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والذي تديره  ،حكام الخاصة بصندوق النفيعي للطروحات األوليةألإن جميع المعلومات والبنود الواردة في الشروط وا

هيئة السوق المالية مجلس ستثمار الصادرة عن إلألحكام الئحة صناديق ا ةمطابق، شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

هـ )الموافق 3/19/1291تاريخ ( و 9002-912-1بموجب القرار رقم ) في المملكة العربية السعودية

 م(92/19/9002

........................................................................................................... 

 صندوق النفيعي للطروحات الأولية

Al-Nefaie IPO Fund 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 مفتوح(عام  صندوق)

 

 مدير الصندوق

 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار
...................................................................................................................................................................................................................... 

 الشروط و األحكام 
................................................................................................................................................................................................................. 

هيئة السوق المالية " الهيئة" ال تتحمل أي مسؤولية تتعلق بدقة المعلومات و البيانات الواردة في الشروط واألحكام 

ن المستثمرين، أوغير أو بأداء الصندوق. كما ال تترتب عليها أي إلتزامات تجاه أي شخص أو أشخاص، سواء م

نتج عن اإلعتماد على أي من المعلومات أو البيانات الواردة فيها. على تقد أضرار خسائر أو أي  ذلك، عن

خاص المتلقين للشروط واألحكام قراءتها بعناية وأخذ مشورة مستشاريهم المهنيين شالمستثمرين في الصندوق واأل

 إستثماري بشأن الصندوق. أي قراريراعو أي متطلبات قانونية قبل إتخاذ  وأن

 

 بموجب قرار من مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية صادرة 

 م.12/2/9012هـ الموافق 92/2/1232( وتاريخ 9012-32-3رقم )
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 إشعارهام للمسـتثمرين

....................................................................................................................................................................................................................... 

 

 تم إعداد هذه الشروط و األحكام بصورة أساسية للمستثمرين، و ذلك لتمــكينهم من دراســة الفرصـة المتـاحة

" وعلى المستثمرين المحتملين قراءة هذه الصندوقحدات في صندوق النفيعي للطروحات األولية " لهم لشراء و

 الشروط واألحكام بتمعن قبل إتخاذ أي قرار بشأن اإلستثمار في هذا الصندوق.

 

قة اإلستثمار في هذا الصندوق ينطوي على درجة مخاطرة تصنف تحت المخاطرالعالية، وعلى المستثمرين اإلطالع بد

( " 01على عوامل المخاطرة، و التي قد تواجه الصندوق، و التي تمت اإلشارة إليها بشكل مفصل في الفقرة رقم )

 المخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق" ضمن هذه الشروط و األحكام.

 

 "الهيئة"،وق المالية الصندوق يمثل عالقة تعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه. وهومسـجل لدى هيــئة الســ

ويخضع ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن الهيئة، أو أي تعديالت الحقة قد تطرأ عليها أو أي توجيهات 

 أخرى تصدرعن الهيئة في هذا الخصوص. 

 

الشروط  يقبل المسؤولية عن المعلومات التي تحتويها هذه -الوارد إسمه ضمن هذه الشروط واألحكام  -مدير الصندوق

واألحكام، وفي حدود معرفة وإعتقاد مديرالصندوق، الذي قام باتخاذ إجراءات العناية المناسبة للتأكد من ذلك. فإن تلك 

المعلومات هي صحيحة ومنسجمة مع الحقائق، وال تتضمن أي حذف أو إسقاط يحتمل أن يؤثرعلى المعلومات 

 وشمولية هذه الشروط واألحكام.

 

تويات هذه الشروط واألحكام كإستشارة إستثمارية أو قانونية. كما يجب عدم إعتبارآراء يجب أن ال تفسرمح

مديرالصندوق كتوصية لشراء وحدات الصندوق. ويجب على كل مستثمر محتمل أن يسعى للحصول على إستشارة 

 إستثمارية أو قانونية من جهة مستقلة، وذلك فيما يتعلق باإلستثمار في هذا الصندوق.
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 دليل الصندوق
.................................................................................................................................................................................................................... 

 إسم الصندوق
 Al-Nefaie IPO Fund  -ي للطروحات األولية صندوق النفيع

.......................................................................................................................... 

                                                مدير الصندوق

 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار:

( وتاريخ 13170-73هي شخص إعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم )

هـ وفقاً ألحكام األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويلتزم 0/7/0207

الصندوق بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، و أي تعليمات 

 تصدر عنها في هذا الخصوص.
 

 : الصندوق عنوان مدير

 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار 

   جدة -المملكة العربية السعودية 
   شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية سابقاً( 

  B312مركز بن حمران، الدور السابع ، مكتب   

  00272جدة  03770ص. ب

 +677-00-7755307+/ فاكس: 677-00-7755130هاتف: 

 www.nefaie.com:  / موقع الكتروني info@nefaie.comبريد الكتروني: 

..........................................................................................................................                                                                           

 أمين الحفظ
 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار:

( وتاريخ 13170-73هي شخص إعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم )

هـ وفقاً ألحكام األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويلتزم 0/7/0207

ئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، و أي تعليمات الصندوق بأحكام ال

 تصدرعنها في هذا الخصوص.

         

 :عنوان أمين الحفظ

 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

   جدة -المملكة العربية السعودية 
   شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية سابقاً( 

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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  B312لسابع ، مكتب  مركز بن حمران، الدور ا 

  00272جدة  03770ص. ب 

 +677-00-7755307+،  فاكس: 677-00-7755130هاتف: 

 www.nefaie.com:  / موقع الكتروني info@nefaie.comبريد الكتروني: 

.......................................................................................................................... 

 مراجع الحسابات الصندوق

 طالل أبو غزالة و شركاه، "محاسبون قانونيون"

 جدة. -المملكة العربية السعودية 

 00255جدة  01075ص. ب 

 +677 -00-7775205+ ، فاكس: 677-00-7775257هاتف: 

 www.tagorg.comموقع الكتروني:  / tago.jeddah@tagi.comبريد الكتروني: 

.......................................................................................................................... 
 

 اللجنة الشرعية للصندوق 

 ( UKالمتحدة )  شركة البوابة الدولية لإلستشارات،  بورت ماوس، المملكة 

 (7773777شركة إنجليزية  ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم )

  mhws1981@gmail.comبريد الكتروني:  -المدير العام: الشيخ/ محمد بن وليد السويدان 

 11223217160175/ جوال المملكة المتحدة:   11677517203700جوال السعودية: 
 

 عنوان الشركة: 

International Consultancy Gate Ltd. 

16 the Vulcan Building, Gun wharf Quays, Portsmouth, Hampshire, UK, PO1 3BF 

 contact@icg-ltd.net   بريد الكتروني:  /112210760376577هاتف: 

  ltd.net-mwswaidan@icgبريد الكتروني: /  Ltd.net-www.icgموقع الكتروني: 

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
mailto:tago.jeddah@tagi.com
http://www.tagorg.com/
mailto:mhws1981@gmail.com
http://www.icg-ltd.net/
mailto:mwswaidan@icg-ltd.net
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 ملخص الصندوق
...................................................................................................................................................................................................................... 

  " المتوافق مع المعايير الشرعية"  صندوق النفيعي للطروحات األولية إسم الصندوق
 Al-Nefaie IPO Fund 

 .صندوق إستثمار، مفتوح نوع الصندوق
 .شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار مدير الصندوق

 عي لإلستثمار.شركة مجموعة النفي أمين الحفظ
 .اللاير السعودي عملة الصندوق

 ( من شروط و أحكام الصندوق.01مرتفع. للمزيد يرجى اإلطالع على الفقرة ) مستوى المخاطر
يتم  ا )المتوافق مع المعاييرالشرعية( لطروحات األولية النفيعي لصندوق   مؤشر المؤشر اإلسترشادي

 بواسطة شركة ستاندرد آند بورز. حسابه
إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل، من خالل يهدف الصندوق  أهداف الصندوق

في أسهم الشركات أموال الصندوق في عمليات بناء سجل األوامر لطرح إستثمار
خالل فترة الطرح األولي العام في السوق األولية و/ أو في ية، األسهم السعود سوق

ثالث سنوات على إدراجها في السوق  تمضيالتي لم ، حديثاً أسهم الشركات المدرجة 
 .والمتوافقه مع المعايير الشرعية للصندوق ،الثانوي في المملكة العربية السعودية

 سعر الوحدة عند
 بداية الطرح

 لاير سعودي. 01

 لاير سعودي للمؤسسات و الشركات. 0110111 ،لاير سعودي لألفراد 010111 الحد األدنى لإلشتراك
الحد األدنى لإلشتراك 

  اإلضافي
 .لاير سعودي للمؤسسات و الشركات 010111لاير سعودي لألفراد،  00111

 لاير سعودي للمؤسسات و الشركات.  010111لاير سعودي لألفراد،  00111 الحد األدنى لإلسترداد
الحد األدنى لرصيد 

 اإلستثمار المحتفظ به
 .لاير سعودي للمؤسسات و الشركات 0110111لاير سعودي لألفراد،  010111

آخر موعد إلستالم 
طلبات اإلشتراك 

 واإلسترداد

 حتى الرابعه عصراً في اليوم السابق ليوم التعامل.

لكة ملمفي ابإستثناء أيام العطل الرسمية  سبوعإيومي اإلثنين و األربعاء من كل  التعامل/ أيام التقويم 
 يوم التعامل التالي.التقويم في سوف يكون في هذه الحالة  و العربية السعودية

أيام اإلعالن عن سعر 
التقويم  وأماكن 
 الحصول عليها

يوم العمل التالي ليوم التقويم، ويتم الحصول على أسعارالتقويم من مكاتب مدير 
الموقع اإللكتروني لتداول  الصندوق أو من الموقع األلكتروني لمدير الصندوق أو 

(www.tadawul.com.sa) 
موعد دفع قيمة 

الوحدات المستردة 
 للمشتركين

قبل إقفال العمل في اليوم الثاني التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر 
 اإلسترداد. 

تدفع مرة واحدة عند اإلشتراك و/ اإلشتراك أو اإلضافة )إجمالي قيمة من  %0.01  رسوم اإلشتراك
 .(أو اإلضافة

 
 



 

7 
 

 لالستثمار النفيعي مجموعة 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 
 
 

، وتدفع الرسوم المستحقة كل ثالثة أشهر قيمة األصول سنوياً صافي  من %0..0  دوقرسوم إدارة الصن
 لمدير الصندوق، و تحتسب يومياً.

ويتم دفعها كل ثالثة أشهرلصالح أمين  ،يمة األصول سنوياً قصافي  من  %1.01  رسوم الحفظ
 الحفظ، وتحتسب يومياً.

 
 أتعاب اللجنة

  الشرعية 

وياً، تدفع من أصول الصندوق لصالح شركة البوابة الدولية سعودي سنلاير  010111
لإلستشارات، ويتم دفعها دفعة واحدة عند إنتهاء العام المالي للصندوق وبعد إعداد 

 التقرير الشرعي السنوي للصندوق، ويتم إحتسابها يومياً.
أتعاب مراجع 

 الحسابات
عة طالل أبو غزالة، لصالح مجمو من أصول الصندوقتدفع لاير سنوياً  010111

عند بداية العام المالي للصندوق،  %01ويتم دفعها على قسطين متساوين بواقع 
 عند إنتهاء العام المالي وبعد إصدار تقرير المراجعه والقوائم المالية السنوية  %01و

 للصندوق، ويتم إحتسابها يومياً.المراجعة 
، لصالح هيئة السوق المالية ة، صول الصندوقمن أ تدفع ،لاير سنوياً  0011. الرسوم الرقابية

 وتحتسب يومياً.
رسوم نشرمعلومات 
الصندوق على موقع 

 تداول.

 لصالح شركة تداول وتحتسب يومياً. ،لاير سنوياً تدفع من أصول الصندوق 00111

مصاريف إعداد 
 المؤشر اإلسترشادي

لاير سنوياً  620601لاير للدوالر(، تعادل 0..5 )سعر  دوالرأمريكي 0111.
في بداية العام المالي  لصالح شركة ستاندرآند بورز، يتم تسديدها دفعه واحدة

 ، وتحتسب يومياً. من أصول الصندوقللصندوق، ويتم دفعها 
يتم اإلسترداد وفقاً ، ويوماً من تاريخ اإلشتراك 51عند اإلسترداد خالل تحتسب  رسوم اإلسترداد المبكر

رسوم إسترداد مبكر، يتم خصمها من صافي  %1.01 قصاً لسعرالتقويم التالي نا
 قيمة الوحدات المستردة، وتدفع لصالح الصندوق.

 يوماً من تاريخ اإلشتراك. 51وجد رسوم إسترداد بعد مرور تال  رسوم اإلسترداد
 

م  01/10/6100 الموافق هـ0352/./60 فييبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق  الطرح فترة
 . م00/12/6100هـ  الموافق 63/8/0352يوم الخميس  تى نهايةويستمرح

 
 الدكتور/ الصادق حماد محمد محمدين                     رئيس اللجنة اللجنة الشرعية

 الشيخ/ محمد بن وليد السويدان                            عضو اللجنة
 رئيس المجلس                          السيد/ سالم بن محمد سالم باعبيد  مجلس إدارة الصندوق

 عضواً                           السيد أحمد إبراهيم عبدالحيالسيد/ 
 السيد/ سراج بن على بن سراج العرابي الحارثي        عضو مستقل
 الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن عبدالرحمن باشيخ    عضو مستقل
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 قائمة المحتويات
 

 

 الصفحة المحتويات

 5 إشعارهام للمستثمرين
 3 دليل الصندوق
 3 إسم الصندوق 

 3 مدير الصندوق، وعنوانه
 3 أمين الحفظ، وعنوانه

 0 مراجع الحسابات
 0 اللجنة الشرعية

 2 ملخص الصندوق
 8 قائمة المحتويات

 01 قائمة المصطلحات
 06 شروط وأحكام الصندوق

 06 إسم صندوق اإلستثمار -0

 06 المكتب الرئيس لمديرالصندوق عنوان -6

 06 تاريخ البدء -5

 06 الهيئة المنظمة -3

 06 تاريخ إصدارشروط وأحكام الصندوق، أو آخر تحديث لها -0

 06 اإلشتراك -2

 05 عملة الصندوق -.

 05 اإلستثمار أهداف صندوق -8

 05 إستراتيجيات اإلستثمارالرئيسية -9

 00 المخاطرالرئيسة لإلستثمار في الصندوق  -01

 61 وم والمصاريفالرس  -00

 60 مصاريف التعامل  -06

 60 التصفية وتعيين مصف  -05

 66 مجلس إدارة الصندوق  -03

 63 مدير الصندوق  -00

 63 أمين الحفظ   -02

 60 مراجع الحسابات   -.0

 60 القوائم المالية السنوية المراجعة   -08

 60 خصائص الوحدات  -09

 60 معلومات أخرى  -61

 62   مطابق للشريعة اإلسالميةصندوق إستثمار  -60
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 62 صناديق اإلستثمار العالمية   -66

 .6 الطرح األولي  -65

 .6 إستثمار مدير الصندوق في الصندوق -63

 .6 إجراءات اإلشتراك و اإلسترداد  -60

 69 تقويم أصول الصندوق -62

 51 رسوم اإلسترداد المبكر -.6

 51 إنهاء الصندوق  -68

 51 رفع التقاريرلمالكي الوحدات  -69

 50 تضارب المصالح  -51

 50 وق التصويتسياسة حق -50

 50 تعديل شروط وأحكام الصندوق -56

 50 إجراءات الشكاوي  -55

 56 النظام المطبق -53

 56 اإللتزام بالئحة صناديق اإلستثمار -50

 53 ( 0ملخص اإلفصاح المالي )ملحق رقم     -52
 50 مثال إلحتساب الرسوم             
 52 (6المعايير الشرعية )ملحق رقم             
 52 المتعلقة بالنشاط األحكام و الضوابط            
 52 المتعلقة بأدوات اإلستثمار األحكام و الضوابط            
 .5 الضوابط المتعلقة بالتطهير             
 .5 المراجعة الدورية            
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 قائمة المصطلحات
 .غير ذلكالنص سياق  يقتضما لم  مامهاأ بينةألحكام المعاني المالواردة بهذه الشروط واالتالية  للعبارات يكون

صندوق النفيعي للطروحات األولية، "الصندوق"، هو برنامج إستثمارجماعي مفتوح  الصندوق
 للمشاركة، تم تأسيسه كترتيب تعاقدي بين مديرالصندوق والمستثمرين.  

صندوق إستثمار 
 مفتوح

تغير، يقوم بإصدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات برنامج إستثمارجماعي برأس مال م
قائمة في أي وقت وفقاً لشروطه وأحكامه. ويمكن للمستثمر شراء وحــدات الصــــندوق أو 

 إستردادها مباشرة من الصندوق من خالل مدير الصندوق. 
أسيسها بموجب شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار، هي شركة مساهمة سعودية )مقفلة( تم ت مدير الصندوق

هـ  وهي شخص 16/16/0206وتاريخ 2171070732قرار وزارة التجارة والصناعه رقم 

إعتباري مرخص له وفقاً لالئحة األشخاص المرخص لهم بموجب ترخيـص هيئة السـوق 
هـ لمزاولة نشــاط اإلدارة والحــفظ والمشورة 0/7/0207( وتاريخ13170-73المالية رقـم )

 مل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية.و الترتيب، والتعا
 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار. أمين الحفظ

إتفاقية اإلشتراك في صندوق النفيعي للطروحات األولية و أي معلومات أخرى ذات عالقة  طلب اإلشتراك
 يوافق عليها المستثمر بغرض المشاركة في وحدات الصندوق بعد موافقة مديرالصندوق. 

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. يئةاله
تشمل جميع أصول الصندوق بما في ذلك اإلستثمارات التي تم الدخول فيها واألموال النقدية  أصول المحفظة

 بإنتظاراإلستثمار. 
طرحها طرحاً  اإلصدارات أو اإلكتتابات األولية العامة لألسهم العادية للشركات التي يتم الطروحات األولية

 عاماً لإلكتتاب ألول مرة في السوق األولية.
هي السوق التي يتم فيها طرح األوراق المالية للشركات للمرة األولى. والتي يتم فيها شراء  السوق األولية

 األوراق المالية طرحاً عاماً من المصدرأومتعهد التغطية. 
ألوراق المالية للشركات بعد مرحلة الطرح األولي. ويتم هي السوق التي يتم فيها إدراج ا السوق الثانوية

 فيها شراء األوراق المالية للشركات من مستثمرآخرعوضاً عن المصدر. 
 األسواق المالية

 الناشئة 
هي األسواق التي تمربمرحلة التطور والنمو من حيث الحجم و النشاط و جـودة األدوات 

 ل. ولكنها لم تصل بعد لمرحلة النضج الكام
عرض الشركة على المؤسسات المكتتبة لمعرفة حجم الطلب على األسهم المطروحة من  بناء سجل األوامر

 هذه المؤسسات، وبناًء عليه يتم تحديد سعراإلكتتاب.
تاريخ السريان الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته، وهو اليوم الذي يعقب تاريخ إغالق فترة  تاريخ التشغيل

 حدات الصندوق. أو أي تاريخ آخر يقرره مدير الصندوق.الطرح األولي لو
تاريخ إغالق المشاركة في وحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي لوحداته. أو أي  تاريخ اإلغالق

 تاريخ آخر قرره مدير الصندوق.
يقصد بها العمليات اإلستثمارية التي ينفذها مدير الصندوق في إطارإستراتيجية  العمليات

 ستثمارلتحقيق أهداف الصندوق.اإل
أي يوم عمل )من األحد إلي الخميس( بإستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية  يوم اإلشتراك

 السعودية، سواء خالل فترة الطرح األولي، أو بعد بدء تشغيل الصندوق.
 لبنوك السعودية و شركةبا أي يوم عمل )األحد إلي الخميس( بإستثناء أيام العطل الرسمية  بوم العمل

 مملكة العربية السعودية.السوق المالية )تداول( في  ال
يقصد به أي يوم عمل يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول وحساب صافي قيمة األصول  تاريخ/ يوم التقويم

 للوحدة في صندوق النفيعي للطروحات األولية.
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 األصولصافي قيمة 
 

 ما هو مبين في القسم المسمى" تقويم أصول الصندوق".صافي قيمة أصول الصندوق حسب
 

 
 حملة الوحدات

 
 حملة وحدات صندوق النفيعي للطروحات األولية والمشـتركون فيه وفقاً للشروط واألحكام. 

 وحدات مشاركة قياسية إستثمارية، وتمثل مشاركة نسبية حقيقية في أصول الصندوق.  الوحدات
  

المؤشرات المالية للشركة، مثل نسب الربحية والسيولة والديون وهي تقيس مدى تحليل  التحليل الكمي
 كفاءة الشركة في إستخدام األموال وإدارتها وقدرتها على تحقيق األرباح.

تحليل المؤشرات غيرالمالية مثل كفاءة إدارة الشركة، وحجم المنافسة واإلوضاع  التحليل النوعي
 اإلقتصادية. 

التي يتم بموجبها عمل الصندوق وتنظيم العالقة بين مدير الصندوق الشروط واألحكام  مالشروط واألحكا
 والمشاركين فيه. 

المستثمرون 
 المشتركون

 حملة وحدات صندوق النفيعي للطروحات األولية المشاركين فيه لغرض اإلستثمار.

عية إلستثمارات الصندوق والموضحة األحكام والضوابط الشرعية المعتمدة من اللجنة الشر المعايير الشرعية
 (.0في الملحق رقم )

 أدوات 
 أسواق النقد

 المرابحات وعقود تمويل التجارة، والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة المخاطر.

الظروف 
 اإلستثنائية

حالة األزمات اإلقتصادية الحادة كحاالت الركود اإلقتصادي وإضطرابات أسواق المال التي 
هبوط حاد في أسعاراألوراق المالية واألصول األخرى أو األزمات السياسية تترافق مع 

 كالحروب و الصراعات بين الدول. 
هو مجلس إدارة الصندوق الذي يتولى اإلشراف على األمور اإلدارية والرقابية المتعلقة  مجلس اإلدارة

 وط واألحكام.بالصندوق، ويتكون من الرئيس و ثالثة أعضاء تم تسميتهم في  الشـــر
 الالئحة،  الئحة

 صناديق اإلستثمار 
م من 02/00/0117هـ الموافق 17/00/0203الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة في تاريخ 

 مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، والتي يخضع الصندوق ألحكامها.
عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو أي عضومجلس إدارة صندوق يكون موظفاً أو  عضو غير مستقل

تابع له أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو 
عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك 

 الصندوق. 
إدارة لدى مدير الصندوق أو  عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفاً أو عضو مجلس عضو مستقل

أي تابع له أو مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، وليس لديه عمل جوهري 
أوعالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك 
الصندوق، وينطبق عليه تعريف عضو مجلس إدارة مستقل حسب قائمة المصطلحات 

 لوائح هيئة السوق المالية.  الواردة في
وفق سبل المسح   هي التي تركز على مبدأ تبديل المراكز اإلستثمارية إلستثمارات الصندوق اإلدارة النشطة

 دوري لإلستثمارات.والنهائي التقييم الإلختيار و لاألولي 

عمليات المسح 
 األولي

خالل الفترة األولى من ، وأخذ حركة األسهم المتوافقة الشركاتيف نوتصحصر عمليات 
 .اإلدراج باإلعتبار، و مقارنة مؤشراتها المالية بمؤشرات القطاع و السوق
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 شروط وأحكام الصندوق 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 إسم صندوق اإلستثمار -1
 )"الصندوق"( صندوق النفيعي للطروحات األولية

Al-Nefaie IPO Fund 
 

 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق -2
 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

 جدة -المملكة العربية السعودية 
   ع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية سابقاً(شار

  B312مركز بن حمران، الدور السابع ، مكتب  

  60383جدة  0.580ص. ب. 
  +922-06-2200.65فاكس:  +922 -06-22001.0هاتف: 

 www.nefaie.com موقع الكتروني / info@nefaie.com بريد الكتروني:
 
 

 تاريخ البدء  -3
ويستمر حتى  م،01/15/0105هـ الموافق 00/3/0277الموافق  يوم األحديبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق في 

 األحد وسيكون تاريخ تشغيل الصندوق إعتباراً من يومم. 00/17/0105الموافق هـ 02/17/0277يوم الخميس نهاية.

 .فترة الطرح األوليبعد إنتهاء وذلك  م،02/17/0105الموافق هـ 03/17/0277

 

 الهيئة المنظمة -4
: شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار، شخص إعتباري مرخص له وفقاً لإلئحة األشخاص المرخص لهم بموجب 2-0

اولة نشاط اإلدارة، م لمز02/7/0113هـ الموافق 0/7/0207( وتاريخ 13170-73ترخيص هيئة السوق المالية رقم )

 والحفظ، والترتيب، والمشورة، والتعامل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية.  
 

هـ 17/00/0203الئحة صناديق اإلستثمارالصادرة بتاريخ  : يخضع الصندوق للشروط واألحكام الواردة في2-0

 وعمل الصندوق.   م عن هيئة السوق المالية، وهي الهيئة المنظمة لطرح02/00/0117الموافق 

 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق، أو آخر تحديث لها  -5
 م.05/12/0105الموافقهـ 07/17/0277صدرت شروط و أحكام الصندوق بتاريخ 

 

 اإلشتراك  -6
لاير  0110111لاير )عشرة آالف لاير سعودي( لألفراد و 010111: الحد األدنى لإلشتراك في الصندوق هو 7-0

  سعودي( للشركات والمؤسسات، غير متضمن رسوم اإلشتراك.)مائة ألف لاير

 

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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لاير )خمسون  510111لاير )خمسة آالف لاير سعودي( لألفراد، و  50111: والحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هو7-0

 ألف لاير سعودي( للشركات والمؤسسات. غير متضمن رسوم اإلشتراك.
 

 0110111لاير سعودي )عشرة آالف لاير سعودي( لألفراد و 010111: والحد األدنى المسموح به للرصيد هو7-7

لاير )مائة الف لاير سعودي( للشركات و المؤسسات. ويحق لمدير الصندوق تصفية حساب المشترك في حال عدم 

 اإلحتفاظ بالحد األدنى للرصيد. 

 

 عملة الصندوق -7
غير العملة األساسية للصندوق، يقوم مديرالصندوق عملة الصندوق هي اللاير السعودي. في حالة السداد بعملة أخرى 

بإجراء التحويل الالزم وفقاً لسعر الصرف السائد في وقت اإلشتراك قبل تسجيل اإلشتراك ليكون تسجيل اإلشتراك 

 بعملة اللاير السعودي. و أي فروقات في أسعار الصرف يتحملها المستثمر وحده دون إلتزام من مدير الصندوق. 

 

 ندوق اإلستثمارأهداف ص -8
صندوق النفيعي للطروحات األولية، هو صندوق إستثمارمفتوح، يهدف لتنمية رأس المال على المدي المتوسط 

والطويل، وذلك من خالل إستثمارأموال الصندوق في عمليات بناء سجل األوامر لطرح أسهم الشركات في سوق 

مدرجة حديثاً، والتي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم األسهم السعودية، وكذلك اإلستثمار في أسهم الشركات ال

 السعودية فترة ثالث سنوات، والمتوافقه مع المعاييرالشرعية للصندوق. 

النفيعي للطروحات األولية صندوق مؤشر  كما يهدف الصندوق الي تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشراإلسترشادي )

الذي سيتم اإلعالن عن أدائهعلى موقع مديرالصندوق لدى تداول. ولن يقوم ، و) المتوافق مع المعايير الشرعية( 

 .الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة إستثماراألرباح الموزعة في الصندوق

مدير  على موقع (S&P)لمالكي الوحدات الحصول على أي معلومات إضافية يرغبونها عن المؤشر يمكن  و

 . www.nefaie.comالصندوق

 

 إستراتيجيات اإلستثمار الرئيسية  -9
 فيما يلي ملخص إلستراتيجيات اإلستثمارالرئيسية التي يطبقها الصندوق من أجل تحقيق أهدافه. 

 

 نوع األوراق المالية التي سيقوم الصندوق باإلستثمار بها بشكل رئيسي::  6-0
 

وحات األولية، وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات في يستثمرالصندوق بشكل رئيسي في الطر
سوق األسهم السعودية، وحقوق األولوية القابلة للتداول للشركات التي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات في سوق 

 األسهم السعودية. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           سة تركيز اإلستثمار:سيا:6-0

ستتركزإستثمارات الصندوق في الطروحات األولية لألسهم، وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات 
في سوق األسهم السعودية، والمتوافقه مع المعاييرالشرعية للصندوق. ويستهدف الصندوق الحدود الموضحه في 

 اإلستثمارات على حسب المجاالت اإلستثمارية المتاحةالجدول أدناه في إستثماراته، وتعتمد إستراتيجية توزيع أوزان 
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من حيث توفر اإلكتتابات في السوق أومستوى التقييم الحالي في السوق ألسهم الشركات المدرجة والتي لم يمض على 
 قد )األزمات اإلقتصادية الحادة(إدراجها ثالثة سنوات، وبناًء على رؤية مدير الصندوق. وفي الظروف اإلستثنائية 

سوف يحتفظ فأما في الظروف الطبيعية  . % 011يلجأ مديرالصندوق لإلحتفاظ بأصـوله على شكل نقدية بنسبة  

 التالي يوضح حدود اإلستثمارات في الصندوق. البيان .%01الصندوق بأصول نقدية في حدود 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع اإلستثمار

و  سنوات( 7المدرجة حديثاً )حتى ت الشركاأسهم ، والطروحات األوليةأسهم 

 حقوق الملكية ألسهم الشركات المدرجة حديثاً حتى ثالثة سنوات. 
 75% 011% 

 % 51 % 1 أدوات سوق النقد وصناديق المرابحة

 %05 %1 صناديق إستثمارية مماثلة
 

م يمض على إدراجها ثالث وباإلضافة إلى إستثمارات الصندوق األساسية في الطروحات األولية والشركات التي ل
سنوات في سوق األسهم السعودية، والمتوافقه مع المعايير الشرعية، فقد يعتمد مدير الصندوق، وحسب تقديره المطلق 

 وذلك ألغراض إدارة السيولة، إلى إستثمار الفائض النقدي و/ أو اإلحتفاظ بجزء أو كل سيولة الصندوق في أدوات
والصكوك المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق من أصول الصندوق(،   %51صى أسواق النقد مباشرة )بحد أق

 والمصدرة من بنوك سعودية خاضعة إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. 
( والصادرعن Aويتم إختيار تلك البنوك المصدرة ألدوات أسواق النقد بناًء على التصنيف اإلئتماني بحد أدنى فئة )

المرابحة المطروحة باللاير  أو إستثمارالسيولة بشكل غير مباشر من خالل صناديق  ،لتصنيف اإلئتمانيوكالة موديز ل
السعودي طرحاً عاماً والمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه 

وتتم عملية المفاضلة من مصدر غير مصنف. ولن يقوم الصندوق باإلستثمار في أدوات غير مصنفة أو أومدير آخر. 
ما بين صناديق المرابحة من خالل قياس األداء التاريخي للصندوق مقارنة بالمخاطر. ومن الممكن أن تخصص جميع 

يلتزم الصندوق بقيود اإلستثمار و المعايير و النسب المحددة لإلستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة.
 ( من الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. 76لمادة )المحددة في ا

كما يحق لمدير الصندوق اإلستثمار في صناديق إستثمارية باللاير السعودي مطروحة طرحاً عاماً، و مرخصة من 
ع المعايير الشرعيه هيئة الســوق المالية، ومتــوافقه مع أهــداف الصــندوق ومجال إستثماره الرئيسي، ومتوافقه م

(، ويتم 7-6سواء كانت تدار من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير صندوق آخر وفقاً للقيــود الموضـحه في الفقرة )

 اإلختيارما بين تلك الصناديق وفقاً لمؤشرات األداء للصندوق وحجمه ومعدل المصاريف. 
 

  تثمارية:األساليب المستخدمة في إدارة محفظة الصندوق اإلس:  6-7
 

سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي تركزعلى مبدأ تبديل المراكز اإلستثمارية إلستثمارات الصندوق. 
وإستخدام الوسائل البحثية إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدى مدير الصندوق والوصول 

. مع األخذ بعين اإلعتبار حركة األسهم خالل الفترة النوعية لتحليالت الكمية والي قائمة الشركات التي ستخضع الي ا
األولى من اإلدراج ومقارنة مؤشراتها المالية بمؤشرات القطاع والسوق، ودراسة سلوك حركة األسهم المدرجة حديثاً 

عتها بشكل مستمرلضمان في الفترات السابقة. ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان اإلستثمارات، ومراج
اإللتزام بالحدود اإلستثمارية وإستراتيجية الصندوق الرئيسية. أما بالنسبة لقرار اإلستثمار في الطروحات األولية، فيتم 

 إعداد تقريرمختصر لمجلس إدارة الصندوق ألخذ موافقتة باإلستثمار.
 

 :األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها في محفظة الصندوق:  6-2
 

( من إستراتيجيات 0 -6لن يقوم الصندوق باإلستثمارفي أوراق مالية غيرالتي تم ذكرها سابقاً بالفقرة )

 اإلستثمارالرئيسية أعاله.
 

 القيود على األوراق المالية التي يمكن للصندوق اإلستثمارفيها: : 6-5
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المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق. ويلتزم  لن يستثمرالصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع المعايير الشرعية
( "قيود اإلستثمار" في الباب السابع " إدارة الصندوق" من 76الصندوق بقيود اإلستثماروالمعايير المحددة في المادة )

 الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
 
 :صالحيات الصندوق في اإلقتراض: 6-7

 

وجود فرص إستثمارية مالئمة في األسهم بحيث وجد مدير الصندوق أن العائد المتوقع من الفرصة في حالة 
( من صافي قيمة %01اإلستثمارية سيكون أعلى من تكلفة التمويل، فإن الصندوق قد يلجأ الي  التمويل بما ال يتجاوز )

قبل مجلس إدارة الصندوق، وبما يتوافق مع  أصول الصندوق، ولفترة ال تزيد عن سنة، بعد الحصول على الموافقة من
 المعايير الشرعية. 

 
 :: أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يتعامل معها الصندوق6-3

 

 تقتصرإستثمارات الصندوق على األوراق المالية المصدرة في المملكة العربية السعودية فقط. 
 
  :رىاألخ صناديقالوحدات جميع حدود اإلستثمار في : 6-7

 

( من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة ألهداف %05يحق لمدير الصندوق إستثمار مااليزيد عن )

 ( من صافي قيمة أصول %01الصندوق، بما يتوافق مع المعايير الشرعية، على أن ال تزيد نسبة تملك الصندوق عن )

سوم ومصاريف تفرضها الصناديق المماثلة في حال الصندوق الذي تم تملك وحداته،. وسوف يتحمل الصندوق أية ر
لن يقوم مدير الصندوق و يحق لمدير الصندوق اإلستثمار في صناديق يديرها مدير الصندوق.و اإلستثمار بها.

 من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق إستثمار أخرى. %51ستثمار ما ال يزيد عن إب

 
 الية:اإلستثمار في مشتقات األوراق الم:  6-6

 لن يقوم الصندوق باإلستثمارفي مشتقات األوراق المالية.  
 

 المخاطرالرئيسية لإلستثمار في الصندوق  -11
:يعتبر اإلستثمار في الصندوق من فئة اإلستثمارات عالية المخاطر، ومن الممكن أن يتعرض الصندوق للمخاطر 01-0

، مما يؤثر على مالكي  الصندوق ومردود اإلستثمار التاليه، من غير حصر. والتي يمكن أن تؤثر سلباً على أداء
 الوحدات.

 

  مخاطر اإلفصاح:: 01-0-0

الطروحات األولية، أو إغفال بيانات شروط و أحكام   تتعلق مخاطراإلفصاح بإمكانية وجود بيانات غير صحيحة في  
 ارعلى المعلومات التي ترد في جوهرية فيها. وبالنظر إلعتماد مديرالصندوق بشكل جوهري في إتخاذ قراراإلستثم

التي تصدرها الشركات فإن مخاطر إتخاذ قرار إستثماري غير سليم تظل إحتماالً قائماً. وقد تكون الشروط و األحكام  
 المعلومات العامة التي تتعلق بالنتائج المالية وخطط التوسع المستقبلية للشركات المدرجة غير واضحة أو دقيقة. 

تمل وجود بيانات غير صحيحة قد يتم على أساسها إتخاذ قرارات إستثمارية مما قد يؤثر سلباً على كما أنه من المح
  الوحدات أداوه وعلى مالكيالصندوق و  في  أصول األداء

 

 مخاطر التوقعات المالية المستقبلية:: 01-0-0

العوائد وإستمرارها في المستقبل، تعتبرمن  توقعات النتائج المالية المستقبلية للشركات، وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق
 األدوات الهامة التي يبني عليها مدير الصندوق قراراته اإلستثمارية. إال ان تلك التوقعات قد ال تتحقق بالشكل المتوقع، 
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 ار أسعقيمة والصندوق و أصول  مما قد يؤدي الي إنحراف نتائج عمليات الصندوق عن التوقعات والتأثير سلباً على 
  وعلى مالكي الوحدات.  على أداء الصندوق ، و بالتالي قد يؤثر سلباً الصندوقوحدات 

 
 : عملية اإلصدارات األوليةنخفاض إ مخاطر : 01-0-7

طرح اإلصدارات األولية نتيجة للظروف اإلقتصادية الكلية لسوق اإلصدارات عدد  عمليات في نخفاض إ قد يحدث  
وقد يؤثر سلباً على أصول الصندوق و أسعار الوحدات، الصندوق ألهدافة اإلستثمارية،  األولية مما يؤثرعلى تحقيق

 ، و على مالكي الوحدات. وبالتالي ينعكس سلباً على أداء الصندوق
 
 مخاطر خبرة مدير الصندوق:: 01-0-2

الصندوق جديداً في يعد صندوق النفيعي للطروحات األولية من أوائل الصناديق لمدير الصندوق، مما يجعل مدير 
إدارة مثل هذه الصناديق. ونظراً أيضاً لحداثة عمل الصندوق فإنه ال يوجد سجل أداء سابق يمكن للمستثمرين اإلعتماد 

 . الصندوق وسعر الوحدة و على مالكي الوحدات صولمما قد يؤثر سلباً على إ،عليه لتقييم قدرات مدير الصندوق
 
 :ظفي مدير الصندوقمخاطر اإلعتماد على مو: 01-0-5

يعتمد مدير الصندوق على العنصرالبشري بشكل أساسي خالل إدارته للصندوق، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلباً 
بخسارة المدراء التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفيربدائل على المستوى ذاته من الخبرة 

،  أداء الصندوقو بالتالي على  الصندوق و سعر الوحدة،  صولأر بشكل سلبي على على المدى القصير، مما قد يؤث
 وعلى مالكي الوحدات. 

 

 مخاطرالتقلبات المحتملة في سوق األسهم:: 01-0-7

تتعرض أسعار األسهم في سوق األسهم السعودية من حين آلخر إلى تقلبات حادة قد تتضمن حركة هبوط حاد 
م ضمان أو تأكيد لألداء المستقبلي للسوق. كما أن األداء السابق للسوق ال يعكس ما سيتحقق ومفاجيء، وال يمكن تقدي

في المستقبل. كما أنه وبعد إعالن النتائج المالية للشركات فإن السعرالسوقي ألسهمها قد يتحرك في إتجاه مخالف لتلك 
وعلى أداء الصندوق.  و بالتالي على  ر الوحدة،سعأصول الصندوق و  التوقعات، وهذا قد يكون له تأثيراً سلبياً على

 مالكي الوحدات.
 

 مخاطر األسواق الناشئة:: 01-0-3

سوق األسهم السعودية يعتبر أحد األسواق الناشئة التي تتعرض لتقلبات األسعار بشكل أكبرمما هو سائد في أسواق 
دوق في حالة الهبوط الحاد والمفاجيء للقيمة األوراق المالية المتقدمة، مما قد يشكل مخاطر على إستثمارات الصن

مما يؤثر سلباً على أداء ر وحداته، أصول الصندوق و سععلى  سلبي وهذا قد يكون له تأثيرالسوقية لألوراق المالية، 
  ، و على مالكي الوحدات. الصندوق

 
 الطروحات األولية:اإلستثمار في  مخاطر: 01-0-7

ت األولية مخاطر محدودية األسهم المتاحة لإلكتتاب فيها خالل فترة الطروحات قد يتضمن اإلستثمار في الطروحا
األولية العامة. كما أن معرفة مدير الصندوق بالشركة المصدرة لألسهم قد تكون غير كافية أوقد يكون لها تاريخ أداء 

 ديدة. وبعض الشركات قد تكون محدود. كما أن الشركات المصدرة لألوراق المالية قد تنتمي لقطاعات إقتصـــادية ج
له يكون في مرحلة التطوير و ال تحقق دخال تشغيلياً على المدى القصيرمما يزيد من مخاطر اإلكتتاب في أسهمها، و

 ، وعلى مالكي الوحدات.ينعكس ذلك سلباً على أداء الصندوق، وقد سعر الوحدةالصندوق و  تأثير سلبي على أصول
 
 راج:مخاطر تأخر اإلد: 01-0-6

من الممكن أن يحدث تأخير في إدراج أسهم شركة ما تم اإلكتتاب في أسهمها خالل فترة الطرح األولي لفترة غير 
 قد  ومحددة. وذلك قد يؤدي إلي عدم قدرة الصندوق على اإلستفادة من المبالغ التي تم إستثمارها في الطرح األولي، 
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، و على مالكي سلباً على أداء الصندوقيؤثر قد  وبالتالي ، لوحدةسعر االصندوق و أصوليكون له تأثير سلبي على 
  الوحدات.

 

 :مخاطر فرص المشاركة في الطروحات األولية: 01-0-01

الصندوق صعوبات تتعلق بمشاركته في الطروحات األولية ألسهم الشركات حيث ال يوجد ضمان للصندوق يواجه  قد 
مما قد يؤثر سلباً على مالكي الوحدات و على   ولية ألسهم بعض الشركات بتلقي الدعوة للمشاركة في الطروحات األ

 أصول الصندوق.
 

 المخاطر اإلئتمانية:: 01-0-00

المخاطراإلئتمانية، هي تلك التي تتعلق بإحتمال أن يخفق أي من الجهات المتعاقد معها في الوفاء بإلتزاماته التعاقدية 
تفق عليها بينهما. وتنطبق هذه المخاطرعلى الصندوق في حال إيداع األموال مع مدير الصندوق، وفقاً للشروط الم

)بصفة مرابحة أو ما في حكمها( لدى طرف ثالث. أو من خالل اإلستثمار في عمليات المرابحة المختلفة. إن أي 
الوحدة في  أصول الصندوق وسعرقد يكون له تأثير سلبي على إخفاق من قبل الجهات التي يتعامل معها الصندوق 

 ، وعلى مالكي الوحدات. أدائه قد يؤثرسلباً على بالتالي و ،الصندوق
 

 مخاطر اإلقتراض:: 01-0-00

. قد يتأخر عن سداد تمويل فرص إستثمارية مالئمة في الحاالت الخاصة التي يقوم فيها الصندوق باإلقتراض لغرض
مدير الصندوق، مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم  المبالغ المقترضة في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادة

 ذلك تأثير سلبي علىسداد أو أن يضطر مديرالصندوق لتسييل بعض إستثماراته لسداد القروض مما قد يترتب على 
 . في الصندوق وعلى مالكي الوحدات و بالتالي قد يؤثر على األداء أسعار الوحدات و  ، أصول الصندوق

 

 :تركيز اإلستثمار مخاطر: 01-0-07

حيث أن إستراتيجية الصندوق الرئيسية تركز على اإلستثمار في الطروحات األولية وأسهم الشركات التي لم يمض 
 عليها ثالث سنوات في السوق السعودية، فإن محدودية عدد الشركات ضمن هذا المجال اإلستثماري سيؤدي الي

قطاعات معينة. بحيث يكون التركيزعلى شركات معينة أو قطاع واحد زيادة تركيز إستثمارات الصندوق في أسهم أو  
، مما قد حسب الحالة. لذلك فقد تتعرض إستثمارات الصندوق لتقلبات حادة نتيجة أي تغييرات في تلك الفئة من األسهم

على مالكي و على أداء الصندوق سلباً يؤثر قد  وبالتالي ،  سعر الوحدةو  أصول الصندوقيؤثر ذلك سلباً على 
 الوحدات.

 

 مخاطرالتغييرفي التشريعات:: 01-0-02

صناديق اإلستثمار، واألصول التي يتم اإلستثمار بها معرضة لمخاطر التغير في التشريعات حيث أن مديرالصندوق 
اف سيعمل وفقاً للتشريعات واإلجراءات الصادرة من قبل الســلطات الرســـمية المختـــصة بالتنـــــظيم واإلشر

، مما قد يؤثر ذلك والرقابة عليها، وقد يتأثر أداء الصندوق سلباً وفقاً لطبيعة التعديالت المفروضة على إدارة الصندوق
في الصندوق و على مالكي  ءو أسعار الوحدات، و بالتالي قد يؤثر سلباً على األداأصول الصندوق سلباً على 

  .الوحدات
 

 :شرعيةمخاطرمرتبطة بالمعاييرال :01-0-05

إن تطبيق المعايير الشرعية على إستثمارات الصندوق تحد بشكل عام من نطاق وعدد األسهم المتاحة لإلستثمارمن 
قبل الصندوق. كما أن الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بعد اإلستحواذ على أسهمها قد تتجاوزالمعاييرالشرعية 

لك الشركات في أوقات قد تكون غيرمالئمة وقد يحد من نطاق المسموح بها مما يدفع الصندوق للتخلص من أسهم ت
 وسعر الوحدة، وعلى أداء الصندوق، الصندوقأصول  يؤثر سلباً على قد الفرص اإلستثمارية المتاحة للصندوق مما 

 على مالكي الوحدات.  و
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 :مخاطر نتائج التخصيص:  01-0-07
ئات محدودة يسمح لها باإلكتتاب. و قد يتم تحديد حدود دنيا وعليا قد يقتصراإلكتتاب في الطروحات األولية على ف

لإلكتتاب. وال يتحكم مديرالصندوق بعدد األسهم التي سيتم تخصيصها. لذلك فان مثل تلك القيود قد تحد من حرية 
لى سعر مما قد يؤثر سلباً ع الصندوق في اإلكتتاب وحجم التخصيص في أسهم الشركات خالل فترة الطرح األولي 

 الوحدة و على مالكي الوحدات
 

 :مخاطر إعادة اإلستثمار: 01-0-03

حيث أن الصندوق سيقوم بإعادة إستثماراألرباح الموزعة، فإن مبالغ التوزيعات قد ال يتم إستثمارها بنفس األسعار 
ؤثر ذلك سلباً على أصول ، وقد يإرتفاع تكلفة الشراءقد يؤدي الي التي تم عندها شراء األسهم من األساس. وبالتالي 

أداء الصندوق و على مالكي  ، و بالتالي قد يؤثر سلباً على سعر وحدة الصندوق  يؤثرسلباً علىقد مما  الصندوق،
 الوحدات. 

 

  :المخاطر السياسية: 01-0-07

اق قطري أو قد يتأثرأداء الصندوق بحاالت عدم اليقين التي تنتج عن تغييرات سياسية غيرمالئمة قد تحدث على نط
 إقليمي أو عالمي قد تؤثر سلباً على أداء األسواق الثانوية وعلى القيمة السوقيه لألوراق المالية التي يستثمر 

وعلى ، في الصندوقاألداء بالتالي على وسعر الوحدة  و  أصول الصندوق و مما قد يؤثر سلباً على فيها الصندوق، 
 . مالكي الوحدات

 

 :قتصاديةالمخاطر اإل: 01-0-06

تنتج هذه المخاطرعن التغيرات اإلقتصادية وظروف السوق وحاالت عدم اليقين المصاحبة للتغير في سياسة الحكومات 
أو عن حاالت فرض القيود على حركة إنتقال رؤوس األموال. أو التــغير في القوانـــين واألنــظمة والمتطلبات 

دية التي تسود األسواق المختلفة. وبالتالي يمتد التأثير على سوق األسهم الضرائبية وحاالت الركود أو األزمات اإلقتصا
 وعلى مالكي أداء  الصندوق على  ، و بالتاليفي الصندوق وحداتالسعار أو  ستثماراتإلمما قد يؤثرسلباً على إ

 . الوحدات
 

 :مخاطر السيولة: 01-0-01

حويل األصول إلي نقد دون حدوث خسارة في قيمتها مخاطر السيولة تعني السرعة والسهولة التي يمكن بهما ت
السوقيه. قد تواجه الصندوق مخاطرعدم إمكانية بيع بعض إستثماراته بسبب الظروف اإلقتصادية أو بسبب ظروف 
السوق. كما قد يعاني الصندوق من إنخفاض السيولة في حالة أن جزءاً جوهرياً من أصوله يستثمرفي أسهم عدد 

ت. وبشكل أساسي، فان الصندوق قد ال يتمكن من تسييل إستثماره مع شركة معينه بسهوله مما يؤثر محدود من الشركا
و بالتالي  أصول الصندواق و سعر الوحدة،، وقد يؤثر ذلك سلباً على على الوفاء بمتطلبات اإلسترداد في الصندوق

 .ق و على مالكي الوحداتفي الصندو على األداء
 

 التداول: مخاطر تعليق:  01-0-00

قد يؤدي تعليق التداول في السوق ككل أو في مجموعة من األوراق المالية الي عدم توفر النقد أو فقدان عدد من  
و بالتالي قد يؤثر  على سعر الوحدة في الصندوق، و على أصول الصندوق قد يؤثر سلباً  ،الفرص اإلستثمارية مما

 . ت، وعلى مالكي الوحداعلى أداء الصندوقسلباً 
 

 مخاطر تضارب المصالح:: 01-0-00

تنشأ هذه المخاطرفي األوضاع التي تتأثرفيها موضوعية وإستقاللية قرارمدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو  
، و بالتالي قد يؤثر سلباً سعر الوحدة و الصندوقعلى أصول معنوية تهمه على حساب الصندوق، مما قد يؤثر سلباً 

  و على حاملي الوحدات. أداء الصندوق على 
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 مخاطرعمليات اإلسترداد الكبيرة:: 01-0-07

قد يجبر تقدم المستثمرين بالصندوق بطلبات إسترداد كبيرة في وقت واحد على أن يقوم الصندوق ببيع األسهم  
ستثماري منها مما المملوكة له لتغطية تلك الطلبات وهذا قد يؤثرسلباً على سعراألسهم أو بيعها قبل تحقيق الهدف اإل

 .مالكي الوحدات، و على ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق
 

 مخاطر اإلعتماد على التصنيف اإلئتماني:: 01-0-02

في حالة إنخفاض التصنيف اإلئتماني ألي من أدوات أسواق النقد التي يستثمر بها الصندوق، قد يضطر مديرالصندوق 
 ، و بالتالي على األداءعلى أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدةسلباً الي التخلص منها.مما قد يؤثر

 .الوحدات مالكيفي الصندوق و على 
 

  مخاطر التقنية:: 01-0-05  

يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على إستخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات لديه، 
طل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في والتي قد تتعرض ألي ع

 ، و بالتالي قد يؤثر سلباً علىسعر الوحدةو   أصول الصندوق بعض عمليات مديرالصندوق، و التأثيربشكل سلبي على
 مالكي الوحدات. ، و على أداء الصندوق

 

 ى:مخاطر اإلستثمارفي صناديق أخر : 01-0-07 

تتعرض الصناديق األخرى التي يستهدف الصندوق اإلستثماربها إلى نفس المخاطرالواردة في فقرة "المخاطرالرئيسية 
األداء  علىقد يؤثر سلباً ، وبالتالي وسعرالوحدة ،الصندوقأصول  لإلستثمارفي ذلك الصندوق"، مما قد يؤثرسلباً على 

  مالكي الوحدات.على  الصندوق و في
 

 مخاطرالتغير في أسعار الصرف: :01-0-03

إذا كانت دفعات شراء الوحدات بعملة غيرعملة الصندوق، فإن إستثمارات المشترك قد تتأثربالنقص نتيجة للتغير في  
على  مما قد يؤثر سلباً بشكل سلبي. قد يؤثر على سعر الوحدة و أسعار الصرف، وبالتالي ستتأثر تلك اإلستثمارات 

 . مالكي الوحداتو على في الصندوق  األداء.
 

 : مخاطر أسعار الفائدة: 01-0-07

نتيجة للتغييرفي أسعار الفائدة. ولذا فإن التي يستثمر بها الصندوق هي المخاطرالناتجة عن تقلب قيمة األوراق المالية  
ؤثر ذلك سلباً على مما قد ي قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.

  الوحدات. مالكيعلى على أداء الصندوق و سعر الوحدة،  وو أصول الصندوق 
 

 مخاطر الزكاة و الضريبة:: 01-0-06

قد يتحمل مالكي الوحدات اآلثار الزكوية والضريبية المترتبة على اإلشتراك أو اإلحتفاظ أو اإلسترداد للوحدات  
 ن التي يحملون جنسيتها أو رخصة اإلقامة فيها أو تعتبرمحل إقامة عادية لهم أوبموجب القوانين السارية في البلدا

موطناً مختاراً. ويتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الضريبة والزكاة إن وجدت على إستثماراتهم في الصندوق أو 
، و سعر الوحدةصندوق و أصول الثر سلبي على أوقد يترتب على ذلك على أي  زيادة في رأس المال الناشئة عنها. 

 .الوحدات مالكيعلى الصندوق و أداء بالتالي قد يؤثر سلباً على 
 

 مخاطر اإلعتماد على التصنيف الداخلي:: 01-0-71

حيث أن مديرالصندوق سيقوم بتصنيف وتقييم صناديق المرابحة والصناديق المماثلة التي ينوي اإلستثمار بها، 
الصندوق و إنخفاض سعر أصول  على  ينعكس سلباً  قد مما  نيف دقيقاً أو صحيحاً، األمرالذي قد ال يكون فيه التص

 .الوحدات مالكيعلى و  سلبي على أداء الصندوقوقد يترتب عليه أثر الوحدة.
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 :الشركات الصغيرةأسهم مخاطر اإلستثمار في : 01-0-70

خاطر متعلقة بإنخفاض معدل سيولة التداول ، قد يتعرض لمفي حال إستثمار الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة
و بالتالي قد نظراً لصغر حجمها،   على تلك األسهم مقارنة بأسهم الشركات الكبرى ، كما أن أسعارها أيضاً أكثر تقلباً 

أو إنخفاض أحجام التداول فيها مما ينعكس   يؤثر ذلك على الصندوق  بشكل سلبي  بسبب التذبذب في أسعار األسهم
 . الوحدات مالكيعلى و  ء الصندوقعلى أداو سعر الوحدةعلى  سلباً 

 

 :مخاطر سجل األداء المحدود: 01-0-70

الصندوق جديد في مفهومه، و ليس له سجل أداء سابق، و يعتمد على خبرة مدير الصندوق في إدارة هذا النوع من 
وقد يكون لذلك تأثير سلبي على ستتحقق.  اإلستثمارات. و ال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق اإلستثمارية

  . الوحدات مالكيعلى ، وأدائهفي الصندوق، و بالتالي على  سعر الوحدةعلى أصول و
 

 :مخاطر الكوارث الطبيعية : 01-0-77

مثل الزالزل، البراكين، واألعاصير المدمرة، حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة، تنشأ هذه المخاطر عن 
يترتب عليها خسائر في األرواح والممتلكات، وتكون ذات تأثير شديد على االقتصاد الوطني والحياة االجتماعية  مما قد

أصول سلباً على و بالتالي قد يؤثر ذلك  وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدة دولية.
 مالكي الوحدات.على أداء الصندوق و على  سلباً ، مما قد يؤثر سعر الوحدةو الصندوق 

 

 : معينةبأحداث المخاطر المتعلقة :  01-0-72

باألنظمة بعوامل مختلفة، منها عوامل سياسية و إقتصادية، و عوامل تتعلق إستثمارات الصندوق يمكن أن تتأثر 
 تغييرات في سياسة الحكومة و نظام التشريعات أو تتعلق بالسلطات اإلشرافية و التنظيمية و الرقابية. كما قد تتأثر بالو

وقد يكون لذلك أثر  الضرائب و أسعار الفائدة. أو قد تتأثر بأحداث معينة تتعلق بالجهة المصدرة لألسهم المستثمر بها.
 مالكي الوحدات. على أداء الصندوق و ، و بالتالي قد يؤثر سلباً على سعر الوحدةوالصندوق أصول سلبي على 

    
مالكي الوحدات المسـؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على اإلستثـــمار في الصـــندوق. وال يوجد  : يتحمل01-0

 تعهد بأن أهداف الصندوق اإلستثمارية ستتحقق. وعلى كل مستثمر أن يعطي عناية خاصة لعوامل المخاطر المذكورة 
 عند تقويمه لفرص اإلستثمار في الصندوق. أعاله 

 

رفي الصندوق ال يعد إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق : اإلستثما01-7

اإلستثمار. إن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمانات بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه اإلستثمارية، ولن يكون هناك أي 
 أو عند إنهاء الصندوق.  ضمانات بحصول المشتركين على مبالغهم األصلية المستثمرة عند اإلسترداد

 

 الرسوم والمصاريف  -11
 يتضمن البيان التالي جميع الرسوم و المصاريف المترتبة في الصندوق. 

 

يدفعها المستثمرمرة واحدة عند اإلشتراك أو  كحد أعلىمن مبلغ اإلشتراك  %0551 : نسبة : رسوم اإلشتراك11-1

 اإلشتراك اإلضافي، وتدفع لمديرالصندوق.

من صافي قيمة أصول الصندوق، تدفع لمدير الصندوق نظير سنوياً  %0535نسبة : م إدارة الصندوق: رسو11-2

يتم دفــعها كل ثـــالثة  .تخصم من صافي أصول الصندوقرعايته للصــندوق، وتقديمه لخدمات إدارة اإلستثــمار. 
 شــهور وتحتسب يومياً. 
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ي قيمة أصول الصندوق ً تدفع ألمين الحفظ نظير تقديمه لخدمات من صافسنوياً  %1551 : نسبة :  رسوم حفظ11-3

 يتم دفــعها كل ثـــالثة شــهور، وتحتسب يومياً. تخصم من صافي أصول الصندوق ، الحفظ. 

المستردة قبل مضي ثالثون يوماً من تاريخ الوحدات  من صافي قيمة  %1551 : نسبة : رسوم إسترداد مبكر11-4

وتدفع لصالح المستردة، الوحدات تخصم من صافي قيمة مرة واحدة عند اإلسترداد المبكر، اإلشتراك، وتحتسب 
 الصندوق.  

لاير سعودي سنوياً،  010111: سيحصل مراجع الحسابات على مبلغ مقطوع قدره : أتعاب مراجع الحسابات11-5

مبلغ اإلجمالي على عدد أيام السنه. بقسمة اليومياً أصول الصندوق، و تحتسب إجمالي قيمة  من وسيتم خصم الرسوم 

عند نهاية العام المالي  %51تدفع عند بداية العام المالي للصندوق، و %51ويتم الدفع على قسطين متساويين بواقع 

 للصندوق. المراجعة  للصندوق، وذلك بعد إصدار تقرير المراجعة و إصدارالقوائم المالية 

لاير  010111ركة البوابة الدولية لإلستشارات على مبلغ مقطوع قدره ستحصل ش: أتعاب الهيئة الشرعية: 11-6

سنوياً لقاء تقديم المشورة الشرعية للصندوق. ويتم دفع المبلغ كامالً في نهاية العام المالي للصندوق، وبعد إعداد 
 ب على عدد أيام السنة.تقريرالمراجعة والتدقيق الشرعي السنوي للصندوق، وتحتسب األتعاب يومياً بقسمة مبلغ األتعا

 

: سيقوم الصندوق بدفع مصاريف إعداد المؤشر اإلسترشادي : مصاريف إعداد المؤشر اإلسترشادي للصندوق11-7

لاير سعودي سنوياً. وتحتسب يومياً بقسمة المبلغ على عدد أيام السنة،  070051دوالرأمريكي ما يعادل  30111بقيمة 

 م المالي للصندوق.ويتم الدفع مقدماً في بداية العا
 

لاير  00111: يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين11-8

لاير للعضوين معاً(. يتم  70111لاير سنوياً للعضو الواحد ) بإجمالي  20111سعودي لإلجتماع الواحد بحد أقصى  

 مباشرة، وتحتسب يومياً بقسمة تناسبية على عدد أيام السنة.الدفع لكل عضو مستقل بعد نهاية كل إجتماع 
 

لاير سعودي سنوياً ، وتحتسب يومياً بقسمة تناسبية على عدد  30511مبلغ مقطوع وقدره  :: الرسوم الرقابية11-9

 أيام السنة. 
 

اً لصالح شركة لاير سعودي سنوي 50111مبلغ مقطوع قدره  دفع: رسوم نشر المعلومات على موقع تداول: 11-11

 وتحتسب يومياً بقسمة تناسبية على عدد أيام السنة. تدفع بنهاية السنه المالية، السوق المالية "تداول". 
 

تخصم من صافي قيمة أصول حسب األسعار السائدة في السوق. تدفع : مصاريف تمويل الصندوق:  00-00

 مياً بقسمة المبلغ على عدد أيام السنه.الصندوق.  تدفع عند اإلستحقاق للجهة الممولة. و تحتسب يو
 ( للتعرف على تفاصيل الرسوم و المصاريف.77ويمكن اإلطالع على ملخص اإلفصاح المالي )الفقرة   

 مصاريف التعامل  -12

يتحمل الصندوق جميع مصاريف التعامل )الوساطة( في األوراق المالية وفقاً لألسعارالسائدة لدى وسطاء التعامل، 
 صول الصندوق عند تنفيذ الصفقات.وتدفع من أ

 

 التصفية وتعيين مصف -13
لهيئة السوق المالية السعودية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو إتخاذ أي تدابير تراها مناسبة وذلك وفقاً للمادة 

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن الهيئة. 00)



 

22 
 

 لالستثمار النفيعي مجموعة 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 
 

 مجلس إدارة الصندوق -14
 إدارة مؤلف من رئيس وثالثة أعضاء، منهم عضوين مستقلين كالتالي:يتولى إدارة الصندوق مجلس 

 

 المجلس:أسماء أعضاء : 14-1

 السيد/سالم بن محمد سالم باعبيد، )رئيساً(: 02-0-0
 

عاماً شغل خاللها العديد من المناصب القيادية في الخدمات المالية والمصرفية  00تمتد خبرة السيد/ سالم ألكثر من 

 ستثماري. ويتمتع بخبرة كبيرة في التسويق واإلستثمار العقاري وفي تطويراألعمال. حصل السيد/ سالم والتخطيط اإل
على درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة و إدارة األعمال من جامعة بيروت العربية. يشغل السيد/ سالم حالياً منصب 

 ل ذلك نائب رئيس أول تطوير األعمال والطرح لدىالرئيس التنفيذي لشركة مجموعة النفيعي لإلستثمار وعمل قب
م(. كما شغل منصب مدير فريق اإلستثمار لدى مجموعة التوفيق المالية )الفترة 0107-0100شركة الخبير المالية ) 

م(. و عمل 0113-م 0110بنك سامبا )من  -م(. وعمل قبل ذلك في منصب مديرفرع الفيحاء0100 -م 0117من 

 م (. حصل السيد/ سالم على العديد من الدورات0110 -م0663ي البنك األهلي التجاري )الفترة من مديراً للتسويق ف

من هيئة    CME1التدريبية و شارك في المؤتمرات داخل وخارج المملكة.  كما حصل السيد/ سالم على شهادة  

 السوق المالية. 
 
  ، )عضواً(السيد أحمد إبراهيم عبدالحيالسيد/ :02-0-0

. يحمل درجة بشركة مجموعة النفيعي لإلستثمار مجلس ادارة الصندوق، ويعمل مديراً إلدارة األصول عضو
تمتد الخبرة العملية م( من جامعة طنطا كلية التجارة، جمهورية مصر العربية . 0676البكالوريوس في المحاسبة )عام 

مارية بشركة األولى جوجيت المالية )الرياض( حيث عمل مديراً للصناديق اإلستثسنه  00للسيد عبدالحي ألكثر من 

م. كما عمل مديراَ للمحافظ اإلستثمارية الخاصة للفترة من مايو 0107حتى اكتوبر  0107خالل الفترة من مارس 

كمحلل مالي  م اشرف خاللها على اإلنشطة المتعلقة باإلدارة. باإلضافة الي خبراته السابقة0107م حتى فبراير 0100

م . وعمل 0100الي مايو  0110استريت لألوراق المالية )بجمهورية مصر العربية( للفترة من فبراير  لشركة وول

 م0110م الي يناير 0660قبل ذلك باحث و محلل مالي لدى شركة الجوهر لألسهم )الرياض(  في الفترة من اكتوبر 

حصل السيد التحليل األساسي  والفني لألسهم. المحاسبة المالية، ادارة المحافظ اإلستثمارية،  ادارةفي عمل خاللها 

من  CME3، و  CME1حصل على شهادة كما على دورة في مكافحة غسل األموال و مكافحة اإلرهاب. عبدالحي 

 هيئة السوق المالية. 
 
   : : الدكتور/ عبداللطيف بن محمد عبدالرحمن باشيخ )عضو مستقل(14-1-3

عاماً في المجال األكاديمي )المحاسبة  03للطيف بن عبدالرحمن باشيخ، ألكثر من تمتد الخبرة العملية  للدكتور/عبدا

 الشركات.  المالية  واإلدارية(. باإلضافة الي خبراته السابقة في مجاالت التخـــطيط المالي واإلستراتيجي وحوكمة 
م( المملكة المتحدة. 0117اوث )حصل الدكتور/ عبداللطيف باشيخ على درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة بورتم

م(. وحصل على درجة 0666ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة شرق إنجيليا في المملكة المتحدة )

م(. يشغل حالياً منصب أستاذ المحاسبة المشارك، 0660البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة )

ذلك  كمستشار مالي و إقتصادي للعديد من الشركات اإلستثمارية والمؤسسات  بجامعة الملك عبدالعزيز. وعمل قبل
الدورات التدريبية في  التجارية. قام بتأليف عدد من الكتب العلمية والبحوث األكاديمية. كما شارك في العديد من

ان الثــقافية، مجاالت التخطيط المالي واإلستراتيجي وحوكمة الشركات. وهو عضو مشارك في العديد من اللج
والجمعيات والهيئات. الدكتور/ عبداللطيف باشيخ هوعضو )مستقل( في مجلس إدارة صندوق النفيعي للمتاجرة 

 . " المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية" باألسهم الســـعودية
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 السيد/ سراج بن علي سراج العرابي الحارثي )عضو مستقل( :14-1-4
 

عاماً في القطاع المصرفي وقطاع األعمال التجارية باإلضافة الي  05الحارثي ألكثر من تمتد خبرة السيد/ سراج 

خبراته المتنوعه في اإلستثمارالعقاري وقطاع التأجير. حصل السيد/ سراج على درجة البكالوريوس في علم اإلجتماع 
ئيس التنفيذي لشركة مجموعة (. ويشغل حالياً منصب الر0675من كلية اآلداب جامعة الملك عبد العزيز بجدة )

 الحارثي العقارية، ومديراً لمجموعة سما المتحدة للمواصالت باإلضافة الي عمله مديراً عاماً لمصنع العناية 
لمستحضرات التجميل. وعمل قبل ذلك مديراً في بنك الرياض ألكثرمن عشرين عاماً آخرها مديراً لفرع شارع األمير 

ة سابقاً(. حصل السيد/سراج على العديد من الدورات التدريبية في مجال اإلستثمار في محمد بن عبدالعزيز )التحلي
 األسهم، اإلئتمان المصرفي اإلدارة والتطوير، الخزينة، اإلستثمار، والتثمين العقاري. وهو عضو في لجنة األوراق

ق النفيعي للمتاجرة باألسهم المالية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة. وعضو)مستقل( في مجلس إدارة صندو 
 ." المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية"السعودية. 

 
 : يمنح األعضاء المستقلين في مجلس إدارة الصندوق مكافأة مالية: 14-2

لاير سعودي سنوياً  70111لاير سعودي عن اإلجتماع الواحد لكل عضو، وبسقف إجمالي قدره  00111قدرها 

 عاً. ويتم دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من أصول الصندوق. وتدفع بعد كل إجتماع مباشرة.للعضوين المستقلين م
 

 :  تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي: 14-3

: الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصـندوق طـرفاً فيها. ويشمل ذلك 02-7-0

ثال ال الحصر، الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود خدمات الحفظ، وأي عقد يتم على سبيل الم
إبرامه مع أي شخص مرخص له لتسويق وحدات الصندوق لمستثمرين محتملين. أو تقديم المشورة لهم بخصوص 

 شراء الوحدات. 
 

ضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للمادة : اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً. المصادقة على أي ت02-7-0

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار.06)
 

: اإلجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة واإللتزام )لجنة المطابقة واإللتزام( لدى 02-7-7

 م مدير الصندوق بجميع مديرالصندوق ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من إلتزا
( من 76اللوائح واألنظمة المتبعه. ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصرالمتطلبات المنصوص عليها في المادة )

 الئحة صناديق اإلستثمار. 
 

( من الئحة صناديق اإلستثمار تتعلق 00: إقرارأي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه بموجب المادة )02-7-2

ة أو إستمرار عمل صندوق اإلستثمار أو مدير الصندوق. عدا التوصيات المتعلقة بأي إدعاء من طرف المصفي بتصفي
 بخصوص سوء سلوك أو إهمال من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 

: التأكد من إكتمال و إلتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق اإلستثمار وأي مستند آخر سواء كان 02-7-5

أو غيره )يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق و/ )أو( مديرالصندوق و إدارته للصندوق( بالئحة صناديق  عقداً 
 ( من الئحة صناديق اإلستثمار. 07اإلستثمار وذلك دون اإلخالل بالفقرة )هـ( من المادة )

 

وفقاً لشــروط وأحكام : التأكد من قيام مديرالصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصــلحة مالــكي الوحــدات 02-7-7

 الصندوق، وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار. 
 

: العمل بأمانه ولمصلحة صندوق اإلستثمار، ومالكي الوحدات فيه. وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس 02-7-3

 إدارة الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب اإلخالص و اإلهتمام و بذل الحرص المعقول. وتكون عضوية مجلس 
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يوماً قبل تاريخ  71إدارة الصندوق لسنتين، وتتجدد تلقائياً ما لم يبدي أحد الطرفين عدم الرغبة بذلك بمدة ال تقل عن 

 إنتهاء العقد. وتبدأ عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء الصندوق.   
 

 مار أخرى.عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق إستث :14-4

 الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق اإلستثمار األخرى كما يلي: 

 المنصب المدير الصندوق اإلسم م

الدكتور/ عبداللطيف بن  0
 محمد عبدالرحمن باشيخ

" صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية
 .المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية"

وعة النفيعي مجم
 لإلستثمار

 عضو مستقل

سراج بن سراج بن علي  0
 الحارثي

" صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية
 .المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية"

مجموعة النفيعي 
 لإلستثمار

 عضو مستقل

 مدير الصندوق -15
باري مرخص له وفقاً لالئحة : مدير الصندوق، هو شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار، وهي شخص إعت05-0

 م.02/7/0113هـ الموافق 10/7/0207( وتاريخ 13170-73األشخاص المرخص لهم بموجب ترخيص رقم )
 

 عنوان مدير الصندوق:
 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

 جدة. –المملكة العربية السعودية 

  B 312الطابق السابع، مكتب رقم  شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية سابقاً(، مركز بن حمران،
 +677( 00) 7755307+ فاكس 677( 00) 7755130تليفون  - 00272جدة  03770ص ب 

 www.nefaie.com/ الموقع اإللكتروني:  info@nefaie.comالعنوان اإللكتروني: 
 

: يسعى مدير الصندوق الى تجنب أي نوع من التضارب بين مصلحة مديــر الصـــندوق من ناحـية ومن 05-0

ويقر مصلحة المستثمرين من ناحية أخرى. أو مصلحة الصندوق مع صندوق إستثمارآخر يديره مدير الصندوق نفسه. 
 كما يسعى إلى عدم تفضيل ق. مدير الصندوق عدم وجود أي تضارب في المصالح مع أعضاء مجلس إدارة الصندو

مصلحة مجموعة من المستثمرين على مصلحة مجموعة أخرى ضمن نفس الصندوق. كما أنه ال يوجد أي نشاط أو 
 مصلحة أخرى ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مديرالصندوق يحتمل تعارضها مع مصلحة الصندوق. 

 

يرالصندوق يحتمل أن يؤثرعلى تأدية إلتزاماته تجاه : ال يوجد هنالك أي تضارب مصالح جوهري من طرف مد05-7

 الصندوق. 

 : لم يكلف مدير الصندوق أي طرف آخربتأدية أي مهام تتعلق بإدارة الصندوق. 05-2
 

: يقر مدير الصندوق " شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار" بأنه قد حصل على ترخيص هيئة السوق المالية رقم 05-5

هـ لممارسة أنشطة اإلدارة، وأمين الحفظ ، والترتيب  والمشورة، والتعامل بصفة 0/7/0207( بتاريخ 73-13170)

 أصيل ووكيل في األوراق المالية. 
 

 أمين الحفظ -16
شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار، هي أمين الحفظ )"أمين الحفظ"( وهي الجهة المسؤولة عن حفظ أصول الصندوق، 

تعلق بمسك الســجالت، و إصــدار المـــراكز المــالية وتقويم صافي قيمة األصول، و و القيام بالخدمات اإلدارية التي ت
 إصدار صافي قيمة األصول لوحدة الصندوق.

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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 عنوان أمين الحفظ:
 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

 جدة -المملكة العربية السعودية 
  B 312مران، الطابق السابع، مكتب رقم شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية سابقاً(، مركز بن ح

 +677( 00) 7755307+ فاكس: 677( 00) 7755130تليفون:  – 00272جدة  03770ص ب 

 www.nefaie.com/ الموقع اإللكتروني:  info@nefaie.comالعنوان اإللكتروني: 

 

 مراجع الحسابات  -17
 مجموعة طالل أبوغزالة وشركاه، تم تعيينه بواسطة مدير الصندوق كمراجع خارجي لحسابات الصندوق.

 

 :عنوان مراجع الحسابات
 مجموعة طالل أبو غزالة وشركاه )محاسبون قانونيون(

 ائي للسيارات.حي األندلس، شارع المدينة، خلف برج العيس، جدة، مدينة المملكة العربية السعودية 

 00255جدة  01075ص.ب. 

 +677-00-7775205+، فاكس: 677-00-7775257هاتف: 

 www.tagorg.comالموقع اإللكتروني: /  tago.jeddah@tagi.comالعنوان اإللكتروني: 

 

 السنوية المراجعة القوائم المالية  -18
للصندوق وفقاً عه جمرا وقوائم مالية سنوية  عهجمراغير نصف سنوية مالية : يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم 07-0

 لمعاييرالمحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.  

يرالصندوق بإصدار أول قائمة بنهاية عام ديسمبر من كل عام، وسيقوم مد 70: تنتهي السنه المالية للصندوق في 07-0

 ( يوماً تقويمياً من 61وتوفيرها للمستثمرين خالل )المراجعه  م. و يتم اإلنتهاء من إعداد القوائم المالية 0105
 ( يوماً تقويمياً من نهاية25نهاية السنه المالية. أما القوائم المالية نصف السنوية فسيتم اإلنتهاء من إعدادها خالل )

الفترة، وسيتم تزويد جميع المستثمرين بنسخة من هذه القوائم المالية سواء على عنوانهم البريدي أو من خالل موقع 
وفي المقرالرئيسي لمدير الصندوق، وذلك بدون مقابل، و بناء على طلبهم.   www.nefaie.comالشركة اإللكتروني 

 متاحة للمستثمرين على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول(. كما ستكون 
 

 خصائص الوحدات  -19
، و لها نفس القيمة الفئة يجوز لمدير الصندوق إصدارعدد غير محدود من وحدات الصندوق، وجميعها من نفس  

زأة ذات قيمة نسبية متساوية والمميزات والحقوق، وليس لها حقوق تصويت. وتمثل كل وحدة حصة قياسية غير مج
 في أصول و إستثمارات الصندوق. 

 

 معلومات أخرى -21
مديرالصندوق أوالصندوق لن يقوما بحساب أو دفع، أو يكونا مسؤولين عن حساب أو دفع الزكاة على مبالغ 

لزكاة تظل من اإلستثمارات في الصندوق أو على أي مكاسب رأسمالية يمكن أن تنتج عن تلك اإلستثمارات. دفع قيمة ا
مسؤولية المستثمرين أنفسهم. يمكن للمستثمرين اإلتصال بمدير الصندوق للحصول على أية معلومات أخرى ذات 

 عالقة بالصندوق. 

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
mailto:tago.jeddah@tagi.com
http://www.tagorg.com/
http://www.nefaie.com/
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 إستثمار مطابق للشريعة اإلسالمية صندوق  -21
ة"(. وتقوم اللجنة : تتولى شركة البوابة الدولية لإلستشارات دور المستشار الشرعي للصندوق )" اللجنة الشرعي00-0

الشرعية بمراجعة كافة عمليات وإستثمارات الصندوق ومراقبة تطبيق الضوابط والمعايير الشرعية عليها. وسيتولى 
أعمال المراجعه الشرعية للصندوق كل من الدكتور/ الصادق حماد محمد )رئيس اللجنة( والشيخ/ محمد بن وليد 

الشرعي للصندوق بأعمال الرقابة الشرعية و إجراء التدقيق الشرعي  السويدان )عضو اللجنة(. وسيقوم المستشار
 السنوي ليؤكد لمجلس اإلدارة بأن عمليات الصندوق وإستثماراته متوافقة مع أحكام الشريعه اإلسالمية. علماً بأنه سيتم 

نة من اآلتية دفع مكافأة سنوية للمستشار الشرعي عن خدماته، تدفع من أصول الصندوق. ويتكون أعضاء اللج
 اسماؤهم:

 

 الدكتور/ الصادق حماد محمد محمدين: )رئيس اللجنة الشرعية(: 00-0-0

مستشار شرعي، ورئيس اللجنة الشرعية للمجموعة. يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعه )الفقه المقارن( من جامعة   
مس، الرباط المغرب، ودرجة البكالوريوس م(، والماجستير في القانون من جامعة محمد الخا0666النيلين بالسودان )

في القانون العام من جامعة الرباط، المغرب. يشغل حاليا منصب مستشار شرعي. وله خبرة طويلة في األبحاث 
عاماً. باإلضافة الي شغله في أعمال اإلشراف والرقابة الشرعية وكافة المهام 03واإلستشارات الشرعية ألكثر من 

ة بالهيئات الشرعية، عمل في السابق لدى مجموعة دلة البركة كباحث شرعي ألكثر من ثمانية والمسؤوليات المتعلق
 سنوات.

 الشيخ/ محمد بن وليد السويدان: )عضواللجنة الشرعية(: 21-1-2
م. باحث دكتوراه  في التمويل 0107مستشار شرعي، وعضو اللجنة الشرعية لمجموعة النفيعي لإلستثمار منذ العام  

 . يحمل درجة الدبلوم العالي في دراسات التأمين اإلسالمية من معهد   Portsmouth – UKمي من جامعة اإلسال
. يشغل Portsmouth – UK، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال العالمي من جامعة CIIالتأمين القانوني في لندن 

لشرعية، آخرها عمله مستشار شرعي في حاليا منصب مستشارشرعي. له خبرة طويلة في األبحاث واإلستشارات ا
السعودية. باإلضافة الي ذلك عمله لفترة في مجاالت الرقابة الشرعية واألبحاث المتعلقة باإلستشارات  -بنك اإلنماء 

 الشرعية. 
 

  :الرسوم واألتعاب: 21-2

تدفع من أصول الصندوق، لاير )عشرة آالف لاير سعودي( سنوياً،  010111تبلغ أتعاب اللجنة الشرعية مبلغ قدره 

ويتم دفع المبلغ كامالً في نهاية العام المالي، وذلك بعد إصدارتقريرالمراجعة والتدقيق الشرعي السنوي للصندوق. ويتم 
 يومياً. إحتسابها 

 : المعاييرالشرعية: 21-3

الشرعية في التأكد من  ( من هذه الشروط و األحكام المعايير الشرعية التي تستخدمها اللجنه0يوضح الملحق رقم )

 شرعية أنشطة الصندوق. 

 صناديق اإلستثمار العالمية  -22
 ال ينطبق على الصندوق.   
 

 الطرح األولي  -23
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ال يوجد حد أدنى لبداية عمل الصندوق.. وسيقوم مدير الصندوق باإلحتفاظ باألموال التي يتم جمعها خالل فترة الطرح 
 ل الصندوق. األولي على شكل نقدية قبل تاريخ بدء عم

 إستثمار مدير الصندوق في الصندوق -24
يمكن لمدير الصندوق بناء على تقديره الخاص أن يستثمر في وحدات الصندوق. كما يحتفظ مدير الصندوق بحقه في 
اإلسترداد و تخفيض مشاركته كلياً أو جزئياً، متى رأى ذلك مناسباً. وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي إستثمار 

 الصندوق نهاية كل سنه مالية. ويعامل إستثمارمدير الصندوق في الصندوق على أنه إشتراك في  له في
وحدات هذا الصندوقمعاملة مماثلة إلستثمارات المشتركين في الصندوق، وبحسب بنود اإلشتراك و اإلسترداد الواردة 

 في هذه الشروط و األحكام. 
 

 إجراءات اإلشتراك واإلسترداد -25
 

 التعامل: أيام :25-1
من كل إسبوع  بإستثناء العطل  اإلثنين و األربعاءأيام التعامل التي سيتم فيها بيع وإسترداد الوحدات هي يومي 

 الرسمية لسوق األسهم السعودية.
  

: يمكن إستالم طلبات اإلشتراك واإلسترداد خالل أي يوم عمل. ويكون الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة 05-0

ء الوحدات أو إستردادها عندما يستلم مدير الصندوق الطلب والمبالغ المتعلقة بشراء الوحدات المطلوبة قبل بشرا
الساعة الرابعه عصراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل، وذلك حسب توقيت المملكة العربية السعودية، مدينة جدة. 

 اله فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي. وفي حالة تسليم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد أع
 
: يتم تنفيذ جميع طلبات اإلشتراك المكتملة والمستلمة قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء 05-7

 ( بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل الالحق. 0-05الوحدات أو إستردادها والموضحة في البند )
 

 تعليمات اإلشتراك واإلسترداد: :05-2
: على المستثمر في الصندوق أن يفتح حساباً لدى مدير الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات اإلشتراك 05-2-0

عند فتح الحساب سيقوم المستثمر في الصندوق بتعبئة وإستيفاء نموذج أعرف عميلك بذلك المقصود وواإلسترداد. 
(KYCباعتباره متطلب )  .هام 

: على المشتركين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق إستيفاء وتسليم نموذج طلب اإلشتراك والتوقيع 05-2-0

على الشروط واألحكام وتسليمها لمديرالصندوق مصحوباً بما يثبت اإليداع في حساب الصندوق لدى البنك المعتمد. إذا 
ل المبلغ المستلم الي اللاير السعودي و يتم تنفيذ اإلشتراك على أساس  تم الدفع بعملة غيراللاير السعودي فسيتم تحوي

 صافي قيمة المبلغ باللاير السعودي.

: يتم إستيفاء مبلغ اإلشتراك من خالل الخصم المباشر من حساب المستثمر لدى مدير الصندوق. وفي حال 05-2-7

من الحساب، كشيك شخصي أو شيك مصرفي، أو  رغبة المستثمر أن يدفع قيمة إشتراكه بطريقة أخرى عدا الخصم
حوالة بنكية، فسيتم إعتبار طلب اإلشتراك مكتمالً عند التحصيل الفعلي لمبلغ اإلشتراك، و يتم تنفيذه وفقاً لما ورد في 

 ( أعاله. 0-05) البند

بشرط أن ال   راك.تبدون حد أقصى حسب مبلغ اإلش : يخصص للمستثمر عدد من الوحداتفي يوم التعامل05-2-2

 اإلشتراك مطروحاً مبلغ   بقسمة وتحتسب ( الفقرة )أ( من الئحة صناديق اإلستثمار. 51حسب المادة ) %01تزيد عن 
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على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل المعني. و يبدء اإلستثمار فور  ،منه رسوم اإلشتراك المستحقة
 تخصيص الوحدات.

  

تثمرعلى شهادة ملكية للوحدات اإلستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات اإلستثمارية في سجل : ال يحصل المس05-2-5

الوحدات الذي يحتفظ به مدير الصندوق، بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة إلكترونية، ويستلم كل مستثمر من مدير 
 الصندوق إشعاراً يبين تفاصيل الوحدات التي إشتراها المستثمر. 

 

مكن للمستثمر طلب إسترداد جميع وحداته او جزء منها وذلك من خالل تعبئة و تقديم طلب إسترداد : ي05-2-7

طلب اإلسترداد لتقديم  نموذج الموعد النهائي  وحدات موقع من قبل المستثمر إلى مدير الصندوق خالل أي يوم عمل. 
 التعامل، وذلك حسب توقيت المملكة عصراً في يوم العمل السابق ليومالرابعه   من المستثمر قبل الساعة 

العربية السعودية، مدينة جدة. وفي حالة تسلم طلب اإلسترداد بعد الوقت المحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه طلب 
 ليوم التعامل التالي.  

 

ها بصافي : يحسب المبلغ الذي يستلمه المستثمرنتيجة طلبه لإلسترداد بضرب عدد الوحدات المطلوب إستردا05-2-3

من  %1551 قيمة األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب اإلسترداد. ويتم خصم رسوم إسترداد تمثل 

 يوماً تقويمياً من تاريخ اإلشتراك.  71إجمالي قيمة اإلسترداد في حال تم اإلسترداد خالل 

 

تي يتم اإلستثمار بها في الصندوق، وذلك من خالل قيد : يتم دفع صافي قيمة اإلسترداد إلى المستثمر بالعملة ال05-5

مبلغ عوائد اإلسترداد في حساب المشترك لدى مديرالصندوق قبل إقفال العمل في اليوم الثاني  التالي لنقطة التقويم 
 التي تم فيها تحديد سعراإلسترداد. 

 

لاير )مائة الف  0110111ودي( لألفراد،  و لاير )عشرة الف لاير سع 010111: الحد األدنى لإلشتراك المبدئي 05-7

 لاير سعودي لألفراد، ومبلغ  50111لاير سعودي( للشركات و المؤسسات. الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هو 
لاير  010111لاير سعودي للشركات والمؤسسات. ويشترط على المستثمراإلحتفاظ بحد أدنى للرصيد قدره  510111

لاير للشركات والمؤسسات ويحق لمدير الصندوق تصفية حساب المشترك في حال  0110111سعودي لألفراد، ومبلغ 

 عدم اإلحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد، وذلك وفقاً إلجراءات اإلسترداد الواردة في هذه الشروط و األحكام.
  

ديره مدير الصندوق : في حال رغبة مالك الوحدات في إستبدال وحداته في الصندوق بوحدات صندوق آخر ي05-3

فسيقوم مدير الصندوق بتحميل مالك الوحدات المصاريف المتعلقة بإشتراكه في الصندوق اآلخركرسوم إشتراك، ويتم 
تقويم وحداته في الصندوق عند اإلستبدال بنفس طريقة تقويم اإلسترداد حسب التعليمات الواردة في فقرة تعليمات 

واألحكام، و يتوجب على الراغب باإلشتراك في الصندوق اآلخرالتوقيع على  اإلشتراك واإلسترداد في هذه الشروط
 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق اآلخر والتوقيع على طلب التحويل بمثابة طلب إشتراك. 

 

: صالحيات مدير الصندوق والظروف التي يمكنه من خاللها تعليق اإلشتراك أو اإلسترداد أو تأجيل أي من ذلك 05-7

 و رفضه كما يلي: أ
 

: يحتفظ مديرالصندوق بالحق في رفض أي إشتراك في حال فشل المشترك في إستيفاء المتطلبات حسب 05-7-0

الشروط و األحكام،أو عدم تمكنه من تقديم طلب موقع و معتمد، أو عدم إستيفاء مبلغ اإلشتراك المطلوب. كما يجوز 
كان قبوله من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة قوانين و لوائح هيئة السوق لمدير الصندوق رفض قبول أي طلب إشتراك إذا 

 المالية. 
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: إذا تم رفض طلب اإلشتراك كلياً أو جزئياً ألي سبب، يقوم مدير الصندوق بإعادة الجزء غير المستغل من 05-7-0

ق إلصدار الوحدات للمشترك مبلغ اإلشتراك إلى المشترك باإلضافة إلى رسوم اإلشتراك الذي إستلمه مدير الصندو
 بالنسبة والتناسب لما تم قبوله أو رفضه. وذلك بموجب شيك يرسل بالبريد أو عبر تحويل بنكي. 

 
 : يحق لمدير الصندوق رفض أو تأجيل أي طلب إسترداد حتى يوم التعامل التالي في الحاالت التالية: 05-7-7

( من قيمة %01اد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل يزيد عن )في حالة ما إذا كان إجمالي مبالغ طلبات اإلسترد (أ

 صافي أصول الصندوق. 

في حال تم تعليق التداول في السوق المالية التي يستثمر بها الصندوق.أو أي من األوراق المالية التي يرى مدير  (ب

 الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من صافي أصول الصندوق. 
 

وق، وفقاً لقراره بعدم إمكانية تقويم أصول الصندوق بشكل يعول عليه، كإقفال سوق : يحق لمدير الصند05-7-2

األسهم السعودية في يوم التعامل، يحق له تأجيل تقويم أصول الصندوق و تعليق حق المستثمرين في شراء الوحدات 
هائي لتقديم طلبات اإلشتراك اإلستثمارية أو إستردادها على أن ال تزيد فترة التعليق عن يومي عمل من الموعد الن

واإلسترداد وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الصندوق والطلبات المستلمه خالل فترة التعليق 
 يتم تنفيذها في أول يوم تعامل تالي وعلى أساس تناسبي مع أولوية التنفيذ للطلبات الواردة أوالً. 

 

 تقويم أصول الصندوق  -26
تساب إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله، و تحدد قيمة األسهم : يتم إح07-0

وحقوق األولوية المتداولة على أساس أسعار إغالق األسهم و حقوق األولوية المتداولة المتوفرة في محفظة الصندوق 
هذه الحالة يكون التقويم حسب آخر إغالق ذلك اليوم ما لم تكون سوق األسهم السعودية غير عاملة في ذلك اليوم وفي 

ألسعار األسهم وحقوق األولوية المتداولة المتوفرة في محــفظة الصندوق وتحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل 
بعد عملية التخصيص. وتحدد أيضاً قيمة حقوق األولوية اإلكتتاب  اإلدراج في سوق األسهم السعودية على أساس سعر 

عند التخصيص. كما تحدد قيمة األصول المستثمرة في أدوات أسواق النقد )المرابحات(  اإلكتتاب للتداول بسعرالقابلة 
ستثمارية اإلصناديق الوفي حالة اإلستثمار في  حتى نقطة التقويم.المستحقة على أساس تكلفة العقد مضافاً إليها األرباح 

وسيتم إحتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح  قويم.فسوف يتم إستخدام آخر سعر وحدة معلن ألغراض الت
 إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله وذلك على النحو التالي:

: خصم المصاريف الثابته على سبيل المثال ال الحصر: مصاريف التعامل و تعويضات أعضاء مجلس إدارة 07-0-0

( من هذه 00مصاريف و الرسوم األخرى المذكورة في البند رقم )الحسابات و المراجع  الصندوق المستقلين وأتعاب 

 الشروط و األحكام. 
 

 : خصم أتعاب اإلدارة و الحفظ من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابته.07-0-0
 

الرسمية لسوق  : يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل )اإلثنين و الخميس( من كل أسبوع بإستثناء العطل07-0

الرابعة إغالق سوق األسهم السعودية في الساعة  دبع ذلكو  األسهم السعودية بعد إقفال التداول في نهاية يوم التعامل
التقويم عطلة رسمية سيتم  يوموافق إذا وفي حال . ويتم اإلعالن عن قيمة الوحدة قبل ظهر يوم العمل التالي. عصراً 

  على أن يكون يوم عمل.  يتالعمل تأجيله إلى أقرب يوم 

: صافي قيمة األصول للوحدة اإلستثمارية الواحدة هو السعر الذي يتم اإلشتراك واإلسترداد بناء عليه ويتحدد 07-7

صافي قيمة األصول بالنسبة للمستثمر بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي وحدات الصندوق اإلستثماري 
 ي للحصول على صافي قيمة األصول للوحــدة اإلستثـمارية الواحدة. وبالتالي يكون صافي القائم في يوم التعامل المعن
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 قيمة األصول بالنسبة للمستثمرهو حاصل ضرب عدد الوحدات اإلستثمارية التي يملكها بصافي قيمة األصول للوحدة
سهم مقفالً(، أن تقويم الجزء اإلستثمارية الواحدة. واذا حدد مدير الصندوق ألي سبب معقول )كأن يكون سوق األ

األكبر من أصول الصندوق غيرعملي أو غير ممكن بصورة يمكن التعويل عليها، فيمكنه تعليق إعالن سعر وحدة 
، وذلك لمدة ال تتجاوز يومين من الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات الشراء و اإلسترداد  الصندوق 

لصندوق المسبقة. أي تعليق لعمل الصندوق يتم تحديده و إبالغ المستثمرين به في موعد بشرط موافقة مجلس إدارة ا
ك تقويم لصافي قيمة األصول للوحدة أقصاه نهاية العمل في يوم التعامل التالي بعد اإلعالن عنه. و لن يكون هنا

ق إنتهاء التعليق في أول يوم تعامل اإلستثمارية إلى أن يعلن مديرالصندوق إنتهاء التعليق على أن يضمن مدير الصندو
 يلي إنتفاء وجود الظرف الذي تسبب في التعليق وعدم وجود أي ظرف آخر يبرر إستمرارالتعليق.

: سيقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق و إعالن سعر الوحدة مرتين إسبوعياً على موقع 07-2

وعلى موقع مدير الصندوق  www.tadawul.com.saشركة السوق المالية السعودية "تداول" 

www.nefaie.com   على أن ال يكون يوم إجازة رسمية.  يلي يوم التقويم عمل  يوم أول في 

 

 رسوم اإلسترداد المبكر -27
 مة األصول للوحدة في تاريخ التقويم التالي، وذلك كما يلي: يتم إسترداد الوحدات بسعر صافي قي

 

 من قيمة اإلسترداد.  %1551 : يتم فرض رسوم إسترداد مبكر بنسبة 03-0
 

رسوم  %1551 يوماً من تاريخ اإلشتراك يتم اإلسترداد وفقاً لسعر التقويم التالي ناقصاً  71:عند اإلسترداد خالل03-0

 يوماً من اإلشتراك.  71رسوم إسترداد بعد إسترداد مبكر، وال يوجد 
 

 : سيتم حصر وحدات اإلسترداد بطريقة الوحدات المشتراه أوالً تسترد أوالً. 03-7
 

 أنهاء الصنــدوق -28
ال يفي بالحد األدنى   يجوزلمدير الصندوق إنهاء الصندوق إذا تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة 

غير كافية لتبرير التشغيل اإلقتصادي للصندوق. أو في حالة حدوث أي تغيير في ولي، ولمتطلبات الدخول في طرح أ
القانون أو النظام أو اي ظروف أخرى يرى مدير الصندوق أنها سبب كاف إلنهاء الصندوق. في هذه الحالة، يقوم 

لى مدير الصندوق إشعار مدير الصندوق بإخطار هيئة السوق المالية والحصول على موافقتها إلنهاء الصندوق. وع
على األقل، بقرار مدير  ( يوماً تقويمي71)ستين  ال تقل عن قبل التصفية، إشعاراً خطياً مدته  مالكي الوحدات

وفي حالة إنهاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيتها و يتم تسديد الديون و  الصندوق بتصفية الصندوق.
يع صافي حصيلة التصفية على المستثمرين على اساس تناسبي حسب نسبة عدد وتوز اإللتزامات المتعلقة بالخصوم، 

الوحدات اإلستثمارية التي يملكها المستثمر الي اجمالي عدد الوحدات القائمة في حينه حسبما يقرره مدير الصندوق. 
 ة. ( يوماً تقويمياً من اتمام عملية التصفي71حصيلة التصفية خالل ثالثون )وسيتم توزيع صافي 

 

 رفع التقارير لمالكي الوحدات  -29
يتسلم المستثمرون بشكل ربع سنوي )كل ثالثة أشهر( كحد أعلى تقريراً يوضح مكونات إستثمارات الصندوق  

 وتوزيعها و يعكس أداء الصندوق خالل الفترة. و يحتوى على التالي:
 

 : صافي قيمة أصول وحدات ىالصندوق. 06-0

 تي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها.: عدد وحدات الصندوق ال06-0

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.nefaie.com/
http://www.nefaie.com/
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 : سجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة. بما في ذلك أي توزيعات الحقة آلخر تقرير تم تقديمه  للمشتركين. 06-7

 ريد اإللـــــكترونيــــــــــاكس أو البـــهذا التقرير مجاناً من خالل مكاتب مدير الصندوق أو من خالل الف ويتم توزيع
من  نهاية فترة يوماً تقويمياً  25خالل التقارير األولية المفحوصة و إتاحتها للجمهور  وم مدير الصندوق بإعداد يق

 يوماً تقويمياً من نهاية السنه المالية. ويتم تسليمها من خالل  61والتقرير السنوي المراجع للصندوق خالل اإلشعار، 
ات مالية أخرى يتطلب نشرها بما في ذلك أسعار الوحدات أو مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم. أي معلوم

اإلعالن عن أي تعليق لتقويم الوحدات سوف يتم نشرها في الموقع الكتروني لمدير الصندوق أو لتداول أو من خالل 
أي  للمستثمرين مرتين إسبوعياً في كل يوم عمل يلي التقويم من دون أي رسوم. مكاتب مدير الصندوق وتكون متاحة 

 إخطارات للمستثمرين يقوم مدير الصندوق بإرسالها للمستثمرين حسب عناوينهم المسجلة في سجل حاملي الوحدات.  
 

 تضارب المصالح  -71

ال يوجد لدى مدير الصندوق في الوقت الحاضر تضارب مصالح قد يؤثر على أداءه العام وواجباته تجاه الصندوق. 
لمالية، فإن مدير الصنــدوق يتولى إدارة الصنــدوق بحــكمة و بـعدل ويراعي مصالح ووفقاً للوائــح هيئة الســوق ا

وفائدة حاملي الوحدات، وذلك في إطار شروط وأحكام الصندوق.ويبذل مدير الصندوق كافة جهوده إليجاد الحل العادل 
ق مصلحة الصندوق و ألي حالة تضارب مصالح. كما يكرس خبراته المهنية إلدارة أنشطة الصندوق بما يحق

ودون ، المشاركين فيه. كما سيقوم مدير الصندوق بتقديم اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح عند طلبها
  مقابل.

 

  سياسات حقوق التصويت   -31

رسة بعد التشاورمع مسؤول المطابقة واإللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بمما
 حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األواراق المالية التي تشكل جزءاً من أصوله. ويقرر مديرالصندوق طبقاً 
لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة حقوق التصـويت بعد التشـــاور مع مسـؤول المـطابــقة واإللتزام. وسوف يتم تزويد 

 ا. مالكي الوحدات بسياسة حقوق التصويت عند طلبه
 

 تعديل شروط وأحكام الصندوق -32
 

إن الشروط واألحكام المبينه في هذه اإلتفاقية تعتبرسارية المفعول ما لم يجري عليها مدير الصندوق تعديالً جوهرياً و  
 يخضع ذلك للشروط التالية: 

 : الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. 70-0

وماً تقويمياً من سريان مفعول التعديل من خالل قنوات اإلتصال المسجلة لدى ي 71: تبليغ المستثمرين خطياً قبل 70-0

 مدير الصندوق ، وسيتم تزويدهم بنسخة من الشروط و األحكام بعد التعديل. 

  إجراءات الشكاوى -33
 : في حالة وجود أي شكوى أو مالحظة حول الصندوق، ترسل إلى العنوان التالي: 77-0

 لتزامإدارة المطابقة و اإل
 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

 جدة –المملكة العربية السعودية 
  B 312شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية سابقاً(، مركز بن حمران، الطابق السابع، مكتب رقم 

 +677( 00) 7755307+ / فاكس: 677( 00) 7755130/ تليفون:  00272جدة  03770ص ب 

 .www.nefaie.com/ الموقع اإللكتروني:  info@nefaie.comالعنوان اإللكتروني: 

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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 : علماً بأنه سيتم إطالع المستثمرعلى اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها. 77-0
 

( أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه  3لشكوى أو لم يتم الرد خالل ): في حالة تعذر الوصول إلى تسوية ل77-7

 لدى هيئة السوق المالية، إدارة شكاوى المستثمرين. كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات 
ذا أخطرت الهيئة مقدم ( يوماً تقويمياً من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة. إال إ61األوراق المالية بعد مضي مدة )

 الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل إنقضاء المدة. 
 

 النظام المطبق -34
: تخضع شروط وأحكام الصندوق لقوانين و أنظمة المملكة العربية السعودية السارية المفعول و اللوائح التنفيذية 72-0

 يالت لها. ذات العالقة التي تصدر عن مجلس هيئة السوق المالية و أي تعد
 

: أي نزاعات قد تنشأ بين أطراف هذه اإلتفاقية )شروط و أحكام الصندوق( سوف تتم إحالتها إلى لجنة  الفصل 72-0

 في منازعات األوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
 

 اإللتزام بالئحة صناديق اإلستثمار -35
ثائق الصندوق األخرى مطابقة ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار يقرمدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام وكذلك و

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. كما أنها تحتوي على إفصاح كامل و صحيح 
 وعادل بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق. 

 
 

 يس التنفيذيـالرئ                             المطابقة واإللتزام                    مسؤول 
 

 محمد سالم باعبيدبن سالم                  عصام محمد أبو زاهر                                            
 
 

 .................التوقيع:.......                              التوقيع:.....................                           
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 عقد الموافقة بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات

 

تشكل هذه الشروط واألحكام عقداً ملزماً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، يكون نافذاً و يبدأ سريان العمل به فور 

 توقيع مالك الوحدات عليه، وحصوله على نسخة منه.

مت/ قمنا بقراءة الئحة الشروط واألحكام في الصندوق )صندوق النفيعي للطروحات األولية( المتوافق مع لقد ق 

المعايير الشرعية للصندوق، والملحقين المتعلقين بالصندوق، وفهم ما جاء بها والموافقة عليها، وقد تم الحصول على 

 نسخة منها والتوقيع عليها. 

 

 ....................................اإلسم رباعياً .........

 ....................................رقم الهوية ...........

 ....................................التوقيع ...............

 ...................................التاريخ ...............
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  "  (1"ملحق رقم )  -ملخص اإلفصاح المالي  -36

 

 التفاصيل البند

عند  مرة واحدةتؤخذ ) ياإلضافاإلشتراك من قيمة اإلشتراك أو %0.01  رسوم اإلشتراك  -0
  اإلشتراك و/ أو اإلضافة(.

أصول الصندوق سنوياً تحتسب يومياً، و تدفع كل من صافي قيمة  %0..0  دارة اإلرسوم   -6
 شهورلمدير الصندوق.  5

 يوماً من تاريخ اإلشتراك يتم اإلسترداد وفقاً لسعر 51اإلسترداد خالل عند  رسوم اإلسترداد المبكر  -5
اإلسترداد ، من صافي قيمة  %1.01 ناقصاً  ،التقويم التالييوم اإلكتتاب 

يوماً من  51تحتسب لصالح أصول الصندوق. ال يوجد رسوم إسترداد بعد و
 اإلشتراك

ـدوق، تحتــسب يــومياً وتدفع أصول الصنـيمة قمن صافي سنوياً  %1.01  حفظرسوم   -3
 شهور ألمين الحفظ.   5كل 

 أتعاب اللجنة   -0
 الشرعية

)مبلغ مقطوع( يتم تسديده دفعة واحدة من سنوياً سعودي لاير  010111
أصول الصندوق لصالح أعضاء اللجنة الشرعية، في نهاية العام المالي 

السنوي  شرعيو التدقيق ال للصندوق وذلك بعد إصـدار تقريـرالمراجعة 
 للصندوق، وتحتسب يومياً. 

 فع من أصول الصندوق)مبلغ مقطوع( تدسنوياً سعودي لاير  010111 الحساباتمراجع  أتعاب   -2
عند  %01الحسابات، وذلك على دفعتين متساويتين بواقع  مراجع لصالح 

عند نهاية العام المالي للصندوق، وذلك  %01بداية العام المالي للصندوق، و
 إعداد البيانات المالية في نهاية العام المالي، وإصدار الميزانية السنوية  بعد

 للصندوق، وتحتسب يومياً. المراجعه 
لهيئة السوق المالية، ،  لاير سنوياً تدفع من أصول الصندوق 0011. الرسوم الرقابية  -.

 وتحتسب يومياً. 
معلومات على الرسوم نشر  -8

 موقع تداول.
  يتحملها الصندوق، وتحتسب يومياً.  لاير سنوياً  00111

مصاريف إعداد المؤشر   -9
 اإلسترشادي

سنوياً تدفع من أصول سعودي لاير  620601دوالرأمريكي =  0111.
 في بداية العام المالي و تحتسب يومياً. الصندوق

حسب تداوالت الصندوق في عمليات شراء و بيع األوراق المالية وفقاً  مصاريف التعامل  -01
 عار السائدة لدى الوسطاء المرخصين. وسيتم اإلفصاح عن القيمة الفعليةلألس

 في نهاية السنه المالية.  
مكافأة العضوين   -00

المستقلين بمجلس إدارة 
 الصندوق 

 لاير سعودي لكل عضو مستقل، عن كل إجتماع وبحد أقصي 60111
لاير سعودي سنوياً للعضوين معاً. يتم خصمها من أصول  80111 

 دوق، وتدفع بعد كل جلسة مباشرة، وتحتسب يومياً.الصن
مصاريف تمويل    -06

 الصندوق
 حسب األسعار السائدة في السوق. 

 

: ال يوجد أداء سابق للصندوق، وهذه المصاريف تقديرية، وسيتم خصم المصاريف الفعلية فقط. كما سيتم ذكر مالحظة
  المصاريف الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.
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 إلحتساب الرسوم مثال

المصاريف التي يتم تحميلها على الصندوق على أساس مبلغ اإلشتراك اإلفتراضي، وبإفتراض مبلغ رأس مال  
 سنوياً.  %01لاير وعائد  0110111مبلغ اإلستثمار مليون لاير سعودي(، عشرة  مليون لاير ) 01 الصندوق هو  

 
 مبلغ اإلشتراك اإلفتراضي

 
 عوديلاير ســـــ 111,111

 )تدفع مرة واحدة عند اإلشتراك( %0551 رسوم اإلشتراك 

 

 لاير ســعودي سنوياً  00511

 سنويا %0535 رسوم اإلدارة 

 

 لاير ســـعودي سنوياً  0351

 سنوياً  %1551 رسوم الحفظ 

 

 لاير ســـعودي ســـنوياً  511

 لاير ( مبلغ مقطوع سنوياً 010111الحسابات )مراجع  أتعاب 

 

  ســـعودي ســـــنوياً لاير011 

 لاير( مبلغ مقطوع سنوياً  70111اعضاء مجلس اإلدارة ) مكافأة  

 

 لاير ســـعودي ســـــنوياً  71 

 لاير( مبلغ مقطوع سنوياً  010111اللجنة الشرعية  )أتعاب  

 

 لاير ســـعودي ســـــنوياً  011 

 لاير سعودي( سنوياً  070051رسوم المؤشر اإلسترشادي )

 

 لاير سعودي سنوياً   070551  

 لاير( مبلغ مقطوع سنوياً  30511رسوم مراجعة الهيئة )

 
 

 لاير ســــــعودي سنوياً   35  

 لاير( مبلغ  مقطوع سنوياً  50111تداول ) -رسوم السوق المالية السعودية

 

 لاير ســـــــعودي سنوياً  51 

 ات المستردةمن صافي قيمة الوحد %1551رسوم اإلسترداد المبكر 

يوم من تاريخ اإلشتراك، و تحتسب مرة واحدة عند  71قبل مضي 

 اإلسترداد المبكر.  

- 

 إجمالي الرسوم و المصاريف
 

 لاير ســــعودي 4417151 

 صافي مبلغ اإلستثمار نهاية السنه
 

 لاير سعودي 95582151 

 بدء اإلشتراك ولمدة عام كامل)*(: مالحظة: المثال أعاله يفترض أن سعر الوحدة لم يتغير منذ 
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  ( " 2"ملحق رقم ) -المعايير الشرعية للصندوق 

............................................................................................................................................ 

 األحكام والضوابط المتعلقة بالنشاط:

أن يقتصر اإلستثمارعلى الشركات التي يكون غرضها مبــاحاً مثل إنتــاج الســـلع والخــدمات النــافــعة  يجب
 والتجارة والصناعة وما إلى ذلك. وال يجوزاإلستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي:

سالمية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة الربوية و ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإل .0

 شركات التأمين التقليدية. 

 إنتاج وتوزيع الخمور والدخان و لحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغيرمذبوحة على الطريقة الشرعية.  .0

 إدارة صاالت القمار وأنتاج أدواته.  .7

 ائية اإلباحية و دور السينما.إنتاج و نشر األفالم و الكتب و المجالت و القنوات الفض .2

 المطاعم و الفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره و كذلك أماكن اللهو.  .5

 أي نشاط آخر تقرراللجنة الشرعية عدم جواز اإلستثمار فيه.  .7

 

 األحكام والضوابط المتعلقة بأدوات اإلستثمار:

السلع والخدمات النافعة والتجارة والصناعة وما إلى ذلك لتحليل  تخضع الشركات التي يكون غرضها مباحاً مثال إنتاج
 الميزانية اإلضافي وفقاً للضوابط التالية: 

اليجوزاإلستثمارفي أوراق مالية لشركة تكون نسبة السيولة المستثمرة في أدوات قصيرة األجل كودائع بنكية   .0

 ( من إجمالي موجوداتها. %71يزيد عن )أو أوراق مالية بفائدة ربوية وفقاً لميزانيتها يساوي أو 

( من إجمالي %26ال يجوزاإلستثمار في أوراق مالية لشركة يساوي أو يزيد حساب المدينون فيها عن ) .0

 موجوداتها. 

ال يجوز اإلستثمار في أوراق مالية لشركة يتجاوز فيها الدخل الغير المشروع من مختلف المصادر عن   .7

سواء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أو مصادر أخرى غير مباحة،  ( من الدخل الكلي للشركة5%)

شريطة أن يكون هذا الدخل من غير أنشطنها األساسية، مثل الودائع البنكية، بحيث تكون أنشطة الشركة 

األساسية مباحة وال يقبل أن يكون جزء من نشاطها مجاالً غير مباح مثل بيع الخمور و أن كان يمثل دخله 

قليلة، لكن الدخل من غير النشاط األساسي مثل الدخل الذي ينشأ من الودائع البنكية ألغراض إدارة  نسبة

 فائض السيولة و التي ال تمارسها الشركة كنشاط أساسي.

ال يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقوداً فقط، سواء في فترة اإلكتتاب أو بعد أن تزاول  .2

 عند التصفية إال بالقيمة اإلسمية. الشركة نشاطها أو 
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 الضوابط المتعلقة بالتطهير:

يجب على مدير الصندوق تحديد الدخل الغير المشروع سنوياً وفق التقرير الشرعي الدوري للصندوق ثم إيداعه في  
و التأهيل  حساب خاص لدى جهة خيرية مرخصة لصرفه في األعمال الخيرية ذات النفع العام مثل جمعية التوعية

 اإلجتماعي "واعي"، و يتم التطهير حسب اآلتي:

 

 تحديد إجمالي الدخل الغير المشروع لكل شركة تم اإلستثمار فيها. .0

تقسيم إجمالي الدخل الغير المشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة الدخل الغير المشروع  .0

 للسهم.

التي تم اإلستثمار فيها خالل فترة التطهير ليتم حساب إجمالي الدخل الغير  ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة .7

 المشروع الناتج من اإلستثمار في الشركة.

وتحوبله الي حساب األعمال الخيرية تحت إشراف اللجنة  تكرار الخطوة ذاتها لكل شركة تم اإلستثمار فيها .2

 الشرعية.

 لته أو أجرته، التي هي حق له نظير ما قام به من عمل.ال يلزم مدير الصندوق التخلص من جزء من عمو .5

 

 المراجعة الدورية:

يتم دراسة توافق الشركات المستثمر بها مع األحكام و الضوابط والمعايير الشرعية بعد إعالن القوائم المالية لكل ربع 
صندوق بالمعايير الشرعية سنه، وفي حال عدم تقيد أي من الشركات التي تشكل أوراقها المالية جزء من أصول ال

فسيتم بيعها خالل مدة ال تتجاوز األسبوعين من تاريخ إنتهاء المراجعة الدورية. أما بالنسبة للشركات المدرجة حديثاً 
فسيتم تضمينها لقائمة الشركات المسموح بها في اليوم التالي من إدراجها في سوق األسهم السعودية بشرط توافقها مع 

 ة الموضحة في هذا الملحق.المعايير الشرعي

 

 

 

 يس التنفيذيـالرئ                   المطابقة واإللتزام                              مسؤول    
 

 محمد سالم باعبيدبن سالم               عصام محمد أبو زاهر                                                   
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