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 ذذا التقرير بشكل ي ر مقصود  كما نلتت أ قد يرد يفصحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت ال تقدم أي ضمانات بشأن حمتويات 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 تذبذبات يف القيمة ت أوراق مالية أو الختاذ قرار استثماري  وجيب االنتباه دائماً بأن االستثمار يف األسهم أو األدوات االستثمارية املرتبطة هبا كصناديق االنتباه بأن ذذه املعلومات ليست خمصصة لأليراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع

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

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

 
 

 

 
 

 

 2015 يونيوتقرير 
كما    بداية العام منذ %29 25 سبةنب إرتتاعصدارات األولية حقق صندوق بيتك لإل

افقة مع املتو  اإلستثمارية يتتوق على مجيع الصناديقل 2015لعام  الثاينيف هناية الربع 
 مؤشر" شاديسرت اإل املؤشر حقق فيما ،العربية السعودية اململكةيف  اإلسالمية الشريعة
   لنتس الترتة %84 10 بنسبة إرتتاع" األولية لإلصدارات بورز أند ستاندرد -بيتك 

 2015م عا بنهاية الربع الثاين من السعودية للسوق العام املؤشر من جهة أخرى أيلق
 نقطة، حيث أيلقت معظم قطاعات 9087 مستوى عند %9 وقدره إرتتاع على

، وقطاع اإلتصاالت %42على إرتتاع، وكان قطاع النقل األكثر إرتتاعًا بنسبة السوق 
  %9األكثر إخنتاضاً بنسبة 

 إلستثمار نظمةامل للقواعد النهائية الصيغة مايو شهر مطلع املالية السوق ذيئة كما أصدرت
يونيو   1 من تبارااع هبا العمل وبدأ نافذة أصبحت واليت املؤذلة األجنبية املالية املؤسسات

 وقالس يف باإلستثمار األجنبية للمؤسسات للسماح موعدا يونيو 15الـ و مت حتديد
 تداوالت وسط نقطة 369 بنحو مباشرة االعالن عقب املؤشر ارتتع حيث السعودي،

لاير  حيث تستمر نظرتنا اإلجيابية لسوق األسهم السعودية  مليار 9 14 بلغت نشطة
يعود لقوة اإلقتصاد السعودي كما جتدر اإلشارة إىل أن أسعار على املدى البعيد وذلك 

النتط واصلة تذبذهبا خالل الربع الثاين مع قرار أوبك احلتاظ على مستوى اإلنتاج عند 
 مليون برميل يومياً  30

من جهة أخرى عادة أزمة منطقة اليورو من جديد مع زيادة املخاوف من عدم مقدرة 
 و اليت بدورذا أثرت سلبًا على معظم أسواق العامل بسبب اليونان من سداد ديوهنا،

بالذكر أن  العاملي  اجلدير اإلقتصاد على وتداعياهتا اليونان ديون أزمة تدذور من املخاوف
 ومنطقة اليونان زمةأ بتبعات اململكة العربية السعودية تعترب من أقل االقتصاديات املتأثرة

ة اىل األجنبية بشكل كب ر اضاف اإلستثمارات على مدتعت ال ألن اململكة نظرا ، اليورو
  وارتباط الريال السعودي بالدوالر األمريكي الضخمة املالية اإلحتياطيات

كما شهد سوق األطروحات األولية طرح كل من مبكو و ساكو و السعودية للخدمات 
الشركات شركة بإحتساب  171األرضية يف السوق لتصل عدد الشركات املدرجة إىل 

 املستثمرين ثقة يدتزا يف السابقة اإلكتتاب عمليات جناح يسهم املوقوفة عن التداول  حيث
 أن املتوقع نوم  العامة اإلكتتابات يف املسامهة نسب منو لتحتيز رئيسي دور يلعب و

 مقع خالل العام و الذي بدوره سيزيد من األولية للطروحات القوية البيئة ذذه تستمر
 السعودي املال لسوق السوقية القيمة من الرفع و السوق

يبقى تقييم السوق السعودي معقوال نظرا لألساسيات اإلجيابية حيث حقق أداء مؤشر 
، بالريم من تباين أداء 2015منذ بداية عام  %9السوق الرئيسي إرتتاعًا حبدود 

 مرة  18القطاعات، يتداول السوق الرئيسي مبكرر رحبية حبدود 
منذ  %80 21 بنسبة" االولية صداراتلإل بيتك" صندوق وحدة سعر إرتتع وقد ذذا

 صداراتلإل بورز أند ستاندرد -بيتك  مؤشر" سرتشادياإل املؤشر أهنى فيما ،اإلنشاء
  منذ اإلنشاء %03 0 نسبته بإخنتاض الربع ذذا أداء" األولية

 
 
 

 

 15/06/2014:  الصندوق بدء تاريخ
  لاير سعودي 00 10 : اإلصدار سعر
 لاير سعودي 12.18 : (13/06/5201يف )كما   الوحدة سعر
 مليون لاير سعودي 424.75 : الصندوق أصول قيمة صايف

 تأسيس الصندوقنذ م 2015 األول النصف األداء
 %80 21 %29 25 صندوق بيتك لإلصدارات األولية

 (%03 0) %84 10 املؤشر االسرتشادي

 للصندوق الرئيسية السمات
صندوق بيتك  لإلصدارات األولية ذو برنامج 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 لاير 10,000:  شرتاكلإل األدىن احلد
  سعودي لاير 10,000 : 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 %2 : شرتاكاإل رسوم
 : ال يوجد سرتدادالسحب أو اإل رسوم
  سنوياً  %75 1 : اإلدارة رسوم

 أخرى رسوم
 سنويا %05 0 و سنوياً  %20 0 بنسبة حتظ رسوم :

 ادارية رسوم
 يةاألول لإلصدارات بورز أند ستاندرد -بيتك  : مؤشر سرتشادياإل املؤشر


