
 صدارات األوليةصندوق بيتك لإل                                      
        "2016مارس تقرير "

 

ير بشكل غري مقصود. كما نلفت تقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد يف هذا التقر أن حمتوى املعلومات املذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت ال تقدم أي ضمانات بشأن حمتويات البذلت شركة بيت التمويل السعودي الكوييت أقصى جهد ممكن للتأكد من  تنبيه:
ية من املخاطر وقد ال تكون ات االستثمارية املرتبطة هبا كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات يف القيمة تعكس درجة عالدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الختاذ قرار استثماري. وجيب االنتباه دائماً بأن االستثمار يف األسهم أو األدو االنتباه بأن هذه املعلومات ليست خمصصة لألغراض ال

الكوييت بأن هذا األداء عودي سب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسشرشادي ال يشكل مؤشراً لألداء املستقبل  وال تممن شركة بيت التمويل الل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إىل مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار يف مثل هذه األدوات االستثمارية. كذلك جيمناسبة لك
طريق الدائري ،  14أ الدور 4واحة غرناطة برج رياض, أو التفمل بزيارة مقر الشركة: ال www.skfh.com.sa التمويل السعودي الكوييت يرجى التكرم بزيارة املوقع اإللكشروينسيتكرر أو سيكون مماثاًل يف املستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت 

م ملزاولة أنشطة 5/11/2008بتاريخ ،  08124 – 37ترخيص هيئة السوق املالية ،  1010312522س . ت مليون لاير سعودي  500مسامهة مقفلة رأس مال سعودية  شركة، بيت التمويل السعودي الكوييت  0115117305: فاكس 0115117300: هاتف،  11523الرياض  50051ص . ب الشرق  
 التعامل بصفة أصيل ومتعهد بالتغطية واالدارة والشرتيب وتقدمي املشورة واحلفظ يف األوراق املالية .

 
 

 

 
 

 

 2016مارس تقرير 
كما يف   بداية العاممنذ  (%15.53إخنفاض بنسبة )صدارات األولية حقق صندوق بيتك لإل

د ستاندرد أن -سشرشادي "مؤشر بيتك اإلفيما حقق املؤشر ، 2016األول لعام هناية الربع 
ى من جهة أخرى أهن  .لنفس الفشرة (%23.50)بنسبة  إخنفاضبورز لإلصدارات األولية" 

( %10.10على تراجع بنسبة ) 2016مؤشر السوق السعودي تعامالت الربع األول من 
 .نقطة 136223.عند مستوى 

 
 27.10ر خام برنت إىل سع أسعار النفط حيث وصل هتاوي 2016الربع األول لعام  شهد

. و تأثر سوق األسهم عام املاضية 12دىن مستوى له خالل ال عد أدوالر و الذي بدوره ي
نقطة   5,348.61 السعودية بشكل كبري مع هذا اإلخنفاض حيث وصل مؤشر السوق إىل 

أقر جملس  عيد احملل وعلى الص له خالل اخلمس سنوات املاضية. مستوىو الذي يعد أدىن 
آثارا  األمر الذي أحدث الكهرباء،املاء و زيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الوزراء 

الغاز والوقود  اليت يشكل و اإلمسنتالبشروكيماويات شركات متفاوتة على الشركات تتقدمها 
 .والكهرباء جزءا مهما من تكاليف اإلنتاج لديها

 
تعافت أسعار النفط و صححت  2016أنه بنهاية الربع األول من عام جتدر اإلشارة إىل 

لينه  الربع  من أدىن مستوى له %48إخنفاضها الكبري، حيث إرتفع خام برنت مبا نسبته 
إجيابيا على حالة السوق بإرتفاع قدرة  أثر، و الذي بدوره دوالر 40.16عند سعر 
 نقطة. 6223.13بع عند سوق األسهم السعودية بنهاية الر  ليغلق 16.40%

 
" ادق والسياحةالفن، يتقدمها قطاع "الربع األول على إخنفاض يف أهنت مجيع قطاعات السوق 

(، فيما سجل قطاعا "البشروكيماويات" %23" بنحو )التجزئة(، تاله قطاع "%45بنسبة )
ن قيم و جتدر اإلشارة بأ لتوايل.( على ا%10( و)%6و"املصارف والبنوك" تراجعا بنسبة )

  ارنة بنفس الفشرة من العام السابق.( مق%36) تهنسب مباإخنفمت  التداوالت قد
 

، "ميكو" الشرق األوسط للخدمات الصحية إدراج شركة 2016عام الربع األول لشهد ذلك و 
ندلس ا مت إدراج سهم األأيم حيث أغلق السهم ألول يومني يف التداول بالنسبة القصوى.

بيئة ستمر ت العقارية. و بذلك يصبح عدد الشركات املطروحة إىل هناية الربع األول إثنتني.
ذي سيبدأ و ال طروحات األولية. حيث مت اإلعالن عن إكتتاب اليمامة للصناعات احلديديةألا

 بنهاية شهر أبريل من هذا العام.
 

يث مستويات مغرية نسبيا نظرا لألساسيات اإلجيابية ح ديستقر تقييم السوق السعودي عن
 2016 ( منذ بداية عام%10.10إخنفض املؤشر الرئيس  للسوق السعودية حبدود )

 غرية.مقطاعات السوق، يتداول السوق الرئيس  بنهاية الربع مبكررات رحبية  مجيعبإخنفاض 
( %23.01)صدارات االولية" بنسبة لإلوحدة صندوق "بيتك  من جهة أخرى تراجع سعر

دارات ستاندرد أند بورز لإلص -سشرشادي "مؤشر بيتك اإلاملؤشر  إخنفض، فيما منذ اإلنشاء
 .منذ اإلنشاء( %46.60) نسبتهمبا األولية" 

 
 
 

 15/06/2014:  الصندوق بدء تاريخ
  لاير سعودي 10.00 : اإلصدار سعر
 لاير سعودي7.70  : (03/3/6201يف )كما   الوحدة سعر
 مليون لاير سعودي189.76  : الصندوق أصول قيمة صايف

 تأسيس الصندوقمنذ  2016األول الربع  هناية األداء
 (%23.01) (%15.53) صندوق بيتك لإلصدارات األولية

 (%46.60) (%23.50) املؤشر االسشرشادي

 للصندوق الرئيسية السمات
ر يف ستثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمإك  لإلصدارات األولية هو برنامج صندوق بيت

وميكن  سالمية ،سامهة واملتوافقة مع الشريعة اإلأسهم اإلصدارات األولية للشركات السعودية امل
وز األوىل من إدراجها، كما جي اخلمسستثمار يف أسهم هذه الشركات خالل السنوات للصندوق اإل

يعة ق النقد املتوافقة مع الشر سواأأدوات و ملدير الصندوق أن يستثمر يف أسهم حقوق األولوية 
 .سالميةاإل
 .سعودي لاير 10,000:  ششراكلإل األدىن احلد
 .سعودي لاير 10,000 : واإلضافة للسحب األدىن احلد
 السعودي : الريال العملة
 األولية اإلصدارات – السعودية : األسهم النشاط
 أسبوع كل  من : اإلثنني و اإلربعاء التقييم فشرة
 أعلى كحد  االششراك مبلغ إمجايل من %2 : ششراكاإل رسوم
 : ال يوجد سشردادالسحب أو اإل رسوم
 .سنوياً  %1.75 : اإلدارة رسوم

 سنويا %0.05 و سنوياً  %0.20 بنسبة حفظ رسوم : أخرى رسوم
 ادارية رسوم

 يةاألول لإلصدارات بورز أند ستاندرد -بيتك  : مؤشر سشرشادياإل املؤشر

http://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/3433

