنوي  نصف أساس على تحديثهتم و  سنوي، نصف مؤشرلل 2103 مايوراجعة مل مستخدامل األدنى الحد** 



 
 للتأكد MSCI مؤشرات في املدرجة البلدان لجميع السوق  تصنيف بمراجعةصفة منتظمة ب MSCIوتقوم 

 التقييمات في التغييراتفإن  الخصوص، وجه علىو . املختلفة األسواق تطور  تعكس تزال ال أنها من

Assessment  مراجعتها سيتم التي األسواقتلك  لتحديد كأساس تخدم تصنيفعمل ال إطار فيالتي تتم 

 Annual Market السوق  تصنيفل ةالسنوي املراجعة من كجزء املحتملة السوق  تصنيف إلعادة

Classification Review. 

 
 في ري  تغيمكن النظر إلى ال كان إذا Upgradeاألسواق بعين االعتبار ألجل رفع التصنيف  MSCIتأخذ  سوف

بإبالغ  MSCI تقوم ،من كل عام يونيو في شهر . Irreversibleغير قابل لإللغاء  باعتباره تصنيفال حالة

 قائمة تقوم بإعالنو  ،املراجعة قيد الدول  قائمة على االستثماري  املجتمع مع املناقشات من استنتاجاته

 السوق  تصنيف إلعادةاملراجعة  قيدالتي هي و  وجدت، إن ،New List of Countries جديدةالالدول 

 .املقبلة دورةال في املحتملة

 

 من أكبر قدر توفير علىذلك  يساعدل التواصل هذا ملثلاملعتادة  زمنيةال ةخطبال MSCIفي حين تلتزم 

  وأقل التنبؤإمكانية  على القدرة
ً
 إن  املعتادة، السوق  لسير تعطيال

 
–تمارس صالحيتها التقديرية  MSCIإال

في حالة حدوث  Off-Cycle Communications دورة خارجاالتصاالت  في النظرب  -من و قت آلخر

 .املراجعة املعتادة دورة خارج سوق في ال هامة ألحداث


