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 )كما في بداية الربع( كبر عشر استثمارات بالصندوقأ

1 Al Rajhi 13.24% 
2 SABIC 6.46% 
3 Alinma  6.40% 
4 STC 5.65% 
5 Albilad 4.40% 
6 Sulaiman Alhabib 4.39% 
7 MIS 4.33% 
8 Qassim Cement 3.25% 
9 Extra 3.20% 

10 Saudi Cement  2.99% 

 

 

 

 

 معلومات عامه
 June/15/2014 الصندوق بدء تاريخ

 لاير سعودي 10.00 سعر اإلصدار
 لاير سعودي 5.5228 (30/06/2020)سعر الوحدة كما في 

 مليون لاير سعودي 17.29  صافي قيمة أصول الصندوق
 السمات الرئيسية للصندوق

 تتمثل حيث ، والعربية السعودية األسهم أسواق يف املالية األوراق اإلستثمار وفئته املفتوح، النوع من عام صندوق
 ستاندرز مبؤشر مقارنة اجيايب نسيب عائد حتقيق خالل من البعيد املدى على املال رأس تنمية يف" الصندوق" أهداف

 السعودية األسهم أسواق يف أساسي بشكل اإلستثمار خالل من وذلك( للشريعة املطابقة السعودية لألسهم بورز أند
 وصناديق املتداوله العقارية الصناديق يف واإلكتتاب األولويه وحقوق األولية العامة الطروحات)  ذلك يف مبا والعربية

 (.ETFs املتداولة املؤشرات
 لاير سعودي 10,000 الحد األدنى لإلشتراك

 لاير سعودي 10,000 الحد األدنى للسحب و اإلضافة
 الريال السعودي العملة

 و العربية املطابقة للشريعة االسالميةاألسهم السعودية  النشاط
 اإلثنني و األربعاء من كل أسبوع أيام التقويم

 كحد أعلى  2.00% رسوم اإلشتراك
 يوم 30خالل  2.00% رسوم اإلسترداد المبكر

 سنويا   1.75% رسوم اإلدارة
 سنويا   0.20% رسوم الحفظ
 سنويا   0.05% رسوم إدارية

 للشريعة املطابقة السعودية لألسهم بورز أند ستاندرد مؤشر المؤشر اإلسترشادي
 المؤشر اإلسترشادي الصندوق األداء

 %11.08 %9.03 عائد الربع الحالي
 %10.30- %10.07- العائد منذ بداية السنة

 -66.91% %44.77- العائد منذ التأسيس
 النسبة القيمة )ر.س( حقائق 
 %0.00 0.00 الموزعة األرباح
 30.20% 5,294,312.13 الصندوق في الصندوق مدير إستثمار

 %0.16 27,988.09 الربع خالل التعامل مصاريف
 %0.60 105,614.79 الربع خالل اإلجمالية األتعاب

 معايير و مؤشرات قياس المخاطر
 %12.01 اإلنحراف المعياري

 0.80 بيتا
Tracking Error 7.89% 

 0.73 معدل شارب
 الصندوق قروض

 %0.00 نسبة القروض من صافي األصول
 

 

 2020الثاني تقرير الربع 
 عام من ثانيال الربع خالل%9.03 بنسبة ارتفاًعا   السعودية لألسهم المرن بيتك صندوق سجل

 المطابقة السعودية لألسهم بورز أند ستاندرد مؤشر" اإلسترشادي المؤشر سجل كما  ،2020
 السعودي السوق مؤشر أنهى أخرى جهة من. الفترة لنفس %11.08ارتفاًعا بنسبة  للشريعة
 نقطة.7,224.09  مستوى عند ارتفاع على  2020من الثاني الربع تعامالت

 الربع الثاني إدراج شركة سمو العقارية. خالل السعودي السوق شهد

 

 

غري  بيت التمويل السعودي الكوييت ال تقدم أي ضمانات بشأن حمتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد يف هذا التقرير بشكل بذلت شركة بيت التمويل السعودي الكوييت أقصى جهد ممكن للتأكد من أن حمتوى املعلومات املذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة تنبيه:
بات يف القيمة تعكس ى تذبذستثماري. وجيب االنتباه دائما  بأن االستثمار يف األسهم أو األدوات االستثمارية املرتبطة هبا كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي علصود. كما نلفت االنتباه بأن هذه املعلومات ليست خمصصة لألغراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الختاذ قرار امق

شكل مؤشرا  لألداء املستقبلي وال تضمن ثمار يف مثل هذه األدوات االستثمارية. كذلك جيب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسرتشادي ال يدرجة عالية من املخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إىل مستشار استثماري مؤهل قبل االست
أو التفضل بزيارة  www.skfh.com.sa وقع اإللكرتوينكافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السعودي الكوييت يرجى التكرم بزيارة املشركة بيت التمويل السعودي الكوييت بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثال  يف املستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على  

،  1010312522عودي س . ت مليون لاير س 500، بيت التمويل السعودي الكوييت شركة سعودية مسامهة مقفلة رأس مال  0114845501: فاكس 0114845526: ، هاتف 11523الرياض  50051، حي الرمحانية طريق امللك فهد ص . ب 16برج القمر الدور مقر الشركة: الرياض, 
 م ملزاولة أنشطة التعامل بصفة أصيل ومتعهد بالتغطية واالدارة والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفظ يف األوراق املالية.5/11/2008، بتاريخ  08124 – 37ترخيص هيئة السوق املالية 
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