
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           2015/08/31 

 طروحات األوليةلل األول دوقصن
 م(11/10/2017بتابريخ ) 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:

 

أم01/02/2016أتابريخ 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 10.0192أسار الوحدة الحالي 

أ%0.19أتشغيل الصندوقأ بد  منذ التغيرأ
 

أ

مقيييييااء أللان الصيييييندوق منيييييذ ادايييييية الت ييييي ي  شيييييام  تقيييييييم 

 التوزيعات:

تهددددددددددددددددددددددف اسدددددددددددددددددددددتراتيجية الصدددددددددددددددددددددندوق االسدددددددددددددددددددددتثمابرية الدددددددددددددددددددددى االسدددددددددددددددددددددتثمابر فدددددددددددددددددددددي الطروحدددددددددددددددددددددات 

االبرتفاعدددددددددددددددددددات  واالسددددددددددددددددددتفادة مددددددددددددددددددناألوليددددددددددددددددددة امل مددددددددددددددددددع طرحهددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددي السددددددددددددددددددوق السدددددددددددددددددداودي 

أ.باد اإلدبراج املتوقاة

مدددددددددددددددن قيمدددددددددددددددة أصددددددددددددددددول   %30ال ي يدددددددددددددددد عددددددددددددددددن  اسددددددددددددددددتثمابر مددددددددددددددداكمدددددددددددددددا  سددددددددددددددد هدف الصدددددددددددددددندوق 

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

 ددددددددددددددددددذا و  سددددددددددددددددددنوات. مددددددددددددددددددن ثددددددددددددددددددالثأقددددددددددددددددددل  علددددددددددددددددددى إدبراجهددددددددددددددددددا يمضدددددددددددددددددد ي والتددددددددددددددددددي لددددددددددددددددددمللسددددددددددددددددددهم 

اسددددددددددددددددددد هداف الصدددددددددددددددددددندوق املشدددددددددددددددددددابركة فدددددددددددددددددددي الطروحدددددددددددددددددددات األوليدددددددددددددددددددة تجددددددددددددددددددددبر اإلشدددددددددددددددددددابرة إلدددددددددددددددددددى 

 خدددددددددددددددددالل الادددددددددددددددددام 
 
 مرتفادددددددددددددددددا

 
املرتقبدددددددددددددددددة فدددددددددددددددددي السدددددددددددددددددوق و التدددددددددددددددددي يتوقدددددددددددددددددع أن تشدددددددددددددددددهد نشددددددددددددددددداطا

لددددددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددددددي الحددددددددددددددددددددددالي باإلضددددددددددددددددددددددافة إلددددددددددددددددددددددى اإلسددددددددددددددددددددددتثمابر فددددددددددددددددددددددي الصددددددددددددددددددددددناديق الاقابريددددددددددددددددددددددة  املتداوأ

أالسوق الساودي

أم2017من بداية عام أشهريأأأسبوعيأ

أ%5.73-أ%1.74- %1.54-أأدا  الصندوقأ

 %11.12-أ%3.53- %4.00-أاملؤشر اإلسترشادي

أ
 التوزيع القطاعي الستثمااات الصندوق:

  

أ
أ

أ
 تحلي  ألان سوق األسهم السعولي:

فدددددددددددداع  باددددددددددددد تراجادددددددددددد  لخمددددددددددددس ابرتددددددددددددد مؤشددددددددددددر السددددددددددددوق السدددددددددددداودي جلسددددددددددددة الخمدددددددددددديس املا دددددددددددد ي لالبرت 

 م اسددددددددد  ب سدددددددددبة 
 
نقطدددددددددة  وسدددددددددط تدددددددددداوالت نشدددددددددطة  6988عنددددددددد  % 1.42جلسددددددددات متتاليدددددددددة  م دددددددددجال

. ومددددددن املتوقدددددددع أن %4مليددددددابر بريدددددددال  فيمددددددا تراجددددددع علددددددى مددددددددابر األسددددددبوع ب سددددددبة  5.2بلغدددددده قيم هددددددا ن ددددددو 

عالنهددددددددددا يتفاعدددددددددل السدددددددددوق والشدددددددددركات املتداولدددددددددة مدددددددددع النتدددددددددا   املاليدددددددددة للرعدددددددددع الثالددددددددد  التدددددددددي قدددددددددد يدددددددددتم إ

مؤشدددددددددر السدددددددددوق املواميدددددددددة لنمدددددددددول جلسدددددددددة الخمددددددددديس املا ددددددددد ي  علدددددددددى  كمدددددددددا أن ددددددددد خدددددددددالل  دددددددددذا األسدددددددددبوع. 

 عندددددددددددد  % 2.2تراجددددددددددع ب سدددددددددددبة 
 
 أدندددددددددددى إ دددددددددددالق مندددددددددددذ اإلطدددددددددددالق  وسدددددددددددط  3064مغلقدددددددددددا

 
نقطدددددددددددة  م ددددددددددجال

أمليون بريال. 5.5تداوالت نشطة مقابرنة بالجلسات املاضية بلغه قيم ها اإلجمالية ن و 

الاامليدددددددددة  ابرتفاددددددددده مؤشدددددددددرات األسدددددددددهم األمريكيدددددددددة ب هايدددددددددة تدددددددددداوالت الجمادددددددددة  وفيمدددددددددا يخددددددددد  األسدددددددددواق

نقطدددددددددة  كمدددددددددا ابرتفاددددددددده أسددددددددداابر  22871عندددددددددد  30املاضدددددددددية  حيددددددددد  صددددددددداد مؤشدددددددددر لداو جدددددددددون ل بن دددددددددو 

أدوالبر للبرميل. 57.17  حي  صاد خام برنه القياس ي إلى %2النفط بن و 

أ
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م2017عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %0.43 %15.7 أمري ا )داوجون (

 %0.17 %5.5 (100اململكة املت دة )فوتس ي 

 %0.28 %13.2 (400املانيا )داكس 

 %0.15- %10.1 فرنسا )كاك(

 %2.20 %10.7 (225اليابان )ني اي 

 %2.71 %0.6 خام برنه

 %2.28 %13.3 الذ  

 %3.74- %3.09- أتاس ي(تداول ) 
 

  

أ

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

األوليةللطروحاتريتنقآيديالمؤشرمعبالمقارنةاألداءتغيرمعدل


