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 صندوق النفيعي للطروحات األولية
 
 .م(10/07/7102الي  10/01/7102) . م7102الربع الرابع في  اتفصاحاإل

 

 المحفظة:ستثمارات إفي نسب المصدرين قيمة وأسماء و   -1

 اسماء  المصدر رقم

 )المصدرين(

 القيمة 

 ( س  )لاير

 النسبة )%(

 إلجمالي األصول

 4.40 7210841.11 الورقالشرق األوسط لصناعة شركة  0

 7..2 8710711.11 شركة الصناعات الكهربائية  7

 9.00 1010011.11 شركة الخدمات األرضية  1

 8..9 1920411.11 شركة الزوردي  8

 .8.4 8040111.11 اليمامة للصناعات الحديدية شركة  .

 8.89 7.10411.11 شركة ثوب األصيل 9

 1.01 7000111.11 شركة الكثيري 2

 .0.2 040811.11 صندوق مشاركة ريت 4

 .0.9 070911.11 صندوق المعذر ريت  0

 0.98 070811.11 صندوق ملكية ريت 01
     

 لاير س   25.2252226,5(  أجمالي قيمة األصول للصندوق = #)       
 

 م2112نسبة اإلتعاب اإلجمالية للربع الرابع قيمة و  -2

  المبلغ الرسوم و المصاريف

 ر6س

 صافيالي النسبة 

  األصول قيمة  

 % .1.7 13,623.45 رسوم ادارية 

 % 1.12 10407.80 رسوم الحفظ 

 % .1.1 70.11.11 مكافاة اعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 

 % .1.1 70.11.11 اتعاب المراجع القانوني للصندوق

 % 1.17 007.1.11 رسوم نشر المعلومات

 % 1.11 11..0042 رسوم رقابية 

 % 1.111 712.17 اتعاب اخري 

 % 1652 ,22582,61 اإلجمالي 
 .لاير س  0.040401.19.م = 7102بنهاية الربع الرابع  األصول(  صافي قيمة #)       

 

 يعات في الصندوق زوالت  -3

 .ينطبقال 
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 م 2112قيمة و نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق في نهاية الربع الرابع   -5

   م7102في الصندوق بنهاية الربع الرابع توجد استثمارات قائمة لمدير الصندوق  نوكد بأن ال  

 

 األصول6صافي لنسبة مصاريف التعامل  -2

 %النسبة  لاير المبلغ،  المصاريف
 % 1.19 4.04..10 الي إجمالي اصول الصندوق  اجمالي مصاريف التعامل -9

 %1.19 4.04..10 أصول الصندوقإجمالي مصاريف التعامل الي صافي قيمة  -2
  

 

 معايير و مؤشرات قياس المخاطر -,
 النسبة/ المعدل مؤشرات المخاطر رقم

 - % .1.1 متوسط العائد على الصندوق 0

 - % 0.19 للفترةوحدة المعدل العائد على سعر  7

 % 1.77 معدل العائد في مؤشر الصندوق للفترة 1

 % .1.0 7102 اإلنحراف المعياري للربع الرابع 8

 - %0.1 معدل العائد على المخاطر .

 - 1.70 معدل مؤشر شارب 9

 

بما يشير الي انخفاض درجة  % .1.0 م نسة 7102خالل الربع الرابع  لصندوقلبلغ اإلنحراف المعياري 

بسبب انخفاض سعر الوحدة  -1.70المخاطر خالل الفترة. إال أن معدل العائد على المخاطر كان سلبياً اذ سجل 

  .لاير للوحدة( 4.4214الي  4.0072من ). م7102بداية الربع الرابع عنه في م 7102الربع الرابع نهاية ب

 

 ارنة بالمؤشرمق الصندوق األداء فيمؤشرات معايير و -8

 الربع الرابع م7102 منذ التأسيس  بيان

 - % 0.40 - % 0.01 - % 01.82 نسبة تغيير سعر الوحدة في الصندوق  

 % 1.40 - % 4.40 - % 80.78 مؤشر صندوق الطروحات األولية الشرعي

  

  في الصندوقنسبة اإلقتراض  -11

 قتراض.إ وجديال   


