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 ذذا التقرير بشكل ي ر مقصود  كما للتت أ قد يرد يفصحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت ال تقدم أي ضماانت بشأن حمتوايت التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطبذلت شركة بيت التمويل السعودي الكوييت أقصى جهد ممكن للتأكد من أن حمتوى املعلومات املذكورة أعاله  تنبيه:
عكس درجة عالية من املخاطر وقد ال تكون األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذابت يف القيمة ت أوراق مالية أو الختاذ قرار استثماري  وجيب االلتباه دائماً أبن االستثمار يف األسهم أو األدوات االستثمارية املرتبطة هبا كصناديق االلتباه أبن ذذه املعلومات ليست خمصصة لأليراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع

كوييت أبن ذذا األداء قة مالية أو للمؤشر االسرتشادي ال يشكل مؤشراً لألداء املستقبلي وال تضمن شركة بيت التمويل السعودي اللنصح ابلرجوع إىل مستشار استثماري مؤذل قبل االستثمار يف مثل ذذه األدوات االستثمارية  كذلك جيب االلتباه أن األداء السابق ألي ور  مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإلنا
طريق الدائري ،  14أ الدور 4واحة يرانطة برج أو التتضل بزايرة مقر الشركة: الرايض,  www.skfh.com.sa عودي الكوييت يرجى التكرم بزايرة املوقع اإللكرتوينيكون مماثاًل يف املستقبل  للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التتاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السسيتكرر أو س

م ملزاولة ألشطة 5/11/2008بتاريخ ،  08124 – 37ترخيص ذيئة السوق املالية ،  1010312522س   ت مليون رايل سعودي  500مسامهة مقتلة رأس مال سعودية  شركة، بيت التمويل السعودي الكوييت  2019819: فاكس 920009019: ذاتف،  11523الرايض  50051ص   ب الشرقي 
 التعامل بصتة أصيل ومتعهد ابلتغطية واالدارة والرتتيب وتقدمي املشورة واحلتظ يف األوراق املالية  

 
 

 

 
 

 

 2015تقرير مارس 
كما يف هناية الربع    بداية العام منذ %70 6 سبةنب إرتتاعصدارات األولية حقق صندوق بيتك لإل

 سرتشادياإل راملؤش حقق فيما ،اململكةمجيع الصناديق املماثلة يف  متتوقاً على 2015األول لعام 
   لنتس الترتة %29 4 بنسبة إرتتاع" األولية لإلصدارات بورز ألد ستالدرد -بيتك  مؤشر"

 إرتتاع على 2015عام  الربع األول من بنهاية السعودية للسوق العام املؤشر من جهة أخرى أيلق
، رتتاععلى إ السوق قطاعاتحيث أيلقت معظم لقطة،  8779 مستوى عند %3 5 وقدره

إخنتاضاً  األكثر، وقطاع اإلتصاالت %29إرتتاعًا بنسبة  األكثروكان قطاع التطوير العقاري 
  %9بنسبة 

وايتة ىن مستوصل ألد حيث ذذا الربع اهلبوط خالل يف أسعار النتط ستمرارىل إاإلشارة إكما جتدر 
يصل إىل و  املكاسب بعض حققايت الدليا ليتو ساملذذه رتد من اله سنوات املاضية إال أ 6خالل 

دى البعيد وذلك املتستمر لظرتنا اإلجيابية لسوق األسهم السعودية على  ية الربع ابنه دوالر 56
أعلنت ذيئة سوق املال أن موعد إصدار اللوائح  يف املقابل، السعوديقتصاد يعود لقوة اإل

ستثمر شهر ابريل القادم، متهيدًا لدخول امل والتنظيمات اخلاصة ابإلستثمار األجنيب سيكون يف
  2015الربع الثاين من  خاللاألجين للسوق السعودي 

لك امل اةلتقال احلكم بعد وفبعد سالسة إ املستثمر وذلكىل حتسن معنوايت شارة إكما جتدر اإل
كما   لسعودي،ا احلكم متيز شواذد أحدما يعد مللك سلمان حتظه هللا ا إىلعبدهللا رمحة هللا عليه 

من  سنتحاليت بدورذا األراضي البيضاء و  رض الرسوم علىعلى فاء ر موافقة جملس الوز  تصدر 
مليار  07 9 حجم التداول اليومي ليصل إىل توسطم رتتعإ حيث لشاط و فعالية سوق األسهم

  عن لتس الترتة من العام املاضي %4 27بنمو يقارب بنهاية الربع  رايل سعودي
لتهاء من ربع السنة األول خنتاضًا حادًا قبيل اإلهة أخرى شهد سوق األسهم السعودي إمن ج
 على احلوثيني احلربالقيادة الرشيدة املستثمرين بعد إعالن بعض ختوف وذلك لتيجة  2015لعام 

ربية عأن جيش اململكة الكما   ستقرار دولة اليمن الشقيقة،"عاصة احلزم" للحتاظ على أمن وإ
 املنطقةسالمة و على أمن د هتدية لرد أي عاصتة احلزم لديهم القدرة والكتاءالسعودية ودول حتالف 

خنتاض إلاملستوايت اليت شهدذا قبل ا قربللعودة س رتد سوق األسهم السعودي  عتقادان أنويف إ
 تتاح السوق السعودي للمستثمر األجنيب فخصوصا مع قرب إ 2015خالل الربع الثاين من عام 

طرح شركة الشرق  2015عام  الربع األول من شهد سوق الطروحات األولية خالل يف املقابل
 ،عيةأسهم حقوق أولية تبوك الزرا  كما شهد السوق طرح  ،األوسط لصناعة و إلتاج الورق )ميبكو(

قوق حلزايدة عمق السوق ما بني إصدارات و خالل ذذا العام  اتشركال زايدة وت رة طرحمن املتوقع و 
لتحتيز  يكتتاب يف تزايد ثقة املستثمرين و يلعب دور رئيسجناح عمليات اإل يسهم حيث أولية 

   كتتاابت العامةمنو لسب املسامهة يف اإل 
وق جيابية حيث حقق أداء مؤشر السلسعودي معقوال لظرا لألساسيات اإليبقى تقييم السوق ا

يتداول  ،، ابلريم من تباين أداء القطاعات2015منذ بداية عام  %3 5حبدود  عاً إرتتاالرئيسي 
 مرة، والذي يعترب حبسب وجهة لظران معتدل لسبيا لظراً  4 15السوق الرئيسي مبكرر رحبية حبدود 

لتتح جيابية مكالية زايدة التدفقات والنظرة املستقبلية اإليف األرابح والسيولة جبالب إاملتوقع  لنمول
 السوق السعودي السيولة يف ستثمار الذي يتوقع أن يرفع مستوىال أمام املستثمرين األجالب لإلاجمل

  سنواي  سعودي مليار رايل 300اىل  180بني 
 ،منذ اإللشاء %73 3 بنسبة" االولية صداراتلإل بيتك" صندوق وحدة سعر إرتتع وقد ذذا
 ذذا أداء "األولية لإلصدارات بورز ألد ستالدرد -بيتك  مؤشر" سرتشادياإل املؤشر أهنى فيما
  منذ اإللشاء %93 5 لسبته إبخنتاض الربع

 
 
 

 

 15/06/2014:  الصندوق بدء اتريخ
  رايل سعودي 00 10 : اإلصدار سعر
 رايل سعودي 10.37 : (13/03/5201يف )كما   الوحدة سعر
 مليون رايل سعودي 232.7 : الصندوق أصول قيمة صايف

 أتسيس الصندوقمنذ  2015الربع األول  األداء
 %73 3 %70 6 صندوق بيتك لإلصدارات األولية

 (%93 5) %29 4 املؤشر االسرتشادي

 للصندوق الرئيسية السمات
صندوق بيتك  لإلصدارات األولية ذو برانمج استثماري متوسط األجل ومتتوح النهاية يستثمر يف 
أسهم اإلصدارات األولية للشركات السعودية املسامهة واملتوافقة مع الشريعة االسالمية ، وميكن 

وز جيللصندوق االستثمار يف أسهم ذذه الشركات خالل السنوات الثالث األوىل من إدراجها، كما 
يعة ق النقد املتوافقة مع الشر سواأأدوات و ملدير الصندوق أن يستثمر يف أسهم حقوق األولوية 

  سالميةاإل
  سعودي رايل 10,000:  شرتاكلإل األدىن احلد
  سعودي رايل 10,000 : واإلضافة للسحب األدىن احلد

 السعودي : الرايل العملة
 األولية اإلصدارات – السعودية : األسهم النشاط

 أسبوع كل  من والثالاثء : األحد التقييم فرتة
 أعلى كحد  االشرتاك مبلغ إمجايل من %2 : شرتاكاإل رسوم
 : ال يوجد سرتدادالسحب أو اإل رسوم
  سنوايً  %75 1 : اإلدارة رسوم

 أخرى رسوم
 سنواي %05 0 و سنوايً  %20 0 بنسبة حتظ رسوم :

 ادارية رسوم
 يةاألول لإلصدارات بورز ألد ستالدرد -بيتك  : مؤشر سرتشادياإل املؤشر


