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غري مقصود. كما نلفت  ي ضمانات بشأن حمتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد يف هذا التقرير بشكلأقصى جهد ممكن للتأكد من أن حمتوى املعلومات املذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت ال تقدم أ بذلت شركة بيت التمويل السعودي الكوييت تنبيه:
اطر وقد ال تكون املخ نستثمار يف األسهم أو األدوات االستثمارية املرتبطة هبا كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات يف القيمة تعكس درجة عالية ممات ليست خمصصة لألغراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الختاذ قرار استثماري. وجيب االنتباه دائماً بأن االاالنتباه بأن هذه املعلو 

ت التمويل السعودي الكوييت بأن هذا األداء شركة بية. كذلك جيب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسرتشادي ال يشكل مؤشراً لألداء املستقبلي وال تضمن مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إىل مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار يف مثل هذه األدوات االستثماري
  . فضل بزيارة مقر الشركة: الرياض, برج البحرين، الدور الثالث ، طريق امللك فهدأو الت www.skfh.com.sa التمويل السعودي الكوييت يرجى التكرم بزيارة املوقع اإللكرتوينسيتكرر أو سيكون مماثاًل يف املستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت 
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 1550/50/50 : الصندوق بدء تاريخ
  سعوديلاير  55.55 : اإلصدار سعر
 لاير سعودي 55.5155 : (1550/59/15)كما يف   الوحدة سعر
 مليون لاير سعودي 155.30 : الصندوق أصول قيمة صايف

 %55.15: أداء الصندوق منذ طرحه
 %3.12:  أداء املؤشر االسرتشادي منذ طرح الصندوق

 للصندوق الرئيسية السمات
صندوق بيتك  لإلصدارات األولية هو برنامج استثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمر 

السالمية ، ايف أسهم اإلصدارات األولية للشركات السعودية املسامهة واملتوافقة مع الشريعة 
وميكن للصندوق االستثمار يف أسهم هذه الشركات خالل السنوات الثالث األوىل من إدراجها،  
كما جيوز ملدير الصندوق أن يستثمر يف أسهم حقوق األولوية أدوات اسواق النقد املتوافقة مع 

 .الشريعة االسالمية
 .سعودي لاير 55,555 : لالشرتاك األدىن احلد
 .سعودي لاير 55,555 : واإلضافة للسحب األدىن احلد

 السعودي الريال : العملة
 األولية اإلصدارات – السعودية األسهم : النشاط

 أسبوع كل  من والثالثاء األحد : التقييم فرتة
 أعلى كحد  االشرتاك مبلغ إمجايل من %1 : االشرتاك رسوم
 : ال يوجد السحب أو االسرتداد رسوم
 .سنوياً  %5.30 : اإلدارة رسوم
 %5.50 و سنوياً  %5.15 بنسبة حفظ رسوم : أخرى رسوم

 ادارية رسوم سنويا
 ألوليةا لإلصدارات بورز أند ستاندرد -بيتك  مؤشر : االسرتشادي املؤشر

 الشهري التحليل
 منذ %55.15 سبةب استطاع أن حيقق صندوق بيتك لالصدارات األولية أرتفاعا

 إلصداراتل بورز أند ستاندرد -بيتك  مؤشر" االسرتشادي املؤشر حقق فيما ،اإلنشاء
 .اإلنشاء منذ %3.12 بنسبة ارتفاع" األولية

 اخنفاض لىع بتمربس شهر بنهاية السعودية للسوق العام املؤشر أغلقمن جهة أخرى 
 معظم سجلت نقطة، حيث 55,200.39 مستوى عند %1.15 قدره و

 أتى هذا االخنفاض  متوافق مع االعالن، السابق بالشهر مقارنة اخنفاضاً  القطاعات
عن العديد من االكتتابات أبرزها البنك األهلي التجاري وعقب ارتفاعات متتالية 
شهدها سوق األسهم السعودي منذ االعالن عن فتح اجملال أمام املستثمرين األجانب 

م مما 1550لالستثمار يف السوق الرئيسي السعودي خالل النصف األول من عام 
ابات ع العديد من املستثمرين باالندفاع جلين األرباح واالستعداد بتوفري السيولة لالكتتدف

 القادمة.
لي مع استمرار قوة ومنو االقتصاد احمل بسبب نظرتنا البناءة لألسهم السعودية نستمر يف

متوسط  هالنظرة القوية لألرباح الشركات فإن معنويات املستثمر تبقى اجيابية، حيث يتج
بلغ املتوسط اليومي منذ بداية العام حىت اآلن ما التداول اليومي لالرتفاع ) حجم

عن نفس الفرتة من العام  %09مليار لاير سعودي يوميا بنمو يقارب  2.0يقارب 
اضافة ملا سبق تستمر البيئة القوية لطرح األسهم لالكتتاب العام حيث  املاضي(.

 ة للسوق املالية السعودية. فإن جناحستسهم يف زيادة عمق السوق ورفع من القيم
عملية االكتتاب العام الرئيسية يعين تزايد ثقة املستثمرين ومنو نسبة املسامهة يف 

  كتتابات العامة الرئيسية.اال 
يبقى التقييم معقوال نظرا لألساسيات االجيابية حيث يستمر أداء مؤشر السوق الرئيسي 

منذ بداية العام وحىن تارخيه، بالرغم من اختالف  %10قويا حيث حقق منوا حبدود 
نسب النمو فيما بني القطاعات يتداول السوق الرئيسي مبكرر رحبية متوقع لعام 

حبسب وجهة نظرنا معقوال نظرا للنمو القوي  مرة، والذي يعترب 53م حبدود 1550
يف األرباح والسيولة جبانب امكانية زيادة التدفقات والنظرة املستقبلية االجابية لفتح  

 لالستثمار الذي يتوقع أن يرفع مستوى السيولة يفاجملال أمام املستثمرين األجانب 
 مليار دوالر أمريكي سنويا.  25اىل  05السوق السعودي بني 

 خالل %1.11 بنسبة" االولية لالصدارات بيتك" صندوق وحدة سعر ارتفع وقد هذا
 االسرتشادي املؤشر أهنى فيما ،(اإلنشاء منذ %55.15 بنسبة ارتفع) شهر سبتمرب

 نسبته اعبارتف الشهر هذا أداء" األولية لإلصدارات بورز أند ستاندرد -بيتك  مؤشر"
 .(اإلنشاء منذ %3.12 بنسبة ارتفاع)  1.00%


