
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 طروحات األوليةلل األول دوقصن
 م(04/01/2017بتابريخ ) برعاا في يوم األأ كما األسبوعي التقرير

Al Awwal IPO Fund 

أ
 نبذة عن الصندوق:

متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمابر بإشراف الهيئة  مفتوح استثمابريأ صندوقأ

تنمية برأس املال على املدى املتوسط إلى الطويل من . يهدف إلى للصندوقأ الشرعية

وكذلك  الشركات سهمفي الطروحات األولية ألأخالل استثمابر أموال الصندوق 

الجديدة التي لم يمض على وأسهم الشركات  االستثمابر في أسهم حقوق األولوية 

مجلس  اململكة الاربية الساودية ودولأاألسهم بإدبراجها فترة ثالث سنوات في أسواق 

أ .الشرعية التااون الخليجي ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا واملتوافقة مع املاايير

أ
 ملخص خصائص الصندوق:

 

أم10/10/0102أتابريخ التشغيل

أطويل األجلمتوسط إلى  استثمابر أنوع االستثمابر

أبريال 10,000أالحد األدنى لالشتراك

أبريال 5,000أالحد األدنى لإلضافة

أا  من كل أسبوعبرعاواألأ ثنينيومي اإلأالتقييمأيام 

أ  في أي يوم عملأالتخابرج

أآيديال بريتنق للطروحات األوليةمؤشر أاملؤشر االسترشادي
 

 

أ

أ
 تقييم الصندوق:

أ

أبريال ساودي 10.00أالتأسيسسار الوحدة عند 

أ يبريال ساود01.2304أسار الوحدة الحالي 

أ%2.30أتشغيل الصندوقأ بد  منذ التغيرأ
 

أ

مقيييييياء  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية الت يييييي ي  شييييييام  تقييييييييم 

 التوزيعات:

تهدددددددددددددددددددددف اسددددددددددددددددددددتراتيجية الصددددددددددددددددددددندوق االسددددددددددددددددددددتثمابرية الددددددددددددددددددددى االسددددددددددددددددددددتثمابر فددددددددددددددددددددي الطروحددددددددددددددددددددات 

االبرتفاعدددددددددددددددددات األوليدددددددددددددددددة املقمدددددددددددددددددع طرحهدددددددددددددددددا فدددددددددددددددددي السدددددددددددددددددوق السددددددددددددددددداودي و االسدددددددددددددددددتفادة مدددددددددددددددددن 

أ.املتوقاه باد اإلدبراج

مددددددددددددددددددددددن قيمددددددددددددددددددددددة  %41كمددددددددددددددددددددددا  سدددددددددددددددددددددد هدف الصددددددددددددددددددددددندوق اسددددددددددددددددددددددتثمابر  مددددددددددددددددددددددا ال يقيددددددددددددددددددددددد عددددددددددددددددددددددن 

السددددددددددددددددار السدددددددددددددددو ي عدددددددددددددددن أصدددددددددددددددوله فدددددددددددددددي شدددددددددددددددركات الطددددددددددددددددرح األولدددددددددددددددي التدددددددددددددددي يقدددددددددددددددل سددددددددددددددددار ا 

 ثالث سنوات. أقل من  على إدبراجها مض ىيالاادل للسهم و التي لم 

فدددددددددددددددددددي الطروحدددددددددددددددددددات شدددددددددددددددددددابركة ملااسددددددددددددددددددد هداف الصدددددددددددددددددددندوق  دددددددددددددددددددذا و تجددددددددددددددددددددبر اإلشدددددددددددددددددددابرة إلدددددددددددددددددددى 

 خدددددددددددددددالل 
 
 مرتفادددددددددددددددا

 
األوليدددددددددددددددة املرتقبدددددددددددددددة فدددددددددددددددي السدددددددددددددددوق و التدددددددددددددددي يتوقدددددددددددددددع أن تشدددددددددددددددهد نشددددددددددددددداطا

الاددددددددددددددددددام الحددددددددددددددددددالي باإلضددددددددددددددددددافة إلددددددددددددددددددى اإلسددددددددددددددددددتثمابر فددددددددددددددددددي الصددددددددددددددددددناديق الاقابريددددددددددددددددددة  املتداولددددددددددددددددددة 

أفي السوق الساودي

أم0107من بداية عام أشهريأأأسبوعيأ

أ%1.03أ%2..1 %1.03أأدا  الصندوقأ

 %0..1أ%00.20 %0..1أاملؤشر اإلسترشادي

أ
 التوزيع القطاعي الستثماءات الصندوق:

أ 

 
أ

أ
 تحلي  أصاد سوق األسهم السعوصي:

 % 1.0مؤشر السوق الساودي تاامالت االسبوع املاض ي على تراجع طفيف بنحو أنهى  

مليابر  ..3بلغت قيم ها نقطة، وسط تداوالت  7000 أنقطة مغلقا عند 00أي ما  اادل 

بريال. ومن املتوقع أن يواصل مؤشر السوق مسابره املتذبذب األسبوع املقبل مع ترقب 

 .والتي ستحدد اتجاه السوقأ 0102املستثمرين لنتائج الشركات املدبرجة للرعع الرابع 

وفيما يخص األسواق الااملية، سجل مؤشر "داو جونق" الصناعي ابرتفاعا يوم الجماة بد 

كما سجل خام  .نقطة 00023بإغالقه عند  % 0 أ، ليحقق مكاسب أسبوعية بد1.4%

دوالبر للبرميل، مسجال  7.01.، ليغلق عند % 1.3"برنت القياس ي" ابرتفاعا يوم الجماة بد 

أ.% ..1مكاسب أسبوعية بنحو 

أ
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 األسبوعيالتغير  م6102عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %1.01 %1.0 أمريكا )داوجونق(

 %0.93 %0.9 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %1.02 %1.0 (400املانيا )داكس 

 %0.97 %1.0 فرنسا )كاك(

 %1.75 %1.8 (225اليابان )نيكاي 

 %0.49 %0.5 خام برنت

 %1.85 %1.9 الذ ب

 %0.16- %0.16-أتداول ) تاس ي(
  

أ

أ
 آيديال ءيتنق للطروحات األوليةمؤشر الصندوق  مقاءنة أصاد 
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صندوق األول للطروحات األولية مؤشر آيديال ءيتنق للطروحات األولية 

األوليةللطروحاتريتنقآيديالمؤشرمعبالمقارنةاألداءتغيرمعدل


