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 أداء الصندوق

 أداء المؤشر االسترشادي( –القيمة المضافة % )أداء الصندوق 

                                        

 السمات الرئيسية للصندوق

في أسهم اإلصدارات األولية للشركات  استثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمرصندوق بخيت لإلصدارات األولية هو برنامج 
السعودية المساهمة، ويمكن للصندوق االستثمار في أسهم هذه الشركات خالل السنوات الثالث األولى من إدراجها، كما يجوز لمدير 

 لشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة.  % من أصول الصندوق في أسهم ا52الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

 ي سعر الوحدة الحال
(4102/10/01) 

 ر.س. )عشرة آالف ريال سعودي( 10,000 : الحد األدنى لالشتراك ر.س.4.3 :

 ر.س. )عشرة آالف ريال سعودي( 10,000 : الحد األدنى للسحب واإلضافة ر.سليون م303.40 : صافي قيمة أصول الصندوق

 : ال يوجد رسوم االشتراك ل سعودي )ر.س.(ريا:  العملة

 النشاط
اإلصدارات  –صناديق األسهم، السعودية : 

 األولية
 : ال يوجد أعلى رسوم للسحب

 % 2: رسوم اإلدارة يومي:  فترة التقييم

 رسوم أخرى 2008 مارس 16: بدء الصندوقتاريخ 
سنويًا ورسوم استرداد مبكر  % 0.50 رسوم حفظ بنسبة : 

 %1ة بنسب

 األولية تبخيت ألسهم اإلصدارا مؤشر :  المؤشر االسترشادي ر.س. )ريال سعودي واحد( 1.00:  اإلصدارسعر 

 المؤشر االسترشاديو  الصناديق المنافسةب  الصندوق مقارنًةأداء 

 الصندوق
 تاريخ آخر تقييم

 ي/ش/س
 منذ بداية

 الشهر 
 سنوات 5 سنوات 3 سنتان سنة واحدة

 منذ إنشاء
 صندوقال

 %128.4 %219.2 %173.2 %152.6 %60.7 %1.0 30/06/2014 صندوق بخيت لإلصدارات األولية

 30/06/2014 -1.4% 46.7% 97.0% 128.1% 230.4% - 

 29/06/2014 1.4% 47.4% 85.1% 191.1% 266.4% - 

 30/06/2014 2.1% 33.6% 76.6% 101.0% - - 

 30/06/2014 2.6% - - - - - 

  
 %128.4 %238.7 %148.4 %102.8 %47.1 %1.1 - متوسط أداء صناديق االصدارات األولية

 30/06/2014 مؤشر بخيت ألسهم اإلصدارات األولية*
 

-2.7% 54.1% 105.3% 106.7% 136.8% 40.8% 

 .مجموعة بخيت االستثماريةتداول ومصدر اإلحصائيات:   داو جونز، *يتم حسابه بواسطة ستاندرد أند بورز
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 الشهر اإلصدارات األولية بطريقة بناء سجل األوامر والتي تم إدراجها منذ بداية

 القطاع الشركة
 المخصص للصناديق حجم الطرح تاريخ اإلدراج

على سعر  إغالق أ
 خالل الشهر

االرتفاع/االنخفاض 
 عن سعر االكتتاب

 )%( ر.س. مليون ر.س. )%( مليون ر.س. ي/ش/س

 مجموعة الحكير
الفنادق 
 والسياحة

52/62/5602 552 26% 336 22.26 33% 

 التحليل الشهري

رقطقققش   هققق  وقققالق امهقققز   قطو قققو  رققق  ى      3112%  نققق  وسققق ي   2.2مؤشقققل    قققوق  لسقققية   سققق يل ش ر ووققق  على شقققال  يرهقققي   لققق   ر  قققو   ققق           أغلقققل   

% ,   وقققا  1..1% .   قققل   طقققوا    طقققي ل    ققققو   ون   قققوه     92.3% و قققاًل ه وا قققي   وقققا   اووقققش   12.1  لققق    وقققاو  طقققوا  ش قققلق    نضقققل   ققق    ر  ققق       

%  هقق  وققا  ونقق    2.1% .  وققو وو نسقق ش  لقطققوا    ندقق   اققق  وققا   ر  ققو  ونسقق ش        1ل  طققوا   نققق     مي  ققل     طققوا  شوققمنق      ققوا   هقق   و قق          كققله وقق  

% لقققق     ققققي    . وققققو وو نسقققق ش   ققققو    شوققققا    قهول ققققش اققققق  وققققالق  كقققق  وقققق  وققققوو     ل ا قققق    ر  ققققو  و قققق  ل      1.3%   ..1  ل ققققو     ا  ققققلن ب ققققي  ونسقققق ش 

 %2.1%   والق  ش صوش    س يل ش     وا 1.1

%  لققق     قققي        ن  قققل عقققلى   ضقققال   ققققولق  22%   211 ضقققال  ل  س  وقققا  كققق  وققق   ق   ققققل   وامي قققش    دهقققل  اققق    سقققية     لققق        و قققو       شقققا  بققق    

    لرو  ر وئج   ضلكو    س يل ش ش وو او  للوز   ثور  و    سنه .

 

% .  وققو اقق   شوققي ة  شول دهققش اققق      ققز وؤشققل     رقق        1.1 هققش اقق  شققال  يرهققي ونسقق ش     وققو  لقق    صقق ه     ققو م  اققق      ققز وؤشققل وي اققو  وقق ورل   لوققا     و م        

% ,اققق  9,.      و قققوه ونسققق ش..1أوقققو وو نسققق ش  اوقققي ة  ق   وهقققش اقققق  وقققا  اي سققق     %  لققق     قققي   .1..%  1.3 وؤشقققل ل  اقققير    صقققنو   ونسققق ش   ..1وققق  

  ل     ي    على   ضال . %1,1%  1,.,  كوك  ر  وضوه   .2 ه  وا  ك  و  ل كس 

 

 1..111%  هسققق قل  نققق  وققق ل 1%      قققز ولوهققق  ولرقققق وققق  12.1% كمقققو وقققالق     قققش     قققوا  ققق    9.1 وقققو اققق  أوقققي ة   سقققلز اقققق  وقققا    ققق ب      قققوا   ققق     

 ل ش   ل لوه  ا  راو ش   وول    ضال.

 

اهمقققو أراققق    مؤشقققل     % ونققق   ارضقققو  , 121.1عقققلى شقققال  يرهقققي  ر    قققز ونسققق ش       %1بققق     ققق      قققز وققق ل   ققق ن  قققن  ة و هقققق  ل ققق       ش  هقققش ونسققق ش         

 %  ون   ارضو  .1..1% ر     وا ونس ش 2.1 شو لشول  " وؤشل و هق قوا   ا        ق  هش " أل   ب     ضال وور  و  رس  ه 
 

 اعلى الشركات المملوكة

    طي    س يل ش  ل مي  

 لوامي ش   طهو   لس 

   ضلكش   م   ن  إل د ل رهو 

 وامي ش    دهل

 شلكش وي  

 

خيت االستثمارية ال تقدم أي بذلت شركة مجموعة بخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن مجموعة ب  :تنبيه
وال تشكل مل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية ضمانات بشأن محتويات التقرير وال تتح

ة المرتبطة بها كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االستثماري
مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات  في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري

األداء سيتكرر أو ن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقبلي وال تضمن مجموعة بخيت االستثمارية بأن هذا االستثمارية. كذلك يجب االنتباه أ
ستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني سيكون مماثاًل في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات بخيت اال
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