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لألداء التقرير السنوي  

م 6102عام    

 

 

 

 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية  

Al-Nefaie Saudi Equity Trading Fund 

 صندوق إستثماري عام، ومتوافق مع الضوابط الشرعية لإلستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

لتقرير متاح لحملة الوحدات عند الطلب وبدون مقابلا  
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 معلومات صندوق اإلستثمار

 إسم صندوق اإلستثمار:

صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية، هو صندوق إستثماري جماعي مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية 

لإلستثمار، تم تأسيسه بترتيب تعاقدي بين مدير الصندوق و المستثمرين بموجب الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن 

 هيئة السوق المالية. 

 :وسياسات اإلستثمار وممارستهأهداف 

 أهداف الصندوق اإلستثمارية.

يهدف الصندوق الي تنمية رأس المال وتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدي المتوسط والطويل، متوافق مع 

المخاطر.و  الضوابط الشرعية لإلستثمار، ويعمل على توفير إمكانية اإلسترداد لعمالئه حسب الحاجة  وبأمثل طريقة إلدارة

 يسعى لتنويع اإلستثمارات في محفظة الصندوق، و الي إبقاء مستوى المخاطر عند أدنى مستوى ممكن. 

 

 إستراتيجية اإلستثمار في الصندوق:
 

يسعى الصندوق الي تحقيق أهدافه من خالل شراء و بيع أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية، والتي تتوافق 

شرعية للصندوق. باإلضافة الي اإلستثمار في أسهم شركات الطروحات األولية المرخص بها من هيئة مع الضوابط ال

 تتلخص استراتيجية اإلستثمار في االتي:        السوق المالية. و 

ية دراسة توافق الشركات السعودية المساهمة مع األحكام الشرعية كل ربع سنة وذلك بالتنسيق مع  الهيـــــئة الشرع -1

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

  فسيتم بيعها خالل فترة وجيزة من تاريخ الدراسة.

صندوق من تنويع االستثمار و توزيع األصول باتباع سياسة وقائية واستراتيجيات دفاعية في هيكلة وإدارة محفظة ال -2

السهم الدورية( غير متجانسة وموزعة ا -اسهم الدخل   -أسهم  النمو -خالل تركيبها من اسهم متنوعة )االسهم الدفاعية 

         باتباع سياسة االدارة النشطة للمحفظة. على قطاعات إقتصادية واعدة لتحقيق النمو الرأسمالي المطلوب وتقليل المخاطر

 من صــافي أصــول الصندوق.  % 11ارات في أوراق مالية لمـــصدر واحد على لن تزيد اإلستثـــم- 3

لن يلجأ الصندوق للحصول على تمويل إال في حاالت الضرورة القصوى التي يقرها مجلس إدارة          الصندوق، وفي -4

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %11هذه الحالة لن يتجاوز تمويل الصندوق نسبته 

 

 توزيع األرباح:سياسة 

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

 

 أداء الصندوق

 م  6102/6102/6102فيما يلي جدول مقارنة يغطي األعوام 
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 6102 6102 6102 البيان

 042764211611 042274,92611 642264244611 اجمالي األصول

 9,,266 262179 769774 ة األصول للوحدة عن السنهاقل صافي قيم

 ,96,04 766,62 0062700 اعلى صافي قيمة األصول للوحدة عن السنه

 6244622611 6224472611 6444221611 عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنه

 042294211611 042,04477611 642074694611 صافي قيمة اصول الصندوق في نهاية السنه

 7641,9611 0104022611 0104272611 جمالي المصاريفا

 

 م6102ملخص األداء لعام 

  م6102)%( للفترة من بدء التشغيل:  للصندوق فيما يلي مقارنة أداء الصندوق  و أداء المؤشر اإلرشادي

منذ يونيو  بيان

6102 

العام 

6102 

ديسمبر 

 م6102

Q1 

6102 

Q2 

6102 

Q3 

6102 

Q4 

6102 

آخر فترة 

 هر ش 06

 01620 64672 -,0262 46,9 - 9621 6626 01620 9629,  المؤشر

 2627 00666 -60667 -6662 01627 -,060 -2627 - 9627, الصندوق

 

 مقارنة األداء السنوي السابق

 ( لثالث سنوات سابقة S&Pفيما يلي مقارنة األداء السنوي  للصندوق  والمؤشر اإلرشادي )   

 6102 6102 6102 البيان

 9,,266 262179 761990 الصندوق
 6641,,0 0612612 0209672 المؤشر اإلرشادي

 

 م 6102جدول العموالت و األتعاب لعام 

 الفعلي المسموح به البيان

 44111 44111 مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 
 44111 44111 أتعاب المراجع الخارجي لحسابات الصندوق

 644921 644921 و الخدمات اإلداريةرسوم تسجيل الوحدات 
 294649 294649 مصاريف أخرى 

 

 



 

4 
 

 تثمارلالس 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 
 

 

متضمناً رسوم  % 2699م نسبة قدرها 6102تبلغ نسبة المصاريف اإلجمالية من صافي أصول الصندوق بنهاية عام 

 22,ايام السنه  اإلدارة. يقوم مدير الصندوق بتحميل المصاريف اعاله على أساس نسبي في كل يوم تقويم و باعتبار عدد

 يوم. كما يقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم تحميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي. 

 اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

لم تتم اي اجتماعات للجمعية العمومية للمساهمين و لم يتم تصويت خالل الفترة و سوف يكون التصويت اعتبارا من العام 

 م. 6104

 تقرير مجلس ادارة الصندوق

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

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

 م الموضوعات التالية، و اتخذ عدد من القرارات.: 6102وق خالل عام الصندوق. ناقش مجلس ادارة الصند

 مناقشة األوضاع اإلقتصادية الراهنه و انعكاساتها على وضع السوق السعودي.  -

 م.6102مناقشة اداء الصندوق خالل العام -

السوق المالية الخاصة بصناديق مناقشة تقرير المطابقة و اإللتزام و مدى التزام الصندوق باللوائح الصادرة من هيئة  -

 اإلستثمار .    

 

 مدير الصندوق:

 

 اسم و عنوان مدير الصندوق: 

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

مملكة العربية السعودية بصفتها شركة النفيعي لإلستثمار، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة ال

هـ، و هي شخص إعتباري مرخص له ممارسة 7/7/0267و تاريخ  21,1046292إستثمارية بموجب سجل تجاري رقم 

وتاريخ  19146-9,أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم 

دارة و الحفظ والمشورة و الترتيب والتعامل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية، و هـ لمزاولة نشاط اإل0/4/0264

 09,40ص ب  B 912شقة  9مركزها الرئيسي في مدينة جدة. شارع التحلية، مركز بن حمران، شارع التحلية ، الدور 

موقع   /info@nefaie.com+ بريد الكتروني 722-06-,222296+ فاكس 722-06-2222190هاتف  60242جدة 

  www.nefaie.comالكتروني 

 

 اسم وعنوان مديرالصندوق من الباطن

 ال يوجد مدير صندوق من الباطن 

 

 النشاط اإلستثماري للصندوق

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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جة في سوق األسهم السعودي باإلضافة الي أسهم الشركات التي يقرر مدير الصندوق اإلستثمار في أسهم الشركات المدر

 يتم طرحها طرحاً عاماً لإلكتتاب في السوق السعودي، والمتوافقه مع الضوابط الشرعية للصندوق. 

 

 

 

 و مذكرة المعلومات في الصندوق.  التغييرات على شروط و أحكام الصندوق

لعرابي الحارثي، وتعيين السيد / مجدي عبدالعزيز اشقر بديال عنه وذلك تم تغيير العضو المستقل/ سراج بن علي سراج ا

م. كما تمك تعيين األستاذ/ السيد أحمد إبراهيم عبدالحي عضوا )غير مستقل( بديال عن األستاذ/ أيمن 61/06/6102بتاريخ 

 نورالدين عببدالفتاخ. 

 مدروس.معلومات اخرى من شأنه ان تمكن  مالكي الوحدات من اتخاذ قرار 

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

 الصندوق، بالتأكد من إلتزام الصندوق بالضوابط الشرعية لإلستثمار. 

نون اإلنجليزي بموجب سجل البوابة الدولية لإلستشارات، هي شركة انجليزية ذات مسؤولية محدودة اسست وفقاً للقا

 و مقرها الرئيسي مدينة بورتماوث في جنوب انجلترا. ,,,44,9تجاري ذي الرقم 

يقوم المستشار الشرعي بأعباء التدقيق الشرعي بشكل دوري تغطي كافة عمليات الصندوق للتأكد من أن عملياته و 

 ة لإلستثمار. إستثماراته متوافقة مع السياسات و اإلجراءات و المعايير الشرعي

ال توجد اي معلومة اخرى من المملكن ان تؤثر على قرار مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس و مبني على معلومات 

 م.6102كافية بشأن الصندوق خالل عام 

 

 استثمار صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية  في صناديق أخرى.

 اإلستثمار في صناديق أخريب للصندوقيسمح  اللإلستثمار حسب السياسة اإلستراتيجية 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق 

 م.6102ال توجد عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل عام 

 أمين الحفظ

 اسم امين الحفظ 

العربية السعودية ، و  شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة بموجب أنظمة المملكة

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

 19146-9,األوراق المالية بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم و الصادرة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم 

 هـ،7/7/0267و تاريخ  21,1046292اري رقم هـ و بموجب سجل تج0/4/0264وتاريخ 

 

 عنوان امين الحفظ:

ص  B 912شقة  9المركز الرئيسي ألمين الخفظ مقره مدينة جدة. شارع التحلية، مركز بن حمران، شارع التحلية ، الدور 

+ بريد الكتروني 722-06-,222296+ فاكس 722-06-2222190هاتف  60242جدة  09,40ب 

info@nefaie.com/   موقع الكترونيwww.nefaie.com  

mailto:info@nefaie.com
mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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 المسؤولية المنوطة بأمين الحفظ

 تقويم وحساب سعر الوحدات بصفة دورية منتظمة. -0

 اصدار و نقل و استرداد الوحدات.  -6

 

 

 إصدار التقارير الدورية عن اداء الصندوق. -,

 

 المحاسب القانوني

 اسم و عنوان المحاسب القانوني

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

جدة  610,2المملكة العربية السعودية، جدة، حي األندلس ، شارع المدينة، خلف برج العيسائي للسيارات. ص ب 

  :tago.jeddah@tagi.comWeb+  722-06-2242202+ / فاكس 722-06-2242224. هاتف/ 60222

  -www.tagorg.com  

 بيان مدقق الحسابات

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

حة صناديق اإلستثمار، و شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات.  و ان القوائم المالية تقدم القانونيت ، و احكام الئ

صورة صحيحة و عادلة لصافي الدخل و صافي األرباح و الخسائر ألصول صندوق النفيعي للطروحات األولية عن الفترة 

صورة صحيحة و عادلة للمركز المالي لصندوق م ، و ان القوائم المالية تقدم 0/106/6102,المحاسبية المنتهية في 

 اإلستثمار في نهاية الفترة. 

 القوائم المالية للصندوق.

م وفقاً للمعايير المحاسبيى الصادرة عن الهيئة 0/06/6102,تم اعداد القوائم المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 

 السعودية للمحاسبين القانونين. 

 

 

 

 اخالء مسؤولية:

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

أو توصية بذلك، أن األداء التاريخي للصندوق ال يمثل األداء المستقبلي المتوقع له، كما  النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية

ستثمارات األخرى. إن صناديق اإلستثمار معرضة لمخاطر السوق و ال يوجد ضمان على أنه ال يمثل أداة للمقارنة مع اإل

السوق و قوى تحقيق كامل أهداف الصندوق. كما أن صافي قيمة األصول في الصندوق قد ترتفع أو تنخفض إعتمادا على 

ا دقيقة. ال يجوز توزيع هذا التقرير العوامل المؤثرة به. يحتوي هذا التقرير على معلومات و بيانات من مصادر يفترض انه

على العامة، حيث أنه تقرير مخصص فقط لألشخاص المساهمين في الصندوق.ان المعلومات الواردة في هذا التقرير ال 

mailto:tago.jeddah@tagi.com
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يجوز بأي شكل من األشكال تعديلها او نقلها أو توزيعها جزئياً أو كلياً لألشخاص أو لألعالم أو إعاة صياغتها دون 

 موافقة خطية مسبقة من مجموعة النفيعي لإلستثمار. الحصول على 


