
  

 

شركة بيت المال الخليجي      

 : مفتوحالنوع 

 9102-01- 92: تاريخ التأسيس 

  شركة بيت المال الخليجي: مدير الصندوق 

 : تنمية رأس المالنوع األصول 

بي ام كي و ستاندرد أند بورز   مششر: المؤشر االسترشادى 
 لإلصدارات االولية

 : األسهم التصنيف 

 : لايرعملة الصندوق 

01.11:. سعر التأسيس   

صندوق بي ام كي لإلصدارات األولية     5102تقرير النصف سنوي    

 03.33%              سعر الوحدة  : 33.33تغير السعر عن بداية العام :                          503,333,112صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يعتمد الصندوق علي سياسة االستثمار في مجموعة مختلفة من القطاعات 
في سوق األسهم السعودية دون التركيز علي قطاع أو صناعة معينة بحيث 

% من صافي قيمة 01ال تتجاوز نسبة االستثمار في مصدر واحد ما نسبته 
   أصول الصندوق.

  هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي تحقيق نمو في رأس المال من خالل االستثمار بشكل 
  أساسي في اإلصدارات األولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً.

التعليق      

جاء صندوق بي ام كي لألصدارات األولية  في المركز االول من حيث 

العائد منذ بداية العام  في ترتيب  صناديق االستثمار بالمملكة العربية 

% حتى نهاية 33.33وذلك بعوائد منذ بداية العام بلغت السعودية، 

  .5102النصف االول من العام الحالي 

وحقق الصندوق الذي يستثمر بشكل أساسي في اإلصدارات األولية  

خالل النصف   0..1مؤشر شارب  وأسهم الشركات المدرجة حديثاً في

% مقارنه ب 30... و  عائد نصف سنوي بنسبه  5102األول من عام 

 % في الربع االول .3..1-

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعياري للصندوق ارتفع 

% في الربع االول  بما وهذا يدل على 3..5% مقارنة ب .3..الى

 ارتفاع  معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق.

 

 01,111 الحد األدنى لالسترداد 01,111 الحد األدنى لالشتراك

 %0.2 رسوم اإلسترداد %5.11 رسوم االشتراك

 % 1.11 رسوم األداء %2..0 رسوم اإلدارة

 %1.52 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

 التحليل اإلحصائي

 األداء
الربع 

 األول

نصف 

 سنوي
سنة 0  

منذ 

 التأسيس

متوسط العائد 

 الصندوق
-1.1.% 1.23% 1.23% 1.3.% 

 العائد السنوي

 الصندوق

-1..3% ..30% ..30% 2.21% 

االنحراف 

المعياري السنوي 

 الصندوق

5..3% ..3.% ..3.% 2..1% 

مؤشر شارب 

 الصندوق
-0.13. 1..0 1..0 1..0 
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 توزيع القطاعات توزيع القطاعات

 النسبة قطاع

%0..66 النقل  

%1.51 التجزئة  

%1.05 التشييد و البناء  

%.1.1 الفنادق و السياحة  

%011.11 اإلجمالي  

 الصندوق 

 %14.01 شهر

 %38.80 شهر 3

 %33.34 شهور 6

 %33.34 تغير السعر منذ بداية العام

 %39.39 تغير السعر منذ التأسيس

 أداء الصندوق ) نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة( أداء الصندوق

 توزيع االصول

 الشركة نسبة التركز %

 الشركة السعودية للخدمات االرضية %.36.0

 الحمادي 1.12%

 بوان 1.13%

 رعاية 1.13%

 مجموعة الحكير 1.15%

 توزيع االصول
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 األصول والخصوم

 األداء

  للفترة خالل النصف األول  33.33حقق الصندوق عوائد بلغت %

 %.0.60–مقابل أداء الربع األول الذي قد بلغ  5102من عام 

 .درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة 

 

5103ديسمبر  البيانات المالية  5103ديسمبر    

 1 52.,.2.,. إجمالي األصول

 1 6..,5,350 إجمالي المطلوبات

 1 .2,350,62 حقوق المساهمين

 1 026,.3,22 صافى الدخل

5102تذبذب السعر خالل النصف األول    

  تقرير نصف سنوي                                 مدير الصندوق :  شركة بيت المال الخليجي

صندوق بي ام كي لإلصدارات األولية  شركة ارقام بلس                                      

قسم صناديق االستثمار    


