
KFHC GCC Equities Fund
صندوق بيتك كابيتال لألسهم الخليجية

28 فبراير 2023

كما في 30 نوفمبر 2022

:       (NAV) صافي قيمة األصول
 : العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه  
العائد منذ التأسيس          : 
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1.087 د.ك
% -1.01
% 8.70 يهƠƠƠدف الصنƠƠƠدوق إلƠƠƠى توفيƠƠƠر فرصƠƠƠة اسƠƠƠتثمارية جذابƠƠƠة 

للمسƠƠƠتثمرين المهتمين  باألسƠƠƠهم المدرجة في سƠƠƠوق 

الكويت لألوراق المالية واألسواق الخليجية المتوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية.

: تاريخ التأسيس 

: هيكل الصندوق 

: مدير الصندوق 

: القيمة االسمية 

: الحد األدنى لالشتراك 

: تقييم الصندوق 

: معدل تكرار االشتراك 

: معدل تكرار االسترداد 

: رسوم االشتراك 

: رسوم االسترداد 

: رسوم اإلدارة السنوية 

سبتمبر 2008

مفتوح

شركة بيتك كابيتال لالستثمار

1 د.ك

1,000 وحدة 
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ً
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ً
أسبوعي

ا
ً
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1.00%

ال يوجد

1.50%

بيانات الصندوق الرئيسية

هدف الصندوق

% -1.49

المعيار - مؤشر بيتك كابيتال الخليجي

كما في 28 فبراير 2023

منذ بداية السنة وحتى تاريخه      :

% 4.1% 29.8% 3.2

2022   2021   2020 عوائد تاريخية   

% عوائد

الرسوم التشجيعية – 10% على العوائد الزائدة عن المؤشر المعياري (األداء اإليجابي)

30 ابريل 2022

22 يناير 2009

1.335

0.439

NAV أعلى قيمة لألصول

NAV أدنى قيمة لألصول

صافي قيمة األصول األعلى مقابل األدنى *بالدينار الكويتي

تعرضت أسƠƠƠواق األسƠƠƠهم فƠƠƠي دول مجلƠƠƠس التعاون * منذ التأسيس وحتى تاريخه
الخليجي لضغوط خالل شهر فبراير والتي كانت المملكة 
العربية السƠƠƠعودية  الخاسƠƠƠر األكبر لهذا الشهر. وأغلق 
مؤشƠƠƠر "تداول" السعودي الشهر عند 10,102.70 نقطة 
بانخفاض 690.15 نقطة أو 6.39% مقارنة بإغالق الشƠƠƠهر 
السƠƠƠابق البالغ 10,792.85 نقطة. وكان سƠƠƠوق األسهم 
القطري من الخاسرين الرئيسيين اآلخرين حيث خسر %3.3 
خالل الشƠƠƠهر. وكان سوق دبي السوق األفضل أداًء بين 
دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حقق مكاسب بنسبة 
4.1%. وأغلق مؤشر السوق األول لسوق الكويت لألوراق 
المالية خالل شƠƠƠهر فبراير عند 8,069.77 نقطة، بانخفاض 
هامشƠƠƠي بنسƠƠƠبة 0.19% (15.64 نقطƠƠƠة) مقارنة بإغالق 
الشهر السابق عند 8,085.41 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة 
المتداولة 699.06 مليون دينار كويتي خالل شهر فبراير 
2023، بانخفاض 33.55% مقارنة بقيمة الشƠƠƠهر السابق 
البالغƠƠƠة 1,051.95 مليون دينار كويتƠƠƠي. وكان االنخفاض 
في المقام األول بسƠƠƠبب  التداول االقل  وذلك بسƠƠƠبب 
عطلة العيد الوطني. وبلغ متوسط سعر خام برنت 83.54 
دوالر للبرميل خالل فبراير 2023، بانخفاض 0.55% مقارنة 

بمتوسط الشهر السابق البالغ 84 دوالر للبرميل.

آخر مستجدات السوق

األصول المدارة (د.ك.)

10,494,909
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202320222021صافي قيمة األصول الشهرية التغير (%)
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بنك الراجحي1.064

الشركة الدولية القابضة

أرامكو السعودية

مجموعة اتصاالت اإلمارات

بيت التمويل الكويتي

أكبر خمسة ملكيات في الصندوق مع رموز رويترز الخاصة بها

1120.SE

IHC.AD

2222.SE

(ETISALAT.AD)

(KFH.KW)

الرسم البياني

لصافي قيمة األصول

للحصول على المزيد من المعلومات ونسخة من النظام األساسي يرجى التواصل معنا عبر الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: 22987177 965+

بƠƠرج بيتƠƠك، الطابƠƠق 33، ساحƠƠة الصفƠƠاة، صنƠƠدوق بريƠƠد 3946، الصفƠƠاة 13040، الكويƠƠت

تƠƠم إعƠƠداد هƠƠذا المحتƠƠوى ألغƠƠراض ترويجيƠƠة. ينطƠƠوي االسƠƠتثمار علƠƠى مخاطƠƠر، ويجƠƠب أال يؤخƠƠد األداء السƠƠابق كمؤشƠƠر مضمƠƠون لƠƠألداء المسƠƠتقبلي. لƠƠم يتƠƠم اغفƠƠال ذكƠƠر أيƠƠه معلومƠƠات ضƠƠرورية 
عƠƠن االسƠƠتثمارات والخدمƠƠات محƠƠل هƠƠذا االعƠƠالن. وفƠƠي جميƠƠع األحƠƠوال، يجƠƠب علƠƠى المسƠƠتثمرين المحتمليƠƠن الراغبيƠƠن فƠƠي اإلسƠƠتثمار اإلطƠƠالع بعنايƠƠة علƠƠى الوثائƠƠق التƠƠي تحكƠƠم الخدمة 
والتقاريƠƠر الماليƠƠة المتاحƠƠة علƠƠى الموقƠƠع الرسƠƠمي لشƠƠركة بيتƠƠك كابيتƠƠال www.kfhcapital.com.kw والتƠƠي تحتƠƠوي علƠƠى المعلومƠƠات المتعلقƠƠة باسƠƠتراتيجية االسƠƠتثمار والعمليƠƠات 
والقواعƠƠد المطبقƠƠة بشƠƠأن الضرائƠƠب والرسƠƠوم والنفقƠƠات ومخاطƠƠر االسƠƠتثمار والهيئƠƠة اإلداريƠƠة للصناديƠƠق والنظƠƠام االساسƠƠي للصناديƠƠق ومراجعƠƠة أداء الصناديƠƠق بشƠƠكل دوري. إن سƠƠعر، 
وقيمƠƠة، ودخƠƠل وحƠƠدات الصناديƠƠق يمكƠƠن أن تخضƠƠع للتذبƠƠذب وإن مبلƠƠغ االسƠƠترداد يمكƠƠن أن يختلƠƠف عƠƠن مبلƠƠغ االسƠƠتثمار. إن التغيƠƠر فƠƠي أسƠƠعار العمƠƠالت يمكƠƠن أن يؤثƠƠر علƠƠى قيمƠƠة أو سƠƠعر أو 
دخƠƠل وحƠƠدات الصناديƠƠق. قƠƠد ال تكƠƠون هƠƠذه االسƠƠتثمارات مالئمƠƠة لجميƠƠع األشƠƠخاص الذيƠƠن يتلقƠƠون هƠƠذا اإلعƠƠالن، ويجƠƠب أخƠƠذ النصƠƠح مƠƠن مستشƠƠار فƠƠي حƠƠال وجƠƠود أي شƠƠكوك. شƠƠركة بيتك 
كابيتƠƠال لالسƠƠتثمار ش.م.ك.م مرخصƠƠة مƠƠن قبƠƠل هيئƠƠة أسƠƠواق المƠƠال، رخصƠƠة رقƠƠم AP/2015/0025. يكƠƠون مركƠƠز الصناديƠƠق الرئيسƠƠي بمقƠƠر مدير الصنƠƠدوق ومحلƠƠه القانوني دولة الكويƠƠت، مدينة 

الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 33/32/23 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.

التوزيع الجغرافي للصندوق
(صافي قيمة األصول %)

قطر

الكويت المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

عبدالله عيسى العلي

عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري

ساجد خورشيد سورتي

الهيئة اإلدارية للصندوق

50.7%23.6%

7.2%
5.6%

 1.087-2.87%


