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(NAV) صول�صافي قيمة ا

ً
العائد ا�سبوعي المحتسب سنويا

ً
العائد منذ بداية العام محتسب سنويا

العائد منذ التأسيس حتى الربع الثالث 2022 

العائد منذ التأسيس

العائد للسنة المالية ا�ولى*

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

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

1.0551 د.ك
% 3.759
% 1.948
% 4.982
% 5.510
% 2.335

خصائص الصندوق

: • نوع الصندوق 

: • هيكل الصندوق 

: • تاريخ التأسيس  

: • مدة الصندوق 

: • مقر الصندوق  

: • القيمة االسمية للوحدة 

: • فترة احتساب القيمة الصافية ألصول الصندوق  

: • وقت االشتراك/االسترداد  

 : • رسوم االشتراك/ االسترداد  

: • الحد األدنى لالشتراك  

طرح عام

مفتوح

  18/8/2019

15 سنة مي¤دية قابلة للتجديد

دولة الكويت

(NAV ا§شتراك وا¥سترداد على حسب قيمة الوحدة) 1 وحدة = 1 د.ك

أسبوعي يوم الثالثاء  

أسبوعي يوم األثنين

¥ توجد

 10,000 وحدة

NAV صول�صافي قيمة ا

* من أغسطس 2019 إلى ديسمبر 2020 

كما في 30 نوفمبر 2022

Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Aug-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Aug-21 Nov-21 Aug-22 Nov-22Feb-22 May-22

1.060

1.050

1.040

1.030

1.020

1.010

1.000

1.05510



مدير الصندوق
شركة بيتك كابيتال  ل¤ستثمار

هدف الصندوق

يهــدف صنــدوق بيتــك كابيتــال �ســواق النقــد  بالدينــار الكويتــي إلــى توفيــر فــرص اســتثمارية جذابــة 

للراغبيــن فــي ا�ســتثمار فــي أدوات النقــد مثــل الودائــع المصرفيــة، والصكــوك عاليــة الجــودة ا�ئتمانيــة، 

ووحــدات صناديــق اســواق النقــد بدولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والــدول ا�خــرى. 

ا لمبادئ وتعاليم الشريعة ا¡س�مية.
ً

كما سيعمل الصندوق وفق

لماذا صندوق بيتك كابيتال �سواق النقد
اشتراك واسترداد بشكل اسبوعي   •

¥ توجد رسوم ل¤شتراك أو ا¥سترداد  •

استثمار منخفض المخاطر   •

مكونات الصندوق

البنــوك  النقــد وهــي أدوات اســتثمار قصيــرة ا�جــل، وتشــمل مــا يقابــل الودائــع فــي  أدوات أســواق 

ا¡ســ�مية والصكــوك الحكوميــة والصكــوك الصــادرة عــن البنــوك أو الشــركات وشهـــادات ا�يــداع البنكيــة 

واتفاقـيـــات إعــــادة الشـــــراء أو أي أدوات نـقـــــد أخـــــرى توافـــــق عليهــا الهيئــة وبمــا � يخــل بأحكـــــام 

الشريعة ا¡س�مية.

أعضاء الهيئة ا§دارية للصندوق
عبدالله سليمان أحمد الحداد 

خالد خليل الشامي

محمد ثاقب ميرزا أفتاب أحمد

للحصول على المزيد من المعلومات ونسخة من النظام ا�ساسي يرجى التواصل معنا عبر الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: +22987177-965
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تــم إعــداد هــذا المحتــوى �غــراض ترويجيــة. ينطــوي ا�ســتثمار علــى مخاطــر، ويجــب أ� يؤخــد ا�داء الســابق كمؤشــر مضمــون لــ¶داء المســتقبلي. لــم يتــم اغفــال ذكــر أيــه معلومــات ضروريــة 
ــق التــي تحكــم الخدمــة  ــى الوثائ ــة عل ــن الراغبيــن فــي ا¡ســتثمار ا¡طــ�ع بعناي ــى المســتثمرين المحتملي عــن ا�ســتثمارات والخدمــات محــل هــذا ا�عــ�ن. وفــي جميــع ا�حــوال، يجــب عل
ــات  ــتثمار والعملي ــتراتيجية ا�س ــة باس ــات المتعلق ــى المعلوم ــوي عل ــي تحت ــال www.kfhcapital.com.kw والت ــك كابيت ــركة بيت ــمي لش ــع الرس ــى الموق ــة عل ــة المتاح ــر المالي والتقاري
ــق بشــكل دوري. إن ســعر،  ــق ومراجعــة أداء الصنادي ــق والنظــام ا�ساســي للصنادي ــة للصنادي ــة ا¡داري ــات ومخاطــر ا�ســتثمار والهيئ ــب والرســوم والنفق ــد المطبقــة بشــأن الضرائ والقواع
وقيمــة، ودخــل وحــدات الصناديــق يمكــن أن تخضــع للتذبــذب وإن مبلــغ ا�ســترداد يمكــن أن يختلــف عــن مبلــغ ا�ســتثمار. إن التغيــر فــي أســعار العمــ�ت يمكــن أن يؤثــر علــى قيمــة أو ســعر أو 
دخــل وحــدات الصناديــق. قــد � تكــون هــذه ا�ســتثمارات 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 ومحلــه القانونــي دولــة الكويــت، 

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




