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بعين اإلعتبار اإللتزام قام مدير الصندوق بمراجعة جميع اإلستثمارات في الصندوق وتم تركيز اإلستثمارات بما يتوافق مع أهداف وإستراتيجيات الصندوق مع األخذ 

 بانظمة ولوائح هيئة سوق المال وشروط وأحكام الصندوق. 

 

 

 9201يونيو  30 الفترة

 26,103,936.00 صافي قيمة األصول 
 6.0413 صافي قيمة األصول لكل وحدة

 6.2647 أعلى سعر وحدة 
 5.7159 أقل سعر وحدة
 4,320,891.00 عدد الوحدات 

 0.00 قيمة األرباح الموزعة
 %1.17 نسبة المصروفات

 

 

 واالحكام خالل الفترة:تم التعديالت التاليه على لشروط 

 

 

 

  :بيانات مدير الصندوق .1

  مراجعة ألنشطة اإلستثمار خالل الفترة: .2

  أداء الصندوق: .3

  التغييرات الجوهريه خالل الفترة: .4
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 االسم حسب) الصندوق اسم

 اهليئة موافقة خطاب يف الوارد
 (الطرح على

 التعديلبعد الصيغة  التعديل قبلالصيغة  التغيري سبب الفقرة اسم

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

 3دليل الصندوق ص.
ليتماشى الصندوق مع 

اسرتاتيجية وهدف 
 الصندوق اجلديد

 األولية لإلصدارات بيتك صندوق
Baitk IPO Fund 

 السعودية صندوق بيتك املرن لألسهم 
Baitk freestyle Saudi Equity fund 

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

 4ملخص الصندوق ص.
ليتماشى الصندوق مع 

اسرتاتيجية وهدف 
 الصندوق اجلديد

 .البنكي القطاع و األولية لإلصدارات بورز أند ستاندرد مؤشر
SKFH S&P IPO and Bank Index. 

 S&P. للشريعة املطابقة السعودية لألسهم بورز أند ستاندرد مؤشر
Sharia Index 

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

 4ملخص الصندوق ص.
ليتماشى الصندوق مع 

اسرتاتيجية وهدف 
 الصندوق اجلديد

 اإلصدارات يف أساسي بشكل يستثمر املفتوح النوع من الصندوق
 من سنوات مخس أول خالل حديثا املدرجة املالية األولية واألوراق

 اللجنة معايري مع تتوافق واليت السعودية األسهم يف أسواق إدراجها
 الطويل. املدى على املال رأس تنمية للصندوق، هبدف الشرعية

األسهم  أساسي يف أسواق بشكل يستثمر املفتوح النوع من الصندوق
 األولويه وحقوق األولية العامة الطروحات)  ذلك يف مبا السعودية و العربية 

 ETFs املتداولة املؤشرات وصناديق املتداوله العقارية واألكتتاب يف الصناديق
واليت تتوافق مع معايري اللجنة الشرعية للصندوق، هبدف تنمية رأس املال ، ( 

 على املدى الطويل

 صداراتلإل بيتك صندوق
 األولية

 6قائمة املصطلحات ص.
ليتماشى الصندوق مع 

اسرتاتيجية وهدف 
 الصندوق اجلديد

 السعودية  لألسهم املرن بيتك صندوق األولية لإلصدارات بيتك صندوق

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

 6قائمة املصطلحات ص.
ليتماشى الصندوق مع 

اسرتاتيجية وهدف 
 الصندوق اجلديد

 ال يوجد 

 نظرا املالية األسواق يف حاد هبوط حدوث حالة يف:  اإلستثنائية الظروف
 مدير متكن ال واليت الطارئة الدولية السياسية أو اإلقتصادية لألوضاع
 جيعل مما فوري بشكل الطارئة الظروف من النوع هذا تأثري قياس من الصندوق

 احلروب املثال سبيل على   االسواق اجتاه من حرية يف الصندوق مدير
 .   اهلل قدر ال الكبرية اجليوسياسية والتغريات

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

أهداف صندوق اإلستثمار 
 8فقرة  أ ص.

ليتماشى الصندوق مع 
اسرتاتيجية وهدف 

 الصندوق اجلديد

 أسهم يف اإلستثمار وفئته املفتوح، النوع من عام صندوق هو الصندوق
 تنمية يف" الصندوق" تتمثل أهداف حيث املسامهة، السعودية الشركات

 مقارنة اجيايب نسيب عائد حتقيق خالل من البعيد املدى على املال رأس
 املشاركة خالل من وذلك) األولية لإلصدارات بورز أند بـمؤشر ستاندرد

 األوراق و السعودية املسامهة الشركات أسهم يف األولية االصدارات يف
 أسواق يف إدراجها من سنوات مخس أول خالل حديثا املدرجة املالية

 يف الصندوق يف املتوفرة النقدية السيولة ، واستثمار السعودية األسهم
 لن يوزع الصندوق أن كما.  النقد أسواق وصناديق النقد أسواق أدوات

 األرباح مجيع استثمار سيعاد بل فيه، الوحدات مالكي على أرباح أية
 .الصندوق وحدة على سعر سينعكس مما الصندوق يف احملصلة

 األوراقيف  اإلستثمار وفئته املفتوح، النوع من عام صندوق هو الصندوق
" الصندوق" تتمثل أهداف حيث ،السعودية والعربية األسهم أسواق يف املالية

 اجيايب نسيب عائد حتقيق خالل من البعيد املدى على املال رأس تنمية يف
ستاندرز أند بورز لألسهم املطابقة للشريعة( وذلك من ب)مؤشر  مقارنة

 يف مبا السعودية والعربية األسهم أسواق يف أساسي خالل اإلستثمار بشكل
 و االكتتاب يف الصناديق األولويه وحقوق األولية العامة الطروحات)  ذلك

( كما ميكن للصندوق ETFs املتداولة املؤشرات وصناديق املتداوله العقارية
 وصناديق النقد أسواق أدوات يف الصندوق يف املتوفرة النقدية السيولة استثمار
 فيه، الوحدات مالكي على أرباح أية لن يوزع الصندوق أن كما.  النقد أسواق

 على سعر سينعكس مما الصندوق يف احملصلة األرباح مجيع استثمار سيعاد بل
 .الصندوق وحدة

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

اهداف صندوق اإلستثمار 
فقرة ب ساسرتاتيجية 
 8الصندوق فقرة أ ص.

ليتماشى الصندوق مع 
اسرتاتيجية وهدف 

 الصندوق اجلديد

 حقوق أسهم و املالية األوراق و األولية اإلصدارات يف رئيس بشكل
 أسهم للصندوق شراء ميكن كما  املسامهة، السعودية للشركات األولوية

 أسواق يف املالية األوراق و حديثا املدرجة ليةاملا األوراق و الشركات
 أسواق يف من إدراجها سنوات مخس أول خالل السعودية األسهم
 .السعودية األسهم

بشكل رئيسي  يف األوراق املالية يف أسواق األسهم السعودية والعربية  مبا يف 
ذلك ) الطروحات العامة األولية وحقوق األولويه و االكتتاب يف الصناديق 

 (ETFs العقارية املتداوله وصناديق املؤشرات املتداولة 

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

اهداف صندوق اإلستثمار 
اتيجية الصندوق اسرت  فقرة ب
 9ص. فقرة ب

ليتماشى الصندوق مع 
اسرتاتيجية وهدف 

 الصندوق اجلديد
 اجلدول يف هناية املستند )سياسة اإلستثمار املقرتحة( اجلدول يف هناية املستند )سياسة اإلستثمار احلالية(

 و تعريف احلاالت اإلستثنائية.

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

يف  لإلستثمار الرئيسة املخاطر
فقرة أ املخاطر   الصندوق

 11السياسية  ص 

ليتماشى الصندوق مع 
اسرتاتيجية وهدف 

 الصندوق اجلديد

إن عدم استقرار منطقة الشرق األوسط يؤثر سلبا على اإلقتصاد 
 اخلليجي وبالتايل على

 األسواق اخلليجية باإلخنفاض مما يؤثر على سعر الوحدة يف الصندوق.

 يؤثر سلبا على اإلقتصادات اخلليجية والعربية املنطقة العربيةإن عدم استقرار 
والعربية باإلخنفاض مما يؤثر على سعر الوحدة  األسواق اخلليجية  وبالتايل على

 يف الصندوق.
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 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

 يف لإلستثمار الرئيسة املخاطر
الصندوق فقرة ب املخاطر 

 11اإلقتصادية ص 

ليتماشى الصندوق مع 
اسرتاتيجية وهدف 

 الصندوق اجلديد

اإلقتصاديات اخلليجية من اإلقتصاديات الناشئة واليت تعتمد بشكل 
من النفط وتتأثر بتذبذب أسعاره، والذي ينعكس  كبري على الدخل

سلبا على أداء الصندوق والذي  على أداء األسواق املالية مما قد يؤثر
 الوحدة.سيؤثر بدورة على سعر 

 اليت الناشئة االقتصادات من اخلليجي التعاون جملس دول اقتصادات تعترب
 النفط أسعار يف بالتقلبات وتتأثر النفطي الدخل على كبري  بشكل تعتمد

 ويف املالية األسواق أداء يف العنصرين هذينتأثري  وينعكس. واإلنفاق احلكومي
 جملس منطقة خارج العربية األسواق تتأثركما .  عام بشكل األعمال ثقة

 وتأثري الفائدة أسعار وارتفاع ، النفطأسعار  بارتفاع عام بشكل التعاون
 .العاملية االقتصادية الظروف

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

يف  لإلستثمار الرئيسة املخاطر
الصندوق فقرة ث خماطر 

 السيولة  
 11ص 

ليتماشى الصندوق مع 
اسرتاتيجية وهدف 

 الصندوق اجلديد

قد يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اإلسرتداد 
فرصة إستثمارية نتيجة نقص السيولة الناجم عن اخنفاض  أو خسارة

األسهم السعودية والذي قد يؤثر على قدرة  أحجام التعامل يف سوق
الفرص الصندوق لتسييل أصوله ملواجهة طلبات اإلسرتداد أو الستغالل 

 اإلستثمارية، واليت قد تؤثر سلبا على سعر الوحدة.

قد يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اإلسرتداد أو 
نتيجة نقص السيولة الناجم عن اخنفاض أحجام  خسارة فرصة إستثمارية

العربية والذي قد يؤثر على قدرة  السعودية و التعامل يف أسواق األسهم
الصندوق لتسييل أصوله ملواجهة طلبات اإلسرتداد أو الستغالل الفرص 

 اإلستثمارية، واليت قد تؤثر سلبا على سعر الوحدة.

 لإلصدارات بيتك صندوق
 األولية

 يف لإلستثمار الرئيسة املخاطر
 الصندوق فقرة ع خماطر

 الشركات أسهم إدراج تأخر
 12يها ص ف املكتتب

ليتماشى الصندوق مع 
اسرتاتيجية وهدف 

 الصندوق اجلديد

يف حالة اكتتاب الصندوق يف اإلصدارات األولية، فإن هذه اإلصدارات 
مرتبطة مبوعد إدراج األسهم يف السوق السعودي. وبالتايل فإن أي 

تأخري يف إدراج أسهم الشركات املكتتب هبا يعترب من املخاطر اليت قد 
اخليارات اإلستثمارية  استثمارات وأداء الصندوق وحتد منتؤثر على 

 ملدير الصندوق واليت تؤثر على سعر الوحدة.

يف حالة اكتتاب الصندوق يف اإلصدارات األولية، فإن هذه اإلصدارات 
أو غريها من األسواق  ةق السعودياسو اال مرتبطة مبوعد إدراج األسهم يف

املكتتب هبا يعترب من  إدراج أسهم الشركات العربية. وبالتايل فإن أي تأخري يف
 املخاطر اليت قد تؤثر على استثمارات وأداء الصندوق وحتد من اخليارات

 اإلستثمارية ملدير الصندوق واليت تؤثر على سعر الوحدة.
 

 سياسة اإلستثمار الحالية: 

 نوع االستثمار احلد االدىن احلد األعلى
 السعودية األسواق يف حديثا املدرجه والشركات األولوية حقوق وأسهم املالية واألوراق األولية اإلصدارات يف الصندوق االستثمار 60% 100%

 االستثمار يف الصندوق يف أدوات أسواق النقد بكافها أنواعها يف السعودية ودول اخلليج. 0% 90%
 ودول اخلليج.االستثمار يف صناديق أسواق النقد بكافة أنواعها يف السعودية  0% 90%
 نسبة النقد من قيمة أصول الصندوق وال يوجد حد أدىن 0% 40%

 
 سياسة اإلستثمار المقترحه: 

  من أصول الصندوق على شكل نقد أو يف أدوات يف أدوات اسواق النقد أو يف صناديق أسواق النقد والصناديق املشاهبه بكافها أنواعها  لإلستثمارمن احلد األعلى  وميكن ملدير الصندوق أن حيتفظ بنسبة أعلى
 % يف ظل الظروف اإلستثنائية. 100وصناديق أسواق النقد حىت 

 

 

 

 نوع االستثمار احلد االدىن احلد األعلى
 (  ETFsيق العقارية املتداوله وصناديق املؤشرات املتداولة  اإلستثمار يف األوراق املالية يف أسواق األسهم السعوديةمبا يف ذلك ) الطروحات العامة األولية وحقوق األولويه و اإلكتتاب يف الصناد 50% 100%
 (  ETFs  املتداولة املؤشرات وصناديق املتداوله العقارية الصناديق يف اإلكتتاب و األولويه وحقوق األولية العامة الطروحات)  ذلك يف مبا العربية  األسهم أسواق يف املالية األوراق يف اإلستثمار 0% 20%
 االستثمار يف صناديق أسواق النقد والصناديق املشاهبه بكافها أنواعها يف األسواق السعودية و العربية. 0% 50%
 اسواق النقديف أدوات   االستثمار 0% 50%
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 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي استثمر فيها الصندوق بشكل كبير:

 رسوم اإلدارة  اسم الصندوق 

 % سنوي0.40 صندوق بيتك للسيولة 

 

 

 .الفترة خالل خاصة التعمو أي على الصندوق مدير يحصل مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الصناديق التي استثمر فيها الصندوق خالل الفترة : .5

  العموالت الخاصه: .6

  القوائم الماليه:  .7
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