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 التقرير األولي لألداء في الصندوق بنهاية العام 7102م:

  

  ةللمتاجرة باألسهم السعوديصندوق النفيعي  

 
" من خالل موقع مدير الصندوقلتقرير متاح لحملة الوحدات ا"   

:معلومات صندوق اإلستثمار   

 إسم صندوق اإلستثمار:
ثماري جماعي مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية هو صندوق إست للمتاجرة باألسهم السعودية،صندوق النفيعي 

المستثمرين بموجب الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة ترتيب تعاقدي بين مدير الصندوق ولإلستثمار، تم تأسيسه ب

 عن هيئة السوق المالية. 

هداف وسياسات اإلستثمار وممارسته:أ  

 أهداف الصندوق اإلستثمارية.
وفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في السوق الرئيسة لألسهم السعودية و السوق الهدف األساسي للصندوق هو ت

و الطويل مع التركيز على الحد من المخاطر وذلك  المتوسط على األجل يالموازية )نمو(  بهدف تحقيق نمو رأسمال

قة مع أحكام الشريعة من خالل إنشاء محفظة إستثمارية متنوعة من  األسهم المدرجة في السوق السعودي والمتواف

االسالمية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للصندوق. باإلضافة الى إمكانية االستثمار في  الطروحات األولية 

المصرح بها من قبل هيئة السوق المالية في السوق الرئيسة لألسهم السعودية والسوق الموازية )نمو( والمتوافقة مع 

( والمطروحة طرحاً عاماً  REITة. وفي وحدات الصناديق العقارية المتداولة )الريت أحكام الشريعة اإلسالمي

 والمتوافقة مع المعاييرالشرعية للصندوق.

   

 :في الصندوق إستراتيجية اإلستثمار

يستثمر الصندوق في اسهم الشركات السعودية المساهمة المدرجة في سوق األسهم الرئيسة و أسهم الشركات  المدرجة 

ي السوق الموازية )سوق نمو( و المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية  للصندوق . كما ف

يستثمر الصندوق في الطروحات األولية المصرح بها من قبل هيئة السوق المالية في السوق الرئسية لألسهم  السعودية 

عايير الشرعية للصندوق. ويستثمر الصندوق في وحدات الصناديق و السوق الموازية )سوق نمو( و المتوافقة مع الم

المطروحة طرحاً عاماً و المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، مع ( و REITالريت )  -العقارية المتداولة 

 .األصولمن صافي  %01اإلحتفاظ بمقـدار مناسب من السيولة لتغطية عمليــات اإلسترداد النظامية بحد اقصى 

 

                                                                                                                                                                                                                    سياسة تركيز اإلستثمار:                                                                                                       
 فيما يلي بيان نسب اإلستثمار في الصناديق العقارية المتداولة و في السوق الموازية )سوق نمو(

 

 نسب اإلستثمار البيان

 %01 - 1 اإلستثمار في وحدات صناديق العقارية المتداولة )الريت(

 %01 -1 اإلستثمار في السوق الموازية ) سوق نمو(
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: سيتم دراسة توافق الشركات السعودية المساهمة مع األحكام الشرعية كل ربع سنة وذلك بالتنسيق مع  الهيـــــئة 9-0  

مع  الصندوق لمساهمة التي يستثمر بها الشرعية للمجموعة، وفي حال عدم توافق نشاط أي من الشركات ا

  األحكام الشرعية فسيتم بيعها خالل فترة وجيزة من تاريخ الدراسة.

:  سوف يتم تنويع االستثمار و توزيع األصول باتباع سياسة وقائية واستراتيجيات دفاعية في هيكلة وإدارة محفظة 9-3

االسهم الدورية(   - اسهم الدخل  -أسهم  النمو -الصندوق من خالل تركيبها من اسهم متنوعة )االسهم الدفاعية 

غير متجانسة  وموزعة على قطاعات اقتصادية واسعة وواعدة وذلك بهدف تحقيق النمو الرأسمالي المطلوب 

          باتباع سياسة االدارة النشطة للمحفظة. وتقليل المخاطر

 ول الصندوق.من صــافي أصــ  % 01:  لن تزيد اإلستثـــمارات في أوراق مالية لمـــصدر واحد على 9-4

: لن يلجأ الصندوق للحصول على تمويل إال في حاالت الضرورة القصوى التي يقرها مجلس إدارة         9-5

 أصــوله. من إجمالي صافي قيمة  % 01الصندوق، وفي هذه الحالة لن يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته 

 

 سياسة توزيع األرباح:

 سعرها. تنعكس األرباح في قيمة الوحدات وتثمارها و تتراكم ارباح الصندوق فيه و يعاد اس
 

 م مقارنة باألعوام الثالثة السابقة 7102أداء الصندوق خالل العام 

 الثالثة الثالية: األعوام المالية خالل  األداء في الصندوق مقارنة بيان فيما يلي 

 0102 0102 0105 البيان

 
 044024210 045904211 042494325 اجمالي األصول

 5.5221 5.2142 2.2192 اقل صافي قيمة األصول للوحدة 

 2.1121 2.3023 9.0305 اعلى صافي قيمة األصول للوحدة 

 0424295 0424024 0424295 عدد الوحدات المصدرة ف نهاية السنه

 044114112 045424211 042304299 صافي قيمة اصول الصندوق نهاية السنه

 224012 90.132 0104024 اجمالي المصاريف

 5.22 2.03 2.20  سعر الوحدة بنهاية الفترة 

 - %77.7 - %5734  - اإلنحراف في سعر الوحدة 

 

 مقارنة بالمؤشر اإلسترشادي: للصندوقالسابق  ملخص األداء السنوي

 )%(  - 1027لعام   S&P للصندوق من شركة  فيما يلي مقارنة أداء  الصندوق و المؤشر اإلرشادي      

 Q1 0102 0105 منذ اشائه  بيان

0102 

 

Q2 

0102 

Q3 

0102 

Q4 

0102 

0102 

 -9.13 -0.39 -3.02 1.35 -3.92 - 5.22 - 30.35 - 43.09 الصندوق

 3.99 1.23 -0.50 2.44 -0.52 01.5   -04.94 + 40.22 المؤشر
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   خالل األعوام التالية: العموالت و األتعابمقارنة 

م 0102نسة المصاريف  0102 0102 0105 ندوق بيان المصاريف في الص

 %  جمالي األصول إل
  0.20 054202 024251 354994 أتعاب اإلدارة

 1.50 24322 24022 014021 مصاريف الحفظ 

 1.25 24111 24111 24111 مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

 1.25 24111 24111 24111 اتعاب مهنية )مراجع خارجي(

 0.22 024511 024511 024511 شرعيةاتعاب الهيئة ال

 1.50 24511 24511 24511 رسوم رقابية

 1.30 54111 54111 54111 رسوم تداول

 % 3700 77,004 0,073. 808,834 اإلجمالي

 لاير  044024210م = 1027اجمالي األصول نهاية 

رسوم . تتضمن المصاريف من اجمالي األصول بالصندوق % 2211نسبة للصندوق اإلجمالية  تمثل المصاريف

من اجمالي األصول ي %22.7من اجمالي األصول، كما تتضمن اتعاب الهيئة الشرعية بنسبة  % 22.1 بنسبة اإلدارة

يقوم مدير الصندوق بتحميل المصاريف اعاله على أساس نسبي في كل يوم تقويم و  بسبب صغر حجم الصندوق.

مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم تحميلها على الصندوق بشكل  يوم. كما يقوم 523باعتبار عدد ايام السنه 

 ربع سنوي. 

  اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية

    يتم استخدام التصويت اإللكتروني في الشركات المستثمر بها عند تاريخ اإلستحقاق للجمعية العمومية. 

 تقرير مجلس ادارة الصندوق

دارة معين من قبل مدير الصندوق و تتم الموافقة عليه من قبل هيئة السوق المالية. يشرف على الصندوق مجلس ا

يتألف مجلس ادارة الصندوق من رئيس المجلس وهو عضو تنفيذي ، وعضو غير مستقل، وعضوين مستقلين يعينهم 

 ن القرارات.: م الموضوعات التالية، و اتخذ عدد م1027مدير الصندوق. ناقش مجلس ادارة الصندوق خالل عام 

 السوق. مناقشة األوضاع اإلقتصادية الراهنه و انعكاساتها على -

 .م 1027حتى الربع الثالث مناقشة اداء الصندوق  -

 مناقشة تقرير المطابقة و اإللتزام و مدى التزام الصندوق باللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية.     -

 

 مدير الصندوق:

 ن مدير الصندوق: اسم و عنوا

يخضع الصندوق و يلتزم بالئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية و يدار بواسطة مجموعة 

النفيعي لإلستثمار، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب انظمة المملكة العربية السعودية بصفتها شركة 

هـ، و 9/9/2419و تاريخ  40502.1274ة التجارة و الصناعة رقم إستثمارية بسجل تجاري بموجب قرار وزار
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هي شخص اعتباري مرخص له ممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة 

 هـ لمزاولة نشاط اإلدارة و الحفظ والمشورة و الترتيب .241/./2وتاريخ  070.1-57السوق المالية بترخيص رقم 

 مركزها الرئيسي في مدينة جدة. شارع التحلية، مركز بن ووالتعامل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية. 

+ فاكس 922-21-2233072هاتف  124.4جدة  275.2ص ب  B 704شقة  7حمران، شارع التحلية ، الدور 

  www.nefaie.comموقع الكتروني   /nefaie.cominfo@+ بريد الكتروني 2233715-21-922

 

 اطناسم وعنوان مديرالصندوق من الب

 ال يوجد مدير صندوق من الباطن 

 

 النشاط اإلستثماري للصندوق

ط الشرعية للصندوق. الشركات المدرجة في السوق السعودي و المتوافقة مع الضوابمدير الصندوق في أسهم استثمر 

الطروحات األولية المتمثلة في اإلكتتابات األولية العامة أو اإلصدارات لألسهم العادية للشركات التي كما استثمر في 

و كذلك في أسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها ، م طرحها طرحاً عاماً لإلكتتاب ألول مرة في السوق األوليةت

وكذلك في الصناديق العقارية السعودية، والمتوافقه مع المعاييرالشرعية للصندوق.  سنوات في سوق األسهم خمس

 الريت. و في الشركات المطروحة في السوق الثانوية )نمو(.   –المتداولة 

 

 م2710تقرير عن أداء الصندوق خالل 

من الصندوق  لم يتمكن، لبةعلى الرغم من تقلبات السوق السعودي السا م 1027حقق الصندوق اداءا طيبا خالل عام 

افضل اداء له بنهاية الربع الثاني (، حقق الصندوق  S&Pعلى اداء المؤشر اإلسترشادي ) مؤشر التفوق بشكل كبير

م. و كان لتذبذب اداء السوق 50/02/1027لاير في تقييم يوم  220070 اليم  حيث بلغ سعر الوحدة  1027من العام 

 نسبة بـ م 1027بنهاية  المؤشر الذي ارتفع يفوق اداء في عدم تحقيق اداء ر الكبيرم األث1027عام الل السعودي خ

 م1027بنهاية  %9205، بينما انخفض اداء الصندوق بنسبة % 5299

 . حكاماألشروط و الالتغييرات على 

  عبدالكريم السديسعبدهللا/  األستاذ، وتعيين سالم محمد سالم باعبيد/ ، األستاذإدارة الصندوق مجلس رئيستم تغيير 

اإلستثمارات بهدف دعم و تحسين أداء تم تغيير استراتيجية الصندوق م. كما 04/07/1027ديال عنه وذلك بتاريخ 

 .كما يلي

 

 نسب اإلستثمار بيان اإلستثمار
اإلستثمار في أسهم الطروحات  األولية ، و اإلستثمار في ألسهم الشركات حديثة اإلدراج ، 

 ي حقوق األولوية الشركات المدرجةو اإلستثمار ف

 %011إلى  01%

 سنوات 5 مدة الشركات حديثة اإلدراج 

 %01إلى   %1 اإلستثمار في سوق نمو: في الطروحات األولية، و حقوق أولوية الشركات 

 %51الي  REIT 1%الصناديق العقارية المتداولة: الريت  

 %51الي  %1 أدوات سوق النقد و صناديق المرابحة

 %05الي  %1 صناديق إستثمارية مماثلة

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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 معلومات اخرى من شأنه ان تمكن  مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس.

يقوم المستشار الشرعي " الهيئة الشرعية للصندوق" ، وهي شركة البوابة الدولية لإلستشارات، المعينة من قبل مدير 

البوابة الدولية لإلستشارات ، هي شركة انجليزية ط الشرعية لإلستثمار.بالصندوق، بالتأكد من إلتزام الصندوق بالضوا

مقرها الرئيسي و  ،57555..ذات مسؤولية محدودة اسست وفقاً للقانون اإلنجليزي بموجب سجل تجاري ذي الرقم 

الصندوق  تشكل دوري لعملياار الشرعي بعملية التدقيق الشرعي بيقوم المستشنجلترا. ومدينة بورتماوث في جنوب ا

ال توجد اي ت و المعايير الشرعية لإلستثمار.اإلجراءاستثماراته متوافقة مع السياسات واللتأكد من ان عملياته و

معلومة اخرى من الممكن ان تؤثر على قرار مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس و مبني على معلومات كافية 

 م.1027بشأن الصندوق خالل عام 

 .للمتاجرة باألسهم  في صناديق أخرىلنفيعي استثمار صندوق ا

  ال ينطبق

 م 7102خالل  العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال توجد.

 أمين الحفظ

  اسم و عنوان امين الحفظ

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار، و هي شركة مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة بموجب انظمة المملكة العربية 

 و يكون مسؤوال عن ادارة و حفظ اصول صناديق اإلستثمار، بصفتها شركة استثمارية مرخصاً لها  السعودية ،

القيام  بنشاطات حفظ األوراق المالية بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم و الصادرة من هيئة السوق المالية 

و تاريخ  40502.1274هـ و بموجب سجل تجاري رقم .241/./2وتاريخ  070.1-57بترخيص رقم 

 هـ،9/9/2419

 

 عنوان امين الحفظ:

 704شقة  7فظ مقره مدينة جدة. شارع التحلية، مركز بن حمران، شارع التحلية ، الدور حالمركز الرئيسي ألمين ال

B  بريد الكتروني 922-21-2233715+ فاكس 922-21-2233072هاتف  124.4جدة  275.2ص ب +

info@nefaie.com/   موقع الكترونيwww.nefaie.com  
 المسؤولية المنوطة بأمين الحفظ

 تقويم وحساب سعر الوحدات بصفة دورية منتظمة. -2
 اصدار و نقل و استرداد الوحدات.  -1
 صندوق و مذكرة المعلومات.شروط الأحكام الئحة صناديق اإلستثمار و سعر الوحدات بموجبتقويم  -5

mailto:info@nefaie.com
mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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 اصدار و نقل و استرداد الوحدات بموجب احكام الئحة صناديق اإلستثمار و شروط و مذكرة المعلومات.  -4
تقويم و حساب سعر الوحدات بموجب احكام الئحة صناديق اإلستثمار و شروط و أحكام الصندوق  و مذكرة  -3

 المعلومات. 
 

 المحاسب القانوني

 سب القانونياسم و عنوان المحا

 السادة: مجموعة طالل ابو غزالة و شركااه )محاسبون قانونيون(

جدة  10253المملكة العربية السعودية، جدة، حي األندلس ، شارع المدينة، خلف برج العيسائي للسيارات. ص ب 

عنوان الكتروني:  -+ 922-21-22.3423+ / فاكس 922-21-.22.343. هاتف/ 12433

tago.jeddah@tagi.com  -www.tagorg.com Web:   

 

 بيان مدقق الحسابات

اعدت و روجعت وفق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة األولية يرى المحاسب القانوني بأن القوائم المالية 

لومات . ـــشروط و احكام الصندوق و مذكرة المعاإلستثمار، و احكام الئحة صناديقو  ة،السعودية للمحاسبين القانوني

و ان القوائم المالية تقدم صورة صحيحة و عادلة لصافي الدخل و صافي األرباح و الخسائر ألصول صندوق النفيعي 

يحة و م ، و ان القوائم المالية تقدم صورة صح52/021/1027للطروحات األولية عن الفترة المحاسبية المنتهية في 

 عادلة للمركز المالي لصندوق اإلستثمار في نهاية الفترة. 

 للصندوق.األولية ) غير مدققة( القوائم المالية 

الصادرة عن  ةم وفقاً للمعايير المحاسبيى52/21/1027تم اعداد القوائم المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 

 (م1027ق نسخة من البيانات المالية األولية للصندوق بنهاية )مرفالهيئة السعودية للمحاسبين القانونين. 

 

 

 

 

 اخالء مسؤولية:

إن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي للعلم فقط، و ال يجب النظر اليها على أنها عرض للشراء/ البيع  في 

ثل األداء المستقبلي المتوقع صندوق النفيعي للطروحات األولية أو توصية بذلك، أن األداء التاريخي للصندوق ال يم

 له، كما أنه ال يمثل أداة للمقارنة مع اإلستثمارات األخرى. 

إن صناديق اإلستثمار معرضة لمخاطر السوق و ال يوجد ضمان على تحقيق كامل أهداف الصندوق . كما أن صافي 

 المؤثرة به. قيمة األصول في الصندوق قد ترتفع أو تنخفض إعتمادا على قوى السوق و العوامل 

يحتوي هذا التقرير على معلومات و بيانات من مصادر يفترض انها دقيقة. ال يجوز توزيع هذا التقرير على العامة، 

حيث أنه تقرير متخصص و مخصص فقط لألشخاص المساهمين في الصندوق.ان المعلومات الواردة في هذا التقرير 

mailto:tago.jeddah@tagi.com
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 لالستثمار النفيعي ةمجموع شركة
 (03070-73ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) 

 4070870334سجل تجاري: 

 مليون لاير سعودي )50(راس المال  ,شركة مساهمة مقفلة

Al-Nefaie Investment Group Co. 
CMA License (37-07082 )         

C.R: 4030182674   
Closed Joint Stock Company. Capital 

(50) Million S.R 
أو توزيعها جزئياً أو كلياً لألشخاص أو لألعالم أو إعاة صياغتها دون  ال يجوز بأي شكل من األشكال تعديلها او نقلها

 الحصول على موافقة خطية مسبقة من مدير الصندوق )مجموعة النفيعي لإلستثمار(. 

 


