
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 طروحات األوليةلل األول دوقصن
 م(19/07/2017بتابريخ ) 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 االستثمابر  الشركات سهمفي الطروحات األولية ألأخالل استثمابر أموال الصندوق 

الجديدة التي لم يمض على إدبراجها فترة وأسهم الشركات  في أسهم حقوق األولوية 

مجلس التااون  اململكة الاربية الساودية ودولأاألسهم بثالث سنوات في أسواق 

أ .الشرعية 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 ساود01.0672أسار الوحدة الحالي 

أ%0.66أتشغيل الصندوقأ بد  منذ التغيرأ
 

أ

مقيييييااء أللان الصيييييندوق منيييييذ ادايييييية الت ييييي ي  شيييييام  تقيييييييم 

 التوزيعات:

تهدددددددددددددددددددددف اسددددددددددددددددددددتراتيجية الصددددددددددددددددددددندوق االسددددددددددددددددددددتثمابرية الددددددددددددددددددددى االسددددددددددددددددددددتثمابر فددددددددددددددددددددي الطروحددددددددددددددددددددات 

االبرتفاعدددددددددددددددددات األوليدددددددددددددددددة املقمدددددددددددددددددع طرحهدددددددددددددددددا فدددددددددددددددددي السدددددددددددددددددوق السددددددددددددددددداودي و االسدددددددددددددددددتفادة مدددددددددددددددددن 

أ.املتوقاه باد اإلدبراج

مدددددددددددددددددددددددن قيمدددددددددددددددددددددددة  %01كمدددددددددددددددددددددددا  سددددددددددددددددددددددد هدف الصدددددددددددددددددددددددندوق اسدددددددددددددددددددددددتثمابر  مدددددددددددددددددددددددا ال يقيدددددددددددددددددددددددد عدددددددددددددددددددددددن 

السددددددددددددددددار السددددددددددددددددو ي عددددددددددددددددن أصددددددددددددددددوله فددددددددددددددددي شددددددددددددددددركات الطددددددددددددددددرح األولددددددددددددددددي التددددددددددددددددي يقددددددددددددددددل سددددددددددددددددار ا 

 ثدددددددددددددددالث سددددددددددددددددنوات. أقدددددددددددددددل مددددددددددددددددن  علدددددددددددددددى إدبراجهددددددددددددددددا مضدددددددددددددددد  يالادددددددددددددددادل للسدددددددددددددددهم و التددددددددددددددددي لدددددددددددددددم 

اسددددددددددددددددددد هداف الصدددددددددددددددددددندوق املشدددددددددددددددددددابركة فدددددددددددددددددددي الطروحدددددددددددددددددددات  دددددددددددددددددددذا و تجددددددددددددددددددددبر اإلشدددددددددددددددددددابرة إلدددددددددددددددددددى 

 خددددددددددددددددالل 
 
 مرتفاددددددددددددددددا

 
األوليدددددددددددددددة املرتقبددددددددددددددددة فددددددددددددددددي السددددددددددددددددوق و التددددددددددددددددي يتوقدددددددددددددددع أن تشددددددددددددددددهد نشدددددددددددددددداطا

اولدددددددددددددددددددة الادددددددددددددددددددام الحدددددددددددددددددددالي باإلضدددددددددددددددددددافة إلدددددددددددددددددددى اإلسدددددددددددددددددددتثمابر فدددددددددددددددددددي الصدددددددددددددددددددناديق الاقابريدددددددددددددددددددة  املتد

أفي السوق الساودي

أم0107من بداية عام أشهريأأأسبوعيأ

أ%3.20-أ%0.23- %0.85أأدا  الصندوقأ

 %5.07-أ%4.69 %0.53أاملؤشر اإلسترشادي

أ
 التوزيع القطاعي الستثمااات الصندوق:

أ 

 
أ

أ
 تحلي  ألان سوق األسهم السعولي:

أنهددددددددددددد  املؤشددددددددددددددر الاددددددددددددددام للسددددددددددددددوق السدددددددددددددداودي آخدددددددددددددر جلسددددددددددددددات األسددددددددددددددبوع بدددددددددددددداللون األخضددددددددددددددر  لياددددددددددددددود  

جلسدددددددددددددات مدددددددددددددن التراجدددددددددددددع  فدددددددددددددي  دددددددددددددل أدا  إيجددددددددددددداعي لجميدددددددددددددع قطاعاتددددددددددددده  0للمكاسددددددددددددد  مجدددددددددددددددا  بادددددددددددددد 

 .الرئيسية  وابرتفع السوق املوازي بشكل ملحوظ

نقطدددددددددددة  صددددددددددداد  هدددددددددددا إلدددددددددددى  00.17  بمكاسددددددددددد  بلغددددددددددد  %1.00بنسدددددددددددبة وأغلدددددددددددق املؤشدددددددددددر الادددددددددددام مرتفادددددددددددا 

مليددددددددددددابر بريددددددددددددال  0.10وتراجادددددددددددد  قدددددددددددديم التددددددددددددداول بالسددددددددددددوق الرسدددددددددددد ي إلددددددددددددى  .نقطددددددددددددة 71020.00مسددددددددددددتوى 

مليددددددددددددون سددددددددددددهم . وأنهدددددددددددد  مؤشددددددددددددر  000مليددددددددددددون دوالبر( و بطدددددددددددد  كميددددددددددددات التددددددددددددداول إلددددددددددددى ن ددددددددددددو  270.0)

برصدددددددديدل ليصددددددددل إلددددددددى مسددددددددتوى نقطددددددددة إلددددددددى  10.10مضدددددددديفا  %0.02"نمددددددددو" التاددددددددامالت بابرتفدددددددداع نسدددددددد ته 

أ.نقطة 1,.01201

أ
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م1027عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %0.27- %9.2 أمريكا )داوجونق(

 %0.14 %3.4 (100اململكة املت دة )فوتس ي 

 %3.62- %6.2 (400املانيا )داكس 

 %2.19- %5.4 )كاك(فرنسا 

 %0.72- %4.5 (225اليابان )نيكاي 

 %1.01- %14.8- خام برن 

 %2.34 %9.1 الذ  

 %0.71- %0.70أتداول ) تاس ي(
  

أ

أ
 آيديال ايتنق للطروحات األوليةمؤشر مقاانة ألان الصندوق ا
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صندوق األول للطروحات األولية مؤشر آيديال ايتنق للطروحات األولية 

األوليةللطروحاتريتنقآيديالمؤشرمعبالمقارنةاألداءتغيرمعدل


