
 

 

 

 

 صندوق النفيعي للطروحات االولية

 2019 الثانيتقرير اإلفصاح للربع 

 تفاصيل اإلفصاح الربع سنوي 

 إجمالي رسوم الربع 37,395.14 36.0%

 نسبة األرباح املوزعة 0.00 3633%

 الصندوق مبلغ ونسبة استثمار مدير  0.00 3633%

 مبلغ ونسبة مصاريف التعامل .36666..2 36.0%

 االنحراف املعياري  : مؤشر ومعايير املخاطر 3620

 : معامل شارب ؤشر ومعايير األداءم 0.19 -

 نسبة القروض إلى صافي قيمة أصول  0.00 3633%

 مقاييس االداء واملخاطر

 

منذ 

 التأسيس

الربع 

 الثاني

2018 

الربع 

 الثالث

2018 

الربع 

الرابع 

2018 

الربع األول 

.322 

الربع 

الثاني 

.322 

 

 الصندوق  3636% %.060 606%.- 4620%- 26.4% 24606%-

 املؤشر 3606% 23622% %.66.- 0662%- 06.0% 20602%

 م 2019استثمارات ببداية يناير  23أسماء ونسب املصدرين ألكبر 

نسبة 

 األصول 
 الرمز الشركة القطاع

 0332 املستشفى السعودي األملاني الصحة  15.63%

 0330 الواحة املواد األساسية 14.44%

 0.22 الوطنية للتعليم السلع االستهالكية الكمالية 7.45%

 .2.3 مبكو املواد األساسية 6.21%

 0002 الجزيرة ريت العقار  4.32%

 0000 تعليم ريت العقار  3.94%

الكماليةالسلع االستهالكية  3.24%  2430 ثوب األصيل 

 .203 بوان الصناعات  2.75%

 أهداف الصندوق واستراتيجيته

س املال على املدى املتوسط و الطويل، من خالل إستثمار أموال رأيهدف الصندوق إلى تنمية 

الصندوق في عمليات بناء سجل األوامر لطرح أسهم الشركات في سوق األسهم السعودية، خالل 

، التي لم تمض ي  فترة الطرح
ً
األولي العام في السوق األولية و/ أو في أسهم الشركات املدرجة حديثا

خمس سنوات على إدراجها في السوق الثانوي في اململكة العربية السعودية، واملتوافقه مع املعايير 

 الشرعية للصندوق6

 معلومات الصندوق 

 صندوق استثمار عام مفتوح نوع الصندوق 

 مرتفع املخاطرمستوى 

 شركة مجموعة النفيعي لالستثمار مدير الصندوق 

 اململكة العربية السعودية بلد اإلدراج

 20/.324/3. تاريخ إنشاء الصندوق 

 املؤشر االسترشادي
مؤشر النفيعي ألسهم اإلصدارات األولية السعودية املتوافق 

 مع الضوابط الشرعية من قبل ستاندرز انر بورز

 ريال سعودي 23 (رساألولي )السعر 

 ريال سعودي 6604.2 (رس)سعر الوحدة 

 ريال سعودي3,063,526  (رس)حجم األصول املدارة 

 ريال سعودي عملة الصندوق 

 يومي اإلثنين واألربعاء أيام التقويم

 من صافي قيمة األصول  %2604 رسوم إدارة الصندوق 
ً
 سنويا

 لالستشاراتالبوابة الدولية  هيئة شرعية

 توزيع فئات األصول 

 

 تخصيص قطاع األسهم
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