
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 طروحات األوليةلل األول دوقصن
 م(15/03/2017بتابريخ ) 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 ساود01.2620أسار الوحدة الحالي 

أ%2.62أتشغيل 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 

لسددددددددددددددددار االسددددددددددددددددو 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

ولدددددددددددددددددددة الادددددددددددددددددددام الحدددددددددددددددددددالي باإلضدددددددددددددددددددافة إلدددددددددددددددددددى اإلسدددددددددددددددددددتثمابر فدددددددددددددددددددي الصدددددددددددددددددددناديق الاقابريدددددددددددددددددددة  املتدا

أفي السوق الساودي

أم0106من بداية عام أشهريأأأسبوعيأ

أ%1.40أ%1.94 %1.00-أأدا  الصندوقأ

 %01.40-أ%0.60- %0.00-أاملؤشر اإلسترشادي

أ
 التوزيع القطاعي الستثمااات الصندوق:

أ 

 
أ

أ
 تحلي  ألان سوق األسهم السعولي:

عندددددددددد  % 0.0مؤشدددددددددر السدددددددددوق السددددددددداودي جلسدددددددددة الخمددددددددديس املا ددددددددد ي علدددددددددى ابرتفددددددددداع ب سدددددددددبة أنهددددددددد   

 ابرتفاعددددددده لوجلسددددددددة الثالثدددددددة علدددددددى التدددددددواليً 2900
 
وسددددددددط تدددددددداوالت بلغددددددد  قيم هددددددددا  نقطدددددددةً مواصدددددددال

 اسدددددددددددبوعه علدددددددددددى ابرتفددددددددددداع طفيددددددددددد  بنحدددددددددددو  0.0نحدددددددددددو 
 
 0أي مدددددددددددا  ادددددددددددادل  % 1.0مليدددددددددددابر بريدددددددددددالً معهيدددددددددددا

نقددددددا . كمددددددا أنهدددددد  مؤشددددددر السددددددوق املواليددددددة بنمددددددوب جلسددددددة الخمدددددديس املا دددددد ي علددددددى ابرتفدددددداع ب سدددددددبة 

أمليون بريال. 00.0نقطة وسط تداوالت بلغ  قيم ها نحو  0404عند  % 1.4

 يدددددددددوم الجمادددددددددة وفيمددددددددا يخددددددددد  األسدددددددد
 
واق الاامليدددددددددةً "دددددددددجل مؤشددددددددر بداو جدددددددددونقب الصدددددددددناعي تراجاددددددددا

نقطدددددددةً كمدددددددا ابرتفدددددددع  01904بإغالقددددددده عندددددددد  % 1.0لكنددددددده حقدددددددق مـاسددددددد  أسدددددددبوعية بدددددددد  % 1.0بدددددددد 

دوالبر للبرميددددددددلً مبددددددددجال مـاسدددددددد   00.62ليغلددددددددق عنددددددددد  %1.0خددددددددام ببرندددددددد ب القيا دددددددد ي بأقددددددددل مددددددددن 

أ.% 1.0أسبوعية بنحو 

أ
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م1027عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %0.06 %5.8 أمريـا )داوجونق(

 %1.10 %3.9 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %1.09 %5.3 (400املانيا )داكس 

 %0.71 %3.4 فرنسا )كاك(

 %0.43- %2.1 (225اليابان )نيـاي 

 %0.75 %8.9- خام برن 

 %2.34 %6.8 الذ  

 %0.07 %3.58-أتداول ) تا  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


