
صندوق بيتك كابيتال
ل
سهم الخليجية

30 يونيو 2022

كما في 30 يونيو 2022

:       (NAV) صول�صافي قيمة ا
 : العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه  
العائد منذ التأسيس          : 

KFH Capital - GCC EQUITIES Fund - Arabic Version -  Page 1 of 2

واصلت أسواق ا�ســـهم الخليجية تراجعها للشهر 
الثانـــي على التوالي وســـط مخاوف بشـــأن النمو 
والتضخم العالمييـــن. وكان ا�داء في دول مجلس 
 في الغالب، حيث شـــهدت 

ً
التعاون الخليجي ســـلبيا

المملكـــة العربيـــة الســـعودية أكبر انخفـــاض برقم 
مزدوج بنســـبة 10.8%، ت¥ها مؤشـــرا أبوظبي وقطر 
القياســـيان بانخفـــاض 6.8% و5.6% علـــى التوالي. 
وتراجعت المؤشرات القياسية الكويتية خ¥ل يونيو 
2022 بعد انخفاض واســـع النطـــاق أثر على معظم 
ا�ســـواق فـــي المنطقـــة وكذلك على مســـتوى 
العالـــم. وانخفض مؤشـــر الســـوق ا�ول "الكويت" 
بنســـبة 5% بينمـــا انخفـــض مؤشـــر الســـوق العام 
"الكويت" بنســـبة 5.3%. ومع ذلك، تمكنت معظم 
مؤشـــرات دول مجلس التعـــاون الخليجي من إغ¥ق 
النصـــف ا�ول من الســـنة باللـــون ا�خضـــر. وواصلت 
أبوظبـــي تحقيق عائدات برقم مزدوج بنســـبة %10.4 
خـــ¥ل النصف ا�ول من ســـنة 2022 تلتهـــا الكويت 
وقطر بعائـــدات 5.2% و4.9% على التوالي. وتمكن 
مؤشـــر الســـوق الرئيسية (تاســـي) السعودي من 

إغ¥ق النصف ا�ول من السنة بعائد %2.1.

1.138 د.ك
% 6.96
% 13.82 يهـــدف الصنـــدوق إلـــى توفيـــر فرصـــة اســـتثمارية جذابـــة 

للمســـتثمرين المهتمين  با�ســـهم المدرجة في ســـوق 

الكويت لºوراق المالية وا�سواق الخليجية المتوافقة مع 

أحكام الشريعة ا«س¥مية.

1.335
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المعيار - مؤشر بيتك كابيتال الخليجي

منذ بداية السنة وحتى تاريخه      :
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صافي قيمة ا�صول ا�على مقابل ا�دنى *بالدينار الكويتي
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* منذ التأسيس وحتى تاريخه

عبدالله عيسى العلي

عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري

ساجد خورشيد سورتي

الهيئة اإلدارية للصندوق



تــم إعــداد هــذا المحتــوى �غــراض ترويجيــة. ينطــوي ا¾ســتثمار علــى مخاطــر، ويجــب أ¾ يؤخــد ا�داء الســابق كمؤشــر مضمــون لــºداء المســتقبلي. لــم يتــم اغفــال ذكــر أيــه معلومــات 
ضروريــة عــن ا¾ســتثمارات والخدمــات محــل هــذا ا¾عــ¥ن. وفــي جميــع ا�حــوال، يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن الراغبيــن فــي ا«ســتثمار ا«طــ¥ع بعنايــة علــى الوثائــق التــي تحكــم 
الخدمــة والتقاريــر الماليــة المتاحــة علــى الموقــع الرســمي لشــركة بيتــك كابيتــال www.kfhcapital.com.kw والتــي تحتــوي علــى المعلومــات المتعلقــة باســتراتيجية ا¾ســتثمار 
ــة ا«داريــة للصناديــق والنظــام ا¾ساســي للصناديــق ومراجعــة أداء الصناديــق بشــكل  والعمليــات والقواعــد المطبقــة بشــأن الضرائــب والرســوم والنفقــات ومخاطــر ا¾ســتثمار والهيئ
دوري. إن ســعر، وقيمــة، ودخــل وحــدات الصناديــق يمكــن أن تخضــع للتذبــذب وإن مبلــغ ا¾ســترداد يمكــن أن يختلــف عــن مبلــغ ا¾ســتثمار. إن التغيــر فــي أســعار العمــ¥ت يمكــن أن يؤثــر 
علــى قيمــة أو ســعر أو دخــل وحــدات الصناديــق. قــد ¾ تكــون هــذه ا¾ســتثمارات م¥ئمــة لجميــع ا�شــخاص الذيــن يتلقــون هــذا ا«عــ¥ن، ويجــب أخــذ النصــح مــن مستشــار فــي حــال وجــود 
أي شــكوك. شــركة بيتــك كابيتــال ل¥ســتثمار ش.م.ك.م مرخصــة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال، رخصــة رقــم AP/2015/0025. يكــون مركــز الصناديــق الرئيســي بمقــر مديــر الصنــدوق 

ومحله القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك ، الدور 33/32/23 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.
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في حال وجود أي استفسار يرجى عدم التردد بالتواصل معنا عن طريق رسائل الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: +22987177-965

بــرج بيتــك، الطابــق 33، ساحــة الصفــاة، صنــدوق بريــد 3946، الصفــاة 13040، الكويــت

بنك الراجحي

الشركة الدولية القابضة 
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ا«مارات العربية المتحدة

الرسم البياني
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 1.128

 1.193 

1.264

1.335

1.254

1.138 

% 6.01

% 5.78

% 5.89

% 5.63

%-6.01

%-9.27

 0.831 

 0.859 

 0.914 

 0.954 

 0.970 

 0.999 

 1.010 

 1.045 

 1.061 

 1.084 

 1.025 

 1.064 

 0.783 

 0.739 

 0.636 

 0.675 

 0.692 

 0.707 

 0.708 

 0.747 

 0.768 

 0.769 

 0.805 

 0.820 

1120 SE

IHC.AD

2222.SE

2010.SE 

KFH.KW

7.4%7.8%

57.5%

16.9%

(KD)


