
العدد          02صندوق مشاركة للطروحات األولية
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ت صندوق مشاركة ر

شركة بوان

ر  ات التقر شأن محتو يحة ودقيقة، ومع ذلك فإن (مشاركة) ال تقدم أي ضمانات  ر عن السوق والصندوق  ذا التقر ا للتأكد من أن محتوى  د مالحظة: بذلت شركة مشاركة املالية (مشاركة) أق ج

ع   اية الر ص أداء الصندوق ب و عبارة عن م  ألغراض الدعاية وال توصية للشراء أو البيع، و
ً
س مخصصا ر ل ذا التقر ر. كما أن  ذا التقر ل غ مقصود   ش وال تتحمل مسئولية وجود أي خطأ قد يرد 

ى 2018 الثا

ال سعودي يئة السوق املالية رقم 27 - 13169 رأس مال 65,000,000 ر مة سعودية مقفلة - ترخيص  شركة مشاركة املالية - شركة مسا
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ية شركة الشرق األوسط للرعاية ال

ديدية شركة اليمامة للصناعات ا

ى 2018 ع الثا اية الر أداء صناديق الطروحات األولية مع 

املقارنة مع صناديق الطروحات األولية األخرى 

دمات األرضية شركه السعوديه ل

تحليل األداء

ع القطاعات توز

شادي م اإلصدارات األولية يتم حسابه بواسطة شركة ستاندرد آند بورزاملؤشر االس مؤشر مشاركة ألس

صا أصول الصندوق 

شغيل الصندوق  خ  تار
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العملة

ة الطرح األو العام   افقة مع املعاي الشرعية للصندوق خالل ف م السعودي "تداول " واملتو سوق األس ات املدرجة  م الشر ثمار  أس دف صندوق مشاركة للطروحات األولية لالس دف الصندوق : 

ات ال لم يمض  ة القابلة للتداول لتلك الشر ية السعودية, حقوق األولو ا  السوق الثانوي  اململكة العر ديدة ال لم يمض خمس سنوات ع إدراج ات املدرجة ا م الشر السوق األولية و/أو  أس

افقة مع املعاي الشرعية. ة خمس سنوات واملتو م السعودية ف ا  سوق األس ع إدراج

معلومات الصندوق 
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م، ويعود 2018كان أداء الصندوق جيد جداً خالل الربع الثاني من عام 
ع السبب في ذلك إلى حيازة الصندوق لعدد من الشركات في القطا

حسن أداء الصحي التي تعافت بشكل ملحوظ في الفترة السابقة، ومع ت
لى تحقيق السوق بشكل عام في الربع الثاني بعد التوقعات التي أشارت إ

م، فقد زاد من التفاؤل إثرخبر إحتمال 2018نمو إقتصادي في عام 
انلي إدراج السوق السعودي في مؤشر األسواق الناشئة لدى مورغان ست

.الثاني بحلول نهاية الربع
خالل الربع % 1.72كما أنه تمكن الصندوق من تحقيق عائد بنسبة 
خالل نفس % 4.12-الثاني مقارنة مع المؤشر القياسي الذي حقق 

في  الفترة، وكان ذلك على الرغم من أن أحد المستثمرين الرئيسيين
ارتفاع  الصندوق طلب اإلسترداد والذي تم تحقيقه بنجاح، ومع استمرار

لى سعر النفط الخام، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنعكاس ايجابي ع
.االقتصاد بشكل عام وعلى السوق بشكل خاص

.
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