
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 طروحات األوليةلل األول دوقصن
 م(09/08/2017بتابريخ ) 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 ساود 01.3.01أسار الوحدة الحالي 

أ%0..3أتشغيل 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  %31كمدددددددددددددددددددددددا  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

املتداولدددددددددددددددددددة الادددددددددددددددددددام الحدددددددددددددددددددالي باإلضدددددددددددددددددددافة إلدددددددددددددددددددى اإلسدددددددددددددددددددتثمابر فدددددددددددددددددددي الصدددددددددددددددددددناديق الاقابريدددددددددددددددددددة  

أفي السوق الساودي

أم.010من بداية عام أشهريأأأسبوعيأ

أ%0.32-أ%0.30 %1.11أأدا  الصندوقأ

 %2.10-أ%0.30 %1.00أاملؤشر اإلسترشادي

أ
 التوزيع القطاعي الستثمااات الصندوق:

 

أ
أ

أ
 تحلي  ألان سوق األسهم السعولي:

 % 1.0مؤشدددددددددر السدددددددددوق السددددددددداودي تادددددددددامالت األسدددددددددبوع املا ددددددددد ي علدددددددددى ابرتفددددددددداع طفيددددددددد  ب سدددددددددبة أنهددددددددد   

 عنددددددددد  00مددددددددا  اددددددددادل 
 
 صدددددددداود، لسددددددددادس جلسددددددددة علددددددددى التددددددددوالي  020.نقطددددددددة مغلقددددددددا

 
 نقطددددددددة  مواصددددددددال

مليدددددددددددابر بريدددددددددددال. ومدددددددددددن املتوقدددددددددددع أن  سدددددددددددتمر تدددددددددددأثير إعدددددددددددالن النتدددددددددددا   املاليدددددددددددة  3.0وسدددددددددددط تدددددددددددداوالت بلغددددددددددد  

للشددددددددركات علددددددددى أسدددددددداابر أسددددددددهمها ومؤشددددددددر السددددددددوق بشدددددددد ل عددددددددام  كمددددددددا يتوقددددددددع أن يددددددددؤثر اتجددددددددا، أسدددددددداابر 

 على السوق.
 
أالنفط أيضا

 يدددددددوم الجم
 
ادددددددة بن دددددددو وفيمدددددددا يخدددددددي األسدددددددواق الاامليدددددددة  ادددددددجل مؤشدددددددر  داو جدددددددونق  الصدددددددناعي ابرتفاعدددددددا

نقطددددددددددة. كمددددددددددا ابرتفددددددددددع  00202بإغالقدددددددددده عنددددددددددد  %0.0نقطددددددددددة  ليأددددددددددجل خسددددددددددا ر أسددددددددددبوعية ب سددددددددددبة  01

دوالبر للبرميدددددددددددددددل  00.01أو عشدددددددددددددددرين سددددددددددددددد تا وأغلدددددددددددددددق عندددددددددددددددد  % ..1خدددددددددددددددام  برنددددددددددددددد  القيا ددددددددددددددد ي  ب سدددددددددددددددبة 

أ.%1.2واجل خسا ر أسبوعية ب والي 

أ
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م7102عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %1.07- %10.6 أمري ا )داوجونق(

 %2.76- %2.3 (100اململكة املت دة )فوتس ي 

 %2.36- %4.6 (400املانيا )داكس 

 %2.82- %4.1 فرنسا )كاك(

 %1.13- %3.2 (225اليابان )ني اي 

 %0.61- %8.3- خام برن 

 %2.27 %12.4 الذ ب

 %1.12 %0.64-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


