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 :مدير الصندوق (ج

 وق:داسم وعنوان مدير الصن .1

 لالستثمار  النفيعي مجموعة

 جدة  السعودية، العربية المملكة

 (التحلية شارع) العزيز عبد بن محمد األمير طريق

 ب( 407) مكتب -حمران بن مركز

 41777 جدة 14371. ب.ص

 540004779: هاتف

 +555( 14) 5599 443: فاكس

 : www.nefaie.comاإللكتروني الموقع

 info@ nefaie.com: اإللكتروني البريد

 االستثمار )إن وجد(:اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار  .2

 ال يوجد مدير صندوق من الباطن

 أنشطة االستثمار خالل الفترة: .3

 ،لممكنةا الفرص االستثمارية استغالل مع الصندوق استراتيجيات و أهداف مع يتوافق بما الصندوق استثمارات جميع تنفيذ تم

 .اإلمكان الصندوق قدر أحكام و شروط عليها نصت التي االستثمار بقيود االلتزام باالعتبار آخذين

 أداء صندوق االستثمار خالل الفترة: .4

  S&Pفيما يلي مقارنة أداء الصندوق والمؤشر االسترشادي للصندوق من شركة 

 الفترة
الربع األول من 

4017 

الربع الثاني من 

4017 

الربع الثالث من 

4017 

الربع الرابع من 

4017 
4017 

 %9.55- %9.10- %4.41- %0.45 %1.09 الصندوق

 %11.70 %4.94- %4.95- %5.30 %10.37 المؤشر

 

 تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات خالل الفترة: .5

 :يلي ما شملت والتي ،الفترة خالل الصندوق وأحكام شروط في التعديالت بعض الصندوق مدير أجرى

 تعيين شركة الخير المالية أمين حفظ أصول الصندوق 

 استقالة األستاذ / آدم فخر الدين من مجلس إدارة الصندوق 

 استقالة األستاذ / ماهر القرا من مجلس إدارة الصندوق 

 استقالة األستاذ / السيد عبدالحي من مجلس إدارة الصندوق 

 استقالة األستاذ / هاني فادن من مجلس إدارة الصندوق 

 

 اتخاذ قرار مدروس: معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من .6
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 ال توجد معلومات من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس.

 استثمار الصندوق في صناديق استثمار أخرى: .7

 ال يستثمر الصندوق في أي صناديق أخرى.

 عموالت خاصة: .8

 .الفترة خالل خاصة عموالت أي على الصندوق مدير يحصل لم

 بيانات ومعلومات أخرى: .9

 يوجد معلومات أخرى.ال 

 

 :القوائم المالية (و

 

 














































