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 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية 

 بيان اإلفصاحات للربع الثاني 8102م 

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

 م8102 ويونيإستثمارات في محفظة الصندوق بنهاية  01أسماء و نسب المصدرين ألكبر  -0

 الشركات المصدرة  رقم
 لألسهم

 القيمة لاير 
 سعودي

 النسبة إلجمالي
 األصول % 

 6,00 03.111,11 شركة سابك  0

 4,04 00.241,11 بنك الراجحي  8

 0,23 44.111,11 البالدمصرف  3

 0,44 44.821,11 بنك الجزيرة  4

 0,88 48.211,11 بنك اإلنماء 0

 0,40 36.801,11 شركة مكة لإلنشاء و التعمير  6

 0,00 32.001,11 الشركة العقارية السعودية  7

 0,41 34.001,11 ينبع  الوطنية للبتروكيماوياتشركة  8

 0,88 30.221,11 شركة اإلتصاالت السعودية 9

 3,24 80.000,11 شركة التصنيع الوطنية   10

 لاير سعودي 024.000,26)*( اجمالي قيمة األصول =        

 

 م 8102 الثانيالرسوم و األتعاب بنهاية الربع  -8

 

 المبلغ لاير الرسوم و المصاريف
 سعودي 

النسبة الي متوسط صافي قيمة 
 %  األصول

 1,30 8,140,83 مكافأة اعضاء مجلس ادارة الصندوق ) المستقلين(

 1,30 8,140,83 اتعاب المراجع القانوني في الصندوق 

 1,11.  11,11 رسوم تسجيل الوحدات 

 0,13 0,201,60 الهيئة الشرعية 

 1,86 0,640,42  رقابيةرسوم 

 1,11 11,11 رسوم المؤشر 

 1,04 3,000,83 رسوم اإلدارة 

 1,00 0,138,68 رسوم الحفظ 

 1,06 0,864,08 رسوم نشر المعلومات في تداول 

 1,18 004,82 رسوم اخرى 

 8,20 06.140,20 اإلجمالي 

 لاير سعودي   002.006,44= قالصندوا)*( صافي قيمة 

 

 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 

 الصندوق قيمة استثمار مدير  سعر الوحدة عدد الوحدات
 

 % األصول لصافيالنسبة 

8.001,11 

 

0,4434 00.102,04 8,06 

 

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

 

 المبلغ لاير سعودي اجمالي مصاريف التعامل
 

 النسبة لصافي قيمة األصول
% 

0000,82 

 

0000,82 

 

1,84  

 لاير سعودي   002.006,44الصندوق= )*( صافي قيمة ا

 

 مؤشرات قياس المخاطرمعايير و  -6
 

 مؤشرات المخاطر رقم
 

  النسبة / المعدل
 % 

 0.04 متوسط العائد على الصندوق 0

 -0.91 معدل العائد على سعر الوحدة  8

 0.04 م 8102اإلنحراف المعياري بنهاية الربع األول  3

 - 22.49 معدل العائد على المخاطر 4

 - 0.35 معدل مؤشر شارب 0

 

بما يشير الي انخفاض درجة المخاطر خالل الفترة. اإل ان معدل العائد  % 1,14 بلغ اإلنحراف المعياري للصندوق.)*(:  

 بسبب انخفاض سعر الوحدة بنهاية الفترة عنه عند بدايتها.  % 88.46-على المخاطر كان سلبياُ اذ سجل 

 
 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 

معدل األداء 

 08آخر في 

 % شهرا

- 48,80 0,20 1,06 0,14 1,40 - 3,22 

 

 

 

 م 8102نسبة اإلقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني  -2

 ال يوجد.


