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  للمتاجرة باألسهم السعوديةصندوق النفيعي 
 م 7102للربع الرابع اإلفصاحات 

 م(10/07/7102الي  10/01/7102) :منفترة اإلفصاح: 

 

 الصندوقفي محفظة  ستثماراتإ 01نسب المصدرين ألكبر سماء وأ -0

 م 7102-07-10بتاريخ :                            

 
 المصدرة  الشركات رقم

  لألسهم

 القيمة 

 (لاير س

 النسبة )%(

 جمالي األصولإل

 2105 0100591111 شركة سابك 0

 0129 590091111 بنك اإلنماء 7

 0190 000071111 بنك الراجحي 1

 0100 000011111 شركة اإلتصاالت السعودية 0

 0111 000001111 بنك البالد 9

 7111 170001111 شركة األهلي تكافل 0

 7170 170191111 شركة نادك 2

 0151 720011111 شركة الجزيرة تكافل 0

 لاير  000000010121)*( اجمالي قيمة األصول في الصندوق :      

 

 م7102اإلتعاب للربع الرابع الرسوم و  -7

 المبلغ الرسوم و المصاريف

 (لاير سعودي)

النسبة الي متوسط صافي 

 قيمة األصول

 % 1100 70111111 )المستقلين فقط(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 % 1100 70111111 اتعاب المراجع القانوني للصندوق

 % 1101 00029111 رسوم تسجيل الوحدات 

 % 1111 00200120 اإلدارةرسوم 

 % 1115 00190122 رسوم الحفظ 

 % 1110 00791111 نشرالمعلومات

 % 1179 10921129 اخرى

 % 0105 000259101 اإلجمالي

 لاير   000110110101)*(  صافي قيمة الصندوق =        

 

 التوزيعات في الصندوق:   -3

 (ينطبقال )
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 م 7102قيمة و نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق في نهاية الربع الرابع  -4

 

 كما يلي: م 7102في الصندوق بنهاية الربع الرابع مدير الصندوق  نؤكد بأن إستثمار
مدير  ستثمارإقيمة  الوحدةسعر  عدد الوحدات

 الصندوق ) لاير س(

 الي صافي اصول الصندوق  نسبة اإلستثمار

 

011020717200 910219 2900709102 90100% 

 
 ( 000110110101= )  م 10/07/7102 بتاريخ)*( صافي قيمة اصول الصندوق   

 

 

 صول1األنسبة مصاريف التعامل للفترة الي متوسط صافي 

 %النسبة  لاير -المبلغ  المصاريف

 % 0170 020090102 الي قيمة اجمالي األصول اجمالي مصاريف التعاملقيمة  -9

 %0172 020090102 الي قيمة صافي  األصول قيمة اجمالي مصاريف التعامل -0

 1لاير   000110110101)*(  صافي قيمة الصندوق = 

 لاير 000000010121اجمالي قيمة األصول في الصندوق : )*( 

 

  مخاطرالمؤشرات قياس  -2

 النسبة/ المعدل مؤشرات المخاطر رقم

 - 1115 متوسط العائد على الصندوق 0

 - % 710 معدل العائد على سعر الوحدة  7

 1112 7102اإلنحراف المعياري للربع الرابع  1

 -17110 معدل العائد على المخاطر 0

 - 1190 معدل مؤشر شارب 9

 

بما يشير الي انخفاض درجة المخاطر خالل الفترة1 إال أن معدل  1112 لصندوقلبلغ اإلنحراف المعياري 

 بسبب انخفاض سعر الوحدة نهاية االفترة عنه في بدايتها1   -17110العائد على المخاطر كان سلبياً اذ سجل 
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 1 األداءمؤشرات  -0

 م7102خالل  الرابع ربعال التأسيس منذ بيان

 % -5111 % -7115 % -00110 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم

 % 1155 % 1101 % -07120 الشرعي للصندوق S&Pمؤشر 

 

  في الصندوقاإلقتراض  -9

  وجديال    

 

 

 

 


