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ﻟﻧدن -اﻟﺧﻣﯾس  21ﯾوﻧﯾو  ] 2018اﯾﺗوس واﯾر [

)ﺑزﻧﯾس واﯾر( :أﻋﻠﻧت اﻟﯾوم ﺷرﻛﺔ "إم إس ﺳﻲ آي" )اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻧﯾوﯾورك ﺗﺣت اﻟرﻣز ،(NYSE:MSCI :وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ راﺋدة ﻓﻲ
ﺗوﻓﯾر ﻣؤﺷرات وأدوات إﻧﺷﺎء اﻟﺣﺎﻓظﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ،أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘوم اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﯾوﻧﯾو  2019ﺑﺈدراج ﻣؤﺷر "إم إس
ﺳﻲ آي" ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤ ّﺷر اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ،وﻣؤ ّﺷر "إم إس ﺳﻲ آي إﯾﻪ ﺳﻲ دﺑﻠﯾو آي" ،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﯾث أﻣﻛن .وﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻘب ﺗطﺑﯾق ﺳوق اﻷﺳﻬم اﻟﺳﻌودﯾﺔ ٍ
ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣﺎ أﺳﻬم ﺑزﯾﺎدة

اﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .وﻻﻗﻰ ﻣﻘﺗرح اﻹدراج دﻋﻣﺎً واﺳﻌﺎً ﻣن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﺎرات.
وﺳﺗدرج "إم إس ﺳﻲ آي" ﻣؤ ّﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤ ّﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻸﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ،ﻟﺗُﻣﺛّل وﻓق ﺻﯾﻐﺔ
ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻧﺣو  2.6ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷر ﻋﺑر  32ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻘب إﺟراءات إدراج ﻣن ﺧطوﺗﯾن .وﺳﺗﺗزاﻣن ﺧطوة اﻹدراج اﻷوﻟﻰ
ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺻف اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  .2019وﺳﺗﺟري اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات ﻓﻲ أﻏﺳطس

.2019

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﻋﻠﻧت "إم إس ﺳﻲ آي" ﻋن إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف وﺿﻊ ﻣؤﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻸرﺟﻧﺗﯾن ﻣن اﻷﺳواق ﻣﺎ دون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ إﻟﻰ
اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ .وﺟﺎء ﻫذا اﻟﻘرار ﻋﻘب ﻣواﻓﻘﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗرح إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ

وﻋﺑرت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ،ﻋن ﺛﻘﺗﻬﺎ ﺑﻘدرة اﻷرﺟﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺷﺎراتّ .
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺳوق اﻷﺳﻬم ،ﻣﺎ ُﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﯾﺎً ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣل ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت "إم إس ﺳﻲ آي" .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻷﺣداث
اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻷرﺟﻧﺗﯾن ،ﺗُوﺿﺢ "إم إس ﺳﻲ آي" أﯾﺿﺎً أﻧﻬﺎ ﺳﺗراﺟﻊ ﻗرار إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ
ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻷرﺟﻧﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑﻔرض أي ﻧوع ﻣن اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳواق ،ﻣﺛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل أو اﻟﻧﻘد

اﻷﺟﻧﺑﻲ.

وﺳﯾﺗزاﻣن إدراج ﻣؤ ّﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻸرﺟﻧﺗﯾن ﻓﻲ ﻣؤ ّﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻸﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺻف اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات ﻓﻲ

ﻣﺎﯾو  .2019وﺳﺗواﺻل "إم إس ﺳﻲ آي" وﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻹدراﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷرﺟﻧﺗﯾﻧﯾﺔ ﻓﻘط  ،ﻣﺛل

إﯾﺻﺎﻻت اﻹﯾداع اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﺣﯾث أﺷﺎرت اﻵراء اﻟواردة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺿرورة زﯾﺎدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻗﺑل دراﺳﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن اﻹدراﺟﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻹدراﺟﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﺳﺗﻘوم "إم إس ﺳﻲ آي" ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣرار

اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ظروف اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺑورﺻﺔ ﺑوﯾﻧس آﯾرس.
ّ

وﻗﺎل ﺳﯾﺑﺎﺳﺗﯾﺎن ﻟﯾﺑﻠﯾك ،اﻟﻣدﯾر اﻹداري واﻟرﺋﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻠول اﻷﺳﻬم ﻓﻲ "إم إس ﺳﻲ آي"" :أ ّﻛدت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻋﺑر

دﻋﻣﻬﺎ ﻹدراج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻷرﺟﻧﺗﯾن ﻓﻲ ﻣؤ ّﺷر اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ وﺟﻬوزﯾﺗﻬﺎ ﻟدﺧول ﻫذﻩ اﻷﺳواق واﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ.
وﺳﯾﺳﻬم ﻫذا اﻹدراج ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ٕواﺗﺎﺣﺔ ٍ
ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻣؤﺷر ’إم إس ﺳﻲ آي‘ ﻟﻸﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ،وﻫو

أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن".
ٌ

ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟدوﻟﯾون ﻋن ﺳرورﻫم ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳوق اﻷﺳﻬم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
وأﺿﺎف اﻟﺳﯾد ﻟﯾﺑﻠﯾك ﻗﺎﺋﻼًّ " :
وﻣﺳﺗوى اﻻﻟﺗزام اﻟذي أﺑدﺗﻪ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )"ﺳﻲ إم إﯾﻪ"( واﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﺗداول( .وﯾﺗوﻗّﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟدوﻟﯾون ﺣﺎﻟﯾﺎً
اﺳﺗﻣرار ﺟﻬود اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم ،ﻣﺎ ﺳﯾﺳﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة وزن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤ ّﺷر

اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻧظ اًر ﻟﺗواﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى".

وﺧﻼل اﻷﻋوام اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"ﺗداول"( ﺑﺗﻧﻔﯾذ ٍ
ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ
ﻓﺗﺢ ﺳوق اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .وﻋﻘب ﻗﯾﺎم ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻋﺎم  ،2015ﺗطورت وﺳﺎﺋل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳوق اﻷﺳﻬم ﻣن اﻟﺣﯾﺎزات ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ،ﻣﺛل

ﺗم ﺗﺣﺳﯾن ﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣرﺗﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق
اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ "ﺑﯾﻪ ﻧوﺗس" و /أو اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎزات اﻟﻣﺑﺎﺷرةّ .
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﯾﻌﻛس آراء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .وﻗﺎﻣت "ﺗداول" ﺑﺈﺟراء إﺻﻼح ﺷﺎﻣل ﻟﻧﻣوذﺟﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك طرح ﺻﯾﻐﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول زاﺋد ﯾوﻣﯾن "ﺗﻲ  "2 +ﻟﻠﺗﺳوﯾﺎت واﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﻓﻊ ،ﻓﻲ أﺑرﯾل  .2017وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣواءﻣﺔ
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟـ"ﺗداول" ﻣﻊ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺳﻬﯾل وﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺳوق اﻷﺳﻬم اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وواﺻﻠت

اﻟﻣﻘوم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ
ﻟﺗﺗﺣول ﻣن ﻣن
"ﺗداول" ﺟﻬودﻫﺎ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﯾﺔ ﻋﺑر طرح آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻹﻏﻼق اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ  27ﻣﺎﯾو ،2018
ّ
ﻣﺗوﺳط اﻷﺳﻌﺎر ّ
ّ
ﻣزادات اﻹﻏﻼق.
وﺗﻘوم "إم إس ﺳﻲ آي" ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺣﺳﺎب ﻣؤﺷر اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻫو ﻣؤﺷر ﻣﺳﺗﻘل ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣدود اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣؤﺷرات أﺳواق
"إم إس ﺳﻲ آي" اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر .وﯾﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺷر أن ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﺳﺎس ﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣؤﺷر ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺗﻛون أﯾﺿﺎً ﺟزءاً ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻣؤﺷرات "إم إس ﺳﻲ آي إﯾﻪ ﺳﻲ دﺑﻠﯾو آي" .وﺳﺗطﻠق "إم إس ﺳﻲ آي" أﯾﺿﺎً ﻣؤﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" اﻷوﻟﻲ ﻟﻸرﺟﻧﺗﯾن ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣؤﺷرات "إم إس ﺳﻲ آي" اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺣﻠول اﻷول ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر

 .2018وﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ إدارة ﺗﻧﻔﯾذ إدراج اﻷﺳﻬم اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻷرﺟﻧﺗﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي
ﯾﺧﺗﺎروﻧﻪ .وﺳﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إطﻼﻗﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .وﺗﻣت إﺗﺎﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ
ﻟﻣؤﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣؤﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻸرﺟﻧﺗﯾن

ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣدود ﻣؤﺷرات اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.https://www.msci.com/market-classification :

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﻋﻠﻧت "إم إس ﺳﻲ آي" أﻧﻬﺎ ﺳﺗدرج ﻣؤﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻠﻛوﯾت ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳوق اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻌﺎم 2019

ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن وﺿﻊ اﻷﺳواق ﻣﺎ دون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ.

ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر "إم إس ﺳﻲ آي" إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدراج اﻷوﻟﻰ ﻷﺳﻬم "ﺗﺷﺎﯾﻧﺎ إﯾﻪ" ﻓﻲ ﻣؤﺷر "إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﻸﺳواق

اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ .وﺗﺳﻠط ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ  1ﯾوﻧﯾو  ،2018اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗطﺑﯾق ﻛﺎن ﺳﻠﺳﺎً وﺧﺎﻟﯾﺎً
أي ﻣﺧﺎوف رﺋﯾﺳﯾﺔ .وﻟﻠﺗذﻛﯾر ،ﺳﺗﺗزاﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻔﺿﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر ﻟﺷﻬر أﻏﺳطس .2018
ﻣن ّ
وﺧﺗﺎﻣﻧﺎً ،أﺻدرت "إم إس ﺳﻲ آي" اﻟﯾوم ﻣراﺟﻌﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﻟﻸﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ 84

ﺳوﻗﺎً.

وﺗﻌﻠن "إم إس ﺳﻲ آي" ﻓﻲ ﺷﻬر ﯾوﻧﯾو ﻣن ﻛل ﻋﺎم ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ،ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺳواق

ﻗﯾد اﻟﻣراﺟﻌﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠن أﯾﺿﺎً ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻋن اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻟﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻟﻣﺣﺔ ﻋن "إم إس ﺳﻲ آي"

ﺳﺎﻋدت ﻣؤﺷرات وﺗﺣﻠﯾﻼت ﺷرﻛﺔ "إم إس ﺳﻲ آي" اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺣﺎث ،ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻛﺛر ﻣن  40ﻋﺎﻣﺎً ،أﻫم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟراﺋدﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً
رؤﯾﺔ ﻣﻌﻣ ٍ
أﻋﻣﺎل أﻓﺿل .وﯾﻌﺗﻣد اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻋروﺿﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ٍ
ٍ
ﻘﺔ أﻛﺛر ﺣول ﻣﺣرﻛﺎت اﻷداء واﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ٕوادارة ﺣﺎﻓظﺎت
ّ

ﻓﻲ ﺣﺎﻓظﺎت أﻋﻣﺎﻟﻬم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺻول ،واﻷﺑﺣﺎث اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ .وﯾﺗﺿﻣن ﺧط ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ ﻛﻼً ﻣن
اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات وأﺑﺣﺎث اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت.
وﺗﺧدم "إم إس ﺳﻲ آي"  99ﺷرﻛﺔ ﻣن أﻛﺑر  100ﺷرﻛﺔ ﻹدارة اﻷﻣوال ،وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻷﺣدث ﺗﺻﻧﯾف ﻣن "ﺑﻲ آﻧد آي" .ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﯾرﺟﻰ زﯾﺎرة ﻣوﻗﻌﻧﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ.www.msci.com :
إن ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﯾﻬﺎ ،ﻣﺗﺿﻣﻧﺔً ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺻوص واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺻور واﻟﻣﺧططﺎت
)اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ إﺟﻣﺎﻻً ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت"( ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷرﻛﺔ "إم إس ﺳﻲ آي" أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ إﺟﻣﺎﻻً ﺑﺎﺳم "إم إس ﺳﻲ

آي"( ،أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣن "إم إس ﺳﻲ آي" ،واﻟﻣزودﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن أو أي طرف ﺛﺎﻟث ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أو

ﻣﻘدﻣﺔ ﻷﻏراض ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻘط .وﻻ ﯾﺳﻣﺢ
ﺗﻛوﯾن أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬم إﺟﻣﺎﻻً ،ﻣﻊ "إم إس ﺳﻲ آي" ،ﺑﺎﺳم "ﻣزودي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت"( وﻫﻲ ّ
ٍ
ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل أو ﺟزﺋﻲ دون اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن "إم إس ﺳﻲ
ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ أو إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ أو إﻋﺎدة ﻧﺷرﻫﺎ

آي".

ٍ
ٍ
ٍ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى .وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻻ
ﺑﯾﺎﻧﺎت أو
أﻋﻣﺎل ﻣﺷﺗﻘﺔ أو ﻟﺗﺻدﯾق أو ﺗﺻﺣﯾﺢ
ﺳﻣﺢ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹﻧﺷﺎء
وﻻ ُﯾ َ
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟوﺿﻊ اﻟﻣؤﺷرات أو ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺎطر أو اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت أو اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار أو

ﻷي ﻣن اﻷﺳﻬم أو ﺣﺎﻓظﺎت اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أي ﻗﻧوات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة أو
ﺗﻘدﯾم أو رﻋﺎﯾﺔ أو إدارة أو اﻟﺗﺳوﯾق ٍ

أي ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت "إم إس ﺳﻲ آي" أو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو
ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ أو ﺗﺗﻌﻠق أو ﺗﺗﺑﻊ أو أن ﺗﻛون ﻣﺷﺗﻘﺔً ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ٍ
ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ.
وﯾﺗﺣﻣل اﻟطرف اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أي اﺳﺗﺧدام ﯾﻘوم ﺑﻪ أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﺣﯾﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .وﻻ ﯾﻘدم
اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ(،
اء ﺻراﺣﺔً أو ﺿﻣﻧﺎً ،أو ﺗﻣﺛﯾﻼً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ّ
أي ﻣن ﻣزودي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أي ﺿﻣﺎﻧﺔً ﺳو ً
وﻷﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ .وﯾﺗﻧﺻل ﻛ ٌل ﻣن ﻣزودي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻراﺣﺔً ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﺿم

اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺣﯾﺎل اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟدﻗﺔ واﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗت وﻋدم اﻟﺧرق واﻻﺳﺗﻛﻣﺎل واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر أﯾﺎً ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
ّ
ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻷﻏر ٍ
ﺑﺄي ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
اض ﻣﺣددة( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ٍ
ﻣزود اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﻣن دون ﺗﺣدﯾد أي ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ ٕواﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣرﻋﯾﺔ اﻹﺟراء ،ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ّ
ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻوص أي ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﯾﺔ أﺿرار ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ،ﺧﺎﺻﺔ ،ﺟزاﺋﯾﺔ ،ﻻﺣﻘﺔ )ﺑﻣﺎ

ﯾﻘﯾد أي
ﻓﻲ ذﻟك ﺧﺳﺎرة اﻷرﺑﺎح( أو أﯾﺔ أﺿرار أﺧرى ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺑﻼغ ﻋن اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺿرار .وﻻ ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق أو ّ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﺛﻧﺎة أو ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﯾﺔ اﻹﺟراء ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر )ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ(،
أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﻫﻣﺎل أو ﺗﻘﺻﯾر ﻣﺗﻌﻣد ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ ،أو ﻣن

اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﻬﺎ أو وﻛﻼﺋﻬﺎ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﻔرﻋﯾﯾن ﻣﻌﻬﺎ.

ﯾﺟب ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺷﺎرة أو ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻷي أداء ،ﺗﺣﻠﯾل ،ﺗوﻗﻊ أو

ﺗﻧﺑؤ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻷداء اﻟﺳﺎﺑق ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

وﺣﻛم وﺧﺑرة اﻟﻣﺳﺗﺧدمٕ ،وادارﺗﻪ وﻣوظﻔﯾﻪ وﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻪ و/أو ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻋﻧد
ﯾﺟب ﻋدم اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑدﯾﻼً ﻋن ﻣﻬﺎرةُ ،
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات أو ﻗ اررات أﻋﻣﺎل أﺧرى .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺷﺧص أو ﻫﯾﺋﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة

ﻣن اﻷﺷﺧﺎص.

ﻻ ﺗﻌﺗﺑر أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋرض ﻟﺑﯾﻊ )أو اﻟﺗﻣﺎس ﻟﻌرض ﻟﺷراء( أي أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو وﺳﯾﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أو

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗداول.

ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎﺷرةً ﻓﻲ ﻣؤﺷر .وﻻ ﯾﺗواﻓر اﻟﺗﻌرض ﻟﻔﺋﺔ أﺻول أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗداول أو أي ﻓﺋﺔ أﺧرى ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣؤﺷر إﻻ ﻣن
ﺧﻼل أدوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻷطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟودﻫﺎ( وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺷر .ﻻ ﺗﻘوم "إم إس ﺳﻲ آي" ﺑﺈﺻدار أو رﻋﺎﯾﺔ أو دﻋم أو
ﺗﺳوﯾق أو ﻋرض أو ﻣراﺟﻌﺔ أو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﻬﺎ ﺑﺧﺻوص أي ﺻﻧدوق أو ﺻﻧدوق ﻣرﺗﺑط ﺑﻣؤ ّﺷر وﯾﻣﻛن ﺗداول وﺣداﺗﻪ ﻛﺎﻷﺳﻬم ﻓﻲ

اﻟﺑورﺻﺔ ،أو ﻣﺷﺗﻘﺎت أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ،اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗداول ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـ أو ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر

ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣرﺗﺑط ﺑﺄداء أي ﻣؤﺷر ﺗﺎﺑﻊ ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي" )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ إﺟﻣﺎﻻً ﺑﺎﺳم "اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣؤﺷر"( .وﻻ ﺗﻘدم "إم
ﺳﺗﺗﺑﻊ ﺑدﻗﺔ أداء اﻟﻣؤﺷر أو ﺗﻘدم ﻋﺎﺋدات اﺳﺗﺛﻣﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ .وﺷرﻛﺔ "إم إس ﺳﻲ
إس ﺳﻲ آي" أي ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن أي اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣؤﺷر ّ

آي" ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺗﺷﺎ اًر اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺎً أو اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺎً وﻻ ﺗﻘوم "إم إس ﺳﻲ آي" ﺑﺄي ﺗﻣﺛﯾل ﺑﺧﺻوص اﺳﺗﺣﺳﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أي اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﻣؤﺷر.
وﻻ ﺗﻣﺛّل ﻋﺎﺋدات اﻟﻣؤﺷر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗداول اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺻول/أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر .وﺗﺣﺎﻓظ "إم إس ﺳﻲ آي" ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات وﺗﺣﺳﺑﻬﺎ
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗدﯾر أﺻوﻻً ﻓﻌﻠﯾﺔ .وﻻ ﺗﻌﻛس ﻋﺎﺋدات اﻟﻣؤﺷر دﻓﻊ أي أﻋﺑﺎء أو رﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻗد ﯾﺿطر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﻟﻰ ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻟﺷراء
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣؤﺷر .وﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓرض ﻫذﻩ اﻟرﺳوم واﻷﻋﺑﺎء ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺑﯾن أداء اﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣرﺗﺑط ﺑﻣؤﺷر وأداء ﻣؤﺷر "إم إس ﺳﻲ آي".

ﻗد ﺗﺣﺗوي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻹﻋﺎدة اﺧﺗﺑﺎر .وﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻷداء اﻟذي أﻋﯾد اﺧﺗﺑﺎرﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداء ﻓﻌﻠﻲ ٕواﻧﻣﺎ ﻫو أداء ﺗﻘدﯾري .وﻫﻧﺎك
ﻏﺎﻟﺑﺎً اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷداء اﻟﻣﻌﺎد اﺧﺗﺑﺎرﻩ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً أي اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
ﻣﻘوﻣﺎت ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻬم ﻣن "إم إس ﺳﻲ آي" ﺷرﻛﺎت ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ،ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أو ﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات وﻓﻘﺎً
وﺗﻌﺗﺑر ّ
ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺗﺷﻣل ﻣﻘوﻣﺎت ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻬم ﻣن "إم إس ﺳﻲ آي" ﺷرﻛﺔ "إم إس ﺳﻲ آي"،
ﻣوردﯾن ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي" .وﻻ ﯾﻌﺗﺑر إدراج أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻣؤﺷر ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي" ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن "إم
وﻋﻣﻼء ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي" أو ّ

إس ﺳﻲ آي" ﻟﺷراء ،ﺑﯾﻊ أو ﺗﻌﻠﯾق ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﺷﺎرة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.

ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺎدرة ﻋن ﺷرﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"إم ٍإس ﺳﻲ آي" ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك "إم إس ﺳﻲ آي إي إس ﺟﻲ رﯾﺳرﺗش"
وﺷرﻛﺔ "ﺑﺎرا" اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺑﻌض ﻣؤﺷرات "إم إس ﺳﻲ آي" .ﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻧﻬﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺷرات

اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ.www.msci.com :

ﺗﺣﺻل "إم إس ﺳﻲ آي" ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺗرﺧﯾص ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻷطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ .وﺗﺗﺿﻣن ﻋﺎﺋدات ﺷرﻛﺔ "إم إس ﺳﻲ آي" رﺳوﻣﺎً
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات .ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻠﻔﺎت ﺷرﻛﺔ "إم إس ﺳﻲ آي" ،اﻟرﺟﺎء زﯾﺎرة ﻗﺳم

ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ.www.msci.com :

"إم إس ﺳﻲ آي إي إس ﺟﻲ رﯾﺳرﺗش" ﻫﻲ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺳﺟل ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﯾن اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم 1940
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي" .وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄي ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻣن "إم إس ﺳﻲ آي إي إس ﺟﻲ

ﺗﻌﺑر ﻋن أي رأي ﺑﺧﺻوص ﺟﻬﺔ
رﯾﺳرﺗش" ،ﻻ ﺗﻘوم "إم إس ﺳﻲ آي" أو أي ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑـ ،أو دﻋم ،أو ﻣواﻓﻘﺔ أو ّ
ﻣﺻدرة ،أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗداول ﻛﻣﺎ أن ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت"إم إس ﺳﻲ آي" ﻟﯾﺳت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛون
ﻧﺻﯾﺣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو ﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗ اررات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﺗﺧﺎذﻫﺎ( ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻣﺟﺎل .وﻗد ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺻدرة اﻟﻣذﻛورة أو اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣواد ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي إي إس ﺟﻲ رﯾﺳرﺗش" ،ﺷرﻛﺔ "إم إس ﺳﻲ
ﻣوردﯾن ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي" ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺷﺗري اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺻدرة أﺑﺣﺎث أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﻣن "إم
آي" ،ﻋﻣﻼء ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي" أو ّ

إس ﺳﻲ آي إي إس ﺟﻲ رﯾﺳرﺗش" .ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﻣواد ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ"إم إس ﺳﻲ آي إي إس ﺟﻲ رﯾﺳرﺗش" ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣواد ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أي

ﻣؤﺷرات أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ"إم إس ﺳﻲ آي إي إس ﺟﻲ رﯾﺳرﺗش" إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑورﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أو أي ﺟﻬﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﺧرى ،أو ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ.

ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻧد أي اﺳﺗﺧدام أو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن "إم إس ﺳﻲ آي" ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن "إم إس ﺳﻲ
ّ
آي" .وﺗﻌﺗﺑر "إم إس ﺳﻲ آي" ،و"ﺑﺎرا"  ،و"رﯾﺳك ﻣﺗرﯾﻛس" ،و"آي ﺑﻲ دي" ،و"إﻧﻔﺳﺗور ﻓورس" وﻋﻼﻣﺎت وأﺳﻣﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑـ"إم إس ﺳﻲ آي" ،ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت ﺧدﻣﺎت أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟـ"إم إس ﺳﻲ آي" أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة ووﻻﯾﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺧرى .وﻗد ﺗم ﺗطوﯾر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )’ﺟﻲ آي ﺳﻲ إس‘( ﻣن ﻗﺑل "إم إس ﺳﻲ آي" و"ﺳﺗﺎﻧدرد

آﻧد ﺑور" وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺗﺎن اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﺻري ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر .وﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )’ﺟﻲ آي ﺳﻲ إس‘( ﻋﻼﻣﺔ ﺧدﻣﺎت

ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ"إم إس ﺳﻲ آي" و"ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز".

إن ﻧص اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﯾﺎن ﻫو اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة .أﻣﺎ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻘد ﻗدﻣت ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻘط ،وﯾﺟب اﻟرﺟوع ﻟﻧص اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ

اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟوﺣﯾدة ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.

