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 صندوق النفيعي للطروحات األولية 

 بيان اإلفصاحات للربع الثاني 8102م 

م 13/10/8102م الي 10/41/8102م :  تبدأ من 8102 الثانيفترة اإلفصاح للربع   

 م8112-16-31في   إستثمارات في محفظة الصندوق 11نسب المصدرين ألكبر أسماء و -1

 الشركات المصدرة رقم
 لألسهم

 القيمة لاير
 سعودي

 النسبة إلجمالي
 األصول %

 2928 38.0011911 شركة الزوردي 1

 2908 38.0211911 شركة الخدمات األرضية 2

 09.3 8440111911 شركة ثوب األصيل 3

 0900 8310041911 اليمامة للصناعات الحديدية 4

 9.0. 8800111911 شركة الصناعات الكهربائية 5

 4901 000,211911 شركة بوان 6

 8902 0110811911 شركة ميبكو 7

 0900 000.38911 شركة الكثيري 8

 0903 480411911 مشاركة ريت 9

 0900 4004.1911 األهلي ريت 10

 لاير 3,737,893.60)*( اجمالي قيمة األصول في الصندوق:      

 

 م 8102 الثانيالرسوم و األتعاب بنهاية الربع ا -8

 

 المبلغ لاير الرسوم و المصاريف
 سعودي 

 النسبة الي صافي
 %   قيمة األصول

 .191 80100983 مكافأة اعضاء مجلس ادارة الصندوق ) المستقلين(

 1910 80.2.913 اتعاب المراجع القانوني في الصندوق 

 11 11 رسوم تسجيل الوحدات 

 1910 80.2.913 اتعاب الهيئة الشرعية 

 1902 0,0.0983 رسوم المؤشر 

 .191 40902.,0 )هيئة السوق المالية(رسوم رقابية 

 1942 4908..000 رسوم اإلدارة 

 1904 0180913. رسوم الحفظ 

 1913 0,8.49.8 (تداول )رسوم نشر المعلومات 

 1910 .0.891 رسوم اخرى 

  0912 9.8..4101 اإلجمالي 

 لاير سعودي   3,6978092712)*( صافي قيمة الصندوق: .

 

 التوزيعات في الصندوق:  -3
 ) ال ينطبق(
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 م.8102 الثانيقيمة و نسب استثمار مدير الصندوق في الصندوق بنهاية الربع  -4

 م كما يلي: 8102 الثانينؤكد بأن إستثمار مدير الصندوق في الصندوق بنهاية الربع 

قيمة استثمار مدير  سعر الوحدة عدد الوحدات
 الصندوق

 األصول لصافيالنسبة 

 ال يوجد ال يوجد 290.32 ال يوجد

 

 :نسبة مصاريف التعامل للفترة الي متوسط صافي األصولمبلغ و  -5

 

 المبلغ لاير سعودي اجمالي مصاريف التعامل
 

 النسبة % لصافي قيمة األصول

0402988 0402988 19132 % 

 لاير سعودي   386978092712)*( صافي قيمة الصندوق: .

 

 المخاطر مؤشرات قياسمعايير و  -6
 

 مؤشرات المخاطر رقم
 

 النسبة / المعدل
% 

 1910 متوسط العائد على الصندوق 0

 1.04 - معدل العائد على سعر الوحدة  8

 .1.1  م 8102الثاني  اإلنحراف المعياري بنهاية الربع 3

 09.4 - معدل العائد على المخاطر 4

 1.84 - معدل مؤشر شارب .

 

 م، إال أن 8102الربع الثاني بما يشير الي انخفاض درجة المخاطر خالل  % .191 للصندوقبلغ اإلنحراف المعياري    #

 بدايتها. في .بسبب انخفاض سعر الوحدة بنهاية الفترة عنه  % 09.4-اذ سجل  سالبا  اطر كان ـــــمعدل العائد على المخ

 

 معايير و مؤشرات أداء الصندوق  -7

معدل إداء 
الصندوق منذ 

 % تأسيسه

معدل األداء من 
 % بداية العام

8102 

معدل األداء 
لشهر يونيو 

 م 8102

معدل ألداء في 
 %  الربع األول

8102 

معدل األداء في 
 % الربع الثاني

8102 

في معدل األداء 

 شهرا 08آخر 

% 

-019.0 1930 1902 1902 098. - 89.4 
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 ال يثوجد 


