
 (2016)الربع الرابع  الربع سنويالتقرير  صندوق بيتك لإلصدارات األولية

 

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

ماري مؤهل قبل االستثمار يف مثل هذه األدوات االستثمارية. كذلك جيب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو بات يف القيمة تعكس درجة عالية من املخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إىل مستشار استثتنطوي على تذبذ
صول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السعودي شكل مؤشراً لألداء املستقبلي وال تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثاًل يف املستقبل. للحللمؤشر االسرتشادي ال ي

، بيت التمويل  0115117305: فاكس 0115117300: ، هاتف 11523الرياض  50051طريق الدائري الشرقي ص . ب ،  14أ الدور 4واحة غرناطة برج أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض,  www.skfh.com.sa وقع اإللكرتوينالكوييت يرجى التكرم بزيارة امل
م ملزاولة أنشطة التعامل بصفة أصيل ومتعهد بالتغطية واالدارة والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفظ يف 5/11/2008، بتاريخ  08124 – 37ترخيص هيئة السوق املالية ،  1010312522سعودي س . ت  مليون لاير 500السعودي الكوييت شركة سعودية مسامهة مقفلة رأس مال 

 األوراق املالية.

 

 2016تقرير الربع الرابع 
عام الرابع من خالل الربع   %20.61بنسبة  إرتفاعاً حقق صندوق بيتك لإلصدارات األولية 

ستاندرد أند بورز لإلصدارات األولية"  -"مؤشر بيتك  حقق املؤشر اإلسرتشادي فيما، 2016
لنفس الفرتة. من جهة أخرى أهنى مؤشر السوق السعودي تعامالت % 31.49 بنسبة إرتفاعاً 
 .نقطة 7210.43 عند مستوى %28.22بنسبة  إرتفاععلى  2016من  الرابعالربع 
أن سوق األسهم السعودية مل يشهد يف الربع الرابع طرح أي شركة  جتدر اإلشارة إىل كما

شركات لإلكتتاب  4قد شهد طرح عدد  2016و بذلك يكون عام  لإلكتتاب العام، جديدة
املستحدثه العام. جيدر الذكر بأن الفرته القادمة ستشهد طرح عدد من الشركات يف السوق 

س قد أعلنت بأن من املتوقع أن تطرح الشركة كما و أن طريان نا  جديدًا السوق املوازية.
 .2017لإلكتتاب العام خالل النصف األول من عام 

 

 معلومات عامه
 2014/06/15 الصندوق بدء تاريخ

 لاير سعودي 10.00 سعر اإلصدار
 لاير سعودي 7.52 (31/12/2016سعر الوحدة كما في )

 مليون لاير سعودي 63.86 صافي قيمة أصول الصندوق
 السمات الرئيسية للصندوق

 أسهم يف يستثمر النهاية ومفتوح األجل متوسط إستثماري برنامج هو األولية لإلصدارات بيتك صندوق
 للصندوق وميكن اإلسالمية، الشريعة مع واملتوافقة املسامهة السعودية للشركات األولية اإلصدارات
 الصندوق ملدير جيوز كما  إدراجها، من األوىل اخلمس السنوات خالل الشركات هذه أسهم يف اإلستثمار

 .اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة النقد أسواق دواتأ و األولوية حقوق أسهم يف يستثمر أن
 لاير سعودي 10,000 الحد األدنى لإلشتراك

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

 اإلصدارات األولية –األسهم السعودية  النشاط
 اإلثنني و األربعاء من كل أسبوع أيام التقويم

 % كحد أعلى2.00 رسوم اإلشتراك
 يوم 30% خالل 2.00 رسوم اإلسترداد المبكر

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

 ستاندرد أند بورز لإلصدارات األولية -بيتك ؤشر م المؤشر اإلسترشادي
 المؤشر اإلسترشادي الصندوق األداء

 %31.49 %20.58 عائد الربع الحالي
 (%17.54) (%17.51) العائد منذ بداية السنة

 %(42.37) %(24.82) العائد منذ التأسيس
 النسبة )ر.س( القيمة  حقائق

 %0.00 ال يوجد األرباح الموزعة
 %12.32 7,973,705.19 مدير الصندوق في الصندوق إستثمار

 %0.12 78,941.45 خالل الربع مصاريف التعامل
 %0.70 457,317.98 األتعاب اإلجمالية خالل الربع

 معايير و مؤشرات قياس المخاطر
 0.25 اإلنحراف المعياري

 0.80 بيتا
Tracking Error 0.10 

 (0.56) معدل شارب
 الصندوق قروض

 %0.00 نسبة القروض من صافي األصول
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