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 ( إشعار هـــام1

 
 

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري 

مستثمر يرغب في االشتراك في هذا الصندوق التحري عن بشأن االستثمار في الصندوق، كما يجب على كل 

مدى صحة المعلومات الواردة في الشروط و األحــكام الخاصة بالصندوق وفي حال تعذر فهمه لمحتويات هذه 

 الوثيقة يجب أن يسعى للحصول على استشارة استثمارية أو قانونية من جهة مستقلة. 

 

تلف عن إيداع مبلغ لدى بنك محلي، وأن مدير الصندوق غير ملزم إن شراء أي وحدة من وحدات الصندوق تخ

بقبول طلب إسترداد الوحدات بقيمة الطرح، و أن القيمة السوقية للوحدات المستثــمرة قابلة لالرتفاع  أو 

 االنخفاض.

 

ع على االطال غير أنه ينبغي علي المستثمرين المحتملين يعتبر الصندوق من فئة الصناديق مرتفعة المخاطر

 ( من الئحة الشروط و األحكام الخاصة بالصندوق.10تفاصيل المخاطر المذكورة في الفقرة )

 

الصندوق هو صندوق استثماري متخصص و مصنف ضمن صناديق األسهم السعودية، ويقر مدير الصندوق 

 . الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية ويؤكد بأن الصندوق يخضع لالئحة صناديق اإلستثمار

 

يتم تأسيس صنــدوق االستــثمار بتوقيع عــقد بين مديـر الصنــدوق ومالكي  : الكيان القانـوني للصــندوق

( من الئحة صناديق 1الوحــدات وتكون تلك العقود على شكل شروط و أحكام بالصيغة الموضحة في الملحق )

 االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

 

 

 

 

 

 م42/42/4422 الهيئة على إنشاء الصندوق تاريخ موافقة

 م93/1/9012م بموجب موافقة الهيئة بتاريخ 93/1/9012تم تحديث هذه النشرة في 
 

 

 

 

ال تمثل آراء مدير الصندوق الواردة بهذه الشروط و األحكام توصية من مدير الصندوق لشراء 

دى بنك محلي يسوق أو يبيع وحدات الصندوق كما إن االستثمار في الصندوق ال يعد ايداعاً ل

األوراق المالية أو تابع لصـندوق استثمار و يتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أي خسارة 

 مالية قد تترتب على االستثمار في هذا الصندوق.

 
 

 

 



 

 

 ( دليــل الصندوق4) 
 

 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية 
 ية" " المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالم

 

 مدير الصندوق
 مجموعة النفيعي لالستثمار

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع التحلية سابقا( –الطابق السابع، مركز بن حمران 
  91272جدة  11371ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية
 00222-9-2222011هاتف: 
 00222-9-2222193فاكس: 

 info@nefaie.comالبريد اإللكتروني:    
 www.nefaie.comالموقع االلكتروني:  

 

 أمين الحفظ
 مجموعة النفيعي لإلستثمار

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع التحلية سابقا( –الطابق السابع، مركز بن حمران 
  91272جدة  11371ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية
 00222-9-2222011هاتف: 
 00222-9-2222193فاكس: 

 info@nefaie.comالبريد اإللكتروني:    
 www.nefaie.comالموقع االلكتروني:  

 

 المحاسب القانوني للصندوق
 السادة/ طالل أبو غزالة و شركاه محاسبون قانونيون

  91222جدة  90132ص ب 

 +222 9 2272212+ / فاكس 222 9 2272227هاتف:  
  tago.jeddah@tagi.comبريد الكتروني: 

   www.tagorg.com :موقع الكتروني
 

 الهيئة الشرعية للصندوق
 ( UKالمتحدة )  شركة البوابة الدولية لإلستشارات،  بورت ماوس، المملكة 

 (3387888دة، سجل تجاري رقم )شركة إنجليزية  ذات مسؤولية محدو

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

 66557568634604/ جوال المملكة المتحدة:   66300460507800جوال 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:  /665560830783400هاتف: 

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

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

 

 البنك المستلم
 البنك العربي الوطني 

   11222الرياض  22291ص ب 
+ 0022212091121/ + فاكس 0022212092000ت/  

يةوجميع فروعه بالمملكة العربية السعود  
  

http://www.nefaie.com/
http://www.nefaie.com/
http://www.tagorg.com/
mailto:mhws1981@gmail.com
http://www.icg-ltd.net/
mailto:mwswaidan@icg-ltd.net


 

 

 ( ملخص الصندوق3

 

 الريال السعودي عملة الصندوق

 لاير سعودي ) فقط عشرة لاير سعودي(  10 سعر الوحدة 

 مخاطرة عالية ةدرجة المخاطر

 (S&Pع الضوابط الشرعية )مؤشر ستاندرآند بورز السهم الشركات السعودية المتوافقة م المؤشر االسترشادي

 إستراتيجية االستثمار

 

مع التي تتوافق شركات اليسعى الصندوق الي تحقيق أهدافه من خالل شراء  و بيع أسهم 

. باإلضافة الي اإلستثمار في مدرجة في سوق األسهم السعوديةو الأحكام الشريعة اإلسالمية 

مناسب من مع اإلحتفاظ بمقـدار ية، المال الطروحات األولية المرخص بها من هيئة السوق

 من صافي أصول الصندوق. %10بحد اقصى  اد النظاميةداإلستر اتــعملي السيولة لتغطية

 سعودي ألف لايرخمسون ( 200000ف لاير سعودي لألفراد  و )الأ عشرة( 100000)  لالشتراكالحد األدنى 

   .للشركات و المؤسسات

 لإلشتراكالحد األدنى 

 اإلضافي

لاير سعودي للشركات أالف ( عشرة 100000( الفين لاير سعودي لألفراد و )90000) 

 .والمؤسسات

ف لاير سعودي للشركات الأعشرة ( 100000( الفين لاير سعودي لألفراد و )90000)  الحد األدنى لالسترداد

 .والمؤسسات

أيام قبول طلبات 

قبول  و اإلشتراك

 االسترداد طلبات

 

 .العطل الرسمية في السعودية باستثناء أيامالخميس  ى الاألحد  من 

 

آخر موعد الستالم 

طلبات االشتراك و 

 االسترداد

 من كل اسبوع للدخول في  تقويم يومي الثالثاء  و األحد  يومي  نبعد الظهر م  9الساعة  

 .التواليلكل منهما على  التالياألربعاء  و اإلثنين 

 .باستثناء ايام العطل الرسمية في السعودية من كل أسبوعاألربعاء  و ن  اإلثني يومي  التقويمأيام 

موعد دفع قيمة 

 الوحدات المستردة 

، باستثناء ايام  نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب اإلستردادعمل من أربعة  أيام خالل 

 العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.

 أي إشتراك ألول مرة أو إي إضافة الحقة لهذا اإلشتراك.من مبلغ   % 1012 شتراكرسوم اال

  .من صافي قيمة أصول الصندوقسنوياً   % 1012 رسوم اإلدارة

) قبل مضي ثالثون يوم من تاريخ شراء من صافى قيمة الوحدات المستردة  % 0.2 اإلسترداد المبكررسوم 

   و تحتسب لصالح أصول الصندوق. الوحدات(

 ( من الئحة الشروط واألحكام.1أنظر الملحق ) أخرىيف تكال

 م 01/02/9011  الى م 9011/ 02/ 17  من  فترة الطرح

 م93/1/9012النشرة في تحديث تم وم ، 99/10/9011تم تشغيل الصندوق بتاريخ 

        

 البنك المستلم

 

   11222الرياض  22291البنك العربي الوطني، ص ب 

 + 002221 2091121+   فاكس/  0022212092000تلفون / 

 + 22212203223.  اإلتصال من خارج المملكة:  7001129999الهاتف المجاني 

 وجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية
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 الستثمارل النفيعي ةمجموع شركة
 (47484-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) 

 2434284672سجل تجاري: 

 مليون لاير سعودي )54(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 

 ( قائمة المصطلحات5
 

 المملكة العربية السعودية   : المملكة

 

 هـ 9/2/1292و تاريخ 30نظام الســوق المالية الصادر بالمرسوم المــلكي رقم م/  : نظام السوق المالية

 .)أو أي تعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر(                                 

 

هيئة السوق المالية، و تشمل أي لجنة أو لجنة فرعية أو وكيل يفوض للقيام بأي وظيفة من  : الهيئة

 وظائف الهيئة. 

 

الئحة األشخاص المرخص لهم: الئحة االشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 

م بناء 97/02/9002هـ الموافق  91/02/1292وتاريخ  9002 – 73 – 1قرار رقم ال

 هـ. 09/02/1292وتاريخ  30 –على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن هيئة السوق المالية  األموال:  لنظام مكافحة غس

 م01/19/9007هـ الموافق  03/19/1292وتاريخ  9007-32-1رقم  اربموجب القر

 

 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية "المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية"  الصندوق:  

 

  .ةعيالمؤشر االسترشادي :    مؤشر ستاندر آند بورز السهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشر

 الريال السعودي. وق: عملة الصند

 

م 9001مساهمة سعودية مقفلة تأسست عام  مجموعة النفيعي لالستثمار. وهي شركة مدير الصندوق:

هـ الموافق 1/07/1297بتاريخ 01079-31بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

م  ، الذي يجيـز لها القيام بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل 12/07/9001

عهد بالتغطية، اإلدارة، الترتيب، المشورة، و الحفظ في أعمال األوراق المالية ومقرها، والت

مركز بن حمران شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع التحلية سابقا(، ص. ب. 

 فاكس:   00222 -9- 2222011 المملكة العربية السعودية. هاتف: 91272جدة  11371

2222193 -9- 00222  . 

 

 ندوق ـــلس إدارة      عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفاً أو عضو مجلس إدارة لدى مديـر الصعضو مج

عالقة تعاقدية  أي أو تابع له أو مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق. وليس لديه                   :مستقل 

 مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ.

                  

 .أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر به أنظمة المملكة العربية السعودية الشخص:

 

له بممارسة أعمال األوراق المالية بموجب الئحة األشخاص  مرخص شخص : له الشخص المرخص

 المرخص لهم  الصادرة عن الهيئة.  

 

                        .عن مجلس هيئة السوق المالية الئحة صناديق االستثمار الصادرة الئحة صناديق االستثمار:

 

 الهيئة الشرعية للصندوق هي  شركة          : الهيئة الشرعية
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 الستثمارل النفيعي ةمجموع شركة
 (47484-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) 

 2434284672سجل تجاري: 

 مليون لاير سعودي )54(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 

  .البوابة الدولية لإلستشارات                              

 

الشريعة مجلس إدارة صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية " المتوافق مع أحكام  مجلس اإلدارة:

 اإلسالمية".

  

يتكون من وحدات متساوية وتعامل كل وحدة  يحصة المالك في صندوق االستثمار الذ الوحدات:

  على أنها حصة  ملكية مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

  

 .مصطلحات مترادفة. تعني المستثمر في الصندوق أو أي شخصاً يقدم طلباً لإلشتراك  : العميل –مالك الوحدة 

  

 صندوق استثمار        صندوق استثمار برأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديـــدة و تنقــص 

باسترداد مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم، و يحق لمالكي الوحدات استرداد قيم  مفتوح :

 وحداتهم في هذا الصندوق وفقاً لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة.

 

 مسؤول المطابقة و االلتزام لدى مجموعة النفيعي لالستثمار الذي تم تعيينه وفقاً  ول المطابقةمسئ

 لالئحة األشخاص المرخص لهم.  و االلتزام :

 

األوراق المـالية التي يستثمر فيها الصـندوق أصوله، و المتوافقة مع أحــكام و مبادئ  االستثمارات المدارة:

 الشريعة اإلسالمية

 

 م01/02/9011 إلى    م17/02/9011من   الطرح األولي:فترة 

هذه النشرة في تحديث وتم  م99/10/9011)تم تشغيل الصندوق بتاريخ  م10/02/9011  تاريخ البدء 

 م93/1/9012

 

 النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق.   طلب االشتراك:

الي قيمة األصول للصندوق مخصوماً منه   القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجم صافي قيمة األصول:

 الخصوم ومقسوماً علي عدد وحدات الصندوق في تاريخ التقويم.  إجمالي

 

 .الشروط و األحكام الخاصة بصندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية الشروط و األحكام:

 

 .تعني السنة الميالدية : السنة

 

 ن السنة الميالدية. يمثل فترة ثالثة أشهر م : الربع السنوى

 

 أي يوم عمل تعمل فيه البنوك التجارية رسمياً في المملكة العربية السعودية. : يوم االشتراك

 

من كل أسبوع. وعندما ال يكون هذا اليوم يوم عمل فإن يوم التقويم األربعاء  و اإلثنين  يوم  :  يوم التقويم

 هو يوم العمل التالي لهذا اليوم. 

 

             صفحات المرفقة مع هذه الشروط و األحكام و التي تعتبر جزء ال يتجزأ منها.ال : الملحق
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 البنك العربي الوطني  : البنك المستلم

 + 0022212092000، ت/ 11222الرياض  22291ص ب                                

 دية+،  و جميع فروعه بالمملكة العربية السعو002221 2091121فاكس/    

  7001129999الهاتف المجاني )من داخل المملكة(    

 +  22212203223اإلتصال ) من خارج المملكة(    
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 الشروط و األحــكام (6)

 

 ية"صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية "المتوافق مع احكام الشريعة االسالم اسم صندوق االستثمار: -2

 لمدير الصندوق المكتب الرئيسعنوان  -4
 مجموعة النفيعي لالستثمار

 شارع  األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع التحلية سابقا( –الطابق السابع، مركز بن حمران 

  91272جدة  11371ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية

 00222-9-2222011هاتف: 

 00222-9-2222193فاكس: 

 info@nefaie.comوني:  العنوان اإللكتر

 www.nefaie.com   الموقع االلكتروني:

 

 (التاريخ المحدد لقبول االشتراكاتتاريخ البدء ) -3

 . م02/9011/ 01  ويستمر حتى   م  17/02/9011  منيبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق 

 

 :الهيئة المنظمة -2
ط واالحكام اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة تتبع هذه الشرو 

المنظمة لعمل السوق المالية في المملكة العربية السعودية. وقد حصل مدير الصندوق على رخص االدارة والحفظ 

كيـل و التـعهد بالتـغطية في أعمال بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل و و  والقياموتقديم المشورة والترتيب 

هـ الموافق  1/7/1297( وتاريخ 01079 – 31األوراق المالية من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم ) 

 م.  12/7/9001

 

 تاريخ إصدار شروط و أحكام الصندوق  -5

 م(93/1/9012حكام في )تم تعديل هذه الشروط واألم .  92/02/9011الشروط و األحكام في   هتم إصدار هذ

 

 االشتراك  -6

  :( خمسون ألف لاير 200000لألفـراد و ) سعوديعشرة أالف لاير ( 100000) الحد األدنى لالشتراك

 سعودي للمؤسسات و الشركات. 

 ( :الفين لاير 90000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي )( عشرة  أالف لاير 100000لألفراد  و) سعودي

 الشركات. سعودي للمؤسسات و 

                                                                                                                           

 ( :عشرة  أالف لاير سعودي 100000( الفين لاير سعودي لألفراد و ) 90000الحد األدنى لالسترداد )

ت من ـفي أي وقالمتبقي في رصــيد المستثمر لغ ــمبالال يقل  ريطة أنـــشللمؤسـسات و الشركات.، 

  سعودي الف لاير خمسون( 200000لألفراد و ) سعودي االف لاير عشرة( 100000ن ) ـات عـــاألوق

  للمؤسسات و الشركات.

 

 

 

http://www.nefaie.com/
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 عملة الصندوق -7

يال السعودي سيقوم مدير عملة الصندوق هي الريال السعودي. وفي حالة دفع قيمة االشتراك بعملة خالف الر

الصندوق بتحويل عملة المبالغ المدفوعة إلي الريال السعودي بسعر الصرف السائد وقتها. واذا كان هناك تذبذب في 

السعر المستخدم بين اليوم الذي يقدم المستثمر طلب شراء الوحدات و اليوم الذي يتم فيه تنفيذ طلب المستثمر فإن أية 

 التغير يتحملها المستثمر وحده بدون أي التزام على مدير الصندوق.خسائر تترتب على هذا 

 

 

 االستثمارأهداف صندوق  -7
 

الهدف األساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق األسهم السعودية و تحقيق نمو 

خالل إنشاء محفظة استثمارية  و الطويل مع التركيز على الحد من المخاطر وذلك من المتوسط على األجل يرأسمال

متنوعة من االسهم المدرجة في السوق السعودي والمتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية المعتمدة من قبل هيئة 

هيئة  قبل في  الطروحات األولية المصرح بها من االستثمارإمكانية  ىباإلضافة الالرقابة الشرعية للصندوق. 

 .أحكام الشريعة اإلسالمية السوق المالية والمتوافقة مع

   

يمثل  الشرعية. األحكاممؤشر ستاندر آند بورز ألسهم الشركات السعودية المتوافقة مع  المؤشر العام للصندوق:

الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية. ويمكن  مع األحكامويقيس المؤشر األداء االستثماري لألسهم المتوافقة 

 شر على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة.للمستثمرين متابعة اداء المؤ

 

 الرئيسةاالستثمار  استراتيجيات -2
 

 تتلخص استراتيجية ادارة الصندوق فيما يلي: 

 

المتوافقة مع احكام يستثمر الصندوق في الشركات السعودية المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي و :2-1

الطروحات األولية في  كذلك الرقابة الشرعية للصندوق ، والشريعة االسالمية المعتمدة من قبل هيئة 

             اإلسالمية.عة يالشر احكامهيئة السوق المالية و المتوافقة مع  قبل من صرح بهاالم

 بالتنسيق مع  وذلكسنة كل ربع  الشرعية األحكامسيتم دراسة توافق الشركات السعودية المساهمة مع : 2-9  

وفي حال عدم توافق نشاط أي من الشركات المساهمة التي يستثمر بها          ،عية للمجموعةالهيـــــئة الشر

  الشرعية فسيتم بيعها خالل فترة وجيزة من تاريخ الدراسة. األحكام الصندوق مع 

ارة واستراتيجيات دفاعية في هيكلة وإد اتباع سياسة وقائيةب و توزيع األصول االستثمار:  سوف يتم تنويع 2-3

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

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

          باتباع سياسة االدارة النشطة للمحفظة. المطلوب وتقليل المخاطر

 .ول الصندوقــافي أصــمن ص  % 10في أوراق مالية لمـــصدر واحد على  ماراتـــستثاإللن تزيد :  2-2

: لن يلجأ الصندوق للحصول على تمويل إال في حاالت الضرورة القصوى التي يقرها مجلس إدارة         2-2

من إجمالي صافي قيمة           % 10 الصندوق، وفي هذه الحالة لن يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته

 أصــوله. 
 

  في الصندوق لالستثمار ةالمخاطر الرئيس -10

يستثمر الصندوق امواله في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية،  ويجب على المستثمر أن 

دوق ال يلتزم بضمان قيمة استثمارات كما أن مدير الصنيعلم بأن اإلستثمار في األسهم ينطوي على مخاطرة عالية، 
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علما بان االستثمار في السوق ال يعتبر  الصندوق حيث أنها معرضة لإلرتفاع او اإلنخفاض حسب أوضاع السوق.

 ايداع في بنك وان المستثمرين يتحملون الخسارة في الصندوق. 

 

 ومن المخاطر التي يحتمل أن يواجهها اإلستثمار في الصندوق ما يلي: 

 

إن عدم استقرار منطقة الشرق األوسط أو الدول األوربية أو أمريكا الشمالية قد : المخاطر السياسية:  01-1

 يؤثر على اإلقتصاد في المملكة العربية السعودية و بالتالي على سوق األسهم السعودي.        

 علي  و هو يعتمد بشــكل كبير اإلقتصاد السعودي من اإلقتصاديات الناشـــئة،:  المخاطر اإلقتصادية: 10-9

 الدخل من النفط و يتأثر بتذبذب أسعاره.           

وحيث أن الصندوق يتوافق مع أحكام الشريعة االسالمية فسوف تنحصر استثماراته  :مخاطر التركيز : 10-3

سوق ال تمثل كل الشركات المدرجة في ال والتيفي الشركات المتوافقة ايضاً مع االحكام الشرعية 

 .السعودي

   وفى حال تعارض  أي من االستثمارات المدارة مع الضوابط الشرعية  فسوف   : المخاطر الشرعية: 10-2     

 يقوم مدير الصندوق بالتخلص منها  بغض النظر عن االعتبارات االستثمارية االخرى.              

 :  من أهم األساليب التي يبني مدير الصندوقةتوقع النتائج المالية المستقبلية للشركات المساهم:  10-2

 قراراته اإلستثمارية عليها هي توقع النتائج المالية المستقبلية للشركات. إال ان هذه التوقعات عرضة           

 لسهمها قد يتحرك يللتغير، كما أنه بعد إعالن النتائج المالية للشركات المستثمر بها فإن السعر السوق          

 باتجاه مخالف للتوقعات.           

 يعتمد مديـر الصــندوق شــأنه شــأن أي مدير صــندوق إستثــماري على العنصر :  مخاطر اإلدارة:  10-2

 البشري  بشكل كبير، و بالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلباً بخسارة المدراء و الموظفين المرتبطين            

 لخبــرة على المـــــــدى القصير.ندوق وصعوبة توفير بدائـل على المستوى ذاته من ابأعمال الصـ           

 يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في ادارة الصندوق و حفظ أصــــــول   :مخاطر التقنية:  10-1

 ت أو تعطل جزئي العمالء إال ان انظمة المعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسا           

 أو كلي على الرغم من توفر اإلحتياطات األمنية المشددة المتبعة لديه.            

 قد يتعرض السوق السعودي في بعـض األحيان لتقــــلبات حادة في األسعار أو   :مخاطر السوق  :  10-7

 بلي للسوق. يجب علي المستثمر انخفاض مفاجئ، و ال يمكن إعطاء ضمان أو تأكيد لألداء المستق           

أن يكون مدركاً إلمكانية الخسارة عند انخفاض السعر و بالتالي انخفاض القيمة السوقية للوحدات                         

 .المستثمرة 

هي مخاطر انخفاض السيولة في السوق الذى يستثمر فيه الصندوق مما يؤثر على  : مخاطر السيولة  : 10-2

 واحديوم تقويم  في حالة زيادة طلبات االسترداد فيتسييل جزء من اصول الصندوق وكذلك امكانية 

( من قيمة اصول الصندوق وما يتم عنه من تأجيل بعض طلبات االسترداد ليوم %10عن نسبة )

 التقويم التالي بالنسبة والتناسب.

فإنه ال يوجد سجل أداء سابق يمكن : نظرا لحداثة الصندوق ومديره  حداثة عمل الصندوق ومديره:  10-10

قدرات مدير الصندوق. ويجب على المستثمرين األخذ بعين االعتبار   للمستثمرين االعتماد عليه لتقييم

 ان الصندوق قد ال يحقق أهدافه .

 

 : الرسوم التي يستحقها مدير الصندوق كاآلتي : الرسوم و المصاريف.  11
            

سنوياً  نظير ادارته     % 1.12يدفع الصندوق رسوم ادارة الى مدير الصندوق قدرها  : رسوم االدارة: 11-1

للصندوق وتحسب اتعاب االدارة وتتراكم كل يوم تقويم بناًء على صافى قيمة الصندوق  و يتم  دفعها كل 

 .أشهر 3
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ة وتدفع لصالح عند كل اشتراك أو كل إضاف تحتسبمن قيمة االشتراك  % 1.12 ك: : رسوم االشترا11-9

 مدير الصندوق.       

( هائيوم من تاريخ شرا 30قبل مضي  ) الوحدات المستردةمن قيمة  % 002:   رسوم إسترداد  مبكر: 11-3

 .وتدفع  لصالح الصندوق

 عمليات و تشمل:التشغيل و الالناتجة عن األخرى يتحمل الصندوق كل األتعاب  ::   اتعاب أخرى11-2

تحسب في كل يوم تقويم و تدفع بشكل  للهيئة الشرعية و تمثل األتعاب السنوية  يسعود لاير 920200 -

 نصف سنوي على اساس قسطين متساويين(.

تمثل االتعاب السنوية المين الحفظ تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافى قيمة االصول  0.20%  -

 االجمالية للصندوق ويتم دفعها المين الحفظ كل ربع سنة.

 %20كمبلغ مقطوع تمثل األتعاب السنوية  للمحاسب القانوني للصندوق)تدفع  سعودي لاير  70000 -

 ومسودة القوائم المالية المدققة( ةبنهاية العام بعد اصدار تقرير المراجع %20مقدما عند بداية الفترة و

  ويحمل كل يوم تقويم بنصيبه منها .

ة تدفع في نهاية العام المالي للصندوق كمكافأة كمبلغ مقطوع عن السنة المالي سعودي لاير  70000 -

( لكل عضو عن كل اجتماع ويحمل  سعوديلاير  9000بواقع )  لعضوي مجلس اإلدارة المستقلين

 كل يوم تقويم بنصيبه منها.

 لاير سعودي.   10200  رسوم رقابية بقيمة  -

 لاير سعودي.  20000  بقيمة رسوم تداول -

 

 . مصاريف التعامل24

التعامل ) التداول( في األوراق المالية سيتم استقطاعها آلياً من أصول الصندوق عند كل عملية بيع أو  مصاريف

 شراء. 

 

 وق. مجلس إدارة الصند23

قبل الهيئة. يتألف مجلس لصندوق مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق وتتم الموافقة عليه من يشرف على ا

يعينهم مدير  ثالثة من موظفى مدير الصندوقهم عضوين مستقلين و أعضاء من خمسةمن رئيس و اإلدارة 

 .الصندوق
 

 أعضاء مجلس اإلدارة: 23-2

وق،  واعضاء مجلس ادارة هذا تشغيل الصندتاريخ مجلس اإلدارة لمدة عامين ابتداء من تم تعيين أعضاء  

 كاآلتي: ستثمار،  وهملصندوق  ال يعملون  في مجالس ادارات  صناديق اخرى في مجموعة النفيعي لال
  

 السيد/سالم بن محمد سالم باعبيد، )رئيساً( : 23-2-2
 

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

تطويراألعمال. والمصرفية والتخطيط اإلستثماري. ويتمتع بخبرة كبيرة في التسويق واإلستثمار العقاري وفي 
من جامعة م( 4334)إدارة األعمال  كلية التجارة تخصصحصل السيد/ سالم على درجة البكالوريوس في 

بيروت العربية. يشغل السيد/ سالم حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة النفيعي لإلستثمار وعمل قبل 

م(. كما شغل منصب 0648-0644ر المالية )شركة الخبي ذلك نائب رئيس أول تطوير األعمال والطرح لدى

م(. وعمل قبل ذلك في منصب 0644 -م 0663مدير فريق اإلستثمار لدى مجموعة التوفيق المالية )الفترة من 

م(. و عمل مديراً للتسويق في البنك األهلي التجاري )الفترة 0667-م 0660بنك سامبا )من  -مديرفرع الفيحاء

سيد/ سالم على العديد من الدورات التدريبية و شارك في المؤتمرات داخل م (. حصل ال0660 -م4337من 

 من هيئة السوق المالية.    CME1وخارج المملكة.  كما حصل السيد/ سالم على شهادة 
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  آدم محمد فخرالدين األستاذ/: 13-2-4    

ــــة الماجستير في ادارة   عضو مجلس إدارة الصندوق، و محلل استثمار في ادارة األصول، يحمل درجـ     

م( و درجة البكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة الخرطوم 9002السودان  ) –األعمال من جامعة الجزيرة 

عاماً في الخدمات المالية و المصــــــرفية،  92م(. يتمتع بخبرات عملية طويلة ومتنوعة تزيد عن 1212)

الندوات و المحاضــــرات، كما العديد من  في ركيل الشركات. شاصناديـق االستثمار االسالمية واستشارات تمو

استراتيجيات االستثمار، إدارة األمـــوال، التحــليل المالي، الرقابة على  فيمتخصصة دورات حصل على 

 عمليــــات البنوك اإلسالمية، و خدمات التجارة الخارجية.  الموازنة المصرفية،

 

 الدين عبدالفتاح ورـأيمن ن: األستاذ/ 23-2-3

جامعة  عضو مجلس إدارة الصندوق، و يعمل مديراً إلدارة الحفظ، و يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من            

المحاسبية و  أعوام في المجاالت 10تزيد عن  م( بجمهورية مصر العربية، و لديه خبرات1222عين شمس )

 التحليل الفني لألسهم. في مجال شارك في العديــــــد من الدورات التدريبيةالمالية، وإدارة المحافظ اإلستثمارية.  

    

 را ـام سعيد القـر عصـماه: األستاذ/ 23-2-2

تخصصي  يعضو مجلس ادارة الصندوق، ويعمل مدير ادارة المحافظ لدى المجموعة. يحمل درجة الماجستير ف            

ديـمية العربية للعلـوم المالية والمصرفية بالقـاهرة. حصل على بكالوريوس اإلدارة المالية و التسويق من األكا

(، شارك في دورات تدريبية متنوعة في مجال التحليل 9002أكتوبر بالقـاهرة ) 2نظم المعلومات من جامعة 

 الفني لألسهم و السندات، اللـغة اإلنجليــزية و تقنية المعلومات.

 

 بن محمد عبدالرحمن باشيخالدكتور/ عبداللطيف : 23-2-5

عضو مجلس ادارة الصندوق، و هو عضو مستقل. يعمل استـاذاً مشاركاً بكلية اإلقتـصاد و اإلدارة، جامعة الملك   

م المملكة 9003المحاسبة من جامعة بورتماوث،  يعبدالعزيز، يحمل درجة الدكتوراه و درجة الماجستير ف

المملكة المتحدة(. حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك م )1222المتحدة، و جامعة شـرق أنجليا،

عاماً عمل خاللها كأستاذ مشارك ومستشار مالي  11م.  يتمتع بخبرات طويلة ألكثر من 1221عبدالعزيز بجدة 

و اقتصادي. ألف عدد من الكتب العلمية و البحوث.  شارك في عدة مؤتمرات، ندوات، دورات تدريبية وإعداد 

 حوث الجامعية. و هو عضو مشارك في العديد  من اللجان الثقافية و الجمعيات و الهيئات. الب

 

 سراج علي سراج العرابي الحارثي األستاذ/ :23-2-6

عضو مستقل. يعمل رئيساً تنفيـذياً لمجمــــــــوعة الحـــــــارثي العـــقارية  عضو مجلس ادارة الصندوق، وهو   

عة سما المتحدة للمواصالت، و مدير عام مصنع العناية لمستحضرات التجميل بجدة. حصل ومديراً عاماً لمجمو

م(، و يتمتع بخبرات 1272على درجة البكالوريوس في علم اإلجتماع من كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز )

مد بن عبدالعزيز عاماً في بنك الرياض آخرها وظيفة مدير فرع شارع األمير مح 90مصرفية طويلة ألكثر من 

)شارع التحلية سابقا(، بجدة. عضو لجنة األوراق المالية بالغرفة التجارية والصناعية، جدة. شـارك في عدة 

دورات تدريبية في مجاالت األسهم ، اإلئتمان المصرفي،  اإلدارة و التطوير،  الخزينة، إدارة اإلستثمار، و 

 التثمين العـقاري.
                                                                                                                                 

 :مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:  23-4

 تشتمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:              

 العقود و القرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.الموافقة علي جميع  :23-4-2
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 اإلشراف متى كان ذلك مناسباً، و المصادقة علي أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير :23-4-4

 الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.              

 قة و االلتزام أو لجنة المطابقة و االلتزام االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطاب: 23-4-3

 ومسؤول التبليغ عن غسل األموال و تمويل اإلرهاب للتـــأكد من التزام  قلدى مدير الصندو              

 بجميع اللوائح و األنظمة المتبعة.  قمدير الصندو             

 إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه .: 23-4-2

 التأكد من إكتمال و التزام شروط و أحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار .: 23-4-5

 التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته الكاملة بما يحقق مصلحة مالــكي الوحدات وفقاً : 23-4-6

 لشـــروط و أحكام الصندوق و أحكام الئحة االستثمار .              

 نة و لمصلحة صندوق االستثمار و مالكي الوحدات فيه. العمل بأما: 23-4-7
 

 

 . مدير الصندوق22

تتولى مجموعة النفيعي لالستثمار مهمة ادارة الصندوق، و هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة 

ة أنشطة التعامل المملكة العربية السعودية،  بصفتها شركة استثمارية مرخصاً لها من هيئة السوق المالية بممارس

بصفة أصيل و وكيل و التعهد بالتغطية، اإلدارة، الترتيب و تقديم المشورة، والحفظ في أعمال األوراق المالية وذلك 

م،  بموجب سجل تجاري رقم 12/7/9001هـ الموافق 1/7/1297في  01079-31بموجب ترخيص رقم 

ة جــدة بالمملــــكة العربية السعودية و عنوانها هـ و مركزها الرئـــيسي مدين2/2/1292بتاريخ  2030179212

 مجموعة النفيعي لالستثمارالبريدي:  

 )شارع التحلية سابقا(شارع األمير محمد بن عبدالعزيز  –بن حمران الطابق السابع، مركز 

 المملكة العربية السعودية ، 91272جدة  11371ص. ب. 

 00222-9-2222011هاتف: 

 00222-9-2222193فاكس: 

 info@nefaie.comالعنوان اإللكتروني:  

  www.nefaie.com  الموقع االلكتروني: 

 

  مين الحفظ. أ25
يتولى الحفظ  مجموعة النفيعي لالستثمار، و هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة المملكة 

استثمارية مرخصاً لها بممارسة أعمال اإلدارة و الحفظ من هيئة السوق المالية العربية السعودية بصفتها شركة 

بتاريخ  2030179212هـ. بموجب سجل تجاري رقم 107/1297بتاريخ  01079-31بموجب ترخيص رقم 

 هـ، و عنوانه: 2/2/1292

    B102  ابق السابع، مكتبشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع التحلية سابقا(، مركز بن حمران التجاري، الط

  91272جدة  11371ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية

  00222-9-2222011هاتف:

 00222-9-2222193فاكس: 

 info@nefaie.comالعنوان اإللكتروني:  

   www.nefaie.com  الموقع االلكتروني: 

                                                                                   

 حسابات ال. مراجع 26

 السادة/ طالل أبو غزاله و شركاه عضو في مجموعة طالل ابو غزالة  ، المجموعة العربية للخدمات المهنية الدولية

 ، و عنوانه:  71)محاسبون قانونيون( ترخيص رقم 

http://www.nefaie.com/
http://www.nefaie.com/
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  91222جدة  90132ص ب 

 العربية السعودية المملكة

 00222-9-2272212/ فاكس 00222-9-2272227هاتف:  

    tago.jeddah@tagi.com   بريد الكتروني:

  www.tagorg.com  :موقع الكتروني

 

 القوائم المالية السنوية المراجعة .27

يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق في  نهاية كل سنه ميالدية، و تكون متوفرة خالل مدة ال 

( يوماً تقويمياُ من نهاية السنة الميالدية للصندوق، كما يقوم مدير الصندوق أيضا بإعداد و توفير قوائم 20تتجاوز )

 هيوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية. سيتم توفير هذ 22خالل مدة ال تتجاوز مالية أولية مفحوصة نصف سنوية

القوائم مجاناً عند طلبها كتابة على عنوان مدير الصندوق و ستعرض في موقع مدير الصندوق على الشبكة 

صندوق. سيتم االلكترونية، ويمكن طلب هذه التقارير أيضا من خالل البريد االلكتروني أو أي من فروع مدير ال

 م.  31/19/9011توفير أول قوائم مالية مراجعة للفترة المالية األولى المنتهية في 

 

 خصائص الوحدات. 28

سيكون هنالك نوع واحد من الوحدات في الصندوق ، يعتبر الصندوق من صناديق النمو الرأسمالي حيث يتم اعادة   

ولن يتم دفعها كتوزيعات ارباح على الوحدات . وسينعكس   استثمار أي توزيعات  او أي دخل صافى في الصندوق 

اعادة استثمار هذه التوزيعات  والدخل في قيمة سعر الوحدة.  و يمكن لمدير الصندوق إصدار عدد ال محدود من 

الوحدات في الصندوق وهي وحدات من فئة واحدة، تمثل كل وحدة حصة ملكية متساوية في الصندوق. الوحدات 

دير الصندوق بسجل ق التصويت في الصندوق، ويتم استردادها من مدير الصندوق فقط.  سيحتفظ مليس لها ح

. وسيتم تسليم مالكي الوحدات بعد كل عملية إشعاراً يعكس جميع التفاصيل المتعلقة مالكي الوحداتيوضح جميع 

ء الوحــدة بنــاء علي صــافي بالعملية.  يمتلك كل مالك وحدات حصة في أصول الصـــندوق بما في ذلك أجـــزا

القيـمة. إذا تمت تصفية الصندوق فإن جميع الوحدات في الصندوق ستكون مؤهلة للحصول على حصة متناسبة من 

 صافي أصول الصندوق المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.

 

    معلومات أخرى  .29
 

 مكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب  :29-2
 

0 وإذا وجد مدير  ةبأن المبالغ المستخدمة لالشتراك في الصندوق غير ناتجة عن مصادر مشبوه رمستثميقر ال     

الصندوق سبب لالشتباه في المصدر القانوني لألموال المرتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، فإنه ملزم 

امية المختصة بمكافحة غسل النظ ةبإيقاف هذه الصفقات أو رفض تنفيذها من أجل التحقيق و إخطار الجه

األموال و تمويل اإلرهاب مباشرة بالوضع و إيصال أي معلومة أو مستند تطلبه الهيئة للتحقق من االشتباه. غير 

مسموح لمدير الصندوق بموجب الئحة قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة من هيئة السوق 

 لعمليات المشتبه بها و المبلغ عنها.المالية السعودية، إعالم المستثمر با

 

 رية ـــالس:  29-4
 

ستعامل جميع بيانات عمليات الصندوق بسرية تامة، باستثناء المدى الذي يتعين اإلفصاح فيه عن هذه المعلومات، 

 وذلك: 

 :  بناًء على طلب الجهات الرسمية .12-9-1

 مطبقة . :  إلتباع أي قوانين أو لوائح أو إجراءات سلوكية12-9-9

mailto:tago.jeddah@tagi.com
http://www.tagorg.com/
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 :  لإلجابة عن أي استفسار من جهة نظامية أو هيئة حكومية فيما يتعلق بطلب مبرر للمعلومات من قبل 12-9-3

 هذه الجهات للقيـام بواجباتــها الرسمية، في هذه الحـــالة سيتم التأكيد بأن هذه المعـلومات ستستخدم              

 بأنها ستبقى في جميع األحوال سريــة. للغرض المحدد لها فقط، و              

 :  يجوز لمدير الصندوق اإلفصاح عن تفاصيل عالقة مالك الوحدات مع مدير الصندوق لطرف ثالث12-9-2

  قمن األطراف المرخص لها و التي يتعامل معها مديــر الصندوق في أداء خدمات االستثمار المتـف             

 الك الوحدات.عليها لصالح م             

  

 حدود التزامات مدير الصندوق  :29-3
 

 قلن يكون مدير الصندوق و ال أي من موظفيه أو وكالئه أو أي طرف ثالث تعاقد معه مدير الصندو

مسئوالً أمام مالكي الوحدات في الصندوق عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات 

ت في الصندوق أو تتعرض لها أصول الصندوق باستثناء تلك الناتجة عن أخرى يتعرض لها مالكي  الوحدا

اإلهمال أو التعدي أو التقصير من قبل هؤالء األشخاص. كما أنهم لن يكونوا مسؤولين تحت أي ظرف تجاه 

مالكي الوحدات في الصندوق عن أي خسارة غير مباشرة أو متكبدة، بما فيها حاالت اإلخفاق في تحقيق أي 

 و بسبب ظروف خارجة عن اإلرادة. ربح أ

 

 الظروف الطارئة  :29-2
 

 : لن يعتبر مدير الصندوق مقصراً تجاه التزاماته ضمن هذه الشروط و األحـكام و لن يكون مسـؤوالً 12-2-1

 بسبب الظـروف الطارئة مثل القـرارات  ةتجاه مالك الوحدات عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشر            

 الحكومية أو تنظيمات السوق، أو تعليق التداول أو تعطل أنظمة الحاسب اآللي لألطراف األخرى أو             

 قصور أي جهاز آخر أو عوائق طلب التجهيزات، أو أي سبب أو وضع آخر ال يقع ضمن سيطرة             

 مدير الصندوق.            

 ن يوم ) أيام( أداء االلتزام ) االلتزامات( التي تأثرت ستؤجل :  في حال وقوع أية ظروف  طارئة، فإ12-2-9

 إلي حين زوال تلك الظروف.             

 :  سوف يستخدم مدير الصندوق جميع المساعي المعقولة للتقليل من أثار أحداث الظروف الطارئة.12-2-3

 

 اللـغة   : 12-2

توفيرها مجاناً عند طلبها، و يجــوز تنــفيذ هذه تكون شروط و أحكام الصندوق باللغة العربية، و يتم 

الشــروط باللغة اإلنجليزية باإلضافة للنسخة العربية وفي حالة وجود اختالف في المعنى بين النص 

 اإلنجليزي والعربي يؤخذ بالنص العربي.

 

 

 االلتزام بالمعايير الشرعية      .44
 

 ل مدير الصندوق بالتأكد من التزام الصندوق بأحكام الشريعة اإلسالمية. تقوم الهيئة الشرعية المعينة من قب         

                                                                                                                                        

 الشرعية للصندوق :  الهيئة44-2
 

  البوابة الدولية لإلستشارات .  هي شركة ،ية لمجموعة النفيعي لإلستثمارالهيئة الشرع         

 

 

 



 

12 
 

 الستثمارل النفيعي ةمجموع شركة
 (47484-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) 

 2434284672سجل تجاري: 

 مليون لاير سعودي )54(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 

     

 أعضاء الهيئة من اآلتية أسماؤهم:  و يتكون

    

 الشيخ/ محمد بن وليد السويدان: )عضواللجنة الشرعية(: 44-2-2

باحث دكتوراه  في م. 0648مستشار شرعي، وعضو اللجنة الشرعية لمجموعة النفيعي لإلستثمار منذ العام 

. يحمل درجة الدبلوم العالي في دراسات التأمين اإلسالمية   Portsmouth – UKالتمويل اإلسالمي من جامعة 

 – Portsmouth، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال العالمي من جامعة CIIمن معهد التأمين القانوني في لندن 
UK طويلة في األبحاث واإلستشارات الشرعية، آخرها عمله . يشغل حاليا منصب مستشارشرعي. له خبرة

السعودية. باإلضافة الي ذلك عمله لفترة في مجاالت الرقابة الشرعية واألبحاث  -مستشار شرعي في بنك اإلنماء 
 المتعلقة باإلستشارات الشرعية. 

 

 ) رئيس اللجنة الشرعية(  محمدين الدكتور/ الصادق حماد محمد : 44-2-4 

م(، 1222النيليــــــن )جامعة  درجة الدكتوراه في الشريعة )الفقه المقارن( منالشرعية، يحمل  ةالهيئرئيس  

الســودان وماجستير القانون من جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.  بكالوريوس القانون العام من جامعة 

ضافة الي قيامه بأعمال اإلشـراف و الرقابة الرباط ، المغرب . وله خبرات طويلة في مجال األبحاث الشرعية، باإل

 سنــوات.  7و كافة المسئوليات و المهام المتعلقة بالهيئات الشرعية، حيث عمل باحثاً شرعياً ألكثر من 

 

 : مهام الهيئة الشرعية  90-9

 ستكون الهيئة الشرعية مسئولة على وجه الخصوص عن األنشطة التالية:            

               دوق لضماننشروط و أحـــكام الصندوق، و األهــــداف و السياسات االستثمارية للص : دراسة90-9-1

 تقيـدها بالمبادئ الشرعية.            

 .: تقديم الرأي الشرعي إلي مدير االستثمار بخصوص التقيد باألحكام و المبادئ الشرعية90-9-9

تقاء األدوات االستثمارية التي يجوز للصندوق االستثمار فيها من : تحديد معايير مالئمة الختيار و ان90-9-3

 الناحية الشرعية.

 .: تقديم معايير مالئمة لمدير االستثمار بخصوص استقطاعات التطهير90-9-2

 .: مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية المحددة لمدير االستثمار90-9-2

 إللتزام باألحكام الشرعية إلدراجها في التقرير المالي السنوي للصندوق.: إبداء الرأي فيما يتعلق با90-9-2

   

 المعايير الشرعية:  44-3

الضوابط المتعلق ب( 3) رقم المبينة بالتفصيل في الملحقتم إجازة الصندوق من قبل الهيئة الشرعية وفقاً للمعايير 

و سيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير أعضاء في الصندوق.  روط و األحكامــالمرفق بقائمة الشو الشرعية 

و سيتم اشعار مالكي الوحدات بذلك. وستكون المكافأة السنوية ، السوق المالية ةهيئ د إخطاربعالهيئة الشرعية 

 ) تدفع نصف سنوي على اساس قسطين متساويين(  سعودي لاير 920200اإلجمالية ألعضاء الهيئة الشرعية هي 

ة تحمل على اصول الصندوق وتخصم من القيمة السوقية ألصول الصندوق لتحديد صافى قيمة تعتبر أتعاب مستحق

 سوف تقسم بدورها على عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم المحدد لتحديد سعر الوحدة. التياالصول 

 

 الطرح األولي:  42
 

يوم االربعاء الموافق وتنتهي م  17/02/9011يوم السبت الموافق  منتبدأ خالل فترة  في الصندوق  اإلكتتاب سيتم 

و سيبدأ   للوحدة (.  سعودي لاير 10التأسيس عشرة لاير سعودي )وسيكون سعر الوحدة عند م   01/02/9011
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عمل الصندوق فور نهاية فترة الطرح األولي.  و لن يكون هناك حد أدنى للمبالغ المحصلة من الطرح األولي لبدء 

 عمل الصندوق. 
                                                                                                                                                                                                                          
 

 إستثمار مدير الصندوق في الصندوق :44

سيس الصندوق يمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره الخاص، المشاركة في الصندوق كمستثمر، ويحتفظ مدير عند تأ

دوق باإلفصاح ــر الصنـاً أو جزئياً متى رأى ذلك مناسباً. و سيقوم مديـض مشاركته كليـــالصندوق بحقه في تخفي

 في نهاية كل سنه مالية عن أي استثمار له في الصندوق.  

 

  جراءات االشتراك و االستردادإ :43

 

 إجراءات االشتراك: 93-1
 

يتعين على المستثمر الراغب في شراء وحدات في الصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلي توقيع هذه الشروط 

دع مرفقاً معها قسيمة اإليداع للمبلغ المو و األحكام  الخاصة باالشتراك في الصندوق و تسليمها إلي مدير الصندوق

بحساب الصندوق لدى البنك العربي الوطني و فروعه بالمملكة، في أي يوم عمل. يمكن للمستثمر تسليم نماذج 

االشتراك المستوفاة عن طريق البريد أو البريد السريع أو مناولة باليد أو إرسالها من خالل الوسائل اإللكترونية التي 

  يوفرها مدير الصندوق. 
 

بعد الظهر  9يتم استالمها قبل آخر موعد الستقبال الطلبات وهو الساعة  التيلمستوفاة جميع طلبات االشتراك ا

( أو على التوالي األربعاء واإلثنين  حدد )التقويم الم كل اسبوع ، سيتم تنفيذها في يومي من الثالثاء واألحد   يومي

لتي يتم استالمها بعد آخر موعد الستقبال حال كان احدهما ليس يوم عمل(.  طلبات االشتراك ا في التالييوم العمل 

 . الطلبات المحدد ستصبح نافذة في يوم التقويم
 

االشتراك في الصندوق سيكون من خالل شراء الوحدات بناء على يوم التقويم التالي مع االخذ بعين االعتبار اخر 

ر في الصندوق إذا كان ذلك موعد الستقبال الطلبات. يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض اشتراك أي مستثم

االشتراك من ضمن أمور أخرى، سيؤدي إلى اإلخالل بشروط و أحكام الصندوق أو اللوائح التنفيذية التي قد تفرض 

 من وقت آلخر من قبل هيئة السوق المالية أو الجهات النظامية األخرى.

 

 إجراءات االسترداد: 93-9
 

للشركات  سعودي( عشرة آالف لاير 100000 سعودي لألفراد و)( الفين لاير90000الحد االدنى لالسترداد ) 

والمؤسسات باستكمال و توقيع طلب االسترداد و تقديم / إرسال الطلبات المكتملة عن طريق البريد السريع أو 

وقت من  مناولة باليد أو من خالل إرسالها عبر الوسائل اإللكترونية المعتمدة شريطة ان ال يقل المبلغ المتبقي في أي

للشركات  سعودي( خمسين الف لاير 200000لألفراد و )  سعودي( عشرة الف لاير 100000االوقات عن )

 والمؤسسات. 
 

بعد الظهر  9جميع طلبات االسترداد المستوفاة التي يتم استالمها قبل آخر موعد الستقبال الطلبات وهو الساعة 

على التوالي ( األربعاء  و اإلثنين  نفيذها في يومي  التقويم المحدد )من كل أسبوع ، سيتم تالثالثاء  و األحد  يومي 

أو يوم العمل التالي في حال إن كان أحدهم ليس يوم عمل. المبالغ الناتجة عن عملية االسترداد ستكون متاحة لمالكي 

 الوحدات خالل يومي عمل من تاريخ  التقويم المحدد. 

 

 من صافي قيمة أصول الصندوق  %10ما يعادل  ه في أي يوم استرداد هواسترداد مسموح بأقصى إجمالي مبلغ 

كما في آخر يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد هذا المبلغ ، يحق لمدير الصندوق تخفيض جميع طلبات 
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يتم  االسترداد على أساس نسبي و عادل  و تسترد الوحدات بناء على ذلك.  ترحل طلبات االسترداد التي ال

استيفاؤها في أي يوم استرداد إلي يوم االسترداد التالي و يكون لها األفضلية شريطة أن ال تتجاوز طلبات االسترداد 

                                                                من صافي قيمة األصول كما في آخر يوم تقويم.  % 10
 

لب استرداد إن كان هناك تعليق للتداول في السوق  الرئيسة التي يتعامل يجوز لمدير الصندوق ، تأجيل أي ط

 الصندوق فيها . 

بالسوق أو القرارات الحكومية أو تنظيمات السوق وغيرها  التداولفي الحاالت و الظروف الطارئة ) تعليق 

يجوز  قيمة األصول (الظروف الطارئة( التي  تؤدي إلي تعليق حساب صافي   1-2-12المضمنة في البند رقم )

 لمدير الصندوق أن يعلق مؤقتاً  االشتراك و اإلضافة و االسترداد للوحدات.

 
 

 االستثمار أصول صندوقتقويم   :42
 

إغالق  أساس أسعار( على ممن كل أسبوع ) يوم التقوياألربعاء و اإلثنين  يحتسب سعر وحدة الصندوق يومي 

عمل، فسيحتسب التقويم في  التقويم يوملمالية يوم التقويم. إذا لم يكن يوم األسهم تحت اإلدارة عند إغالق السوق ا

يوم العمل التالي. سيتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة، بغرض شراء أو استرداد الوحدات، باستخدام المعادلة 

ــوم بما في ذلك أي رســـوم التالية: )أ( إجمالي القيمة السوقية ألصول الصندوق وقت  التقويم ناقــصاً إجمالي الخص

وأتعاب مستحقة على أصول الصندوق والغير مدفوعة، مقسومة على )ب( إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة 

 في يوم  التقويم المحدد.  سيتم اإلعالن عن سعر الوحدة  في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق في نهاية يومي 

  للسـوق المالية السـعودية ) تداول(، كترونينشر سعر الوحدة في الموقع اإللـو  من كل أسبوع، األربعاء و اإلثنين 

يجوزلمديرالصندوق أن يوقف استالم طلبات اإلشتراك و اإلسترداد في تعامالت الصندوق إذا ما رأى أن تقويم 

 الصندوق أصبح غير ممكن.

 

 المبكر االستردادرسوم : 45

 % 002بنسبة  غير معفاة مقابل رسومثالثون يوماً من تاريخ شراء الوحدات( مضي  لالمبكر) قبيسمح باالسترداد 

الوحدات المســـتردة )تدفع لصالح الصندوق(. وذلك لتعويض الصندوق عن النفقات التي تحملها من قيمة مبلغ 

 .نتيجة لعملية االسترداد المبكر وسوف يتم  احتساب هذه الرسوم على اساس قيمة الوحدات المستردة 

  

 إنهاء الصندوق   :46

إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق غير كافيه لمواصلة تشغيل الصندوق أو في حالة حدوث أي 

ظروف أخرى، يحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنهاء الصندوق بعد إعطاء مالكي الوحدات إشعار خطي مسبقاً مدته 

عد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.  في مثل هذه الحالة سيتم ( يوماً تقويمياً علي األقل وذلك ب20ستين )

تصفية أصول الصندوق بعد تسديد التزاماته وتوزيع المبالغ المتبقية بعد التصفية على مالكي الوحدات بنسبة ما تمثله 

 حصصهم من الوحدات إلى إجمالي الوحدات القائمة في الصندوق كما يحدده مدير الصندوق. 

 

 تصفية و تعيين مصف : ال47

 يكون لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدابير تراها مناسبة وذلك وفقاً لالئحة 

 صناديق االستثمار.  

 

 رفع التقارير لمالكي الوحدات :  48
 

لوحدات خالل الربع المنتهي يقوم مدير الصندوق بتقديم تقرير دوري نهاية كل ربع سنه يظهر عمليات مالك ا

باإلضافة إلي عدد وصافي قيمة الوحدات التي يمتلكها مالك الوحدات بنهاية الربع.  سيرسل التقرير إلى العنوان 
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البريدي المقدم من قبل مالك الوحدات على طلب االشتراك، إال إذا تم تغيير العنوان البريدي بموجب طلب خطي من 

 ر الصندوق. قبل مالك الوحدات إلي مدي
                                                                                                                                                                                                                         

( يوماً من تاريخ 30، فإنه يجب إبالغ مدير الصندوق خالل ثالثون )رستفسار آخفي حال وجود أي خطاً أو أي ا

التقرير و إال فسيعتبر التقرير صحيحاً.  جميع الرسوم و المصاريف الفعلية و بيانات األداء عن السنة السابقة 

 لرئيسي وفروعه. للصندوق ستكون متاحة على الموقع اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق باإلضافة إلى مقره ا

 جميع المواقع التي يتم فيها اإلشارة إلى فترة زمنية في هذه الشروط و األحـــــــكام ستكون وفقاً للسنة الميالدية. 

مالك الوحدات مسؤول عن  تزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي، و البريد االلكتروني، أرقام الهاتف الثابت و 

 تحديثه فوراً بأي تغيير يطرأ عليها. المحمول في جميع األوقات و 

 

جميع الكشوفات و اإلشعارات و كافة المراسالت الخطية األخرى من مدير الصندوق سيتم إرسالها بالبريد العادي 

لمالك الوحدات المذكور في طلب اإلشتراك أو إلى أي  يأو البريد اإللكتروني إلى العنوان البريدي و / أو اإللكترون

 قدمه مالك الوحدات إلى مدير الصندوق خطياً. عنوان آخر ي
 
 

بالعنوان البريدي و/ أو اإللكتروني الصحيح أو تبليغه لمدير  قفي حال عدم قيام مالك الوحدات بتزويد مدير الصندو

الصندوق برغبته في عدم استالم أي مراسالت بريدية، بما فيها كشوفات الحسابات و التقارير الدورية المتعلقة 

ثماراته، فبموجب هذا يوافق مالك الوحدات على إعفاء مدير الصندوق من أي مسؤولية ناشئة بشكل مباشر أو باست

عدم تزويده بالتقارير أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمار أو تلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالك  نغير مباشر ع

أخطاء أو أخطاء مزعومة في التقرير أو أية الوحدات على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أي 

 معلومات أخرى. 

 

 تضارب المصالح     :49

أدائه العام وواجباته حيال الصندوق. يلتزم مدير الصندوق  يال يوجد لمدير الصندوق تضارب مصالح قد يؤثر عل

ــادل و منصف في بالعمل لمصلحة الصندوق وسيبذل قصارى جهده لمعالجة أي تضارب في المصــالح بشـكل عـ

جميع األحوال، تقوم جميع األطراف المرتبطة بالصندوق بمعالجة تضارب المصالح الذي قد ينشأ بعدالة و إنصاف 

باألخذ في االعتبار التزاماتهم التعاقدية تجاه الصندوق و العمالء اآلخرين مع ضرورة اإلفصاح الكافي عن 

 .وسيتم تقديم هذه اإلجراءات عند طلبها  -للمصالح اإلجراءات التي سوف تتبع لمعالجة أي تضارب  

 

 سياسات حقوق التصويت  : 34

بعد التشاور مع مسئول المطابقة وااللتزام ، يوافق مجلس ادارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة 

يقرر مدير الصندوق حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب االوراق المالية التي تشكل جزء من اصوله. و

 طبقا لتقديره ممارسة او عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسئول المطابقة وااللتزام.

 

 الصندوقوأحكام  تعديل شروط: 32 

( من الئــحة صناديق االستثــمار، تــعديل هذه الشـروط واألحكام 2الصنـــدوق، دون اإلخالل بالمادة ) ريجوز لمدي

ار مكتوب بالبريد إلى مالك الوحدات يصف فيه التعديالت ذات العالقة، وأي تعديالت جوهرية ستتم بإرسال إخط

يوماً من تاريخ  20بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، والهيئة الشرعية ويتم تفعيلها بعد انقضاء مهلة 

ص بعد تعديله. ولن تطال التعديالت تلك اإلخطار المرسل إلى مالكي الوحدات ، و سيتم تزويدهم بنسخة من الن

 األوامر القائمة أو التعليمات أو العمليات أو أي حقوق أو التزامات مالية تم اعتمادها فعالً أو تم الشروع فيها. 
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 إجراءات الشكاوي   : 34 

ى مالك الوحدات في حال وجود أي شكوى في ما يتعلق بالخدمات ذات العالقة بهذه الشروط و األحكام، يتعين عل

الوحدات  على  مالكيتقديمها مكتوبة إلي مسؤول المطابقة و االلتزام  لدى مدير الصندوق ) وسيتم إطالع  

                                            اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبها( على عنوان البريد التالي:

 عناية/ مسؤول المطابقة و االلتزام

 مجموعة النفيعي لالستثمار،

 الطابق السابع، مركز بن حمران شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع التحلية سابقا(

  91272جدة  11371ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية

 00222-9-2222011هاتف: 

  compliance@nefaie.comالبريد االلكتروني:  - 00222-9-2222193فاكس:  

 

 النظام المطبق : 33

يخضع الصندوق لألنظمة السارية المفعول في المملكة العربية السعودية و التي من ضمنها الئحة صناديق 

االستثمار الصادرة عن الهيئة باإلضافة إلى الئحة الشروط و األحكام الخاصة بالصندوق0 و في حالة وجود أي 

 فيه.  للنظر الماليةيحال األمر إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق منازعات س

 

 بالئحة صناديق االستثمار:  االلتزام  32

يقر مدير الصندوق و يؤكد مطابقة هذه الشروط و األحكام و المستندات األخرى لصندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم 

" مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السعودية  " المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 السوق المالية، كما يؤكد أنها تحتوي على إفصاح كامل و صحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compliance@nefaie.com
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 عقد الموافقة بين مدير الصندوق و مالكي الوحدات
 

زماً بين مدير الصندوق و مالكي الوحدات، يكون نافذاً و يبدأ سريان العمل به تشكل هذه الشروط و األحكام عقداً مل

 فور توقيع مالك الوحدات عليه و حصوله على نسخه منه. 
 

لقد قمت / قمنا بقراءة الئحة الشروط و األحكام في الصندوق ) صندوق النفيـــعي للمتاجرة باألسهم السعودية، 

سالمية( و المالحق الثالث المتعلقة  بالصندوق وفهم ما جاء بها و الموافقة عليها،  المتوافق مع أحكام الشريعة اإل

 وقد تم الحصول على نسخة منها و التوقيع عليها. 

 

 االسم ) رباعياً(: ..............................................

 

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

 

 التوقيع: ........................................................

 

     التاريخ: .......................................................
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 م 93/01/9012تم تحديث ملخص اإلفصاح المالي بتاريخ: 

 

 (  ملخص اإلفصاح المالي 2: ملحق رقم )35

 
 

د األدنى لالشتراك في الح

 الصندوق

لاير ألف   خمسون( 200000)و ألف لاير سعودي لألفراد  ( عشرة100000) 

 . للمؤسسات و  الشركات سعودي

الحد األدنى لالشتراك 

 اإلضافي و االسترداد

( عشرة ألف لاير سعودي 100000لألفـراد و ) سعودي ( ألفين لاير9000) 

 للمؤسسات و الشركات.

  (سعوديفقط عشرة لاير  لاير سعودي ) 10 وحدة سعر ال
 

   

( من الئحة الشروط و األحكام، فيما يلي بيان تفصيلي للرسوم و المصاريف 11تلخيصاً لما ذكر في المادة رقم )

 المختلفة.

 

 الوحدات: مالكى  يتحملها  تيأوالً: الرسوم ال

 
 

 االشتراك في رسوم 

 الصندوق 
 

في وحدات األولي أو أي إشتراك الحق )إضافة(  راكمن مبلغ االشت % 1.12 

 الصندوق

  المبكررسوم اإلسترداد 
 

 اً يوم ثالثونو تحتسب قبل مضي من قيمة الوحدات المستردة،  % 0.2 نسبة

  من تاريخ شراءها و تدفع لصالح الصندوق.

 

 ثانياً:  الرسوم و المصاريف التي تدفع من أصول الصندوق: 

 
 

و يتم   الصندوق تحسب في كل يوم تقويم. صولأسنوياً من صافي  % 1.12 ةرسوم اإلدار 1

 دفع الرسوم المستحقة كل ثالثة اشهر لمدير الصندوق.
 

تمثل االتعاب السنوية المين الحفظ تحسب في كل يوم تقويم كنسبة  %0.20 اتعاب الحفظ 9

ظ كل ربع من صافى قيمة االصول االجمالية للصندوق ويتم دفعها المين الحف

 سنة.  

مجلس  عضويمكافأة  3

 اإلدارة المستقلين

علماً بانه لن يكون    مقطوع في السنة المالية. سعودي( لاير 70000مبلغ )

هنالك اكثر من اجتماعين سنوياً ، وسوف يحصل كل عضو مستقل على مبلغ 

أربعة آالف لاير سعودي سنويا تحمل على سعر الوحدة نصيبها عند كل 

 تقويم .

  المراجعأتعاب  2

 القانوني للحسابات

مقدما  %20)تدفع   .في السنة المالية مقطوع سعودي ( لاير70000مبلغ )

ومسودة  ةبنهاية العام بعد اصدار تقرير المراجع %20عند بداية الفترة و

  القوائم المالية المدققة( تحمل على سعر الوحدة نصيبها عند كل تقويم . 

  

 الشرعيةأتعاب الهيئة  2

 في الصندوق

) تدفع نصف سنوي  .في السنة المالية مقطوع  سعودي ( لاير920200مبلغ )

 على اساس قسطين متساويين(.

 لاير سعودي . 10200 رسوم رقابية  2

 لاير سعودي . 20000 رسوم تداول  1
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 ( 2اإلفصاح المالي ) ملحق ملخصتحديث 

 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية 
 م2102الرسوم و المصاريف الفعلية المدفوعة من اصول الصندوق خالل عام  
 

 الرسوم و المصاريف كنسبة من  القيمة الفعلية النوع
 2102معدل قيمة األصول المدارة  لاير سعودي   
 %3.88 2,767,281.09 رة إجمالي األصول المدا 
 %1.48 41,008 رسوم اإلدارة  
 %0.42 11,588 رسوم أمين الحفظ 
 - - رسوم استرداد مبكر 
 %0.28 8,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 %0.95 26,500 أتعاب اللجنة الشرعية 
 %0.28 8,000 أتعاب المراجع القانوني 
 %0.27 7,500 الرسوم الرقابية 
 %0.18 5,000 نشر المعلومات )تداول) رسوم 
 - - رسوم التعامل 
    107,596.00   اإلجمالي 
  

 م كنسبة % من المبلغ المستثمر0645الرسوم والمصاريف المدفوعة خالل عام    
 القيمة الرسوم و المصاريف كنسبة النوع  

 لاير سعودي من المبلغ المستثمر   
 2,411,306.50 %4.46 المبلغ المستثمر 
 41,008 %1.7 رسوم اإلدارة  
 11,588 %0.48 رسوم أمين الحفظ 
              -            -                   رسوم استرداد مبكر 
 8,000 %0.33 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 26,500 %1.09 أتعاب اللجنة الشرعية 
 8,000 %0.33 أتعاب المراجع القانوني 
 7,500 %0.31 م الرقابيةالرسو 
 5,000 0.2 % رسوم نشر المعلومات )تداول) 
                                -                   - رسوم التعامل 
   ًأن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبال

  مالكي الوحدات أن أداء الصندوق )أو أداؤه مقارنة بالمؤشر( سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق.إن الصندوق ال يضمن ل 
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 م2102الرسوم و المصاريف الفعلية المدفوعة من اصول الصندوق خالل عام 
 الرسوم و المصاريف كنسبة من  القيمة الفعلية  النوع 
 2102معدل قيمة األصول المدارة  لاير سعودي   
%0101 1,649,374.07 إجمالي األصول المدارة    
 %2.19 36,154.09 رسوم اإلدارة  
 %0.62 10,330.13 رسوم أمين الحفظ 
 -                        - رسوم استرداد مبكر 
 %0.48 8,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 %1.61 26,500 أتعاب اللجنة الشرعية 
 %0.48 8,000 انونيأتعاب المراجع الق 
 %0.39 7,500 الرسوم الرقابية 
 %0.30 5,000 رسوم نشر المعلومات )تداول( 
                          -                            -                     رسوم التعامل 
 %6.10 101,484.22 اإلجمالي 
   لمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبالً أن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق ل

    .إن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق )أو أداؤه مقارنة بالمؤشر( سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق

 

 

 م كنسبة % من المبلغ المستثمر2102الرسوم والمصاريف المدفوعة 
 القيمة اريف كنسبةالرسوم و المص النوع  

 لاير سعودي من المبلغ المستثمر   
 405,320.50 %25.03 المبلغ المستثمر 
 

  36,154.09                %8.91 رسوم اإلدارة
  10,330.13               %2.54 رسوم أمين الحفظ 
 

 - - رسوم استرداد مبكر
  8,000.00                 %1.97 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  26,500.00                %6.53 أتعاب اللجنة الشرعية 
  8,000.00               %1.97 أتعاب المراجع القانوني 
  7,500.00                   %1.85 الرسوم الرقابية 
  5,000.00      %1.23 رسوم نشر المعلومات )تداول( 
 

    -                              - رسوم التعامل
 

    

    

    

    



 

21 
 

 الستثمارل النفيعي ةمجموع شركة
 (47484-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) 

 2434284672سجل تجاري: 

 مليون لاير سعودي )54(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 

 مقارنة  أداء الصندوق مع أداء المؤشر ) مؤشر ستاندر آند بورز(
 

 اإلنحراف  2015 2014 بيان

  - %14.92 1206.05 1417.94 مؤشر ستاندر اند بورز

27.1 6.6097 9.0771 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية  - %   
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 ( 9) الملحــق

 

 بيان الهيئة الشرعية 
 

 لصندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية
 

 " المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية " 

 
 

 وصحبه.   لى سيدنا محمد رسول هللا وعلى آلهالحمد هلل و الصالة و السالم ع

 

الستثمار المستندات المتعلقة بتأسيس صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم راجعت الهيئة الشرعية لمجموعة النفيعي ل

السعودية، الذي يهدف بصورة كاملة و شاملة لالستثمار في األسهم الخاصة بالشركات المدرجة في سوق األسهم 

و المتطلبات  المالية ، و التي تســتوفي المعايير الطروحات األولية المرخص بها من هيئة السوقالسعودي، و كذلك 

 الشرعية المحددة بواسطة الهيئة الشرعية للصندوق.  

 

و تؤكد الهيئة الشرعية أن األخذ بالمعايير الشرعية يتطلب أن يقوم مدير الصندوق بالتخلص من الدخل الذي ينشأ 

 بصرفه في أوجه البر.  -في حال وجوده -عن مصادر غير شرعية

 

تبطة بإدارته بالتقيد باألحكام والمبادئ الشرعية المحددة بواسطة الهيئة و األطراف المر قويلتزم مدير الصندو

الشرعية، ويضمن تنفيذ جميع السياسات الضرورية المرتبطة باختيار و انتقاء األسهم التي تتوافـق مع األحــكام و 

 المبادئ الشرعية التي تعتمدها الهيئة الشرعية للصندوق و المتابعة المستمرة لها.

 

يلتزم مدير الصندوق بتقديم البيانات و التقارير و المستندات الالزمة ألغراض التدقيق الشرعي في الفترات كما 

 الدورية المناسبة إلجراء التدقيق الشرعي عليها من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

 

جاء في النشرة من القيود و  وعليه فإن الهيئة الشرعية ال تري مانعاً شرعياً من االستثمار في هذا الصندوق وفق ما

 الضوابط.

 وهللا الموفق،،،

 

 الهيئة الشرعية للصندوق

 

 

 محمد بن وليد السويدان/ الشيخ                                             الصادق حماد محمد محمدين الدكتور /

                                                                

 عضو الهيئة                 رئيس الهيئة                                                                   

 

 .. التاريخ /.....................................                                   التاريخ /...................................
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 الضوابط الشرعية -( 3الملحق  )
 

 : جواز بيع و شراء أسهم الشركات المساهمة المدرجة وفق الضوابط و اإلجراءات التاليةلمجموعة النفيعي لإلستثمار قررت الهيئة الشرعية 
 

 : أوالً:  الضوابط الشرعية
 

 : طبيعة النشاط: (2)

اعة و يجب أن يقتصر اإلستثمار على الشركات التي يكون غرضها مباحاً مثل انتاج السـلع و الخدمـات النـافعة في مجـال الزراعــــة و الصنـــ

 لرئيسي واحداً أو أكثر مما يلي: التجارة... وغيرها . و ال يجوز اإلستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها ا

  دوات المالية المخالفة ألبا أوممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة

 ألحكام الشريعة اإلسالمية وشركات التأمين التقليدية.

  في حكمها. إنتاج و توزيع الخمور او الدخان او ما 

 .إنتاج و توزيع لحم الخنزير و مشتقاته 

 كاة زكاة شرعيةزانتاج و توزيع اللحوم غير الم 

 إدارة صاالت القمار و انتاج أدواته 

 انتاج و نشر أفالم الخالعة و كتب المجون و المجالت و القنوات الفضائية الماجنة و دور السينما 

  كبيع الخمرة أو غيره  وكذلك اماكن اللهوالمطاعم و الفنادق التي تقدم خدمات محرمة 

 .أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز اإلستثمار فيه 
 

 : النقود و الديون:(4)

 من موجوداتها وفقاً لميزانياتها.  % 22ال يجوز اإلستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع النقود و الديون )على الغير( عن 
 

 : القروض: (3)

 ( من القيمة السوقية لموجوداتها%33ز اإلستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية وفقاً لميزانيتها أكثر من )ال يجو
 

 : إستثمار السيولة: (2)

 . داتالقيمة الدفترية للموجو( من %33ال تزيد نسبة السيولة المستثمرة في أدوات قصيرة األجل كودائع بنكية أو اوراق مالية بفائدة ربوية عن )
 

 : نسبة الدخل غير المشروع(5)

( من الدخل الكلي للشركة سواء كانت هذه %2ال يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن )

 المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر اخرى غير مباحة. 
 

 : أدوات وطرق اإلستثمار(6)

 هم بأي أداة من األدوات اإلستثمارية التالية: بيع و شراء األس زال يجو

 Future   عقود المستقبليات .1

 Options    عقود الخيارات .9

 SWAPالمبادلة        عقود  .3

 Preferred   األسهم الممتازة .2
 

 ثانياً:  التطهير

ية، ويتم التطهير حسب الخطوات عمال الخيرألخاص لصرفه في ا ير المشروع و ايداعه في حسابغيجب على مدير الصندوق تحديد الدخل 

 التالية: 

 تحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل شركة تم اإلستثمار فيها. .1

 على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل غير المشروع تقسيم مقدار الدخل غير المشروع للشركة .9

 م حساب اجمالي الدخل غير المشروع الناتج من اإلستثمار في الشركةسهم التي تم اإلستثمار فيها ليتاألفي عدد  ضرب ناتج القسمة .3

 .ذاتها لكل شركة تم اإلستثمار فيهاتكرار الخطوات  .2

 رية.ــــضم الدخل غير المشروع لجميع الشركات التي تم اإلستثمار فيها وتحويله و توزيعه الي حساب األعمال الخي .2
 

 ثالثاً:  المراجعة الدورية 

فق الشركات السعودية المساهمة مع الضوابط الشرعية بعد إعالن القوائم المالية لكل ربع سنه، وفي حال عدم تقيد أي من الشركات يتم دراسة توا

فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز اسبوعين من تاريخ الدراسة. أما بالنسبة للشركات المدرجة حديثاَ فسيتم  ،المملوكة في الصندوق للضوابط الشرعية

 رعية. ـها للشركات المسموح بها في اليوم التالي إلدراجها في سوق األسهم السعودية بشرط توافق نشاطها مع الضوابط الشتضمين
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 مليون لاير سعودي )54(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الرئيس التنفيذي                                            اإللتزاممدير المطابقة و       
 

 سالم بن محمد سالم باعبيد                           عصام محمد أبو زاهر                    
 
 
 
 التوقيع: .....................                                 التوقيع: ........................    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


