
KFHC GCC Equities Fund
صندوق بيتك كابيتال ل�سهم الخليجية

31 يناير 2023

كما في 30 نوفمبر 2022

:       (NAV) صول�صافي قيمة ا
 : العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه  
العائد منذ التأسيس          : 
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1.119 د.ك
% 1.92
% 11.92 يهـــدف الصنـــدوق إلـــى توفيـــر فرصـــة اســـتثمارية جذابـــة 

للمســـتثمرين المهتمين  با�ســـهم المدرجة في ســـوق 

الكويت ل�وراق المالية وا�سواق الخليجية المتوافقة مع 

أحكام الشريعة ا�س�مية.

: تاريخ التأسيس 

: هيكل الصندوق 

: مدير الصندوق 

: القيمة ا�سمية 

: الحد ا�دنى ل�شتراك 

: تقييم الصندوق 

: معدل تكرار ا�شتراك 

: معدل تكرار ا�سترداد 

: رسوم ا�شتراك 

: رسوم ا�سترداد 

: رسوم ا�دارة السنوية 

سبتمبر 2008

مفتوح

شركة بيتك كابيتال لالستثمار

1 د.ك

1,000 وحدة 

ا
ً
أسبوعي

ا
ً
أسبوعي

ا
ً
أسبوعي

1.00%

ال يوجد

1.50%

بيانات الصندوق الرئيسية

هدف الصندوق

% 2.65

المعيار - مؤشر بيتك كابيتال الخليجي

كما في 31 يناير 2023

منذ بداية السنة وحتى تاريخه      :

% 4.1% 29.8% 3.2

2022   2021   2020 عوائد تاريخية   

% عوائد

يجابي) الرسوم التشجيعية – 10% على العوائد الزائدة عن المؤشر المعياري (ا��داء ا��

30 ابريل 2022

22 يناير 2009

1.335

0.439

NAV أعلى قيمة لألصول

NAV أدنى قيمة لألصول

صافي قيمة ا�صول ا�على مقابل ا�دنى *بالدينار الكويتي

بدأت أســـواق ا�ســـهم عام 2023 على أســـس قوية * منذ التأسيس وحتى تاريخه
مع تحقيق مكاســـب عبر ا�ســـهم العالميـــة. وفتحت 
الصين أبوابها بعد التخلي عن سياســـة صفر كوفيد في 
أواخر ديســـمبر مما ســـاعد في تحقيق تلك المكاسب. 
وذلـــك جنًبـــا إلى جنب مـــع بيان صنـــدوق النقـــد الدولي 
برفـــع توقعات النمو العالمي �ول مـــرة منذ عام وبعد 
خفض التوقعات لثـــ�ث مرات متتاليـــة. ويأتي التعديل 
الهامشـــي التصاعـــدي البالـــغ 0.2 نقطـــة إلـــى النمو 
العالمـــي المقـــدر بنســـبة 2.9% في عـــام 2023 على 
خلفيـــة الطلب "المرن بشـــكل غير متوقـــع" في العديد 
من ا�قتصادات، وتخفيـــف تكاليف الطاقة، وإعادة فتح 
الصين بالكامل. وجاءت أســـعار النفط، الممثلة في خام 
برنت، ثابتة بنهاية الشهر عند 73 دو�ر أمريكي للبرميل. 
وكان المؤشـــر ا�فضـــل أداًء فـــي دول مجلس التعاون 
الخليجـــي هو مؤشـــر تـــداول الســـعودي، حيـــث حقق 
مكاســـب بنســـبة 3.0% في أعقاب ا�تجـــاه التصاعدي 
الذي شـــهده المؤشـــر منذ بداية الشـــهر، ت�ه مؤشر 
قطر الذي شـــهد مكاســـب بنســـبة 2.4%. وعلى جانب 
ا�نخفاض، شـــهد ســـوق أبوظبي أكبر قدر من الهبوط، 
حيث انخفض بنســـبة 3.9% ت�ه ســـوق دبي بتراجع %1.0 
علـــى التوالي. وأغلقت بورصة الكويت شـــهر يناير 2023 
بانخفـــاض 0.2% خ�ل الشـــهر. وكان ا�نخفاض بشـــكل 
أساســـي بقيادة ا�سهم ذات رؤوس ا�موال الكبيرة. 
ا 

ً
ـــا مضاعف

ً
وشـــهدت أجيليتـــي وطيـــران الجزيرة انخفاض

خـــ�ل الشـــهر. وتصدرت شـــركة ا�تصا�ت الســـعودية 
(STC) قائمـــة الرابحين لهذا الشـــهر. وقام بنك الكويت 
المركـــزي برفع ســـعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أســـاس 

من 3.5% إلى 4.0% في يناير.

آخر مستجدات السوق

ا�صول المدارة (د.ك.)

11,000,052
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يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

202320222021صافي قيمة ا�صول الشهرية التغير (%)

 1.1191.92%1.128

1.193

1.264

1.335

1.254

1.138

1.201

1.227

1.174

1.202

1.154

1.098

 0.831

1.859

0.914

0.954

0.970

0.999

1.010

1.045

1.061

1.084

1.025

بنك الراجحي1.064

الشركة الدولية القابضة

أرامكو السعودية

سابك

بنك ا�نماء

أكبر خمسة ملكيات في الصندوق مع رموز رويترز الخاصة بها

1120.SE

IHC.AD

2222.SE

2010.SE

1150.SE

الرسم البياني

لصافي قيمة ا�صول

(KD)

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

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.

7.0%5.3%

56.8%

22.5%

التوزيع الجغرافي للصندوق
(صافي قيمة ا�صول %)

قطر

الكويت المملكة العربية السعودية

ا�مارات العربية المتحدة

عبدالله عيسى العلي

عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري

ساجد خورشيد سورتي

الهيئة اإلدارية للصندوق


