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سنوينصف تقرير   

 صندوق النفيعي للطروحات األولية

 

 

 

 

 

"م7102 النصف األول من عام فترة يغطي أولي تقرير   
 

 عنوان مدير الصندوق:  -0

 مدير الصندوق:  مجموعة النفيعي لإلستثمار
 العنوان: المملكة العربية السعودية: جدة، شارع األمير محمد بن عبدالعزيز ) التحلية سابقاً(

-14-7755843+ فاكس 677-14-7755581، هاتف  41272جدة  18371 ص.ب
677 + 

  www.nefaie.comموقع الكتروني:    info@nefaie.comبريد الكتروني: 
 
 
 و/ أو مستشار اإلستثمار. مدير الصندوق من الباطن -4

 من الباطن.للصندوق مدير أو مستشار  ال يوجد   
 

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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 الصندوق: نشاط -3

  تم تنفيذ جميع إستثمارات الصندوق بما يتوافق مع اهداف و استراتيجيات الصندوق مع
استغالل الفرص اإلستثمارية الممكنه اخذين باإلعتبار اإللتزام بقيود اإلستثمار التي نصت 

 أحكام الصندوق. و روط ـــعليها ش

  و أال يوجد أي تغييرات حدثت على شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات
 مستندات الصندوق خالل الفترة. 

  ال يوجد اي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي
   الوحدات.

 
 داء الصندوق:أ -2

 م7102يونيو و الفترة  -7102 يونيو لفترةلألداء امقارنة فيما يلي  

 م01/12/7102 01/12/7102 صافي قيمة أصول الصندوق 
   727682772.55 4124872412.55 )لاير(    الفترةصافي قيمة األصول في نهاية 

 لاير 6.18 15.33 )لاير(                 الفترةبنهاية  سعر الوحدة

 225322576.55 727772312.55 )لاير(  قيمة استثمارات الصندوق نهاية الفترة

 772721.55 452533.55 )لاير(               المصاريف للفترة اجمالي 

 %5.67 %5.14 للفترةإلجمالي األصول نسبة المصرفات 

 وحدة 8222755 وحدة 425582542 عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة 
 

 :حكاماألشروط و ال فيتغييرات  -5 

النفيعي للطروحات  صندوق مجلس ادارةفي  تعديل تموفقًا لنظام الئحة الصناديق اإلستثمارية، 
 أ. تعيينحيث تم  (، مجلس إدارة الصندوق:6-4-41، الفقرة )41األولية، " الصندوق"، البند 

سراج على أ.  عبدالعزيز أشقر، )عضو مستقل( في مجلس إدارة الصندوق، بداًل عن: يمجد
 المصالح.تفادي تضارب م ل7142من مايو سراج العرابي الحارثي، إعتبارا 

 

  :أخرى اتمعلوم -7

 ال توجد  معلومات أخرى من شأنها تمكين مالكي الوحدات من إتخاذ قرار إستثماري.     
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 :مرابحةصناديق في إستثمارات   -8

صندوق فالكوم  بيان
 للمرابحة

صندوق الخير 
 للمرابحة

صندوق النفيعي 
   للطروحات

  582672.84 5432786.71 عدد الوحدات 

  15.5872 1.1752 سعر الوحدة

  7132557.56 7172378.83 صافي القيمة 

في رسوم اإلدارة المحتسبة 
 بالصناديق المستثمر بها 

5.55% 5.45% 1.85% 

أجمالي اإلستثمارات افي 
 صناديق المرابحة  

0470041132,7 

إجمالي اإلستثمارات إلجمالي 
 أصول الصندوق. 

022,3% 

 

 

 :العموالت الخاصة  -7

 توجد.ال      

 

 6- معلومات أخرى.

ال توجد.      

 

   األولية: القوائم المالية( 2 

من قبل المراجع القانوني )غيرمراجعة(  للصندوق األوليةعداد القوائم المالية إتم  -       

المنتهية طالل أبو غزالة و شركاه، التقريريغطي فترة السته أشهر للصندوق: السادة شركة

وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين ، م 4518يونيو  35في 

 القانونيين.  

لم يلفت نظر المراجع القانوني للصندوق شيء يجعله يعتقد بان القوائم المالية األولية  -

م مخالفة لمعايير 4518يونيو  35نفيعي للطروحات األولية في المختصرة لصندوق ال

 المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. 

 تم إضافة نسخة من القوائم المالية للفترة ) نصف سنوية( لهذا التقرير.  -
 

 

      


