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 معلومات صندوق االستثمار: (أ

 

 اسم الصندوق: .1

 للمرابحات مزايا صندوق

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته: .2

 بالريال ومقوم مفتوح عام، صندوق – الثابت والدخل النقد أسواق أدوات في استثمار صندوق هو للمرابحات مزايا صندوق

 النقد أسواق أدوات في االستثمار خالل من المال رأس وتنمية المستثمر طلب عند السيولة توفير الى يهدف السعودي،

.للصندوق الشرعية اللجنة قبل من والمقرة الشرعية المعايير مع المتوافقة الثابت، والدخل .  

 تم. الوحدات مالكي لصالح الصندوق في استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق يقوم لن

     (سايبور) أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع على العائد اتخاذ

الصندوق أداء لمقارنة إرشادي كمؤشر ،   SAUDI INTERBANK OFFERED RATE  

 أداء متابعة للمستثمرين يمكن. اإلرشادي المؤشر أداء ينافس أداء تحقيق على األصول إدارة في العمل فريق ويعمل

 القروض على الفائدة سعر هو المؤشر وهذا. السعودية البنوك من أي أو رويترز أو ببلومبرغ الخاص الموقع المؤشرعلى

.محدد مرجح وهو الخليجية المصارف بين القروض على الفائدة سعر أو السعودية المصارف بين . 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح: .3

 ال يقوم الصندوق بتوزيع أرباح ، ولكن يعاد استثمارها.

 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 

 :أداء الصندوق (ب

 الجدول التالي يوضح مقارنة للسنوات المالية الثالث األخيرة: .1

   2019 السنة

   8,183,818.2399 قيمة أصول الصندوقصافي 

   10.1340 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق 

 لكل وحدة

     األقل األعلى

10.1340 10.000     

   807,558.7133 عدد الوحدات المصدرة

 وانما يعاد استثمارها  أرباح على حملة الوحداتال يقوم الصندوق بتوزيع أي  قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة

قرر مدير الصندوق تحمل كافة المصاريف حتى  نسبة المصروفات

 31/12/2019تاريخ 
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 سجل األداء: .2

 العائد اإلجمالي لسنة واحدة ، وثالث سنوات ، وخمس سنوات ، )أو منذ التأسيس(: (أ

   سنة واحدة الفترة

   %2.26 العائد

 

 اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، )أو منذ التأسيس(:العائد  (ب

   2019 السنة

   %2.26 العائد

 

 :العام مدار على االستثمار صندوق تحملها التي واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل يوضح جدول (ج

 

 النسبة القيمة البند

 0 0 أتعاب اإلدارة

 0 0 إداريةرسوم الحفظ ومصروفات 

 0 0 ضريبة القيمة المضافة

 0 0 اإلجمالي

 31/12/2019 تاريخ حتى المصاريف كافة تحمل الصندوق مدير قرر* 

 تم تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق. (د

 

 :الفترة خالل الجوهرية التغييرات .3

 الصندوق.ال توجد أي تغييرات جوهرية من شأنها التأثير في أداء 

 مماراسات التصويت السنوية: .4

 .ينطبق ال

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي: .5

 مجلس يتألف ،المالية السوق هيئة قبل من عليه الموافقة تتم و الصندوق مدير قبل من معين دارةإ مجلس الصندوق على يشرف

 دارةإ مجلس ناقش. الصندوق مدير يعينهم مستقلين وعضوين مستقل، غير وعضو ، المجلس رئيس من الصندوق دارةإ

 :التالية الموضوعات م2019 عام خالل الصندوق

 الصندوق أصول وتنمية األداء لتحسين المستقبلية واألستراتيجية للصندوق التاريخي األداء الصندوق مدير مناقشة. 

 الخاصة المالية السوق هيئة من الصادرة والتعاميم باللوائح الصندوق التزام ومدى االلتزام و المطابقة تقرير مناقشة 

 .اإلستثمار بصناديق
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 :مدير الصندوق (ج

 اسم وعنوان مدير الصنوق: .1

 لالستثمار النفيعي مجموعة

 جدة السعودية، العربية المملكة

 (التحلية شارع) العزيز عبد بن محمد األمير طريق

 ب( 704) مكتب -حمران بن مركز

 21484 جدة 17381. ب.ص

 920002885: هاتف

 +966( 12) 6655 723: فاكس

 www.nefaie.com :اإللكتروني الموقع

 info@ nefaie.com: اإللكتروني البريد

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

 ال يوجد مدير صندوق من الباطن

 أنشطة االستثمار خالل الفترة: .3

 الممكنة 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 

2019 

الربع الثاني من 

2019 

الربع الثالث من 

2019 

الربع الرابع من 

2019 
2019 

 %1.79 %2 %3.03 0 0 الصندوق

 %2.69 %2.23 %2.48 %2.76 %2.89 المؤشر

 

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

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

  مأمون أبو سعد األستاذ / مدير الصندوق استقالة 

 العموديأروى  /مدير الصندوق استقالة مساعد 

  مدير الصندوق/ إبتسام العنزيتعيين مساعد 

 

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

 رسوم اإلدارة الصندوق

للمرابحة كابيتال الخير صندوق  24.4%  

للمرابحة كابيتال اتقان صندوق  14.6%  

 

 عموالت خاصة: .8

 .الفترة خالل خاصة عموالت أي على الصندوق مدير يحصل لم

 بيانات ومعلومات أخرى: .9

 ال يوجد معلومات أخرى.

 

 :أمين الحفظ (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ: .1

كابيتال األول شركة   

الثاني الدور حمران، بن مركز الروضة، حي ، عبدالعزيز بن محمد األمير شارع  

  21553 جدة 51536 ب ص

السعودية العربية المملكة  

+966 12 2842321: هاتف  

  +966 12 2840335: فاكس  

 www.alawwalcapital.com: اإللكتروني الموقع

 وصف موجز لواجباته ومسؤليته: .2

 .يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق

 رأي أمين الحفظ حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي: .3

 :الصندوق وأحكام وشروط ستثمارالا صناديق ئحةال أحكام وجبمب الوحدات دادواستر ونقل إصدار (أ

 .الرأي لهذا إبداءه تشمل ال الحفظ بأمين المنوطة المسؤوليات

تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة  (ب

 المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.المسؤوليات  المعلومات:

 وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار:مخالفة أي من قيود  (ج

 المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.
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 :المحاسب القانوني (ه

 اسم وعنوان المحاسب القانوني: .1

غزالة أبو طالل شركة  

21455 جدة ،20135 ب.ص  

السعودية العربية المملكة  

966126060430 الهاتف + 

966126060402 الفاكس + 

  www.tagi.com: اإللكتروني الموقع

 

 :القوائم المالية ورأي المحاسب القانوني (و

 

 

http://www.tagi.com/









































