
  

 

بيت التمويل السعودى الكويتى    

 : مفتوحالنوع 

  4652-60-51: تاريخ التأسيس

  : بيت التمويل السعودى الكويتىمدير الصندوق

 : تنمية رأس المال نوع األصول

  : مؤشر ستاندرد اند بورز لالصدارات االوليةالمؤشر االسترشادى

 : األسهمالتصنيف

 : لايرعملة الصندوق 

56.66:. سعر التأسيس   

بيتك لالصدارات االوليةصندوق     5102تقرير النصف سنوي    

 1551.44سعر الوحدة:               5254تغير السعر عن بداية العام :                           757,427,424صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق بأستثمار اصوله بشكل اساسي في االصادارت االولية واسهم 
الشركات المدرجه حديثا خالل اول ثالث سنوات من ادراجها في السوق والتي 

تتوافق مع معايير اللجنه الشرعية للصندوق بهدف تنمية رأس المال على 
  المدى الطويل.

  هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خالل المشاركة 
في االصدارات االولية واالستثمار في اسهم الشركات المدرجه حديثا خالل 

اول ثالث سنوات واستثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في ادوات 
 اسواق النقد وصناديق اسواق النقد.

التعليق     

جاء صندوق بيتك لإلصدارات األولية المركز الثاني من حيث العائد منذ 

بداية العام  في ترتيب  صناديق االستثمار بالمملكة العربية السعودية و ذلك 

% حتى نهاية النصف األول من العام 52.51بعوائد منذ العام بلغت 

. 5102الحالي  

وحقق الصندوق الذي يستثمر أصوله بشكل أساسي في اإلصدارات األولية و 

، وعائد نصف 2..1اسهم الشركات المدرجة حديثا  في مؤشر شارب 

% خالل الربع االول  .5.11% مقارنه ب 2.55سنوي بنسبه   

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعياري للصندوق انخفض 

% في الربع األول وهذا يدل على انخفاض  5.52% مقارنة ب 5.52الى 

 معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق.

 

 01.111.11 الحد األدنى لالسترداد 01.111.11 الحد األدنى لالشتراك

 %1.11 رسوم اإلسترداد % 5.11 رسوم االشتراك

 % 1.11 رسوم األداء %0.52 رسوم اإلدارة

 % 1.51 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

 التحليل اإلحصائي

 منذ التأسيس نصف سنوي الربع االول األداء

 

متوسط العائد السنوي 

 للصندوق

 

1.55% 

 

1..6% 

 

1.59% 

 

 العائد السنوي للصندوق

 

5.11% 

 

2.55% 

 

5.59% 

 

االنحراف المعياري السنوي 

 للصندوق

 

5.52% 

 

5.52% 

 

05.09% 

 

 16..1 2..1 1.05 مؤشر شارب للصندوق

 5414ديسمبر  5417ديسمبر   

 1 556.211.525 إجمالي األصول

 إجمالي المطلوبات
0.029.055 1 

 حقوق المساهمين
552.5.0.151 1 

 صافى الخسارة 
(6.052.255) 1 

األصول والخصوم     
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 توزيع القطاعات نسب قطاعات الصندوق

 النسبة من صافى قيمة االصول قطاعات

%.5 فنادق وسياحة  

%50 تجزئة  

%05 زراعة وصناعات غذائية   

%01 بناء وإنشااءات  

%9 اسمنت  

%5 استثمار صناعي  

 عائد االجل القصير

 المدة عائد الصندوق

02.12%  شهور 5 

55.55%  شهور 6 

55.55%  التغير منذ بداية العام 

55..2%  سنه 0 

50.51%  التغير منذ التأسيس 

5412تذبذب السعر خالل النصف األول    األداء 

  مقارنة بعائد  5102-6-51% في 55.55بلغت عوائد الصندوق

حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء  5102-5-50% في 6..قدره 

                          %.05.55الربع الثاني قدره 

     .درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة 

 

 أداء الصندوق ) نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة(


