
  

 

2020 يوليو التقرير الشهري المرن لألسهم السعوديةصندوق بيتك    

 هدف الصندوق
 يف يستثمرمن خالل اإلستثمار  الطويل املدى على املال رأس تنمية يف الصندوق أهداف تتمثل
.والعربية السعودي األسهم أسواق  

 

 اسرتاتيجيات الصندوق وممارساته

 الطروحات) ذلك يف مبا والعربية السعودي األسهم أسواق يف أساسي بشكلالصندوق   يستثمر
 املؤشرات وصناديق املتداوله العقارية الصناديق يف واإلكتتاب األولويه وحقوق األولية العامة

.للصندوق الشرعية اللجنة معايري مع تتوافق واليت (ETFsاملتداولة   

 

 

 معلومات الصندوق

 2014/06/15 تاريخ إنشاء الصندوق
 لاير سعودي 10.00 سعر الوحدة عند التأسيس

(13/70/2020)سعر الوحده كما يف لاير سعودي 5.7609    
 لاير سعودي 17.79  قيمة صايف األصول )مليون(

 لاير سعودي  10,000 لإلشرتاك احلد األدىن

 لاير سعودي  10,000 األدىن لإلسرتداداحلد 

 لاير سعودي عملة الصندوق

 االسهم السعودية املتوافقة مع الشريعة جمال اإلستثمار

 أثنني و أربعاء أيام التقومي

 مفتوح نوع الصندوق

 عايل مستوى املخاطرة

 %2.00 رسوم اإلشرتاك

 ال يوجد رسوم اإلسرتداد

 %1.75 الرسوم اإلدارية

 سنويا %0.25 رسوم أخرى

 الشرعية السعودية للشركات يب اند اس مؤشر املؤشر اإلسرتشادي

  
 

 

 أداء الصندوق

  يوليو منذ بداية العام منذ اإلنشاء

 صندوق بيتك املرن لألسهم السعودية  4.31% 6.19%- 42.39%-
االسرتشادياملؤشر  3.73% 6.96%- 65.67%-  

 

اتأكرب مخس إستثمار   

Al Rajhi 

STC 

SABIC 

Saudi Aramco 

MIS 

 
 
  
 
 
 

 

 الرسم البياين ألداء الصندوق

 

 إخالء المسؤولية

 
 بشأن ضمانات أي تقدم ال الكويتي السعودي التمويل بيت شركة فإن ذلك ومع ودقيقة صحيحة أعاله المذكورة المعلومات محتوى أن من للتأكد ممكن جهد أقصى الكويتي السعودي التمويل بيت شركة بذلت

 أوراق بيع أو بشراء توصية تشكل وال الدعائية لألغراض مخصصة ليست المعلومات هذه بأن االنتباه نلفت كما. مقصود غير بشكل التقرير هذا في يرد قد خطأ أي وجود مسؤولية تتحمل وال التقرير محتويات
 المخاطر من عالية درجة تعكس القيمة في تذبذبات على تنطوي االستثمارية األسهم كصناديق بها المرتبطة االستثمارية األدوات أو األسهم في االستثمار بأن دائما   االنتباه ويجب. استثماري قرار التخاذ أو مالية
 أو مالية ورقة ألي السابق األداء أن االنتباه يجب كذلك. االستثمارية األدوات هذه مثل في االستثمار قبل مؤهل استثماري مستشار إلى بالرجوع ننصح فإننا لذلك فيها لالستثمار مستثمر لكل مناسبة تكون ال وقد

 كافة على ولإلطالع واألحكام الشروط على للحصول. المستقبل في مماثال   سيكون أو سيتكرر األداء هذا بأن الكويتي السعودي التمويل بيت شركة تضمن وال المستقبلي لألداء مؤشرا   يشكل ال االسترشادي للمؤشر
 حي ،16 الدور القمر برج, الرياض: الشركة مقر بزيارة التفضل أو www.skfh.com.sa اإللكتروني الموقع بزيارة التكرم يرجى الكويتي السعودي التمويل بيت شركة ومنتجات بصناديق المتعلقة التفاصيل

 لاير مليون 500 مال رأس مقفلة مساهمة سعودية شركة الكويتي السعودي التمويل بيت ، 5501-484-011: فاكس 5500-484-011: هاتف ، 11523 الرياض 50051 ب.  ص فهد الملك طريق الرحمانية

 في والحفظ المشورة وتقديم والترتيب واالدارة بالتغطية ومتعهد أصيل بصفة التعامل أنشطة لمزاولة م5/11/2008 بتاريخ ، 08124 – 37 المالية السوق هيئة ترخيص ، 1010312522 ت.  س سعودي

 1010231217:  التجاري السجل ،(11153/37: ) رقم ترخيص المالية، السوق هيئة من مرخصة الفرنسي السعودي للبنك مملوكة مقفلة مساهمة شركة كابيتال، الفرنسي السعودي: الحفظ مدير .المالية األوراق

 .6666-282-011 فاكس ،6666-282-011:  تليفون ،11426 الرياض البريدي الرمز ،23454 البريد صندوق ,الرئيسي الفرع

 توزيع األصول للصندوق

 


