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 صندوق النفيعي للطروحات األولية 
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 معلومات صندوق اإلستثمار

 إسم صندوق اإلستثمار:

صندوق النفيعي للطروحات األولية هو صندوق إستثماري جماعي مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية لإلستثمار، 

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

 السوق المالية. 

 :أهداف وسياسات اإلستثمار وممارسته

 صندوق اإلستثمارية.أهداف ال

إن صندوق النفيعي للطروحات األولية يهدف الي تنمية رأس المال وتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدي 

المتوسط والطويل، متوافق مع الضوابط الشرعية لإلستثمار، و يعمل على المحافظة على راس المال المستثمر، و 

لحاجة، و بأمثل طريقة إلدارة المخاطر.  كما يهدف من خالل اإلدارة النشطة توفير امكانية اإلسترداد لعمالئه حسب ا

 و سياسة تنويع اإلستثمارات الي إبقاء مستوى المخاطر عند أدنى مستوى ممكن. 

 

 إستراتيجية اإلستثمار:

لية ألجل تحقيق األهداف اإلستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي في الطروحات األو

لألسهم، وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية، والمتوافقه مع 

 المعاييرالشرعية للصندوق. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في: 

 أسهم شركات الطروحات األولية . -1

 أسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية -2

 صناديق المرابحة. -أدوات سوق النقد  -3

 صناديق اسنثمارية مماثلة -4

ويسعى الصندوق الي  توزيع أوزان اإلستثمارات على حسب المجاالت اإلستثمارية المتاحة من حيث توفر اإلكتتابات 

سنوات، في السوق أومستوى التقييم الحالي في السوق ألسهم الشركات المدرجة والتي لم يمض على إدراجها ثالثة 

وبناًء على رؤية مدير الصندوق. وفي الظروف اإلستثنائية )األزمات اإلقتصادية الحادة( قد يلجأ مديرالصندوق 

. أما في الظروف الطبيعية فسوف يحتفظ الصندوق بأصول نقدية % 111لإلحتفاظ بأصـوله على شكل نقدية بنسبة 

 . %11في حدود 

 :حدود اإلستثمارات في الصندوق

الحد  ستثمارنوع اإل
 % األدنى

 الحد األعلى
% 

سنوات( و  3أسهم الطروحات األولية، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً )حتى 

 حقوق الملكية ألسهم الشركات المدرجة حديثاً حتى ثالثة سنوات. 

 22 111 

  21  1 أدوات سوق النقد وصناديق المرابحة

 22 1 صناديق إستثمارية مماثلة
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ة إلى إستثمارات الصندوق األساسية في الطروحات األولية والشركات التي لم يمض على إدراجها ثالث باإلضاف
سنوات في سوق األسهم السعودية، والمتوافقه مع المعايير الشرعية، فقد يعتمد مدير الصندوق، وحسب تقديره المطلق 

إلحتفاظ بجزء أو كل سيولة الصندوق في أدوات وذلك ألغراض إدارة السيولة، إلى إستثمار الفائض النقدي و/ أو ا
من أصول الصندوق(، والصكوك المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق   %21أسواق النقد مباشرة )بحد أقصى 

 والمصدرة من بنوك سعودية خاضعة إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. 
 

 سياسة توزيع األرباح:

 عاد استثمارها و تنعكس األرباح في قيمة الوحدات و سعرها. تتراكم ارباح الصندوق فيه و ي

 أداء الصندوق

   هيغطي األعوام المالية األخيرة منذ بدء نشاطاألداء في الصندوق فيما يلي جدول مقارنة 

 6102 6102 البيان

 0601250,22 66016,0,22 اجمالي األصول

 2602., 2812,5 اقل صافي قيمة األصول للوحدة عن السنه

 ,018321 282,25 اعلى صافي قيمة األصول للوحدة عن السنه

 006020255826 603230222825 عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنه

 000,250022822 6002220230820 صافي قيمة اصول الصندوق في نهاية السنه

 2620,32811 323822,311 اجمالي المصاريف

 

  م 6102  -للصندوق   السنوي ملخص األداء

 )%( م2112لعام   S&P فيما يلي مقارنة أداء  الصندوق  و المؤشر اإلرشادي      

منذ اشائه  بيان

2112 

منذ بداية 

 العام

ديسمبر 

2112 

Q1 

2016 

Q2 

2016 

Q3 

2016 

Q4 

2016 

 شهر 12آخر 

 5820 863, -068,2 816, 2825 6822 5820 -6820 الصندوق

 - 2825 863, -068,2 816, 2822 - 2812 - 1825 - 28,3 المؤشر

 

 للصندوق السابقاألداء 

 للصندوق  والمؤشر اإلرشادي  السابقفيما يلي مقارنة األداء  

 سنتين2 سنه البيان

 ال بنطيق  % -4324 الصندوق

 ال ينطبق % -4,322 المؤشر اإلرشادي
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 م 6102جدول العموالت و األتعاب لعام 

 الفعلي المسموح به البيان

 8111311, 8111311, مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 

 118111311 118111311 أتعاب المراجع الخارجي لحسابات الصندوق

 2,38134311 2,38134311 رسوم تسجيل الوحدات و الخدمات اإلدارية

 248,12311 1248,12311 مصاريف  نثرية أخرى 

 

متضمناً  %3323م نسبة قدرها 31/12/2112ي أصول الصندوق كما في تبلغ نسبة المصاريف اإلجمالية من صاف

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

 ي. يوم. كما يقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم تحميلها على الصندوق بشكل ربع سنو 322السنه 

 

 اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

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

 م. 2114العام 

 تقرير مجلس ادارة الصندوق

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

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

 م الموضوعات التالية، و اتخذ عدد من القرارات.: 2112مدير الصندوق. ناقش مجلس ادارة الصندوق خالل عام 

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

 م.2112مناقشة اداء الصندوق خالل العام -

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

 الخاصة بصناديق اإلستثمار .    

 

 مدير الصندوق:

 

 اسم و عنوان مدير الصندوق: 

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

النفيعي لإلستثمار، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب انظمة المملكة العربية السعودية بصفتها شركة 

هـ، و 3/3/1423و تاريخ  41311,2244ة رقم إستثمارية بسجل تجاري بموجب قرار وزارة التجارة و الصناع

هي شخص اعتباري مرخص له ممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة 

 هـ لمزاولة نشاط اإلدارة و الحفظ والمشورة و الترتيب ,142/,/1وتاريخ  141,2-34السوق المالية بترخيص رقم 
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 وكيل في األوراق المالية.  و مركزها الرئيسي في مدينة جدة. شارع التحلية، مركز بن والتعامل بصفة أصيل و

+ فاكس 322-12-2222141هاتف  214,4جدة  143,1ص ب  B 414شقة  4حمران، شارع التحلية ، الدور 

  www.nefaie.comموقع الكتروني   /info@nefaie.com+ بريد الكتروني 2222423-12-322

 

 اسم وعنوان مديرالصندوق من الباطن

 ال يوجد مدير صندوق من الباطن 

 

 النشاط اإلستثماري للصندوق

صدارات يقررمدير الصندوق اإلستثمار في أسهم الطروحات األولية المتمثلة في اإلكتتابات األولية العامة أو اإل

لألسهم العادية للشركات التي يتم طرحها طرحاً عاماً لإلكتتاب ألول مرة في السوق األولية. و كذلك في أسهم 

الشركات التي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية، والمتوافقه مع المعاييرالشرعية 

 للصندوق. 

 

 م6102تقرير عن أداء الصندوق خالل عام 

م ، فلم يكتف الصندوق بالتفوق بشكل كبير على اداء المؤشر اإلسترشادي 2112الصندوق اداءا طيبا خالل عام  حقق

 م. 2112فس شهر يونيو من العام على معدل ربح له أ(، بل حقق الصندوق  S&P) مؤشر 

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

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

 م. 21/12/2112وذلك بتاريخ 

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

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

الصندوق، بالتأكد من إلتزام الصندوق بالضوابط الشرعية لإلستثمار. البوابة الدولية لإلستشارات ، هي شركة 

و مقرها 34333,,انجليزية ذات مسؤولية محدودة اسست وفقاً للقانون اإلنجليزي بموجب سجل تجاري ذي الرقم 

شكل دوري ار الشرعي بعملية التدقيق الشرعي بانجلترا. و يقوم  المستش الرئيسي مدينة بورتماوث في جنوب

ت و المعايير الشرعية لعمليات الصندوق للتأكد من ان عملياته و استثماراته متوافقة مع السياسات و اإلجراءا

دروس و مبني ال توجد اي معلومة اخرى من الممكن ان تؤثر على قرار مالكي الوحدات من اتخاذ قرار ملإلستثمار.

 م.2112على معلومات كافية بشأن الصندوق خالل عام 

 استثمار صندوق النفيعي للطروحات األولية في صناديق المرابحات.

من صافي قيمة أصول الصندوق،  %21من الممكن للصندوق ان يستثمر في صناديق المرابحات، وبحد اقصي نسبة 

 وق شريطة ان تتوافق الصناديق مع اهداف الصندوق. اذا رأى مدير الصندوق ان ذلك من مصلحة الصند

mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
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 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 م.2112ال توجد عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل عام 

 

 أمين الحفظ

 اسم و عنوان امين الحفظ 

جب انظمة المملكة العربية شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار، و هي شركة مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة بمو

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

القيام  بنشاطات حفظ األوراق المالية بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم و الصادرة من هيئة السوق المالية 

و تاريخ  41311,2244هـ و بموجب سجل تجاري رقم ,142/,/1وتاريخ  141,2-34بترخيص رقم 

 هـ،3/3/1423

 

 عنوان امين الحفظ:

 414شقة  4فظ مقره مدينة جدة. شارع التحلية، مركز بن حمران، شارع التحلية ، الدور حالمركز الرئيسي ألمين ال

B  بريد الكتروني 322-12-2222423+ فاكس 322-12-2222141هاتف  214,4جدة  143,1ص ب +

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

 

 المسؤولية المنوطة بأمين الحفظ

 تقويم وحساب سعر الوحدات بصفة دورية منتظمة. -1

 اصدار و نقل و استرداد الوحدات.  -2

 شروط الصندوق و مذكرة المعلومات.حكام الئحة صناديق اإلستثمار وأ سعر الوحدات بموجبتقويم  -3

 اصدار و نقل و استرداد الوحدات بموجب احكام الئحة صناديق اإلستثمار و شروط و مذكرة المعلومات.  -4

تقويم و حساب سعر الوحدات بموجب احكام الئحة صناديق اإلستثمار و شروط و أحكام الصندوق  و مذكرة  -2

 المعلومات. 

 

 المحاسب القانوني

 اسم و عنوان المحاسب القانوني

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

جدة  21132المملكة العربية السعودية، جدة، حي األندلس ، شارع المدينة، خلف برج العيسائي للسيارات. ص ب 

عنوان الكتروني:  - +322-12-22,2412+ / فاكس 322-12-,22,242. هاتف/ 21422

tago.jeddah@tagi.com  -www.tagorg.com Web:   

 

 بيان مدقق الحسابات

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

انونيت ، و احكام الئحة صناديق اإلستثمار، و شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات . و ان للمحاسبين الق

mailto:info@nefaie.com
mailto:info@nefaie.com
http://www.nefaie.com/
mailto:tago.jeddah@tagi.com
mailto:tago.jeddah@tagi.com
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القوائم المالية تقدم صورة صحيحة و عادلة لصافي الدخل و صافي األرباح و الخسائر ألصول صندوق النفيعي 

لقوائم المالية تقدم صورة صحيحة و م ، و ان ا31/112/2112للطروحات األولية عن الفترة المحاسبية المنتهية في 

 عادلة للمركز المالي لصندوق اإلستثمار في نهاية الفترة. 

 القوائم المالية للصندوق.

الصادرة عن  ةم وفقاً للمعايير المحاسبيى31/12/2112تم اعداد القوائم المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 

 . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين

 

 

 

 

 

 

 

 اخالء مسؤولية:

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

صندوق النفيعي للطروحات األولية أو توصية بذلك، أن األداء التاريخي للصندوق ال يمثل األداء المستقبلي المتوقع 

 ة للمقارنة مع اإلستثمارات األخرى. له، كما أنه ال يمثل أدا

إن صناديق اإلستثمار معرضة لمخاطر السوق و ال يوجد ضمان على تحقيق كامل أهداف الصندوق . كما أن صافي 

 قيمة األصول في الصندوق قد ترتفع أو تنخفض إعتمادا على قوى السوق و العوامل المؤثرة به. 

من مصادر يفترض انها دقيقة. ال يجوز توزيع هذا التقرير على العامة،  يحتوي هذا التقرير على معلومات و بيانات

حيث أنه تقرير متخصص و مخصص فقط لألشخاص المساهمين في الصندوق.ان المعلومات الواردة في هذا التقرير 

عاة صياغتها دون ال يجوز بأي شكل من األشكال تعديلها او نقلها أو توزيعها جزئياً أو كلياً لألشخاص أو لألعالم أو إ

 الحصول على موافقة خطية مسبقة من مدير الصندوق )مجموعة النفيعي لإلستثمار(. 

 


