
           

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار75وفق المادة )تعديل استراتيجية صندوق النفيعي للطروحات األولية ، 

 عديلمبررات الت بعد التعديلالصيغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قبل التعديل الصيغة

 يجية اإلستثمار:استرات تعديل (أ)

تنمية رأس المال على المدي إلى  الصندوق يهدف

 المتوسط والطويل، وذلك من خالل إستثمار

أموال الصندوق في عمليات بناء سجل األوامر 

لطرح أسهم الشركات في سوق األسهم السعودية، 

وكذلك اإلستثمار في أسهم الشركات المدرجة 

سوق  حديثاً، والتي لم يمض على إدراجها في

األسهم السعودية فترة ثالث سنوات، والمتوافقه 

الشرعية للصندوق. كما يهدف  مع المعايير

الصندوق الي تحقيق أداء يفوق معدل أداء 

المؤشراإلسترشادي )مؤشر صندوق النفيعي 

للطروحات األولية ) المتوافق مع المعايير 

الشرعية( ، والذي سيتم اإلعالن عن أدائه على 

 صندوق لدى تداول.  موقع مديرال

تنمية رأس المال على المدي الصندوق إلى يهدف 

أموال  المتوسط والطويل، وذلك من خالل إستثمار

الطروحات األولية في سوق أسهم الصندوق في 

السوق الرئيسي و السوق الموازي األسهم السعودية، 

)نمو( ووحدات الصناديق العقارية المتداولة و 

و المتوافقة مع المعايير  المطروحة طرحاً عاماً 

الشرعية للصندوق، وكذلك يستثمر الصندوق في 

وحدات الصناديق المتداولة التي لم يمضي على 

إدراجها خمس سنوات في سوق األسهم الرئيسي و 

السوق الموازية )نمو( و المتوافقة مع المعايير 

الشرعية للصندوق. واإلستثمار في األوراق المالية 

والتي لم يمضي على إدراجها أكثر من حديثة اإلدراج 

 سنوات والمتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق  5

يسعى مدير الصندوق الي  توسيع المجال 

اإلستثماري للصندوق ليتواكب مع 

التطورات الجديدة لسوق المال السعودي، 

وتحقيق أداء جيد للصندوق، باإلضافة الي 

ة تحقيق مصلحة مالكي الوحدات مع زياد

 كفاءة و تنوع اإلستثمارفي الصندوق. 

كما يرغب مدير الصندوق في تعديل المدة 

الزمنية للشركات حديثة اإلدراج من ثالث 

سنوات الي خمس سنوات لإلستفادة من 

الفرص اإلستثمارية المتاحة للشركات حديثة 

اإلدراج التي لم يمضي على إدراجها أكثر 

 ةيمن خمس سنوات في سوق األسهم السعود

 .في الظروف اإلستثنائية قد يضطر مديرالصندوق الي تسييل كامل محفظة الصندوق  :نسب اإلستثمارتعديل )ب( 

 عديلمبررات الت (بعد التعديل) (قبل التعديل) نسب اإلستثمار  البيان

 ، واإلستثمار في أسهم الطروحات األولية
اإلستثمار في أسهم الشركات حديثة اإلدراج 

 ولوية  أاإلستثمار في جقوق و
 .الشركات المدرجة 

 

 %011الى  53%

 

الى  01%

011% 

مار اإلستث لتنويع بدائ

وفق أهداف و طبيعة 

 الصندوق األساسية.

زبادة القدرة التنافسية  سنوات 3 سنوات 5 مدة الشركات حديثة اإلدراج

  للصندوق

 اإلستثمار في سوق نمو، 
أولوية الشركات و الطروحات األولية وحقوق 

 المدرجة في سوق نمو.

الي  %0 ال يوجد

20% 

تنويع بدائل اإلستثمار 

وفق أهداف و طبيعة 

 الصندوق األساسية

الى  %1 ال يوجد REITالريت-الصناديق العقارية المتداولة 

31% 

زبادة القدرة التنافسية 

  للصندوق

الي  %1 ال يوجد ادوات سوق النقد و صناديق المرابحة 

31% 

 تنويع بدائل اإلستثمار

 تنويع بدائل اإلستثمار %03الي  1 ال يوجد صناديق استثمارية مماثلة 

 


